Derby 2013 – Nordjylland den 15. marts 2013
Kritikker for hold 4
Dommer Søren Stenhøj, 162
Terrænleder Poul Rasmussen
Startnummer 38
Katalognr. 40. Mårup Frej DK13104/2011, han, f. 07.07.2011, Rød.
F: Rosendalens Sam 09151/2002 M: Mårup Klip DK02208/2007
Opdr., ejer & fører: Erik Rimmen, Havhusvej 5, Lønstrup, 9800 Hjørring
Frej starter på stub i modvind. Den anlægger indledningsvis et lidt ungdommeligt og planløst søg.
Som slippet skrider frem forbedres søgsoplægget, men både søgsbredde og dybden mellem slagene
kunne ønskes større. Farten er høj. Stilen er god, præget af en smidig galopaktion. Hovedet føres i
niveau med ryglinjen. Halen bæres pænt, og der er halerørelse. Den er lydig og velført, men
mangler noget gnist. Der ses ikke vildt i slippet.
Den afprøves yderligere en gang på vintersæd og raps. Her starter Frej stort og godt, men hurtigt
falder intensiteten, og Frej anlægger et fornuftigt jagtlig søg foran fører. Den mærker fært og
parhøns flygter. Frej forfølger disse. Frej er en tiltalende hund, men kan ikke gøre sig på et derby.
Udgår
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 40
Katalognr. 6. Bjerndrup´s Zanka DK06384/2011, han, f. 02.04.2011, Tri.
F: Senja´s Ilex 07261/2003 M: Bjerndrup´s Blanco 08372/2004
Opdr.: Kennel Bjerndrup
Ejer & fører: Keld Hansen, Koldingvej 9, 6760 Ribe
Zanka starter på stub i modvind. Den anlægger et meget stort søg med god dybde mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen og derover. Halen bæres pænt, og der er halerørelse. Lydig og velført. Intet vildt i slippet.
Zanka afprøves flere gange. Han har en stand uden påvisning af vildt. Den opnår ny stand, løser
selv. Fasan ses efterfølgende flygte fra området. Zanka er i perioder lidt vidtløftig. Han har enkelte
chancer til fugl, som ikke udnyttes. Slutter med højrejst stand i brak. Går villigt frem på ordre, og
rejser præcist agerhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud.
Fortsætter 1 B
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 42
Katalognr. 42. Red Carlics Red Pepper SE25675/2011, han, f. 06.01.2011, Rød.
F: Vesper du Val de Loue LOF056156 M: Red Carlics Epixie S45657/2004
Opdr.: Agneta Andersor
Ejer: Laust Nørskov, Hørupvej 1, 9632 Møldrup
Fører: Brian Krog

Pepper starter på stub i modvind. Pepper anlægger et meget stort søg, med brede udslag og en god
dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er fortrinlig, præget af en kraftfuld og langstrakt
galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt, og der er spil i
den. Pepper udviser stor jagtlyst og intensitet. Han er velført. Han opnår stand noget ude i terræn.
Makkerhund sætter retning mod Pepper, som på eget initiativ bevidst går frem og rejser parhøns,
der prelles. Slippet er kort.
Pepper afprøves flere gange i forskelligt terræn. Pepper fastholder det gode indtryk fra 1. slip. Han
har flere chancer til fugl, som ikke udnyttes. Pepper er en hund af et meget stort format, men
desværre lykkes det ikke, trods mange chancer, at få en fugletagning på denne kolde og blæsende
dag.
Udgår
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 43
Katalognr. 31. Østdalen Dava DK03555/2011, han, f. 23.01.2011 S/B/T
D F: Nymarkens Konckando 09844/2006 M: Nymarkens Gelina 12423/2002
Opdr., ejer & fører: Michael Strømberg, Lyngveien 28, 3360 Geithus, Norge
Dava starter på stub i modvind. Han anlægger et stort søg med brede udslag og en fornuftig dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god, præget af en lidt kort galopaktion. Hovedet føres i
niveau med ryglinjen og derover. Halen hænger, men der er momentvis halerørelse. Dava udviser
stor jagtlyst. Makker opnår stand for parhøns, og Dava sætter kurs mod denne, og kan ikke stoppes.
Da parhøns flygter, forfølger Dava disse. Slippet er ganske kort.
Dava afprøves flere gange i forskelligt terræn. Søgsoplægget er for det meste stort og godt.
Galoppen er nu mere fri, og det stilmæssige indtryk forbedres. Den har en stand uden påvisning af
vildt. Senere mærker den fært, sænker hovedet og får rodet parhøns op, der forfølges kort. I sidste
slip bringer makker sig for fugl.
Udgår
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 44
Katalognr. 13. Nordvestjyden´s Flaks DK10119/2011, han, f. 23.05.2011, Tri.
F: Senja´s Ilex 07261/2003 M: Nordvestjyden´s Victoria 09896/2005
Opdr.: Kurt Nedergaard
Ejer: Ulrik Knaack Nielsen, Trollhovd, 3626 Rollag, Norge. Fører: Ole Halberg
Flaks starter på stub i modvind. Den anlægger et stort søg med gode udslag og tilpas reviering.
Farten er høj. Stilen er god, præget af en lidt tung galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen. Der er halerørelse. Han er lydig og velført, og udviser stor jagtlyst. Intet vildt i slippet.
Flaks afprøves flere gange. Han forbedrer sit stilmæssige indtryk, da han bliver mere fri i galoppen.
Han opnår stand i mosekant. Han løser selv, og senere ses en fasan flygte fra området. Makker
finder fugl i det ene slip. I sidste slip opnår Flaks stand ved hegn. Han virker lidt usikker. Han går
villigt frem på ordre og gennem hegnet. Han slår ud til venstre. Parhøns letter noget til højre. Der er
ro i skud.
Fortsætter 2 A
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 46

Katalognr. 34. Østjyllands PC Zoya DK 15552/2011, tæve, f. 27.08.2011 S/B/T
F: Nørre Løgums Caloo DK00755/2007 M: Hammerkleivas ZE-Pil 20958/2003
Opdr.: Kennel Østjylland
Ejer & fører: Morten Hellbrandt, Vestre Alle 4, 6780 Skærbæk
Zoya starter på stub i modvind. Den anlægger et stort og fornuftigt søg med brede udslag og god
dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en livlig galopaktion, hvor
hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres i forlængelse af ryglinjen, og der er
momentvis halerørelse. Det er en glad hund at se på. Ved remisekant begynder Zoya målrettet at gø,
og den kan ikke frigøre sig fra området, og den kobles. Slippet er kort.
Zoya afprøves yderligere 3 gange. Den viser her et noget uskolet og varierende søg. Den søger bl.a.
frem til remisekant, og fører kan ikke få den tilbage på marken, hvor makker finder parhøns. Det
virker som om, at Zoya ikke er helt vågen, og den arbejder derfor ikke målrettet på at bringe sig i
kontakt med vildt. Slutter med at prelle overflyvende fasan, som makker bringer på vingerne. Zoya
er en yderst tiltalende hund at se på.
Udgår.
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 47
Katalognr. 27. Nymarken´s O´Dodo DK07980/2011, tæve, f. 22.04.2011 S/B/T
D F: Keuka´s Speedy Gonzales DK12447/2008 M: Nymarken´s Karla 09839/2006
Opdr.: Frits Friberg
Ejer & fører: Michael Strømberg, Lyngveien 28, 3360 Geithus, Norge
Dodo starter på stub i modvind. Den anlægger et stort bredsøg med enkelte forkerte vendinger.
Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en livlig galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen. Halen bæres i forlængelse af samme, og der er halerørelse. Dodo udviser stor jagtlyst.
Den er velført. Dodo kaldes til orden ved makkers resultatløse stande. Der skiftes makker. Her
støder Dodo og makker parhøns, som forfølges kort.
Dodo afprøves flere gange. Hun arbejder for det meste godt på marken, men intensiteten er
svingende, og hovedet føres momentvis lavt. I de sidste to slip har Dodo chance for agerhøns og
forbigår fasan.
Udgår
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 48
Katalognr. 8. Heegårds Z Cato SE45511/2011, han, f. 18.02.2011, Hv/s.
F: Berguglas Hi-Trøkk NO07029/06 M: Heegårds V Lill DK11132/2007
Opdr.: Kennel Heegård
Ejer & fører: Lars Åge Malmsten, Arendala 721, 224 78 Lund, Sverige
Cato starter på stub i modvind. Den anlægger et stort og skolet søg for sin fører. Farten er høj.
Stilen er god, præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres over ryglinjen. Halen hænger lidt,
men der er halerørelse. Cato udviser stor jagtlyst, og han er lydig og velført.
Cato opnår stand, som han holder længe. Før rejseordre gives, løser han selv og følger længe op på
fært uden påvisning af vildt. Dette gentager sig, og Cato kobles.
I 2 slip på stub arbejder Cato stort og godt, men har igen nogle kraftige markeringer, som han selv
løser. I 3. slip søger han ind i hegn. Han findes i stand. Han går villigt frem på ordre, men kan ikke

påvise vildt. Der ses efterfølgende fasan flygte fra området. I et sidste slip bringer makker sig i
kontakt med fugl.
Udgår
Søren Stenhøj, 162
Startnummer 49
Katalognr. 53. Matresse´s Mille DK13304/2011, tæve, f. 17.07.2011, G/hv.
F: Dansk Dynasti Chico NHSB2583912 M: Matresse´s Ylva DK16655/2008
Opdr.: Jan Espersen
Ejer & fører: Freddy Brixen, Hørgaden 48, Mejlby, 8981 Spentrup
Mille slippes på stub i modvind. Slippet er ganske kort, da Mille forfølger makker, som støder
parhøns. Begge hunde forfølger kort. 2. slip bliver også kort, da Mille ligger sine slag på
makkerhunden, som generes voldsomt. Mille kobles.
Mille får en ny chance på stub i modvind. Hun anlægger et stort og til tider noget offensivt og åbent
søg. Hun har enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er rigtig god, præget af en livlig
galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen hænger, men der er momentvis
halerørelse. Mille udviser stor jagtlyst. Mille er en tiltalende hund at se på.
Mille afprøves flere gange i forskelligt terræn, hvor hun efterlader samme indtryk som i 3. slip. Hun
har en enkelt stand, som hun selv løser. Hun har flere chancer for fugl. I et sidste slip følger hun
flere gange op på fært langs med hegn. Til sidst flygter enlig agerhøne fra området. I samme slip har
Mille forbigået fasan. Mille er en hund af stort format.
Udgår
Søren Stenhøj, 162

