Dansk Jagthunde Derby 2008.
2. Heat.
9 hunde er kvalificeret og nævnt i lodtrækningsrækkefølge:
Katalognr. 72 P. Pascha (Pia) (1B)
64 P. Mørups Krumme (IFF)
74 P. Spurvfugldalens Kari (1A)
18 ES. Martallens Iasy (1B)
23 ES. Senjas M. Nemo (1B)
63 P. Mørups Ea (1B)
41 GS. Åens G. Blackie (1A)
35 GS. Nørre Løgums C-Fire (1A)
87 P. Vilslevs Isse (1B)

Pascha – Krumme
Krumme går i et klassesøg fra kant til kant, bruger sluttelig tid på småfugl og partner udnytter flok
høns på anvist terræn.
Pascha starter lidt cirklende og snævert, men går sig op og viser et passende stort søg.
Opnår stand, avancerer på ordre meget treven, korrigerer, avancerer igen noget treven på ordre og
rejser præcist flok høns med ro i opflugt og skud.
Krumme Udgår – Pascha omprøves.
Kari – Iasy
Kari går i et godt anlagt bredsøg, hvor der kunne ønskes større fremdrift, Farten høj, stil Ok.
Iasy starter i et godt anlagt bredsøg, slutter dog med at anlægge sit søg i højre side. Farten er høj,
stilen præges af momentvis lav hovedføring.
Kari fortsætter – Iasy omprøves.
Nemo – Ea
Nemo arbejder i et stort arealdækkende søg, dog med flere forkerte vendinger i højre side. Farten
høj, stilen skæmmes lavt ført hale uden bevægelse.
Ea arbejder i et stort arealdækkende søg, viser stor jagtlyst og intensivitet. Farten er høj, stilen med
højt ført hoved en lidt huggende galopaktion samt halerørelse.
Begge fortsætter.
Blackie – C-Fire
Blackie går i et stort arealdækkende søg fra kant til kant. Høj fart og god stil.
C-Fire starter i et stort godt dækkende søg med godt stil og aktion, men trættes hurtigt og C-Fire
bliver meget uinspirerende at se på.
Blackie fortsætter – C-Fire Udgår.

Isse – Pascha - Iasy
Isse går i et passende stort anlagt søg i god kontakt. Farten høj, stilen flot med en glidende
galopaktion. Under uoverskuelige forhold høres fasankok, Isse er hurtigt tilbage.
Isse fortsætter
Pascha omprøves.
Pascha arbejder som første runde i starten cirklende, går sig op. Opnår stand, avancerer igen meget
treven på ordre. Påviser ikke vildt.
Pascha Udgår
Iasy omprøves.
Iasy går i et passende stort anlagt søg i god kontakt. Stilen er nu OK
Iasy fortsætter.
Matchning.
6 hunde er nu tilbage rangeret fra top GS Blackie – P Ea – P Kari – P Isse – ES Nemo – ES Iasy.
Iasy – Nemo
Begge søger godt og arealdækkende, men Iasy ligger klart over Nemo formatmæssigt.
Iasy opnår stand, men går over i sekundering. Nemo viser sekundering.
Iasy over Nemo.
Iasy – Isse
Begge søger meget langs hegn. Iasy opnår en løs stand, løser ud da fører kommer frem.
Isse forsvinder i skov og må hentes.
Iasy over Isse
Kari –Ea
Ea opnår hurtigt stand, makker kommer til, Ea går frem og bringer agerhøns til flugt. Ea søger
herefter ret frem langs hegn og forsvinder bag hegn.
Kari nægter at sekunderer og presser derved makker frem, herefter stødes efterligger med respekt.
Ea over Kari
Efter dette er Ea og Kari ikke fejlfri længere og Iasy er nu inde i varmen igen.
Kari – Iasy
Kari søger snævert langs hegn.
Iasy søger stort og arealdækkende.
Iasy over Kari

Iasy – Ea
Begge søger marken stort og velrevierende i høj fart og prima stil.
Iasy opnår stand, korrigerer ny stand – avancerer villigt på ordre påviser ikke vildt.
Ea over Iasy.
Ea – Blackie.
Begge søger stort og flot i høj fart, prima stil og aktion.
Den samlede Derbypræstation gør at vi sætter Blackie over Ea.

6. vinder: P. Vilslevs Isse. F: Thomas Klit
Isse er en hund af godt format der bliver noget egenrådig og hegnsfixeret i
matchningen, hvilket betinger placeringen.
5. vinder: ES. Senjas M. Nemo. E/F: Poul Aagaard Sørensen.
Nemo er en hund af passende format, bliver dog slået af større gående hund i
matchningen. Dette afgør placeringen.
4. vinder: P. Spurvfugldalens Kari. E/F: Bertil Mårtensson
Kari har en pletfri førstedag, men slår ikke helt til i matchningen og bliver slået på
formatet.
3. vinder: ES. Martallens Iasy. E/F: Erling Clausen.
Iasy er en hund af godt format, men stand uden påvisning af vildt i matchningen afgør
placeringen.
2. vinder: P. Mørups Ea. E/F: Clas Weber Lau.
Ea er en hund af stort format, hvor den samlede præstation afgør placeringen.
1. vinder: GS. Åens G. Blackie. E/F: Ole Halberg.
Blackie er en hund af meget stort format der er fejlfri over begge Derbydage
Hermed er Blackie en velfortjent Derbyvinder 2008.

Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at takke Derbyudvalget for tilliden, ligeledes tak til mine to
meddommere Flemming Sørensen og Allan Olesen der gjorde det til en fornøjelse at være Ordf.
Okt.2008 Ordf. Leif Hermann

