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Lodt.Nr. 16: B. Tjalfe DK16982/2013 – John Madsen
Tjalfe slippes på vintersæd i modvind, her vise den et meget stort og velanlagt bredsøg med god udnyttelse
af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Den er lydig og velført. Farten er meget høj og stilen er
fortrinlig i en langstrakt og friktionsfri galopaktion, med høj hovedføring. Tjalfe kan holdes for hare i slippet.
2.slip på rapsmark i modvind. Søg, Fart og Stil er som i 1.slip. Tjalfe opnår højrejst stand, den avancerer
villigt på ordre og rejser hårdt og præcis fasanhøne. Tjalfe er komplet rolig i opflugt og skud.
1.pr UK – Forsætter Kat 1A.

Lodt.Nr. 17: GS. Nakkehagens BZ Orkan DK06304/2013 – Peter Eliasen
Orkan slippes på vintersæd, her viser den et passende søg foran sin fører. Farten er god og stilen er god i en
kort galopaktion med hovedet ført i ryglinie og noget stikkende forbens aktion. Orkan opnår højrejst stand,
den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. Orkan kan holdes for hare i slippet. Der ses ingen fugle
2.slip på rapsmark i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Orkan opnår højrejst stand, da fører er oppe
ved sin hund og inden avanceordre gives flygter parhøns ret foran Orkan som er rolig i opflugt og skud.
2.pr UK – Udgår.

Lodt. Nr. 18: P. Astrups Oklahoma DK07586/2013 – Anton Ringøen
Oklahoma slippes på vintersæd. Her halesøger på makker til trods for førers protester. Oklahoma kobles.
2.slip på rapsmark i modvind, her viser den et snævret søg. Farten er moderat og stilen er dårlig i en tung
galopaktion med hovedet ført i ryglinie og derunder, der ses halebevægelse. Makkerhund finder fugl
Udgår.

Lodt. Nr. 21: GS. Åens C Laica DK09134/2013 – Erik Petersen
Laica slippes på vintersæd i modvind, her viser den et passende jagtsøg foran fører. Farten er fra moderat
til god og stilen er acceptabel i en kort galopaktion med hovedet ført i ryglinie der ses sparsom
halebevægelse. Ved makkerhunds stand søger Laica op til og foran makkerhund og bringer parhøns til flugt.
2.slip på vintersæd i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Laica opnår højrejst stand, den avancere villigt
på ordre og rejser præcis parhøns. Laica er komplet rolig i opflugt og skud. 2.pr UK – Udgår.

Lodt. Nr.22: IS. Mårup Felix DK12995/2013 – Erik Rimmen
Felix slippes på vintersæd i modvind, her viser den et godt anlagt bredsøg i et godt samarbejde med fører.
Farten er fra høj til god og stilen er god i en kraftfuld, men lidt tung galopaktion med høj hovedføring og der
er halebevægelse. Felix opnår liggende stand, da fører er i jagtbar afstand, går makkerhund ret ind foran
Felix og bringer parhøns til flugt. Felix er komplet rolig i opflugt og skud. 2.slip på rapsmark i modvind. Søg,
fart og stil er som i 1.slip. Felix opnår højrejst stand, den avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns.
Felix er komplet rolig i opflugt og skud. 1.pr UK – Forsætter Kat 1B

Lodt. Nr.23: ES. Maclau Gaisha DK06498/2013 – Hanne Teilgaard/ Fører Henry Madsen
Gaisha slippes på vintersæd i modvind, her viser den et passende søg, med enkelte stik frem i terrænet, i et
godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen er god i en kort galopaktion med hovedet ført i ryglinie
og der er halebevægelse. Gaisha støder parhøns i god vind som forfølges kort. 2.slip på vintersæd i
modvind. Her søger Gaisha det meste af slippet langs hegn og i remiser, har dog enkelte slag på anvist
terræn. Farten og stilen er som i 1.slip. Udgår

Lodt. Nr.24: ES. Sveaborgs Z. Caesar SE38424/2013 – Andras Talpai
Caesar slippes på vintersæd i modvind, her viser den et stort offensiv bredsøg i et godt samarbejde med
fører. Farten er god og stilen er god i en kraftfuld, men lidt tung galopaktion med høj hovedføring og der er
halebevægelse. Caesar opnår højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. Chance til
fugl i slippet. Caesar er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på vintersæd i
modvind. Caesar spontan sekundere ved makkerhunds stand. Makkerhund finder fugl. I 3.slip på rapsmark i
modvind. Makkerhund finder fugl. I 4.slip på rapsmark i modvind. Makkerhund finder fugl. Udgår

Lodt. Nr.25: P. Sodersjons Tressette SE10219/2014 – Lisbeth Boden
Tressette slippes på vintersæd i modvind, her viser den et meget stort og velanlagt bredsøg med gode
udslag og god udnyttelse af vind og terræn. I et godt samarbejde med fører. Farten er meget høj og stilen
er smuk i en langstrakt og energisk galopaktion med høj hovedføring, halen bæres pænt uden bevægelse.
Der ses ingen fugle i slippet. 2.slip på rapsmark i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Tressette opnår
højrejst stand, da fører er oppe ved sin hund og inden avanceordre gives flygter parhøns ret foran Tressette
Tressette er komplet rolig ved opflugt og skud. 1pr.UK – Forsætter Kat 1A

Lodt. Nr.26: ES. Østkystens S.N. Fly DK03234/2013 – Finn Johansen
Fly slippes på vintersæd i modvind, her viser den et særdeles stort og velanlagt bredsøg med dybe udslag
og god udnyttelse af vind og terræn, i et godt samarbejde med fører. Farten er meget høj og stilen er
fortrinlig i en langstrakt og friktionsfri galopaktion med høj hovedføring og der er halebevægelse. Der ses
ingen fugle i slippet. 2.slip på rapsmark i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip Fly opnår højrejst stand,
den avancerer villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Fly er komplet rolig i opflugt og skud.
1pr.UK – Forsætter Kat 1A

Lodt. Nr.28: P. Krogsøgårds Michelle DK14047/2013 – Jakob W. Jakobsen
Michelle slippes på vintersæd i modvind, her viser den et cirklende søg omkring fører med enkelte udslag.
Farten er moderat og stilen er acceptabel i en kort galopaktion med hovedet ført i ryglinie og der ses
halebevægelse. Makkerhund finder fugl. I 2.slip på vintersæd i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Der
ses ingen fugle i slippet. Udgår

Lodt. Nr.33: P. Sodersjons Zetema SE10215/2014 – Lisbeth Boden
Zetema slippes på vintersæd i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg med god udnyttelse af vind og
terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk i en langstrakt og energisk
galopaktion med høj hovedføring. Zetema opnår højrejst stand, da fører er oppe ved sin hund og inden
avanceordre gives flygter parhøns ret foran Zetema. Zetema er komplet rolig i opflugt og skud. I 2.slip på
vintersæd senere rapsmark i modvind. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Zetema opnår højrejst stand, den
avancerer villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Zetema er komplet rolig i opflugt og skud.
1pr.UK – Forsætter 1A

