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Dommer Erling Clausen
P Boelsgaard´s Trille
Henning Hansen
Trille starter på majsstub, søget er stort og for det meste velanlagt, går dog lidt langs hegn. Farten er høj,
stilen er god i majsstub. Chance til enlig agerhøne som makkerhunden finder. 2. slip på vintersæd og på
græsmark, søget er som i første omgang. Stilen er lidt varierende, til tider med hovedet under ryglinje, god
energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår stand, løser selv. Trille kan holdes for hare.
3. slip på majsstub, går som i anden omgang. Kort varig stand, parhøns letter foran, respekterer.
Udgår

P Astrup´s Loke
Christian Johansen
Loke starter på majsstub, anlægger et stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten
er god, stilen er god på majsstub. Opnår stand, løser selv og går i søg, støder senere enlig agerhøne,
respekterer. 2. slip på græsmark og på majsstub, søget er som i første omgang, stilen er præget af at den til
tider går med lidt lav hoved, god kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår
stand, før vi når frem, letter parhøns foran Loke, respektere. 3. slip på stub er søget som tidligere, stilen er
nu med passende høj hoved. 4. slip i rapsmark, har her svært ved at frigøre sig fra tilfældig fært.
Udgår

P Niels
Marianne Kroholm
Niels stater på majsstub, søget er meget stort, men skæmmes af mange forkerte vendinger i begge sider.
Farten er høj, stilen er god på majsstub. 2. slip på vintersæd og græsmark starter Niels som i første slip,
senere bedres søget meget og Niels vender nu korrekt i vinden. Stilen er fortrinlig med en lang kraftfuld
galopaktion. Niels holdes to gange for hare. Niels afprøves i yderligere tre slip på græsmark, majsstub og i
rapsmark, går som den slutter anden omgang. Har i 3. slip chance til parhøns. Opnår stand, da vi er på vej
op letter parhøns bag Niels, respekterer. Slutter med stand, her låser Niels og nægter at gå frem.
Udgår
P Riddersporrens Ofelia
Henning Hansen
Ofelia starter på majsstub. Søget er stort og bredt, dog med en del forkerte vendinger. Farten er høj, stilen
er god i majsstub. 2. slip på græsmark opnår Ofelia hurtigt stand, før rejseordre gives letter parhøns præcis
foran Ofelia, lidt urolig i opflugt og skud. 3. slip på stubmark anlægger Ofelia et planløst søg i høj fart og god
stil med højt ført hoved, energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Chance til parhøns. Slutter
med stand, går frem og rejser parhøns uden ordre, er noget urolig i opflugt.
Udgår 2. præmie UK

P Spurvfugldalens Qizi
Hugo Nielsen
Qizi starter i rapsmark. Søget er stort og meget velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er
høj, stilen er smuk med høj hovedføring. Lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med sparsomme
bevægelser. 2. slip på græsmark og majsstub, går som i første omgang. Chance til parhøns som
makkerhunden finder. Qizi afprøves i yderligere tre slip, på stubmark, majsstub og rapsmark, fortsætter det
gode indtryk fra de foregående slip. Har i 3. slip chance til fasan. I 4. omgang går den en kort tur efter hare.
Slutter med stand, avancerer meget træg for til sidst at låse helt.
Udgår
ES Senja´s Pink Star
Line Clausen
Pink starter på rapsmark. Anlægger for det meste et stort og velanlagt søg, har dog enkelte forkerte
vendinger. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje, lang kraftfuld galopaktion, pæn
haleføring med bevægelser. I et kort 2. slip finder makkerhunden parhøns. Pink afprøves i yderligere tre slip
på græsmark, stub og rapsmark, fortsætter de gode takter, specielt i 4. slip anlægger den et meget flot søg.
Opnår i sidste slip stand, makkerhunden går foran og støder parhøns, Pink er her noget urolig i opflugt.
Opnår senere kort varigt stand, parhøns letter præcis foran Pink, respekterer. Ligges dæk, der skydes over
Pink, rolig i skud.
Fortsætter 1. præmie i UK (1b)
IS Norrlands Guidens Top Speed
Eva Egeberg Andersen
Top Speed starter på vintersæd, søget er stort og for det meste velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje, lang jordvindende galopaktion, pæn
haleføring med bevægelser. Holdes for hare. Top Speed afprøves i yderligere fire slip på græsmark,
majsstub og stubmark. Bevarer det gode indtryk fra første omgang. I 2. slip forfølger Top Speed hare,
kommer hurtigt tilbage. I 3. slip chance til parhøns og i sidste slip er der yderligere chance til parhøns to
gange.
Udgår

GS Østjylland´s TT Tara
Kjertil Urdal
Tara starter på vintersæd, søget er for det meste passende stort og godt anlagt i god kontakt til føreren.
Farten er god, stilen er præget af lidt lav hovedføring og en kort galopaktion, pæn haleføring med
sparsomme bevægelser. Holdes for hare. 2. slip i eng, søget er som i første omgang, stilen bedres en del og
hovedet kommer op i ryglinje og lidt mere stræk i galopaktionen. Opnår stand, løser selv. Får føling med
parhøns, respekterer da disse letter. Går en kort tur efter råvildt. 3. slip på majsstub, går som i anden
omgang. Slutter med at forfølge hare kort.
Udgår

ES Heimstulen´s Malala
Flemming Vilslev
Malala starter på vintersæd. Søget er stort men skæmmes af mange forkerte vendinger i begge sider.
Farten er høj, stilen er god med højt ført hoved, lidt kort men dog meget energisk galopaktion, pæn
haleføring med bevægelser. Malala afprøves i yderligere tre slip på græsmark, stub og rapsmark. Går som i
første omgang, dog med væsentlig færre forkerte vendinger. To gange forfølger Malala hare. I sidste slip
opnår makkerhunden stand, Malala kommer ind foran og støder parhøns, lidt urolig i opflugt. Har
yderligere en chance til parhøns som makkerhunden finder.
Udgår

GS Øens Apollo af 5. Maj 07
Poul Erik Dahl
Apollo starter på vintersæd. Anlægger et stort og for det meste velanlagt søg med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring
med sparsomme bevægelser. Apollo afprøves i yderligere tre slip i eng, vintersæd og stubmark, går som i
første omgang. I 2. slip forfølger Apollo hare langt og har chance til parhøns som makkerhunden finder. I 3.
slip forsvinder Apollo ud langs hegn hvor der går et stykke tid inden han kommer tilbage. Slutter med at
forfølge råvildt.
Udgår

