Dansk Jagthunde Derby, v. Lunde, den 15.- 16. april 2011.
Hold 6, dommer H. P. Clausen.
Katalog nr. 28.
IS, Ebba Vom Kappellenpfad, fører Tommy Th. Christensen.
Ebba slippes på vintersæd i svag modvind og hun anlægger i høj fart et passende stort søg i god
kontakt med fører. Stilen er god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion men med lidt lav
hængende hale uden bevægelser. Søget er momentvis noget afhængig af makker og mere
selvstændighed ønskelig. Forfølger en hare kort.
Ebba afprøves i yderligere 2 slip i løbet af dagen og viser samme indtryk, som i 1. slip, mere
selvstændigt søg ønskelig.
Udgår.
Katalog nr. 4.
ES, Bjerndrup´s Bojana, fører Svend Aage Vad.
Bojana slippes på vintersæd i modvind og anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i god
kontakt med fører. Stilen er prima med passende høj hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion
og med spil i halen.
Hun afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner og viser samme flotte arbejde, som beskrevet.
Viser i 2. slip spontan sekundering på partners resultatløse stand. Har en lille chance for fasan, som
partner udnytter ved hegn. Støder i 3. slip parhøns umiddelbart efter hun blev sluppet, respekterer,
støder senere enlig nyslået agerhøne, som forfølges kort. I 4. slip opnår hun stand i raps, korrigerer
og slår under vind, ny stand. Rejser villigt og præcist en fasan i to tempi, rolig i opfløj og skud.
1. præmie UK – fortsætter.

Katalog nr. 41.
P, Astrup´s Feigter, fører Alex Nissen.
Feigter slippes på vintersæd i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i
prima stil med hoved i og over ryglinien, langstrakt kraftfuld galopaktion og pænt båret hale uden
bevægelser. Opnår hurtigt stand, går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns, rolig i opfløj og
skud. Han afprøves i yderligere 2 slip på skiftende terræner. Viser samme smukke indtryk som
beskrevet i 1. slip, dog er han mod slutningen af 2. slip noget ulydig.
I 3. slip viser han et stort veldækkende søg med stor udholdenhed og format.
Fortsætter (1b).

Katalog nr. 66.
P, Viarp´s Hamilton, fører Martin Lorentsen.
Hamilton slippes på vintersæd i modvind. Han anlægger i passende høj fart et noget uselvstændig
søg i god kontakt. Stilen er god med hoved ført i ryg, sænker dog hovedet momentvis til under
ryglinien, en passende lang galopaktion og halen bæres pænt uden bevægelser. 1. slip er kort, da
partner finder og udnytter parhøns på anvist terræn. I senere slip viser Hamilton i samme stil og
aktion et noget tilfældigt søg med interesse for kanter og skel med flere forkerte vendinger, og slag
bag om fører. Galopaktionen er momentvis lidt slap, men når han strækker igennem vises gode
takter. I 3. slip har Hamilton chance parhøns på terrænet. Kan holdes for hare.
Udgår.

Katalog nr. 49.
P, Everest des Braies de Lóridelle, fører Laust Nørskov.
Everest slippes på vintersæd i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort og i starten
veldækkende søg i god kontakt. Senere i slippet søger han ud af anvist terræn og er lidt svær at
kalde tilbage, hvorved han ikke udnytter parhøns, som partner påviser. Stilen er præget af en kort
stikkende forbensaktion, højt båret hoved og pænt båret hale. Der er en fasan ved kant, som Everest
er i kortvarig kontakt med, men det sker medens partner har stand, og kan derfor ikke vurderes
nærmere.
Han afprøves i yderligere 3 slip og viser samme indtryk, som beskrevet i 1 slip, dog bedres søget til
at være i god kontakt, dog med enkelte forkerte vendinger – især i venstre side. Forfølger hare langt
i 3. slip. Lille chance til fasan i 4. slip, som partner udnytter.
Udgår.

Katalog nr. 22.
GS, Q-BIC´s Jumbo, fører Pernille Bruun Lorenzen.
Jumbo slippes på vintersæd i modvind. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie og lidt over, en
langstrakt galopaktion og pænt båret hale med bevægelser. Søget er noget tilfældigt, i starten har
han flere stop og skal animeres. Dette forbedrer sig, men søget er uden plan og arealdækning. Søger
ud af anvist terræn, hvor han preller på overflyvende and. Tilbage på anvist terræn opnår Jumbo
stand, inden fører når op går han forsigtigt frem og rejser parhøns, rolig i opfløj.
Der var chance til en fasan i slippet.
I 2. slip starter han igen noget svagt med stop og skal animeres, men går sig op og anlægger et
passende stort søg i god kontakt med fører. Har en markering, som han selv løser. Til slut stand ved
hegn, på ordre går han villigt frem og rejser præcist fasan, der følges noget på vej i opflugt og skud.
2. pr. UK, udgår.

Katalog nr. 58.
P, Fugledes Opus, fører Niels Petersen.
Opus slippes på græs/eng og senere på frøgræs i modvind. Farten er høj, momentvis meget høj,
stilen er med passende høj hovedføring, lidt kort stikkende forbensaktion og med pænt båret hale
uden bevægelser. Søget er passende stort og for det meste veltilrettelagt, dog enkelte stik ret frem i
terrænet. Opus afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner. Han fortsætter i samme fart og stil,
som beskrevet, søget bedres lidt slippene igennem. Har i 3. slip en lille chance til enlig nyslået
agerhøne, som partner støder. I 4. slip i raps mod skiftende partnere har Opus stand, partner passerer
tæt forbi uden respekt og opnår stand (sekunderer) foran Opus med front mod denne på kort
afstand. Begge hunde går forsigtigt frem og presser derved parhøns op – Opus respekterer da
fuglene flygter. Desværre ikke en jagtbar situation. Opus fortsætter slippet ud, men trættes en del
mod slut.
Udgår.

Katalog nr. 21.
GS, Nymarkens Morris, fører Kim Weber.
Morris slippes på græs/eng og senere frøgræs i modvind. Han anlægger i meget høj fart et stort
oftest veldækkende søg i god kontakt med fører. Har en enkelt afstikker frem i terrænet, men

kommer hurtigt tilbage. Stilen er meget god med passende højt båret hoved, langstrakt kraftfuld
galopaktion og pænt båret hel uden bevægelser.
Morris afprøves i yderligere 4 slip på skiftende terræner, hvor han fortsætter samme udmærkede fart
søg og stil, som beskrevet. Kort haretur i 2. slip. En lang haretur i 3. slip og igen en kort haretur i 4.
slip. Morris får yderligere en chance i vinterraps. Han anlægger her et stort veldækkende søg og har
hele dagen gået usvækket. Partner opnår stand, Morris nægter at sekundere og går tæt forbi partner,
opnår stand eller sekunderer ind mod partner på tæt hold, går forsigtigt frem og sammen med
partner presses parhøns på vingerne. Rimelig respekt, da hønsene flygter.
Udgår.

Katalog nr. 62.
P, Matresses Black Magic Junior, fører Lars Bæk-Nielsen.
Junior slippes på frøgræs i modvind. Han anlægger i meget høj fart et meget stort veldækkende søg
i god kontakt med fører. Har enkelte forkerte vendinger i løbet af dagen. Stilen er meget god med
hovedet ført over ryglinie, passende lang kraftfuld galopaktion og pænt ført hale. Junior afprøves i
yderligere 3 slip på skiftende terræner. Han viser samme udmærkede søg dagen igennem og viser
stor udholdenhed. Holdes for hare i 2. slip. I 3. slip støder Junior – under rimelig respekt - en
nyslået agerhøne tæt ved kanten af marken ud til vej. I 4. slip i vinterraps er søget noget
fremadrettet og åbent, han får han føling med fasankok, situationen er vanskelig at overskue, men
fasanen letter og Junior preller noget. Han er derefter noget vanskelig at koble.
Udgår.
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