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Dommer H. P. Clausen.
P Chess DK13944/2014
fører: Thomas W. Olsen
Chess slippes på stub i svag modvind og anlægger i høj fart et stort ganske velanlagt bredsøg i god
kontakt og godt anlagt på vinden. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en langstrakt
galopaktion og med halen båret lidt lavt uden bevægelser. I 2. og følgende slip bliver søgsoplægget
momentvis lidt mere begrænset og den får lidt anstrengt forbensaktion. Han viser god udholdenhed
og afprøves i 6 slip i løbet af dagen. I 4. slip på stub opnår han stand, partners søg ligger et slag
foran og makker tager selvstændig stand tæt på parhøns, der letter inden situationen bliver jagtbar.
Partner preller langt, trækker Chess lidt med, men han kaldes hurtigt til orden. I 5. slip opnår Chess
stand, går lidt treven frem, påviser ikke vildt. I 6. slip i eng og brak har Chess chance til fasan, som
partner påviser. Slutter med en stand, går villig frem, men kan ikke påvise vildt. Kort efter trædes
fasan op i området. Udgår.
GS Blacksetter B. Silke DK07839/2014,
fører: Michael Olsen
Silke slippes på stub i svag modvind og anlægger her i høj fart et stort noget ungdommeligt søg
med flere forkerte vendinger og lidt interesse for småfugle. Stilen er meget god med hovedet ført
lidt over ryglinien, en passende lang smidig galopaktion og med halen båret lavt uden bevægelser.
Hun afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen, hvor søgsmønster forbedres med færre forkerte
vendinger. I 3. slip opnår partner stand, hvor Silke er tæt på situationen. Hun går ind foran stående
partner og får parhøns på vingerne. Fuglene følges lidt på vej. I et langt 4. slip søger hun godt, men
en lang haretur tærer på kræfterne. Hun får en chance mere i 5. slip i eng. Her har hun chance til
fasan 2 gange uden at udnytte mulighederne. Udgår.
P Spurvfugldalens Rudi DK14832/2014
fører: Ronni Kronholm Sølvsten
Rudi slippes på stubmark i svag mod/sidevind. Han anlægger i høj fart et stort lidt ungdommeligt
søg med interesse for kanter og skel. Stilen er meget god med højt båret hoved, en lang kraftfuld
galopaktion og med pænt båret hale uden bevægelser. Han vender forkert ved hegn og derved
misser han chance for parhøns, der trædes op. Rudi afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen og
viser meget stor udholdenhed og jagtlyst, for det meste i god kontakt med fører. Jagter i 3. slip lidt
lærker på egen hånd, hvorved den misser chance til parhøns. Han mærker fært og slår over i kort
stand, men er kommet for tæt på hønsene, der flygter ret foran. Rudi er lidt urolig, men kaldes
hurtigt til orden. I 5. slip på majsstub trædes parhøns, der lå i god vind midt på terrænet, op bag ved
hundene. Udgår.
ES Kogtveds M. Malou Da Flora DK06601/2014,
fører: Tor Fløysvik, Norge.
Malou slippes på stubmark i svag mod/sidevind. Hun anlægger i høj fart et stort noget fremadrettet
søg. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien en langstrakt flad galopaktion og med halen ført lidt

under ryg uden bevægelser. Malou søger bag hegn og misser herved chance til parhøns, som lå på
anvist terræn. Hun afprøves i yderligere 3 slip og viser stor udholdenhed og jagtlyst. Søget bedres
væsentligt til et stort for det meste veldækkende søg, dog med enkelte slag bagud i terræn.
I 2. slip opnår hun stand ved hegn, løser selv da fører er næsten oppe, der ses intet vildt. I 3. slip,
liggende stand, går villigt frem på ordre og der letter en lærke. Senere i slippet en skarp markering,
som hun selv løser inden fører er oppe og til slut en stand, villig frem i flere tempi, der påvises intet
vildt. Hun får en chance i 4. slip, men igen tager hun stand, går villig frem på ordre, men kan ikke
påvise vildt. Udgår.
P Jelly Du Bois De La Hulaine DK19692/2014,
Fører Villy Lovén
Jelly slippes på stub i svag modvind og anlægger et passende stort og for det meste velanlagt søg i
høj fart. Stilen er med hoved i ryglinien og momentvis over, en passende lang galopaktion og med
hængende hale uden bevægelser. Opnår stand, inden fører når op løser hun selv. I 2. slip på raps
anlægger hun et mere begrænset søg i lavere fart, tilsyneladende noget følsom på næsen. Hovedet
sænkes til under ryglinien det meste af slippet og der er en del markeringer, som hun dog selv løser.
Slutter med stand, ved rejseordre går den i søg, kommer tilbage til samme område og opnår igen
stand næsten samme sted. På ordre rejser den villig og præcist parhøns, rimelig rolig i opflugt, men
går derefter i søg igen og er noget vanskelig at koble. 2. Pr. UK
IS Røsnæs Ingo DK07091/2014
Fører Niels Erik Krüger.
Ingo slippes på stub i svag modvind og anlægger et acceptabelt stort søg i passende til høj fart.
Stilen er præget af, at hovedet føres i og momentvis under ryglinien, en passende lang galop med
stikkende forbensaktion og med halen bæres lidt under ryglinien og med bevægelser ved vending.
Søger i starten passende stort, men mod slut i slippet bliver søget mere begrænset. Afprøves i
yderligere 2 slip i løbet af dagen og viser samme takter som tidligere. I 3. slip skal den animeres en
del. Partner påviser parhøns på terrænet. Udgår.

Røsnæs Iva DK07095/2014,
Fører: Karin og Niels Erik Krüger
Iva slippes på stub i modvind. Slippet er begrænset, da partner straks forfølger Iva. I 2. slip på stub
viser hun et passende stort søg i god kontakt med korrekte vendinger det meste af tiden. Stilen er
god med hovedet over ryglinien, en passende lang energisk galopaktion og med pænt båret hale
med bevægelser. Partner udnytter parhøns i slippet. I 3. slip på stub går hun i stort søg med korrekte
vendinger og i høj fart. Partner påviser parhøns i slippet. Hun får yderligere en chance på stub i et 4.
slip, men uden at opnå noget positivt. Udgår.

B Stevnsåens Zeppo DK03997/2014
fører: Bent Bonde Jensen

Zeppo slippes i modvind på stub. Han starter straks med at vise stor interesse for partner, som han
forfølger. Kobles. Får yderligere en chance mod ny partner og det gentager sig. Han viser stor
interesse for makkeren og søger på intet tidspunkt selvstændig. Han går tilsyneladende i en høj fart
og en kraftfuld galopaktion med hovedet ført over ryggen. Udgår.
P Astrup´s Gamma DK18921/2014
Fører: Aage Christiansen
Gamma slippes på stub og i raps i modvind. Hun anlægger i høj fart et meget stort og i starten noget
tilfældigt søg med mange forkerte vendinger og med en del interesse for småfugle. Stilen er i store
dele af slippet præget af, at den går med hovedet i og lidt under ryglinien, dog når hun jagter lærker
på synet, går hun med højt hoved. Galopaktionen er med en lidt kort stikkende forbensaktion og
med pænt båret hale uden bevægelser. I 2. slip på stub bedres stilen til at hovedet føres i ryglinien
og lidt over. Søget er langt bedre på vinden med brede udslag og mindre interesse for småfugle.
Opnår stand, partner er tæt på og går foran, rejser parhøns og forfølger. Gamma kaldes hurtigt til
orden. Jagtbar situation for fører. Gamma afprøves i et 3. slip. Her bliver søget igen noget
fremadrettet og åbent. Herved ligger søget noget foran partner, der opnår stand. Gamma søger et
slag foran partner og opnår kort efter selvstændig stand for partners parhøns, som letter kort efter.
Gamma preller langt og ud af terrænet. Udgår.
IS Murphy DK12422/2014
fører: Gunnar Jensen
Murphy slippes på stub og i vinterraps i modvind. Han anlægger i høj fart et passende stort og for
det meste velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt
kraftfuld galopaktion og med pænt båret hale med momentvise bevægelser. Han afprøves i
yderligere 4 slip i løbet af dagen og viser i 2. og efterfølgende slip en langt større intensitet og søget
er stort og veltilrettelagt. I 3. slip mærker han fært i hjørne ved hegn, forsøger at udrede færten, men
kommer for tæt på og støder herunder parhøns. Viser god respekt. I sidste slip på majsstub viser den
fortsat gode takter, men sammen med partner forbigår de parhøns, der trædes op af dommer midt på
marken. Udgår.

P Vet Point´s Athena SE6290/2014.
Fører: Bertil Mårtensson
Athena slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et meget stort og velanlagt søg i god
kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en langstrakt energisk
galopaktion og med pænt ført hale uden bevægelser. Opnår stand, går villigt frem på ordre og rejser
præcist parhøns, rolig i opflugt og skud. I 2. slip på græs og i majsstub viser den i starten et meget
stort velanlagt søg. Stilen er her momentvis med en lidt kort forbensaktion. Til slut i slippet springer
råvildt langt fremme i terrænet. Athena er ikke efter råvildtet, men søger frem i terræn og lidt ude af
kontrol og svær at koble. I 3. slip viser den igen et stort veldækkende søg i god kontakt. 1. pr. UK.

