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57 P Boelsgaard´s A Bloom (63) v. Anne B. Hansen
Bloom starter på raps I modvind. Den anlægger her et stort og flot søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i niveau
med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt med bevægelse. Den udviser stor jagtlyst.
Da makker opnår stand, går den foran makker og rejser dennes fugle. Den er noget urolig.
I 2. slip på raps går den fortsat stort og godt. Har her enkelte forkerte vendinger. Den kommer for tæt på
parhøns, der flygter. Den respekterer.
Den afprøves yderligere 2 gange uden at opnå noget positivt. Den holdes for råvildt.
Udgår
58 B Ganim (6) v. Flemming Knudsen
Ganim slippes på raps i modvind. Slippet bliver ganske kort. Den mærker hurtigt fært. Opnår stand. Rykker
frem og sætter fuglene. Makkerhund kommer frem og parhøns flygter ret foran. Ganim er komplet rolig i
opflugt og skud.
2. slip i raps i modvind anlægger den et tilpas stort søg. Har enkelte stik frem i terræn. Farten er god. Stilen
er god, præget af en lidt tung galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Respekterer hare. Viser
god jagtlyst og er lydig.
3. slip i raps fortsætter Ganim med at ligge et passende stort søg med god bredde og dybde mellem
slagene. Slutter med stand uden påvisning af vildt.
Fortsætter 1B
59 ES Senjas Tessa (27) v. Allan Højrup
Tessa starter på raps i modvind. Den anlægger et stort bredsøg med passende dybde mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er smuk præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og
der over. Halen bæres pænt. Det er et kort slip. Den udviser stor jagtlyst.
2. slip på raps forsvinder den i hegn. Fasan ses flygte. Passer derefter sin mark på bedste vis. Makker finder
parhøns på terræn.
3. slip på vintersæd slår Tessa op i levende hegn og opnår stand. Parhøns flygter og Tessa preller kort
samtidig med at der skydes. Tessa kommer hurtigt tilbage og anlægger et godt søg på marken.
Fortsætter 1B
60 IS Settermosens Baja (51) v. Hans Ole Kragh
Baja starter på raps i modvind. Den anlægger et stort og noget fremadrettet og voldsomt søg. Farten er høj.
Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og halen hænger
lidt. Den udviser stor jagtlyst. Den støder parhøns noget fremme i terræn. Den respekterer de flygtende
fugle.
Baja afprøves flere gange på raps i modvind. Den fastholder indtrykket fra 1. slip hvad angår både søg, fart
og stil. Den støder igen parhøns, og den viser respekt. Slutter med at kunne holdes for flygtende råvildt.
Udgår
61 P Franchanna´s Albert (67) v. Henriette Bjørnholt Schou
Albert starter på raps I modvind. Den anlægger et meget stort søg med brede udslag og god dybde mellem
slagene. Farten er høj. Stilen er fortrinlig, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres over ryglinje,
og halen bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Den er lydig. Makker finder fugl i slippet.

Albert afprøves flere gange. Den anlægger vedvarende et stort og meget skolet søg. Tre gange bringer
forskellige makkere sig i kontakt med fugl. Den ene gang løber Albert frem og forstyrrer makker ved dennes
stand.
Udgår
62 P Boelsgaards A Tuxedo (65) v. Anne B Hansen
Tuxedo starter på raps I modvind. Den anlægger et meget stort og lidt offensivt søg med god dybde mellem
slagene. Farten er høj. Stilen er fortrinlig, præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen og der over. Den udviser stor jagtlyst, og er lydig og velført. Den opnår højrejst stand. Parhøns står
af, da fører kommer frem. Den er rolig i opflugt og skud.
2. slip på vintersæd går Tuxedo fortsat stort og godt. Den har enkelte forkerte vendinger. Makker finder
parhøns i hegn.
Fortsætter 1B
63 ES Indy Du Marais de la Malvoisine (17) v. Kent H Larsen
Indy starter på raps i modvind. Den anlægger et stort og noget offensivt søg med meget brede udslag og
med enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet
føres over ryglinjen og halen bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Makker påviser fasan i område, som
Indy har passeret. Langt ude tager Indy stand. Før vi kommer frem, rykker den et par meter og parhøns
flygter. De prelles kort.
2. slip på vintersæd i modvind. Samme indtryk som i 1. slip med hensyn til søg, fart og stil. Opnår stand ved
mergelgrav. Da makker søger frem til Indy, går den et par skridt frem, og parhøns flygter. I et 3. slip på raps
støder Indy parhøns, der respekteres.
Udgår
64 ES Tobølbjergs Klichoman (30) v. Gorm Pedersen
Klichomann starter på raps i modvind. Den anlægger for det meste et jagtligt søg tæt på fører. Sidst i slippet
har den enkelte gode udslag. Farten er god. Stilen er god. Selv om hunden virker lidt tung, har den en
ubesværet galop. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen hænger lidt. Den virker lidt umoden. Den er
lydig. Ved have mærker den fært, slår rundt i rapsen og fasan flygter. Den respekterer.
Den afprøves yderligere i 2 slip, hvor den går sig op. Der er nu mere stræk i galoppen, og den dækker et
væsentligt større areal. Søget mangler dog kontinuitet. Slutter med at blive kaldt i sekundering ved makkers
resultatløse stand.
Udgår
65 B Grand´s Uniq Itro (7) v. Jens Hansen
Itro starter på raps I modvind. Den anlægger for det meste et stort søg med brede udslag og tilpas dybde
mellem slagene. Søget skæmmes periodevis af en del stop og roden på fært. Farten er høj. Stilen er smuk,
præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Itro udviser stor jagtlyst og den er
lydig. Itro generes momentvis af makker i sit søgsoplæg og når den har kraftige markeringer.
Da hundene kobles, trædes fugl op på terræn.
I 2. slip på vintersæd arbejder Itro stort og godt. Den har ingen stop i dette slip.
Itro afprøves yderligere to gange på rapsmark. Den arbejder igen stort og godt, men har igen nogen
markeringer samt en stand uden påvisning af vildt.
Udgår
66 ES Høgdebrotets Houston (16) v. fru Arne Hovde
Houston starter på raps i modvind. Den anlægger et stort søg med brede udslag. Den har nogle forkerte
vendinger og følger tæt makkers færden på marken, uden at den direkte hænger på makker. Farten er høj.
Stilen er god til smuk. Den arbejder i en god galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og der over.

Halen bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Søger frem til makker ved dennes kraftige markeringer. Da
hundene kobles, trædes fugl op på terræn.
Den prøves yderligere to gange, hvor den starter stort og godt uden at fokusere på de nye makkere. Den
møder i begge slip hare, som forfølges langt. Efter den sidste haretur er den svær at koble.
Udgår
68 GS Svitjods Ronja (40) v. Thore Larsson
Ronja starter på raps I modvind. Den anlægger et meget stort og flot søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en energisk galopaktion. Hovedet føres i niveau
med ryglinjen, og der er halerørelse. Den viser stor jagtlyst, og den er lydig. Påvirkes lidt af makkerførers
fløjten. Der ses ikke fugl i slippet.
2. slip på vintersæd arbejder Ronja fortsat godt, men har periodevis svært ved at løsrive sig fra fært. Den
har en stand i remise, hvor der ikke påvises vildt. Flere stykker råvildt har tidligere forladt remisen. Trækker
senere an ved gærde. Gæs letter på den anden side.
Ronja afprøves flere gange, hvor den fasholder indtrykket fra 1. og 2. slip. Den kaldes fra hare, men bliver til
sidst noget vidtløftig.
Udgår

