Kritikker, Dansk Jagthunde Derby 2017, hold 3.
Dommer; Poul Vestervang (147)
27. Pointer, Gamekeeper’s Maharajah:
Maharajah starter på stub i modvind.
Søget er stort og momentvist noget åbent anlagt. Farten er høj og stilen er meget god med højt båret
hoved og en kraftfuld, langstrakt galop aktion. Halen bæres pænt i ryglinjen. Han afprøves igen på stub og
bedrer sit søg væsentligt til nu at gå i et godt anlagt søg. Han slutter dog på raps, hvor han søger uden
udnyttelse af vind og terræn.
Ingen pr./Udgår.

28. Pointer, Mølvads Jet:
Jet starter på stub i modvind.
Søget er stort og for det meste veldækkende i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen er meget god
med kraftfuld langstrakt galop aktion og hovedet båret over ryglinjen. Han har dog en kort periode, hvor
han går lidt slapt.
Jet afprøves i mange slip. Han bliver ind imellem noget egenrådig og søger meget langs hegn, uden
udnyttelse af vind og terræn. Fra en remise, hvor Jet er ses en fasan flygte, men det kan ikke bedømmes.
Ingen pr./Udgår.

29. Engelsk Setter, Tobølbjergs Sus.
Sus starter på stub i modvind.
Søget er meget stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Hun arbejder i god kontakt til
føreren.
Farten er meget høj og stilen fortrinlig. Sus afprøves i 8 slip. I 4 slip er der en chance for en fasan, som letter
i området, hvor hunden arbejder. Hun arbejder kontinuerligt for sin fører i over 130 minutter. Hun opnår
stand ved kant af fodermark. Avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Søger langt ud til venstre og
støder en fasan uden for jagtbar afstand.
Ingen Pr./Udgår.

30. Pointer, Uran.
Uran starter på stub i modvind.
Søget er stort, men mangler kontinuitet. Svinger fra fornuftigt anlagt til stiksøg. Farten er høj og stilen er
fortrinlig med højt båret hoved og kraftfuld langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt i ryglinjen med
momentvis halerørelse. Han har tendens til at hænge på makkerhunden.
I 2 slip med anden makker fortsætter han med at kontrollere makker og går ikke selvstændigt nok for sin
fører. Han går agerhøns op sammen med makker og er svær at koble.
Ingen Pr./Udgår.

31. Engelsk Setter, Melgårds Isa.
Isa starter på stub i modvind. Søget er stort og for det meste godt anlagt. Der er nogle forkerte vendinger.
Hun bruger lidt tid på at jagte småfugle. Farten er meget høj og stilen smuk med højt båret hoved og
kraftfuld langstrakt galop aktion. Hun støder agerhøns i god vind.
Hun trækkes, da fører bliver syg.
Ingen pr./Udgår.

34. Breton, Laura.
Laura starter på stub i modvind. Søget er lidt svingende fra acceptabelt til godt anlagt. Hun bruger meget
tid langs hegn.
Farten er acceptabel til god. Stilen er god med hovedet momentvis båret under ryglinjen. Galopaktionen er
energisk og kraftfuld. Makkerhunden støder agerhøns midt på marken.
I 2. slip arbejder Laura stort og veldækkende i høj fart og meget god stil. Hun prøves igen, men forfalder
igen til at søge meget langs hegn.
Ingen pr./Udgår.

35. Gordon Setter, Øens Bingo.
Bingo starter på græs i skrå modvind.
Søget er noget uregelmæssigt fra acceptabelt til godt anlagt. Farten er god, men med perioder med
slaphed. Stilen er meget god, når han strækker ud, men momentvist hænger han med begge ender.

Han afprøves flere gange. Han bedrer sit søg noget, men mangler udnyttelse af vind og terræn. Han får
meget langs hegn.
Ingen pr./Udgår.

36. Pointer. Fugledes Alma.
Alma starter på græs i skrå modvind.
Søget er meget ungdommeligt anlagt med cirklen rundt om føreren, uden udnyttelse af vind og terræn.
Farten er god. Stilen er svingende fra acceptabel til god. Hovedet føres momentvist lavt og galopaktionen er
noget kort.
I de næste slip bedrer Alma sit søg og fart og stil. Hun går nu i et fornuftigt anlagt søg i god kontakt til
føreren. Hun finder ikke vildt.
Ingen Pr. /Udgår.

38. Gordon Setter, Øens Nessie.
Nessie starter på Majsstub i modvind.
Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj og stilen smuk i majsstub.
Nessie opnår stand. Noget før hunden træder føreren parhøns op. Nessie har ingen kontakt med hønsene,
da de letter. Senere stand ved hegn. Hun avancerer nu noget trægt og påviser ikke vildt. Hun søger nu
meget langt ud af terræn, men kommer tilbage. Hun afprøves i raps, hvor hun opnår stand efter flere
skarpe markeringer. Avancerer trægt på ordre og går i søg. Makker finder agerhøns i området.
Ingen Pr./Udgår.

39. Gordon Setter, Øens Beta.
Beta starter på majsstub i modvind. Søget er for det meste veldækkende i god kontakt til føreren. Farten er
høj og stilen er smuk i majsstub.
Makkerhunden finder agerhøns på marken.
Beta prøves mange gange i forskelligt terræn. Arbejder godt for sin fører. Holdes ved makkers stand. Har
en spinkel chance til fasan i moseområde. Hun slutter med at jage makkerhunden med hals.
Ingen pr./Udgår.

41. Engelsk setter. Bono.
Bono starter på stub i hård modvind. Søget er stort og godt dækkende. Han bliver lidt makkerfikseret, men
kaldes til ordren. Farten er høj og stilen er god med hovedet båret højt og en kraftfuld galopaktion.
I 2. slip på raps. Opnår Bono stand. Avancerer villigt på ordre og rejser lidt upræcist parhøns. Der er ro i
opflugt og skud.
1. pr. UK/Fortsætter.

Dette var kritikken for hold 3.
Med venlig hilsen,

Poul Vestervang.

