Dommer Jan Koch
ES Stiesdal´s Tango
Allan Olesen
Tango slippes på stubmark i god vind,opnår stand med det samme,går villigt frem på ordre og rejser
parhøns er rolig i opflugt og skud.Går her efter i et stort velanlagt søg med korrekte vendinger,og
igod kontakt til føren. Farten er høj stilen skæmmes lidt af en lidt kort forbens aktion,går med højt
ført hoved og halen føres højt med bevægelse. I 2 slip på rapsmark går Tango i et meget stort anlagt
søg og i høj fart,opnår stand som holdes længe inden rejse ordre gives letter parhøns ret foran
Tango,som er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter 1B
GS Lyngmosegaard´s Gismo
Ole Frank
Gismo slippes på stubmark i god vind,går her i et pasende søg,og for det meste med korrekte
vendinger og i god kontakt til fører.farten er god Gismo går i en kraftfuld galopaktion,og med højt
ført hoved og hale,har en chance til parhøns som makker finder.
I 2 slip på græsmark fortsætter Gismo med at gå som i 1 slip,holder fart og stil slippet ud.
I 3 slip i rapsmark starter Gismo godt,men går ret hurtigt ned i fart og søg,og trættes noget.
I 4 slip på græsmark går Gismo i et passende søg som holdes slippet ud.
Udgår
P Spurvfugldalens Pil
Caro Nørtoft Thomsen
Pil slippes på stubmark i god vind,går her i et stort velanlagt søg godt lagt an på bredden,og for det
meste med korrekte vendinger,og i god kontakt til føren.Farten er høj stilen er god,Pil går i en
meget kraftfuld galop aktion og hovedet føres i ryglinie og der over,holder fart og stil slippet ud.
I 2 slip i rapsmark starter Pil stort og godt,har chance til parhøns som makker finder.
I 3 slip i rapsmark bliver søget noget åbent og tilfældigt anlagt,opnår liggende stand og på ordre går
Pil meget trevent frem påviser ikke vildt.
I 4 slip på stubmark går Pil for råt,og der mangler kontakt til føren.
Udgår
B Stevnsåen´Bordeaux
Claus Kirkegaard Rasmussen
Bordeaux slippes på stubmark går her i et passende stort søg,med enkelt stik frem i terænnet,og med
korrekte vendinger.Farten er god Bordeaux går i en kraftfuld galopaktion og med højt ført
hoved.Tager en kort tur med hare og bliver her efter noget egenrådig og noget fokuseret på hegn,og
forsvinder i mose og er væk længe. I 2 slip i rapsmark starter Bordeaux godt men bliver ret hurtig
for fremadrettet i sit søg,opnår stand går villigt frem på ordre med kan ikke påvise vildt,for ret
hurtigt stand igen,inden rejseordre gives letter parhøns ret foran Bordeaux,som preller kort i opflugt
og skud. 2 præmie
GS Østjylland´s Tanni
Henrik G Christensen
Tanni slippes i meget bakket raps mark,går her i et passend stort søg,med korrekte vendinger og i
god kontakt til sin fører.farten er god Tanni går i en god galopaktion og hovedet føres i
skulderhøjde og der under,og halen bæres pænt. i 2 slip på rapsmark starter Tanni stort og

godt,opnår ret hurtig stand på ordre slår Tanni ud til højre og går i søg igen kommer tilbage og
opnår samme sted stand,går villigt frem på ordre og rejser parhøns,er rolig i opflugt og skud.
Udgår
P Villestofte Kvist
Gunnar Larsen
Kvist slippes i meget bakket rapsmark,går her i starten i et meget stort men alt for åbent søg,som
dog bedres betydeligt senere.Farten er meget høj og stilen er smuk,Kvist går i en meget kraftfuld
galopaktion og med højt ført hoved og hale,holder fart og stil slippet ud.
I 2 slip i rapsmark bliver søget ret hurtigt for åbent,og der mangler kontakt til føren.
I 3 slip i rapsmark går Kvist meget hårdt frem i terænnet og opnår stand som han selv dløser,nægter
at sekundere og går op forbi stående makker og støder enlig høne.
Udgår
ES Tobølbjergs J.Capitaine
Poul Aagaard Sørensen
Capitaine slippes på rapsmark,går her i starten i et velanlagt søg med korrekte vendinger,men ret
hurtigt bliver Capitaine noget intresseret i hegn og søger længe langs dette,bliver så kaldt til
orden,og søget bliver så meget bedre.Farten er høj stilen er god,Capitaine går med en lang kraftfuld
galopaktion,og med højt ført hoved og haleføring. I 2 slip på rapsmark går Capitaine i et meget stort
søg,opnår stand ved remise men løser selv ud. i 3 slip i rapsmark opnår Capitaine ret hurtigt
stand,går villigt frem på ordre,men kan ikke påvise fugl. I 4 slip på stubmark går Capitaine meget
stort,og han slår klogt ned i bunden af marken og opnår stand som holdes længe,går villigt frem på
ordre og parhøns letter ret foran Capitaine,preller kort i opflugt og skud.
Fortsætter 1B
ES Bessie
Poul Ellehøj
Bessie slippes i rapsmark går her i starten i et passende stort søg,og for det meste med korrekte
vendinger i god kontakt til sin fører.Farten er god Bessie går i en god galopaktion og med hovedet
føres i ryglinie,og halen bæres slapt hængende,holder fart og stil slippet ud. I 2 slip i rapsmark går
Bessie stort og godt,der var fugl på terrænet som makkerhund finder.I 3 slip i rapsmark fortsætter
Bessie som før,opnår stand makkerhund kommer til og bringer enlig agerhøne til flugt,Bessie
forholder sig rolig.I 4 slip på stubmark går Bessi som tidligere har her en oplagt chance i god vind
til parhøns som hun ikke udnytter.
udgår
P Spurvfugldalens Qvan
Søren Alsbjerg
Qvan slippes på stubmark går her i et passende søg med en del unødige stop og der fløjtes og
dirigeres en del for at få Qvan til at søge.farten er god Qvan går med en kraftfuld galopaktion om
med højt ført hoved og hale. I 2 slip i rapsmark er det en helt anden hund at se i marken Qvan går
her i et meget stort og velanlagt søg med korrekte vendinger,og farten er meget høj.Han har en
oplagt chance i god vind til parhøns som makkerhund finder.I 3 slip i rapsmark starter Qvan stort og
godt,men har her en chance til parhøns som makker finder. I 4 slip på stubmark søger Qvan som
tidligere men har her igen en chance til parhøns som makker finder.
Udgår

