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Lodtrækningsnr. 58, kat. nr. 87; P. Villestoftes Storm P. v. Anne Marie Petersen
Villestoftes Storm P. starter på en lille stubmark, senere mose i modvind og anlægger et godt søg tilpasset
terræn og vind. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig; høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion og
velbåret halen med bevægelser. Den jagter med høj intensitet og i godt samarbejde med føreren.
2. slip på vintersæd i modvind; fart og stil som tidligere. Søget er passende stor, den kovender dog af og til i
den venstre side. Den opnår stand som den selv løser, ny stand og da føreren er oppe, flygter parhøns ret
foran Storm. Der er ro i opflugt og skud.
Fortsætter.
Lodtrækningsnr. 59, kat. nr. 25; ES Mac Perssons Asterix v. Thomas Ramsted
Mac Perssons Asterix starter på en lille stubmark, senere mose i modvind og anlægger et fornuftig søg
terræn og vind taget i betragtning. Farten er meget høj og stilen er smuk med høj hovedføring, kraftfuld
galopaktion, lidt hængende hale med momentvis bevægelser. Den forsvinder bag nogle busker i hjørnet af
marken og kort efter ses en fasan i luften som forfølges relativt kort.
2. slip på græs i modvind; Fart og stil som tidligere. Asterix og makkeren presser hinanden ud i et væddeløb
gennem hovedparten af slippet og forsvinder ud over de tilstødende marker. Da de kommer tilbage, får
førerne dem skilt af, men Asterix søger uden kontakt uden for anvist terræn.
Udgår.
Lodtrækningsnr. 61, kat. nr. 38; ES Vitus v. Henning Klokker
Vitus starter i mose i modvind og anlægger et stort og flot bredsøg med passende afstand mellem slagene
med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen fortrinlig med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion
og velbåret hale med bevægelser. En skøn hund at se på.
2. slip i raps i modvind; her starter den hård ret ud i marken og anlægger herefter et noget offensivt søg,
hvilket bevirker, at den forbigår parhøns – en oplagt chance. Fart og stil som tidligere.
3. slip i raps i modvind; starter igen ud med at går hård frem i terrænet, men kommer dog tilbage og
anlægger herefter et fornuftig søg. Den jagter i 3 ombæringer kort efter hinanden småfugle, hvor den
halser flere gange hver gang.
Udgår.
Lodtrækningsnr. 62, kat. nr. 13; ES Fasanjägarens Famous Saga v. Susanna Mattsson
Fasanjägarens Famous Saga starter i mose i modvind og anlægger et søg, hvor større brede på udslagene
var ønskelig. Desuden er søget cirklende i perioder. Den har et enkelt slag bagud i terrænet. Den arbejder i
perioder med noget fært, som den har svært ved at slippe. Farten er fra acceptabel til god og stilen er god,
hovedføringen er i niveau med ryglinje og derover. Galoppen er let, mere stræk i galoppen ville pynte,
velbåret hale med bevægelser.
2. slip på vintersæd i modvind; her anlægger Saga et bedre søg end tidligere, dog i perioder cirklende,
farten er god og i korte perioder ser vi, Saga strække ud i galoppen, hvorved hun efterlader det udtryk, som
vi ønsker af en engelsk fuglehund. Makkeren finder parhøns midt på marken – en stor chance.

Udgår.
Lodtrækningnr. 65, kat. nr. 82; P Villestoftes Astra v. Anne Marie Petersen
Løbsk – udgår.
Lodtrækningsnr. 66, kat. nr. 9; ES Bjerndrups Zelena v. Jette Clausen
Bjerndrups Zelena starter på majsstub i modvind og anlægger et lidt tilfældigt søg, hvor der ofte kovendes
især i venstre side af marken. Søget er bedst, når føreren ikke fløjter. Farten er høj og stilen er god med
hovedet ført i niveau med ryglinje og lidt derover. Galoppen let og halen føres uden alt for mange
bevægelser. Den kan holdes for hare. Den har en god chance for parhøns som stødes i det område som den
og makkeren arbejder.
2. slip på græs i modvind; Fart og stil som tidligere. Zelena og makkeren presser hinanden ud i et væddeløb
gennem hovedparten af slippet og forsvinder ud over de tilstødende marker. Da de kommer tilbage, får
førerne dem skilt af. Gassen er gået noget af Zelena som herefter anlægger et begrænset søg.
3. slip i raps i modvind; den kigger i starten noget efter makkeren, men anlægger hurtigt herefter et
selvstændig søg med fornuftige udslag. Den opnår stand i bagvind som holdes et stykke tid, rykker, ny
stand, rykker igen og parhøns flygter ret og kort foran Zelena som forfølger dem.
Udgår.
Lodtrækningsnr. 67, kat. nr. 19; ES Heegaards Granit v. Ove Madsen
Heegaards Granit starter på majsstub i modvind og anlægger et lidt tilfældig søg. Den kovender, når
makkerhundens fører fløjter. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, lidt
kort forbensaktion, velbåret hale med bevægelser. Den har en kort haretur. Den har en god chance til
parhøns i området, hvor den arbejder sammen med makkeren.
2. slip i raps i modvind; her hænger den i starten meget på makkeren og skal helt op og kontrollere denne,
før den slippe makkeren. Den anlægger herefter et selvstændig, men åben søg og har flere vendinger
bagud i terrænet.
3. slip i raps i modvind; her anlægger den et godt søg i god fart og stil. Makkeren støder single høne som
Granit også havde en god chance til.
Udgår.
Lodtrækningsnr. 68, kat. nr. 59; P Fugledes Thor v. Flemming Sørensen
Fugledes Thor starter på en kort vintersædsmark op mod remis og vandhul i modvind. Den søger hurtig
henover marken med gode udslag. Den opnår - inden remissen - stand 2 gange og går villig frem på ordre
begge gange ud at påvise vildt. Der er set en hare løbe fra området. kort efter forsvinder Thor om bag
remissen og der ses parhøns i luften og Thor følger meget kort efter. Farten er god og stilen er med
hovedføring i niveau med ryglinje, god galopaktion, kedelig haleføring.
2. slip i raps i modvind; Her arbejder Thor godt i et godt søg med passende afstand mellem slagene i god
fart. Føreren træder parhøns op bag Thor – en oplagt chance.
Udgår.
Lodtrækningsnr. 70, kat. nr. 43 Øens Agaton Verdi af 5. maj 07 v. Torben Schultz Jensen

Øens Agaton Verdi starter på en kort vintersædsmark op mod remis og vandhul i modvind med passende
gode udslag. Den har nogle markeringer som den selv løser. Der er set en hare løbe fra området. Farten er
god og ligeledes er stilen, hovedet føres i niveau med ryglinje og derover, kraftfuld galop aktion, velbåret
hale.
2. slip i raps i modvind; den bliver i starten generet meget af makkeren og kommer ikke helt i gang herefter.
3. slip i raps i modvind; her arbejder den som i sit 1. slip, større brede på udslagene er ønskeligt. Makkeren
finder parhøns som Verdi også havde en god chance til.
4. slip på raps i modvind; den arbejder som i sit sidste slip, det bliver til for lidt. Den støder single høne som
forfølges kort.
Udgår.

