Derby 2015 hold nr. 4

dommer Flemming Fuglede Jørgensen

Kat nr. 43 ES Melsgård R. Aztec DK 17658/2013 - Lars Nielsen
Aztec slippes på vintersæd i modvind. Farten er høj, søget er veltilrettelagt i brede slag med tilpas afstand
mellem slagene, får kanterne godt med. Stilen er smuk med højbåret hoved og halen i ryglinje, galoppen er
kraftfuld. Kontakten til føreren er god, er velført. Der er intet vildt i slippet.
2.slip. Helhedsindtrykket er som i første slip, dog ses her enkelte forkerte vendinger, intet vildt.
3.slip. Som forrige slip, intet vildt.
4.slip. I dette slip har Aztec 3 gange oplagt chance til agerhøns som ikke udnyttes, det ene par prelles langt.
Udgår. Ingen præmie.

Kat nr. 46 GS Nakkehagens BZ Solveig DK 06305/2013 - Anne Eliasen
Solveig slippes på vintersæd i modvind. Farten er acceptabel til god, søget er i starten småt med bedres i
slippet. Stilen præges af tidvis hovedføring under ryglinjen med lidt slap galop, kontakten er god, intet vildt
i slippet.
2. slip. Søget er nu betydeligt bedre, Solveig søger for sin fører og stilen er god med hovedet i ryglinje.
3.slip. Søger som i 2.slip, udnytter ikke 2 chancer for agerhøns.
4.slip. Søger nu godt, makkerhund udnytter agerhøns, Solveig mærker agerhøns, presser disse op og er ikke
rolig,
Udgår , ingen præmie

Kat. 47 ES Tobølbjergs Krutte DK 12644/2013 – Aksel Nielsen
Krutte slippes på vintersæd og brak i modvind. Farten er særdeles høj, søget veltilrettelagt med korrekte
vendinger, stilen er smuk med højt hoved og halen i ryglinje, kraftfuld galop. Kontakten til føreren er
særdeles god og er velført. Der ses 2 harer i slippet.
2.slip. Søger her som i første slip, har dog en del forkerte vendinger.
3.slip. Søger her særdeles flot i kort tid, finder en hare og forfølger denne langt og længe, imens bringer
makkerhunden sig i kontakt med agerhøns 2 gange.
4.slip. Føreren trækker Krutte pga. en dyb flænge i poten
Udgår --Ingen præmie

Kat nr. 48 ES Heegårds Sivah DK 09833/2013 – Kurt Kjærsgård.
Sivah slippes i vintersæd og brak i modvind. Farten er god til høj, søget er lagt bag hegn, forsvinder i skov.
Stilen er god til smuk med let galop og hovedet over ryglinje. Kontakten er særdeles mangelfuld
2.slip. Generes noget af makkerhunden, søger derefter langt frem i terrænet, er vanskelig at koble.
3.slip. Søger igen for langt frem og er vanskelig at koble.
4.slip. Søger nu bedre, har 2 oplagte chancer for agerhøns som ikke udnyttes.
Udgår – ingen præmie.

Kat. Nr.49 GS Troldmarkens Ilova af den 5. maj 07 DK 08022/2013 – Lene Knuth
Ilova slippes på vintersæd og vildtagre i modvind. Farten er vekslende for det meste god. Søget er præget af
stop med enkelte gode udslag. Stilen er for det meste god, dog sænkes hovedet tidvist. Kontakten til
føreren god, dog tager Ilova en haretur. Ingen hønsefugle i slippet
2.slip. Helhedsindtrykket er nu bedret, der vises mere jagtlyst, specielt når makkerhunden er langt ude.
Intet vildt.
3.slip. Er i dette slip meget interesseret i makkerhunden, opnår stand, nægter at rejse.
Udgår—ingen præmie.

Kat nr.50 IS Kiwi Lines Papaya. DK 02469/20103 – Jan Lorentzen
Papaya slippes på vintersæd og vildtagre I modvind. Farten er høj, søget vekslende med afstikkere ud i
terrænet, stilen er god med hovedet lige over ryglinje og en let galop. Kontakten er acceptabel, intet vildt.
2.slip. Søger nu mere kontinuerligt med korrekte vendinger, søger pludselig langt bag omkring sin fører,
finder en hare og forfølger denne.
3.slip. Sekunderer makkerhundens resultatløse stand. Ny makkerhund finder og behandler agerhøns.
Papaya burde søge mere intensivt i dette slip.
Udgår- ingen præmie.

Kat nr. 51 P Astrups Basse DK 07588/2013 – Anne Marie Skou.
Basse slippes på vintersæd i modvind, farten er god, søget særdeles veltilrettelagt med dybe udslag, kunne
ønskes mere offensivt. Stilen for det meste god med hovedet i ryglinje, tidvis dog under. Lidt lav hale,
kontakten er særdeles god, har 2 markeringer, intet vildt.
2.slip. Søger nu mere offensivt, har 2 stand som Basse selv løser, finder hare og forfølger denne langt,
møder råvildt og forfølger disse og forlader dermed prøven.
Udgår – Ingen præmie.

Kat nr. 53 B Elling Å´S K Charlie. DK 06101/2013 – Preben Schmidt
Charlie slippes på vintersæd i modvind. Farten er særdeles høj, søget er lagt på bredden med forkærlighed
for skel og kanter. Stilen er smuk med højt båret hoved og en særdeles kraftfuld galop. Kontakten er
acceptabel til god.
2.slip. Søger i høj fart men i al for åbent og fremadrettet. Charlie mærker fært får agerhøne på vingerne og
preller. Senere gentager seancen sig og Charlie får enkelt agerhøne på vingerne, er derefter vanskelig at
koble.
3.slip. Vil dominere sin makkerhund, føreren får Charlie væk og kort efter opnår Charlie stand, da føreren er
i jagtbar afstand letter agerhøns ret foran Charlie som er noget urolig i opflugt og skud.
2. præmie UK

Kat nr 54. IS Settermosens Bill DK 01436/2013 - Helge Knudsen
Bill slippes på vintersæd I modvind. Søget er præget af at der er råvildt på terrænet samt meget fod fra
disse. Har dog gode udslag. Stilen er smuk med højt hoved og halen i ryglinje samt let jordvindende galop.
Kontakten er for det meste god, forfølger dog råvildt, men er hurtigt tilbage.
2.slip. Søger i smuk stil, men i et alt for åbent søg. Intet vildt.
3.slip. Søger stadig for åbent, forfølger råvildt langt og hat 3 oplagte chancer for agerhøns, hvoraf det ene
par prelles.
Udgår – ingen præmie.

Kat nr. 55 ES Hagalidens Rasmus SK 38793/2013 – Bength Hansson.
Rasmus slippes på vintersæd i modvind. Farten er vekslende, er meget optaget af råvildtfod, søget er lagt
på vinden, men er præget af stop ved jordfært. Stilen er, når den søger, smuk med let galop og højt hoved,
kontakten er mangelfuld, der fløjtes meget.
2.slip. Som i første slip, søger ud langs hegn og roder på jordfært
3.slip. Forfalder igen til at rode og vi stopper afprøvningen.
Udgår – ingen præmie.

Kat.nr. 56 ES Heegård`s Zuki DK 0680214/2013 – Søren Andersen.
Zuki slippes på vintersæd i modvind. Farten er acceptabel til god, søget er ungdommeligt, er meget
opmærksom på makkerhunden. Stilen er god med højt hoved, lidt slap galop. Kontakten til føreren er god.
2.slip. Er som første, opnår stand, rejser på ordre 2 gange hårdt, der ses intet vildt. Makkerhunden bringer
sig i kontakt med agerhøns 2 gange.
3.slip. Søger nu mere kontinuerligt for sin fører, opnår stand, rejse på ordre kontant, er ikke rolig i opflugt
og skud
2. præmie -UK

