Til anden heats afprøvning forsatte 13 hunde efter lodtrækning:
(ES) Tobølbjergs C-Sally (1B), (IS) Settermosens Alice (1B), (GS) Rana (1B), (GS) Østdalens
Blinka (IFF), (P) Fugledes Holli (1B), (IS) Settermosens Alba (1B), (ES) Heegårds V. Lill (1B),
(IS) Krageredens Fenja (1B), (P) Fugledes Ici (1B ), (P) Takese Erika (1B), (ES) Østkystens Jeppe
(1B), (GS) Troldmarkens God-Speed (1B), (B) Gribskovens Faru (1B).
2. heat og matchning blev afviklet i en stor roemark.
Sally – Alice
Begge anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil.
Sally opnår stand, løser selv. Slår under vind, opnår på ny stand. Fasan letter længere ude til venstre
uden Sally ser dette.
Begge fortsætter
Rana – Blinka
Rana starter i et stort og offensiv søg, har 3 gange stand uden påvisning af vildt.
Begge hunde trækkes tilbage for at starte på ny, herefter går Rana af hånd. Er meget ulydig og
vanskelig at koble. Farten er høj, stilen er præget af lav hovedføring.
Blinka kommer ikke i gang da makkerhunden har stand flere gange. Da vi starter op på ny viser
Blinka et søg af begrænset størrelse og formatet rækker ikke.
Begge udgår
Holli - Alba
Holli går i et passende stort søg med en del forkerte vendinger, udslagene burde være større.
Ligesom der mangler fremdrift i søget. Holli arbejder i god fart og stil.
Alba går i et stort og til tider noget åbent søg, hvor kontakten til føreren kunne værre bedre, kaldes
mod slutningen af slippet til orden. Farten er høj og stilen er god. Viser respekt for hare.
Begge omprøves
Lill – Fenja
Lill går i et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil.
Fenja søger egenrådigt i venstre side i høj fart og god stil.
Lill fortsætter
Fenja omprøves
Ici - Erika
Ici går i et passende stort søg, med en del forkerte vendinger og går på afsøgt terræn det meste af
slippet. Farten er høj, stilen er god.
Erika går i et stort veldækkende søg, har dog et par forkerte vendinger. Høj fart og god stil.
Ici omprøves
Erika fortsætter
Jeppe – Speed
Jeppe går i et meget stort bredsøg, dog kunne der ønskes lidt mere fremdrift. Farten er høj, stilen er
god. Jeppe kan holdes for hare.
Speed går ligeledes i et stort og bredt søg, dog med en del forkerte vendinger. Høj fart og god stil.
Begge fortsætter
Faru – Fenja (Omprøves)
Faru går i et stort bredsøg, der dog mangler fremdrift. Farten er acceptabel, stilen er god. Opnår
stand, hare springer foran Faru, den respekterer. Slutter med stand, løser selv.
Fenja viser her et begrænset anlagt søg.
Faru omprøves
Fenja udgår

Omprøvninger:
Alba - Ici
Alba går i et stort offensiv og velanlagt søg i god kontakt til føreren.
Ici starter godt, men som slippet skrider frem bliver det til for lidt, og går igen på afsøgt terræn.
Alba fortsætter
Ici udgår
Faru - Holli
Faru går igen stort og bredt og hvor der stadig mangler fremdrift i søget. Opnår stand flere gange,
løser selv. Slutter med stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt.
Holli går her i et begrænset søg, og formatet rækker ikke.
Begge udgår
Til matchning overgår følgende hunde rangeret fra toppen:
Sally, Erika, Lill, Alice, Alba, Jeppe og Speed.
Speed - Jeppe
Speed starter i et lidt tilfældigt anlagt søg.
Jeppe anlægget et stort og veldækkende søg. Opnår stand, Speed går foran og får fasan på vingerne,
Jeppe er her groft provokeret og går lidt efter, kaldes til orden. Speed preller.
Speed udgår
Jeppe fortsætter
Jeppe - Alba
Begge går i et stort og flot anlagt søg med en lille plus til Jeppe. Alba starter med at støde en fasan,
respekterer. Der var yderligere en fasan i slippet som begge hunde havde en oplagt chance til.
Alba 6. vinder
Jeppe 5. vinder
Alice – Lill
Begge går i et stort og veldækkende søg med en lille plus til Lill, der samtidigt går i den bedste stil.
Til sidst kovender Alice.
Alice 4. vinder
Lill fortsætter
Lill - Erika
Lill går igen stort og flot, sekunderer spontant.
Erika går i et lidt tilfældigt anlagt søg, som for det meste er lagt i venstre side. Opnår stand, går
villigt frem på ordre men påviser ikke vildt.
Erika 3. vinder
Lill fortsætter
Lill - Sally
Sally starter med at slå bagud i terrænet, og har 2 markeringer som den selv løser, Sally overlader
terrænet til Lill.
Lill fortsætter sit overbevisende søg foran føreren. Samtidigt går Lill i den bedste stil.
Sally 2. vinder
Lill Derbyvinder 2009

Motivering:
6. vinder (IS) Settermosens Alba e/f Frank Krøyer
Alba er en stilren hund af et meget stort format, med en fugletagning. Minusser på søget i 2. heat og
chance til fasan i matchningen betinger placeringen.
5. vinder (ES) Østkystens Jeppe e/f Allan Rasmussen
Jeppe er en stilren hund af et stort format, med to fugletagning. Et lille minus på søget i 2. heat og
chancen til fasan i matchningen betinger placeringen.
4. vinder (IS) Settermosens Alice e/f Kent Madsen
Alice er en hund af et stort format, med en fugletagning. Bliver i matchningen slået på søget.
3. vinder (P) Takese Erika e/f Villy Lovén
Erika er en stilren hund af et stort format, med en fugletagning. Små minusser på søget og en stand
uden påvisning af vildt i matchningen betinger placeringen.
2. vinder (ES) Tobøjbjergs C-Sally, e/f Jørn Morthorst
Sally er en hund af et meget stort format, med en fugletagning. Søgsoplægget i finalen betinger
placeringen.
Derbyvinder (ES) Heegårds V. Lill, e/f Jørgen Heegård Nielsen
Lill er en stilren hund af en stor format, med en fugletagning. Havde en lille minus på søget fra 1.
dagen, men en fuldstændig fejlfri finaledag gør at Lill bliver en meget fortjent Derbyvinder 2009.

Til slut vil jeg gerne på samtlige dommers vegne takke Derbyudvalget for invitationen til at dømme
denne fornemme prøve. Tak til prøveleder Poul Vestervang og alle hans hjælpere for en
veltilrettelagt og flot prøve. Tak til mine meddommere Jørgen Gordon Andersen og Mogens
Vestergaard Hansen for et fortræffeligt samarbejde. Tak til hundefører og publikum for et par gode
dage i marken.
Med venlig hilsen.
Jørgen Gordon Andersen
Mogens Vestergaard Hansen
Erling Clausen (ordf.)

