Dansk Jagthundederby ved Tylstrup den 15. og 16. marts 2013.
Hold 2:
Lodtrækning nr. 12, katalog nr. 45:
Pointer: Fugledes Siff, DK 10702/2011, fører Tage Jessen.
Fugledes Siff slippes på stub i modvind og anlægger her et meget stort veldækkende søg med
passende reviering. Farten er meget høj og stilen er prima med højt båret hoved, langstrakt smidig
galopaktion og halen båret lidt under ryglinien uden bevægelser. Siff er lydig og velført. Hun
afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen og fortsætter med det flotte søg og prima aktion på
skiftende stubmarker. I 2. slip forbigår hun sammen med partner 2 gange parhøns. Ved koblingsordre, hvor Siff befinder sig bag et hegn, opnår hun kortvarigt stand, fører ser ikke standen og
kalder hende ind, hvilket bevirker at hun går frem og rejser enlig agerhøne under fuld respekt,
situationen ikke jagtbar. Hun afprøves i yderligere slip, hvor Siff i 3. slip opnår stand ved hegn, går
villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Idet hun slår sig fri af hegnet, forbigår hun parhøns,
der trædes op af dommer. Partner udnytter parhøns umiddelbart efter i samme slip. P.g.a. det store
format får hun yderligere en chance, men her har hun igen chance til parhøns, der stødes under fuld
respekt.
Udgår.

Lodtrækning nr. 13, katalog nr. 60:
Pointer: Østagløttens Miss Ziva, N043973/11, fører Finn Trana, Norge.
Østagløttens Miss Ziva slippes på stub i modvind. Hun anlægger i høj til meget høj fart et stort lidt
planløst søg i rimelig god kontakt til fører. I 1. slip vender Ziva næsten konstant forkert i venstre
side. Stilen er god med en passende høj hovedføring i ryg og lidt over, en smidig og for det meste
langstrakt galopaktion, hvor forbens aktionen momentvis er lidt kort. Halen føres lidt lavt uden
bevægelser. Hun afprøves i yderligere 2 slip. I 2. slip viser hun et meget tilfældigt søg mest langs
hegn og forsvinder ind i skov og remisser, hvorved hun overlader terrænnet til partner, der påviser
fasaner på anviste terræn. I 3. slip på en stor stubmark går hun bedre, dog stadig med en del forkerte
vendinger og en vis interesse for hegn og skel, men kan kaldes fra. Har chance til parhøns, som
partner støder.
Udgår.

Lodtrækning nr. 14, katalog nr. 53:
Pointer: Matresse´s Vita, DK 13302/2011, fører Flemming Fuglede Jørgensen.
Matresse´s Vita slippes på stub i modvind. Hun anlægger i høj fart et passende stort søg i god
kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet båret over ryg og en passende lang smidig
galopaktion og pænt båret hale uden bevægelser. Vita afprøves i yderligere 2 slip på stub. I 2. slip
mod slutningen opnår hun stand – går villig frem, men påviser ikke vildt, går i søg igen og støder 2
fasaner i området, respekterer i opflugt. I 3. slip på stub går hun som tidligere, slutter med stand, går
villigt frem på ordre og rejser parhøns og er rimelig rolig i op flugt og skud.
1 præmie UK – fortsætter.

Lodtrækning nr. 15, katalog nr. 58:
Pointer: Sorte, DK 06239/2011, fører Jørgen Gordon Andersen.
Sorte slippes på stub i modvind. Hun anlægger et passende stort noget tilfældigt anlagt søg, hvor
stilen er præget af en smidig og meget kraftfuld, langstrakt (lidt springende) galopaktion, med
hovedet ført i og lidt over ryglinien og pænt båret hale uden bevægelser. Hun har flere stop i søget
og roder på jordfært og har en del forkerte vendinger. Hun afprøves i yderligere 2 slip på stub, hvor
hun i løbet af dagen forbedrer søget, idet der fremkommer færre stop og mere kontinuerlig aktion,
dog er søget stadig noget offensivt og fremadrettet. Har i 2. slip 2 gange chance til parhøns, der ikke
udnyttes. I 3. slip på stub mod skiftende partnere viser Sorte stadig et noget åbent og fremadrettet
søg med flere forkerte vendinger.
Udgår.

Lodtrækning nr. 16, katalog nr. 1:
Breton Tuevejs Messi, fører Tonny Ventrup.
Ikke mødt.

Lodtrækning nr. 17, katalog nr. 10:
Engelsk setter, Heegårds Z Saga, DK03850/2011, fører Lars Tofte Nielsen.
Heegårds Z Saga slippes på stub i modvind. Han anlægger i starten et meget stort søg på en stor
stubmark med nogle få gode udslag fra kant til kant på marken. Stilen er meget god med hovedet
ført i og lidt over ryglinien, en kraftfuld langstrakt galopaktion og pænt båret hale med bevægelser.
Ret hurtigt bliver søget noget offensivt og fremadrettet uden den fornødne kontakt til fører. Opnår

stand langt fremme, løser selv, opnår kort efter liggende stand lidt længere fremme i samme
område. På vej op til hunden rykker den uden tilladelse frem og rejser parhøns. Er noget urolig da
fuglene flygter og lidt vanskelig at koble. På grund af det store format får Saga endnu en chance i et
2. slip på stub, men igen bliver søget alt for fremadrettet og uden kontakt med fører. Agerhøns
trædes op bag ved hundene.
Udgår.

Lodtrækning nr. 18, katalog nr. 25:
Gordon setter, Nakkehages Bf Walter, DK 18253/2011, fører Preben Pedersen.
Nakkehages Bf Walter slippes på stub i modvind, hvor han anlægger et stort ret veldækkende søg i
god kontakt med fører. Revieringen på terrænet kunne momentvis ønskes lidt bedre. Stilen er meget
god med hoved ført i og lidt over ryglinien, en passende lang galopaktion og pænt båret hale med
bevægelser. Slippet er ret kort, da partner går langt frem i terræn og påviser parhøns, som Walter
ikke har chance for. Han afprøves i yderligere 3 slip på skiftende marker. I 2. slip har Walter chance
til parhøns, som partner støder. I 3. slip viser Walter en lidt begrænset søg og har chance til parhøns,
der trædes op bag hundene. I 4. slip bliver han noget følsom, har flere markeringer og et par stand,
hvor han går villigt frem på ordre, men uden påvisning af vildt. Partner støder enlig agerhøne,
Walter preller kort på den overflyvende fugl.
Udgår.

Lodtrækning nr. 19, katalog nr. 39:
Irsk Setter, Mårups Cato, DK 13100/2011, fører Per Pedersen.
Mårups Cato slippes på stub i modvind. Han anlægger i høj fart et passende til stort søg i god
kontakt og med korrekte vendinger. Stilen er passende til god med hovedet ført i og over ryglinien,
en kraftfuld galop, dog med en noget kort stikkende forbensaktion og hvor halen bæres lidt under
ryglinien uden bevægelser. Der trædes parhøns op 2 gange ret hurtigt efter hinanden i slippet. Cato
afprøves i et 2. slip på stub. Her starter han i et meget stort veldækkende søg i høj fart, men ret
hurtigt trættes Cato, søget bliver noget begrænset med flere stop, hvor han roder på jordfærd og skal
animeres. Har flere forkerte vendinger i søget.
Udgår.

Lodtrækning nr. 20, katalog nr. 47:
Pointer, LN´s Pointmann Cisa, SE58810/2012, fører Björn Meijel, Sverige.
LN´s Pointmann Cisa slippes på stub i modvind. Hun anlægger i høj til meget høj fart et stort noget
åbent og fremadrettet søg, hvor afstanden mellem slagene kunne ønskes bedre, hvorved hun
forbigår parhøns 2 gange i slippet. Stilen er meget god med hoved i ryglinien og lidt over, langstrakt
smidig galopaktion og pænt båret hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 2 slip i løbet af
dagen. I 2. slip anlægger hun et stort veldækkende søg med langt bedre arealdækning end i 1. slip. I
3. slip bliver søget igen alt for åbent og fremadrettet uden den fornødne kontakt til fører. Hun opnår
stand langt fremme i terrænet, men inden fører når op til Cisa, går hun frem og rejser parhøns uden
tilladelse. Respekterer da fuglene flygter.
Udgår.

Lodtrækning nr. 21, katalog nr. 33:
Gordon Setter, Østjyllands PC Ambassadeur les Femmes, DK 15547/2011, fører Jørn G.
Bowitz, Norge.
Ikke mødt.

Lodtrækning nr. 22, katalog nr. 17:
Engelsk Setter, Senjas Ronja, DK 12883/2011, fører Erling Clausen.
Senjas Ronja slippes i brak og remisse, hvor vi går efter nyslåede agerhøns. Partner udnytter enlig
agerhøne, hvorefter hundene kobles hurtigt. Hun afprøves i yderligere 2 slip, hvor hun i 2. slip
anlægger et noget begrænset søg med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen er god
med højt båret hoved, passende lang galopaktion og med spil i halen. Dog mangler der momentvis
lidt stræk og smidighed i galoppen. Chance til parhøns, som trædes op bag hundene. Hun afprøves i
yderligere et slip, hvor aktion og søgsmønster i starten bedres væsentligt, men ret hurtigt søger
Ronja i små slag op langs hegn, formentlig på fod af råvildt eller lignende. Langt fremme i marken
ses parhøns i luften foran Ronja – viser respekt, da hønsene flygter.
Udgår.

Lodtrækning nr. 23, katalog nr. 12:
Engelsk setter, Nordvestjydens Filip, DK 10122/2011, fører Martin Ry Krog.
Nordvestjydens Filip slippes i remisse i modvind, hvor fart, søg og stil ikke kan bedømmes. Han
opnår ret hurtigt stand, på ordre tager den et kort skridt og rejser præcist enlig agerhøne, rimelig
rolig i op flugt og skud. Afprøves yderligere i 2 slip på stub. I 2. slip bliver søget noget åbent og
fremadrettet, hvorved parhøns forbigås. I 3. slip anlægger Filip et stort veldækkende søg fra kant til
kant i meget høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion og pænt
båret hale med momentvise bevægelser.
1. præmie, fortsætter.

Lodtrækning nr. 24, katalog nr. 49:
Pointer, LN´s Pointmann Milton, SE43021/2011, fører Bjørn Meijel, Sverige.
LN´s Pointmann Milton slippes på stub i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort og lidt
åbent anlagt søg i ret god kontakt med fører. Enkelte forkerte vendinger forekommer. Stilen er god
med hovedet ført i og lidt over ryglinien, en kraftfuld galop - dog med lidt kort stikkende
forbenaktion, pænt båret hale uden bevægelser. Der høres et par gange kortvarigt lav halsen i søget.
Støder parhøns under rimelig respekt. I 2. slip starter Milton straks med at halesøge partner med
fuld hals. Kobles.

Udgår.

Hermed kritikker fra hold 2 fra årets derby. En stor tak for at måtte dømme denne store og
fornemme prøve og endnu engang en stor tak til min terrænleder Flemming Fuglede Jørgensen for
en god dag i marken, hvor han førte os rundt på store vildtrige stubmarker, hvor den engelske
unghund virkelig kan komme til sin ret. Den kolde og hårde vind gjorde forholdene meget
vanskelige for hundene, og lidt bedre vejrforhold havde helt sikkert resulteret i flere gode
situationer. Også en stor tak for god sportslig og kammeratlig optræden til alle hundeførere og
publikum på holdet.

Darum den 18. marts 2013.

H. P. Clausen

