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Lodtr.Nr. 29: ES. Heegårds Laika DK09830/2013 - Jørgen Heegård Nielsen
Heegårds Leika slippes på vintersæd i modvind og viser et meget stort og velanlagt søg, med brede udslag
og i god kontakt til føreren. Farten er meget høj. Stilen er smuk, til tider fortrinlig. Højt båret hoved, en
energisk, til tider lang smidig galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Afprøves igen på raps og
bevarer indtrykket fra tidligere, og stilen er nu fortrinlig. Leika opnår stand. På ordre avancerer den villigt,
slår under vind og ny stand. Avancerer igen villigt og rejser præcist agerhøne og er rolig i opflugt og skud.
Leika afprøves igen i et 3. slip og bevarer indtrykket fra tidligere. Opnår stand og hare flygter ret foran,
Leika respekterer. 1. Pr UK - Fortsætter Kat 1A.
Lodtr.Nr. 30: GS. Svitjods Rebel SE30905/2013 - Patrick Richardson
Svitjods Rebel slippes på vintersæd og Rebel forfølger makkerhunden i det meste af slippet. Viser også
gode selvstændige udslag og har et par slag bagud i terrænet. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført
i niveau med ryggen, en energisk til tider lidt kort galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Rebel
afprøves igen på raps og viser nu et stort og selvstændigt anlagt søg i en kraftfuld galopaktion. Der var i
slippet chance til parhøns. I 3. slip forfølger Rebel igen makkerhunden og slutter med at prelle en fasan.
Udgår.
Lodtr.Nr. 31: B. Engbjergvejs Ida DK11480/2013 - Morten F. Larsen
Engbjergvejs Ida slippes på vintersæd og viser i starten et stort og godt anlagt søg, dog med enkelte
forkerte vendinger. Som slippet skrider frem, bliver Ida noget egenrådig. Farten er høj. Stilen er smuk med
højt båret hoved og en lang smidig galopaktion. Der var i slippet chance til en fasan. Ida afprøves i
yderligere 3 slip, hvor søget bedres men er til tider lidt egenrådig. I 2. slip er der chance til parhøns og Ida
viser sekundering. I de sidste slip bliver Ida nu noget følsom og har 3 stand uden påvisning af vildt. Udgår.
Lodtr.Nr. 32: ES. Østkystens S.N Brisa DK03237/2013 - Øystein Grandorf
Østkystens S.N Brisa slippes på vintersæd og viser et stort og godt anlagt søg, med gode udslag og i god
kontakt til føreren. Brisa har dog nogle slag lagt bag føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført
i niveau med ryggen og over. En kraftfuld galopaktion og pæn ført hale med livlige bevægelser. Brisa
bringer sig i kontakt med en fasan, som flygter og Brisa respekterer. Brisa afprøves i yderligere 5 slip, hvor
den bevarer indtrykket fra tidligere og har stadig nogle slag lagt bag føreren. Brisa har i slippene chance til
parhøns 4 gange. Kommer for tæt på parhøns, som flygter 2 gange og Brisa viser respekt. Udgår
Lodtr.Nr. 35: ES. Ørnevatnes Kaka DK04410/2014 - Thorbjørn Riis
Ørnevatnes Kaka slippes på vintersæd og viser et meget stort og godt anlagt søg med brede udslag. Til tider
præges søget af, at Kaka søger efter makkerhunden. Farten er meget høj. Stilen er smuk, med højt båret
hoved. En kraftfuld men lidt huggende galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. I 2. slip viser Kaka nu
et helt selvstændigt anlagt søg, hvor stilen nu er fortrinlig i en lang flad galopaktion. Kaka opnår stand og
inden vi når frem, flygter parhøns ret foran og Kaka forfølger disse kort. I et kort 3. slip bliver Kaka ved med
at forfølge makkerhunden. Udgår.

Lodtr.Nr. 36: IS. Settermosen Baffin DK01435/2013 - Frank Krøyer
Settermosen Baffin slippes på vintersæd og viser et stort og godt anlagt søg med gode udslag. Der
forekommer dog nogle stop i søget. Farten er god. Stilen er præget af til tider for lavt ført hoved, dette
bedres dog i slutningen af slippet. Galopaktionen er til tider lidt anstrengt og halen bæres pænt med
bevægelser. Baffin afprøves i yderligere 3 slip hvor hovedet nu føres i niveau med ryggen, i en energisk
galopaktion. Søget er stort og godt anlagt. I 3. slip opnår Baffin stand og makkerhunden kommer foran
parhøns flygter og Baffin forfølger disse kort. I 4. slip trættes Baffin nu men slutter med stand. Korrigerer
engang og ny stand, da føreren er fremme flygter parhøns ret foran og der er ro i opflugt og skud.
Fortsætter Kat 1B.
Lodtr.Nr. 37: P. Boelsgaards A Sifu DK15687/2013 - Steffen G. Olesen
Boelsgaards A Sifu slippes på raps og viser et meget stort og velanlagt søg med brede udslag og i god
kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er fra god til smuk. Hovedet føres i niveau med ryggen og over, en
energisk til tider kraftfuld galopaktion og en lidt kedelig haleføring uden bevægelser. Mod slutningen af
slippet finder Sifu en hare og denne forfølges kort. Sifu afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer
indtrykket fra tidligere og søger nu i smuk stil. I 4. slip opnår Sifu stand. På ordre avancerer den i flere tempi
og rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. 1.Pr UK - Fortsætter Kat 1A.
Lodtr.Nr. 39: B. Kenzo DK10251/2013 - Thomas Klit
Kenzo slippes på raps og viser et stort og velanlagt søg, med gode udslag og i god kontakt til føreren. Farten
er høj. Stilen er god, med hovedet ført i niveau med ryggen og en energisk galopaktion. Har i slippet et par
markringer og en stand som den selv løser. Kenzo afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket
fra tidligere. Har dog stadig nogle markeringer og stand som den selv løser. I 3. slip viser Kenzo sekundering
og opnår til slut en kortvarig stand. Parhøns flygter og Kenzo respekterer. I sidste slip trættes Kenzo noget
og er lidt vanskelig at koble. Udgår.
Lodtr.Nr. 41: GS. Østjyllands SR Taus DK13842/2013 - Hans Jørgen Dahl
Østjyllands SR Taus slippes på raps og viser et passende stort og godt anlagt søg, med gode udslag og i god
kontakt til føreren Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie og en lidt kort galopaktion og
højt ført hale med bevægelser. Taus afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere.
Må i sidste slip udgå. Udgår.
Lodtr.Nr. 44: B. Aulumboens Intro (Loui) DK10708/2013 - Thomas Klit
Aulumboens Intro (Loui) slippes på raps og viser et stort og velanlagt søg, med gode udslag og I god
kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en god galopaktion hvor der
dog til tider kunne ønskes mere stræk i galoppen. Loui afprøves igen og bevarer indtrykket fra tidligere.
Forbigår oplagt chance til parhøns og slutter med stand ved remise. Avancerer villigt på ordre flere gange
men kan ikke påvise vildt. Loui afprøves i yderligere 2 slip men bliver nu noget følsom og har flere stand
uden påvisning af vildt. I sidste slip har Loui chance til parhøns. Udgår.

