Kritikker Dansk Jagthunde Derby – indledende heat – hold 1
Dommer: Flemming Sørensen
Terrænleder: Jes Krag
Terræn: Sindal

Startnummer 1 IS Aiko (DK16902/2011) ejer/fører Tom Juhl
Kort efter at være sluppet udnytter makkerhunden et par høns på anvist terræn.
I 2. omgang på stub viser Aiko et passende stort, men noget tilfældigt anlagt søg, hvor den har flere skarpe
markeringer. Farten er høj. Stilen er tiltalende med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk men
noget kort galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Makkerhunden opnår stand, Aiko generer
makkerhunden, hvorved et par høns kommer på vingerne.
Aiko prøves i yderligere to slip, hvor den bliver noget egenrådig i sit søg. I sidste slip slår stilen ikke til og
den udnytter ikke en chance for enlig agerhøne på anvist terræn.
Udgår
Kat. 2 ES Bjerndrups Phineas (DK06381/2011), ejer/fører Thomas Klit
Straks efter at være sluppet opnår Phineas stand ved bevoksning, korrigerer og nagler fuglene. På ordre
avancerer den meget villigt, og rejser præcist et parhøns, rolig i opflugt og skud.
I 2. omgang slippes Phineas på stub, hvor den oftest viser et passende stort og meget velanlagt søg med
korrekte vendinger. Farten er god. Stilen er med hovedet båret i niveau med ryglinien, galoppen er
energisk, men lidt kort, halen bæres pænt med livlige bevægelser. På trods af det gode søg forbigår Phineas
en oplagt chance til enlig agerhøne på anvist terræn.
I 3.slip på stub arbejder Phineas som i 2. slip. Mærker fært hvorefter et par høns letter ret foran Phineas.
Rolig da fuglene flygter.
Fortsætter 1B
Kat. 4 P Bella (DK06240/2011), Erik Juhl
På stubmark i første slip anlægger Bella et passende stort og meget velskolet søg i god kontakt med
føreren. Farten er god. Stilen er med høj hovedføring, langstrakt galopaktion, halen bæres pænt men uden
bevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren.
I 2. omgang arbejder Bella som i første slip – dog med mere intensitet. Opnår smuk højrejst stand,
makkerhunden forbigår Bella, hvilket får Bella til at avancerer frem og opnå ny stand, makkerhunden
kommer til, og et par høns letter præcist foran Bella, der er rolig i opflugt. Jeg skyder senere over Bella,
hvilket ikke påvirker hende.
I sidste slip på stub arbejder Bella passende stort i et velanlagt søg.
Fortsætter 1B

Kat. 5 ES Storaaens Effi (DK10785/2011), ejer/fører Flemming Østergaard
Storaaens Effi slippes på stub, hvor den viser et passende stort og oftest velanlagt søg i god kontakt med
føreren. Farten er god. Stilen er med høj hovedføring, energisk men lidt kort galopaktion, pæn haleføring
med momentvise bevægelser.
Effi prøves på dagen i yderligere 3 lange slip, hvor den for hvert slip bliver bedre og bedre. Aktionen bedres
betydeligt i løbet af dagen og Effi viser gennem alle slip stor jagtlyst – en dejlig hund at se i marken. Effi
viser to gange i løbet af dagen sekundering på makkerhundens resultatløse stand. I 2. slip opnår Effi højrejst
stand ved remise, avancerer villigt men påviser ikke vildt. Desværre lykkes det ikke – trods 3 gode chancer –
at få en fugletagning for denne herlige jæger. Et godt emne.
Udgår
P Werner (DK03959/2011), ejer/fører Lars Bæk Nielsen
På stub viser Werner i 1. slip et meget stort og offensivt anlagt søg med korrekte vendinger. Farten er
meget høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt og jordvindende galopaktion, pæn haleføring
uden bevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren. Viser god jagtlyst og går med stor intensitet.
Makkerhunden udnytter et par høns på anvist terræn.
I 2.slip på stub fortsætter Werner med at vise stort format, dog har den en tendens til at kovende i højre
side.
Werner prøves i yderligere to slip, hvor den fortsætter stort og offensivt. Har i sidste slip i brak to gode
chancer til fasan som ikke udnyttes. Et godt emne.
Udgår

ES Tobølbjergs Hunt (DK16130/2011), ejer/fører Allan Bredsgaard
På stub viser Tobølbjergs Hunt et passende stort, men noget tilfældigt søg, hvor der kunne ønskes større
kontinuitet. Hunt har slippet igennem flere skarpe markeringer som den dog selv udløser. Farten er god.
Stilen er i starten præget af lavt ført hoved og en noget kort galop. Dette bedres dog som slippet skrider
frem. Halen bæres pænt med bevægelser. Hunt slutter med stand, avancerer villigt på ordre og rejser
præcist et par høns. Komplet rolig i opflugt og skud.
I 2. slip på stub starter Hunt voldsomt ud, og efterlader meget uafsøgt terræn. Senere bedres søget og Hunt
arbejder mere kontinuerligt. Farten er i starten høj, men mod slutningen trættes Hunt. Stilen er – når Hunt
strækker ud – med hovedet båret i niveau med ryglinien og kraftfuld galop. Mod slutningen af slippet
sænker Hunt momentvis hovedet.
Fortsætter 2A

IS Aiko (DK16897/2011), ejer/fører Tom Juhl
Aiko anlægger på stub og i brak et meget stort søg, som dog er for tilfældigt anlagt og uden den ønskede
arealdækning. Forbigår oplagt chance for enlig agerhøne. Farten er høj. Stilen er smuk med høj
hovedføring, let og elegant galopaktion, pæn båret hale med momentvise bevægelser. Viser respekt for
hare.
I 2.omgang arbejder Aiko som i første slip – og igen er der chance til et parhøns på anvist terræn, som Aiko
ikke udnytter på grund af søgsoplægget.
Prøves i yderligere to slip, hvor Aiko fortsat arbejder med god intensitet. I 3. slip bringer makkerhunden et
par høns på vingerne og i sidste slip finder makkerhunden fasaner på anvist terræn.
Udgår
ES Senjas Ozzy (DK12880/2011), ejer/fører Poul Aagaard
Senjas Ozzy starter på stub i et stort og velanlagt søg i god kontakt. Senere bliver søget meget stort og
noget tilfældigt anlagt. Ozzy har en periode hvor kontakten til føreren kunne ønskes bedre. Farten er høj.
Stilen er god med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion og høj haleføring med bevægelser. Forbigår enlig
agerhøne på anvist terræn.
I 2. slip viser Ozzy et stort og godt anlagt søg. Kaster sig i stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt.
I et langt 3. slip på stub arbejder Ozzy fejende flot. Går fra kant til kant i høj fart og smuk stil. Slutter med
stand ved hegn, men inden vi kommer frem udløser Ozzy uden at påvise vildt.
I sidste slip i brak arbejder Ozzy ufortrødent, men udnytter ikke en oplagt chance til fasan. Slutter med ved
grantykning at bringe to fasaner på vingerne.
Udgår
ES Bjerndrups Ask (DK06378/2011), ejer/fører Niels Holger Lykke
Bjerndrups Ask slippes på stub, hvor den viser et søg af begrænset størrelse. Farten er i orden. Stilen er
med velbåret hoved, noget tung galopaktion, halen bæres pænt uden bevægelser. Viser sekundering ved
makkerhundens markering. Chance til parhøns udnyttes ikke. Slutter med at mærke fært, enlig agerhøne
letter og Ask er rolig da fuglen flygter.
I 2. slip på stub arbejder Ask bedre end i første omgang, uden dog at vise derbyformat.
I et sidste slip på stub starter Ask fornuftigt ud, men endnu en chance til parhøns udnyttes ikke.
Udgår

ES Nordvestjydens Gazell (DK20210/2011), ejer/fører Kurt Nedergaard
Gazell viser på stub et noget tilfældigt og småtskåret søg, hvor arealdækningen kunne være bedre. Farten
er i orden. Stilen præges i slippet af momentvis lav hovedføring og en noget kort galopaktion. Højt båret
hale med livlige bevægelser. Forsvinder bag bakkekam hvorefter enlig agerhøne letter, uden situationen
kan bedømmes. Senere bringer makkerhunden sig i kontakt med enlig agerhøne.
I 2.slip på stub arbejder Gazell betydelig bedre. Søget er passende stort og velanlagt. Farten er høj. Stilen er
nu med hovedet båret i niveau med ryglinien og derover, galoppen er let og elegant, livlig halerørelse.
Gazell roder et par høns op midt på anvist terræn, rolig da fuglene flygter.
Prøves i yderligere to slip, hvor Gazell arbejder som i 2. omgang, men Gazell har i begge slip chance for
agerhøns der ikke udnyttes.
Udgår

