Dansk Jagthunde Derby 2011,
Kritikker, hold 1.
Dommer Poul Vestervang.
Lodtr. Nr. 1; kat. Nr. 5, ES, Bjerndrups Jow, E/F: Hans Jørgen Mogensen.
Jow starter på vintersæd i svag sidevind. Han har 2 udslag på marken, hvorefter han søger til hegn.
Farten er god, men stilen kan dårligt bedømmes, da han søger mest i hegn.
Han opnår stand ved hegn. Agerhøns letter og Jow søger straks tilbage til føreren!
Han går igen tilhegn, hvor der ses fasan flygte, men situationen kan ikke bedømmes. Han slutter med at
prelle en fasan ud af terrænet.
Jow prøves igen på vintersæd uden hegn. Søget er i starten fornuftigt, men sluttet for åbent. Farten er god.
Stilen præges af momentvis lidt lav hovedføring.
Udgår.

2; kat. Nr., 19, GS, Hardhausen Duke Ellington, E/F. Robert Paulsen.
Duke starter på vintersæd i svag sidevind. Han har enkelte gode udslag, men flere stop, hvor han skal
animeres. Farten er god og stilen meget svingende, fra meget god til acceptabel, ligesom hvilken fart han
søger i.
Han søger hurtigt til hegn, hvor han får flere fasaner på vingerne uden at opnå noget positivt.
Han prøves igen på vintersæd, hvor han går svingende og momentvis hænger lidt på makkeren.
Udgår.

3; kat. Nr. 53, Fugledes Merlot, E/F; Flemming fuglede Jørgensen.
Merlot afprøves på dagen i 4 slip. Søget er stort og velanlagt i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen
er meget god med langstrakt galopaktion og højt båret hoved. Der er halerørelse i vendingerne. Hun har
stand uden påvisning af vildt og et par skarpe markeringer som hun løser selv.
Har chance til agerhøns i raps, men vender lige før og agerhønsene flygter.
Kan ikke standses ved makkers stand og går forbi. Slutter med stand på stub. Inden føreren er helt fremme,
korrigerer hun og står igen. Parhøns letter ret foran Merlot, der er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter, kat. 1B.

4; kat. 32, IS, Højfyns Blis, E/F, John Skovsager Larsen.
Blis starter på vintersæd i svag vind.
Søget er stort og velanlagt i god kontakt til føreren.
Farten er høj og stilen meget god, med hovedet ført over ryglinien og en kontinuerlig energisk galopaktion.
Respekterer ikke makkers tomme stand.
Blis prøves i flere slip. Nægter flere gange at sekundere og ødelægger makkers situation. Slutter med at
blive lidt træt og makker finder fasan.
Udgår.

6; kat. 2, B., Midtvejs Zidane, Ejer Allan F. Hansen, Fører, Thomas Klit.
Zidane starter på eng i et velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Han har en
stand som han selv løser.
På vintersæd og raps viser han et stort veldækkende søg. Farten er stadig høj og stilen meget god med højt
båret hoved og en kraftfuld, energisk galopaktion.
Han afprøves i alt i 6 slip, hvor han holder intensiteten.
Han forsvinder i remise, hvor fasan ses flygte, men situationen kan ikke bedømmes. Han opnår stand ved
hegn. Korigerer et par gange og går gennem hegn og tager stand på vintersæd. Fasan flygter ret foran
Zidane, men situationen er ikke jagtbar. Sammen med makker opnår han stand ved hegn og agerhøns ses
flygte et stykke derfra. Han slutter med stand i raps. På avanceordrer korigerer han under vind og tager ny
stand. Avancerer villigt på ordre og rejser tilpas præcist en fasan. Lidt uro i opflugt og skud.
Fortsætter, kat. 1B.

7. kat. 46, P., Bendts Emir, E/F, Martin Mortensen.
Emir starter på eng i svag vind. Søget er snævert anlagt med dårlig udnyttelse af vind og terræn. Farten er
moderat – han bryder sig ikke om at gå i tildelt terræntype.
Han prøves på vintersæd. Søget er for snævert anlagt, dog med enkelte gode udslag. Farten er god og stilen
acceptabel. Mere stræk i galoppen var ønskelig.
Udgår.

8. kat. 25, GS, Østjyllands rbz Sandy, E/F, Søren Thygesen.
Sandy starter på vintersæd i god vind. Søget er stort, momentvis lidt åbent anlagt. Farten er høj og stilen
meget god med langstrakt galopaktion, højt båret hoved og spil i halen.
Hun afprøves i 4 slip og viser god intensitet og udholdenhed.
Hun har 2 gange stand, hvor hun avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Opnår stand langt ude,
men inden vi når frem, kommer makkerhunden til og ødelægger situationen. Hun viser respekt i opflugt.
Slutter med stand på vintersæd. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist parhøns. Der er ro i opflugt og
skud.
Fortsætter, kat. 1B.

9. kat. 56, P. Fugledes Odett, E/F, Flemming Fuglede Jørgensen.
Odett starter på vintersæd i god vind. Søget er godt anlagt med nogle forkerte vendinger. Farten er høj og
stilen god med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion.
Hun afprøves i 5 slip, hvor holder intensiteten. Holdes for hare. Makkerhund finder fugl i hendes slip. Ved
makkers stand kan hun ikke standses og går frem på siden af makker, hvor hun tager selvstændig stand.
Udgår.

10. kat.11, ES. Senja’s HKH Pingo, E/F. Tage Skov.
Pingo starter på vintersæd i god vind.
Søget er stort og veldækkende og han arbejder i god kontakt til føreren. Stilen er meget god med højt båret
hoved og kraftfuld, langstrakt galopaktion.
Pingo er ude i 4 slip. Han går forbi agerhøns, som han selv træder op på vej tilbage til føreren. Han har en
lille tur efter en provokerende hare og makkerhund finder fugl i hans slip.
Udgår.

12. kat. 9, ES, Nordvestjydens Ciwa, E/F. Kurt Nedergaard.
Ciwa starter på vinersæd i god vind. Søget er stort, tilfældigt og åbent anlagt. Farten er god og stilen god
med højt båret hoved, men lidt kort galopaktion. Der er halerørelse.
Hun opnår stand. Avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Hun har senere flere skarpe
markeringer.

Ciwa afprøves endnu to gange, men bedrer ikke sit søg.
Udgår.

St. Tårnby, 1. maj. 2011.
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