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ES Danguns Ice SE34206/2015 – kat. nr. 15
Fører: Anna Linder
Ice startes på raps i god vind, hvor den anlægger et stort og offensivt søg i høj fart og smuk stil. Prima
aktion med gode afspark, kommer over meget terræn. Der forekommer et par forkerte vendinger i venstre
side. Stand som Ice selv løser ud. Ingen fugle. I 2. slip på raps og vintersædsmark bliver søget for åbent og
fremadrettet. Støder høns i god vind for herefter at forfølge springende hare langt og skal hentes tilbage.
I 3. slip på raps bedres søget. Stand op mod grøftekant – løser ud og tager på ny stand – løser ud og går
frem og bringer single høne til flugt sammen med makkerhunden – respekterer.
Ingen præmie
P Miska DK05314/2016 – kat. nr. 74
Fører: Bent Olsen
Miska afprøves på dagen gennem 4 slip i raps og vintersædsmarker. Søget er noget varierende, men i
perioder anlægger Miska et fornuftigt søg, for herefter at søge ret frem i terrænet. Farten er ligeledes
noget varierende men hovedsageligt god. Stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset
halerørelse. Der kunne ønskes lidt mere stræk i galopaktionen. Makker finder fugl i 2. slip, og der er chance
til fugle i 3. slip. I 4. slip fatter Miska stand, går villigt frem på ordre og rejser parhøns præcist med ro i
opflugt og skud.
2. præmie UK
P Fugledes A. Mille DK15248/2015 – kat. nr. 66
Fører: Flemming Sørensen
Mille afprøves på dagen gennem 2 slip i stub og rapsmarker. Hun anlægger til stedse et stort og
veldækkende bredsøg, hvor der i 1. slip forekommer et par forkerte vendinger i venstre side. Stilen er
fortrinlig, farten høj og med langstrakt jordvindende galopaktion. God kontakt til fører. Ingen fugle i 1. slip.
I 2. slip fatter Mille stand, der holdes længe. Da føreren når op til Mille letter der parhøns ret foran, og Mille
er komplet rolig i opflugt og skud.
1. Præmie UK
Bendt’s Ino DK05059/2015 – kat. Nr. 63
Fører: Tom B. Hansen
Ino startes på stub i god vind, hvor den anlægger et stort og veldækkende bredsøg med et par forkerte
vendinger i venstre side. Farten er god. Stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset
halerørelse, gode afspark og periodevis lidt kort forbensaktion. Farten er god. Stand uden påvisning af fugl i
1.slip. Ingen fugle. Samme indtryk i de næste 2 slip. I 3. slip tager Ino stand. Makkerhunden går op på siden
af Ino og tager selvstændig stand – Ino holder sin stand, og da føreren er oppe i en jagtbar situation letter
parhøns ret foran Ino, der skydes, og Ino forfølger hønsene kort, men kaldes til orden.
1. Præmie UK

P Top Point Lin SE26770/2015 – kat. nr. 79
Fører: Anna Linder
Lin startes I rapsmark I god vind, hvor den efter et enkelt slag skærer ind I marken og tager stand. På ordre
går den villigt frem og rejser parhøns præcist med ro i opflugt og skud.
I 2. slip på raps og stub anlægger Lin et stort og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj fart og
smuk stil – en dejlig hund at se i marken – jagter intenst gennem hele slippet. Støder høns i god vind ved
skelkant med prompte respekt. Lydig og velført
1. Præmie UK
Melsgård S. Askari DK01627/2015 – kat. nr. 18
Fører: Ole Frank
Askari afprøves på dagen gennem 3 slip i raps- og vintersædsmarker i god vind. Straks i et kort 1. slip skærer
makkerhunden ind i marken og finder fugl. Askari bringes til respekt. I et langt 2. slip arbejder Askari godt
på anvist terræn med hovedsageligt rigtige vendinger. Stilen er smuk og farten er god. Holdes for
springende hare. Ingen fugle.
Straks i 3. slip fatter Askari stand, som holdes trods makkerhunden kommer til og bringer parhøns til flugt
ret foran Askari. Der skydes, Askari forfølger de flygtende høns kort og bringes til orden.
1. Præmie UK
Senja’s V. Ingo DK06762/2015 – kat. nr. 27
Fører: Tage Skov
Ingo startes på raps i god vind, hvor den anlægger et passende stort og veldækkende bredsøg med et par
forkerte vendinger i venstre side. Stilen, der er god, er med passende høj hovedføring, halerørelse og god
kraftfuld galopaktion. Kort markering – der springer en hare og Ingo respekterer. I følgende 4 slip arbejder
Ingo fortsat godt og indtryk af søg, fart og stil som i 1. slip. Holdes for endnu en hare. Chance til parhøns der
bringes til flugt af makkerhunden. I 5 slip i rapsmark tager Ingo stand, går villigt frem på ordre, rejser
parhøns præcist og disse forfølges et stykke, men kaldes til orden. Da pistolen klikkede lægges Ingo dæk –
der skydes - og alt er i orden.
1. Præmie UK
P Fugledes Anton DK15250/2015 – kat. nr. 67
Fører: Thomas Kristensen
Anton afprøves på dagen gennem 4 slip i raps og på vintersæd i god vind. Den anlægger til stedse og
passende stor og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger og passende udslag i god kontakt til fører.
Farten er for det meste høj og stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset halerørelse og god
galopaktion. Indtryk af søg fart og stil det samme i følgende 3 slip. I 2. slip fatter makkerhunden stand og
Anton går op på siden af denne og tager selvstændig stand. Rolig da hønsene flygter. Yderligere chancer til
fugl i 3. og 4. slip.
Ingen præmie

GS Øens Baron DK13946/2015 – kat. nr. 44
Fører: Jarmo Polläinen
Baron afprøves gennem 3 slip på raps og vintersæd. Søget svinger fra at være veldækkende med god
udnyttelse af vind og terræn til at være noget planløst. Det samme gælder fart og stil, hvor farten varierer
fra høj til passende og stilen fra god til smuk. Når Baron strækker ud og går bevidst på jagt er stilen smuk
med høj hovedføring, halerørelse og kraftfuld galopaktion. Forfølger hare sammen med makker i 1. slip, og
jagter herefter en del fremme i terrænet, hvorfra parhøns se flygte. I 2. slip er der 2 gange chance til fugl i
god vind der ikke udbyttes. I 3 slip bringes single høne til flugt ved grøftekant sammen med makker – Baron
forfølger agerhønen et stykke. En hund der i glimt viste gode takter.
Ingen præmie
GS Åens N. Lykke Till NO43633/15 – kat. nr. 56
Fører: Bror Borgar Meyer
Lykke startes på rapsmark i god vind, hvor den anlægger et veldækkende bredsøg med god arealdækning i
god fart. Stilen, der er acceptabel, er i perioder med lav hovedføring og begrænset halerørelse. God
galopaktion. Forfølger hare langt samen med makkerhunden og forfalder herefter til at jagte fremme i
terrænet, hvorfra parhøns ses flygte. I 2. slip på vintersæd fatter makker hurtigt stand, Lykke kommer til og
bringer de høns makkerhunden stod for til flugt – bringes til respekt. I 3. slip ligeledes på vintersæd er
indtryk af søg, fart og stil det samme. Liggende stand lidt fremme i terrænet – løser ud og tager straks
herefter ny liggende stand, hvor høns flygter lidt fremme – rimelig respekt.
Ingen præmie

