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68 – Breton Klaphattens Emma – Jens Ole Nielsen
Emma er ude i 4 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et passende stort søg, til tider lidt
offensivt anlagt, med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen god med velbåret hoved og en energisk
galopaktion. I første og tredje slip finder makkerhunden parhøns. Emma går i begge tilfælde forbi
makkerhunden og rejser parhønsene uden tilladelse. I et sidste slip opnår Emma ret hurtigt stand,
avancerer villigt og rejser præcist parhøns med acceptabel ro i opfløj og skud. Udgår
69 – Pointer Jack Du Bois De La Hulaine – Steen Bendt
Jack er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark hvor den arbejder i et varieret søgsoplæg, som
burde være mere kontinuerlig. Søget er præget af at Jack i perioder kigger efter makkerhunden og også
parallelsøger til tider. Søget er, når Jack arbejder selvstændigt, passende stort. Farten er god, stilen er for
det meste god med en kraftfuld, men til tider lidt kort galopaktion, halen føres uden de store bevægelser.
Jack opnår i første slip en højrejst stram stand, da fører er inden for jagtbar afstand kommer makkerhunden
til, går forbi Jack og rejser parhøns, som lå ret foran Jack. Den forholder sig acceptabel rolig i opfløj og
senere viser den sig rolig i skud. Udgår
70 – Irsk Setter Bertha – Lene Knudsen
Bertha er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder for det meste i et stort og
veltilrettelagt søg i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god med hovedet ført primært i niveau
med ryglinien, en langstrakt galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Den har gennem dagen gentagne
gange vist sig hare ren, ligesom den kan holdes for dværghøns. Bertha opnår i 3. slip en stram højrejst
stand, avancerer villigt og kort, rejser præcist parhøns og er rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
71 – Engelsk Setter Midtfyns D. Lucky – Klaus Olesen
Lucky er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den anlægger et stort, lidt offensivt, men ganske
veltilrettelagt søg i god kontakt med sin fører. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, en
kraftfuld og energisk galopaktion, pæn haleføring med svip. I 3. slip opnår Lucky en højrejst stram stand, da
fører er indenfor jagtbar afstand kommer makkerhunden til og kører parhøns op, som lå præcist foran
Lucky, som preller lidt i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
72 – Engelsk Setter Senja’s U. Alf – Aksel Spangsbjerg
Alf er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et passende stort og for det meste
veltilrettelagt søg med god kontakt til føreren. Farten og stilen er god med velbåret hoved, en lang og
kraftfuld galopaktion, pæn haleføring. I første slip opnår Alf en højrest stram stand, med makkerhunden
liggende i dæk tæt på. Den avancerer på ordre behersket i etaper og rejser præcis parhøns med ro i opfløj
og skud. I 2. slip finder makkerhunden parhøns langt ude i kanten af marken. I 3. slip finder makkerhunden
parhøns. Fortsætter 1B.

73 – Gordon Setter Vajskær Cora – Lorenz Clemmesen
Cora er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et stort og for det meste
veltilrettelagt søg. I 2. slip kigger den et par gange efter makkerhunden, hvorved den laver et par forkerte
vendinger bagud i terrænet. Farten er høj og stillen smuk med velbåret hoved, en lang smidig galopaktion
og pæn haleføring. Den kan i første slip fløjtes dæk ved makkerhundens stand for parhøns. I 2. slip opnår
Cora liggende stand, avancerer villigt, opnår ny liggende stand, agerhøne letter ret foran Cora, som er
acceptabel rolig i opfløj og skud. I 3. slip opnår Cora liggende stand og lige inden rejseordre letter parhøns
ret foran Cora, som er rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
74 – Engelsk Setter Finntorpet’s Gullegul – Nina Smidtsrød
Gullegul er ude i 2 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et meget stort og velanlagt
bredsøg i god kontakt med føreren. Farten er meget høj og stilen god med hovedet ført i niveau med
ryglinien, en langstrakt og smidig galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevægelser. I første slip opnår
Gullegul en stram højrejst stand, avancerer villigt uden at påvise vildt. I 2. slip opnår den en stram højrejst
stand helt ude i kanten af marken, den står længe, lige idet fører giver rejseordre letter parhøns præcist
foran Gullegul, som er komplet rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
75 – Engelsk Setter Landborgens Morris – Lars Åge Malmsten
Morris starter på opharvet stub og eng hvor den anlægger et tilfældigt søg med enkelte gode udslag. Den
har flere umotiverede stop hvor den enten kigger efter makkerhunden eller førerens anvisninger inden den
sætter i gang igen. Farten svinger fra god til moderat, hvilket præger stilen. Desværre rækker formatet ikke
til videre afprøvning. Udgår.
76 – Gordon Setter Åens K Survivor – Ole Jensen
Survivor starter på opharvet stub hvor den anlægger et tilfældigt søg med enkelt gode udslag. Til andre tide
er søget for snævert og cirklende. Farten svinger mellem god og moderat, hvilket præger stilen hvor
hovedet har en tendens til at føres lidt for lavt, ligesom galopaktionen er kort og noget tung. Survivor har
en del løse markeringer. Desværre rækker formatet ikke til videre afprøvning. Udgår.
77 – Engelsk Setter Nordvestjydens Icha – Allan Bak Jensen – Trukket grundet løbskhed.
79 – Bjergager’s Tage – Aksel Spangsbjerg
Tage er ude i 4 slip på opharvet og almindelig stubmark hvor den arbejder i stort til passende stort søg,
veltilrettelagt og i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god til smuk med velbåret hoved, en
lang flad jordvindende galopaktion, pæn haleføring. I 2. slip opnår Tage stand få sekunder efter
makkerhunden og kan holdes i ro ved afvikling af situationen. I 3. og 4. slip finder makkerhunden parhøns,
som lå godt på det anviste terræn. Udgår.

