Dansk Jagthunde Derby fredag den 15.3.2013 – Hold 5 – Dommer Anton Dahl
50 – ES - Senja R Messi – Jan Andreasen
Senja R Messi starter på stub i god vind og anlægger i starten et lidt planløst og noget uinspireret søg, som
dog bedres til passende stort og ganske velanlagt som slippet skrider frem. Farten og stilen er, når Messi
går kontinuerligt, god, med hovedet ført i niveau med ryglinien, en kraftfuld aktion og en pæn ført hale
med livlige bevægelser. God kontakt til føreren. Viser sig hareren. Messi mærker fært, sætter hovedet i
jorden og roder parhøns på vingerne, som den forholder sig rolig overfor, da de flygter. 2. slip på stub
arbejder Messi som i første slip, dog stadig lidt uinspireret til tider. Den opnår en højrejst stram stand,
avancerer meget hårdt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Udgår.
52- ES – Storåens Eddie – Jane Mortensen
Storåens Eddie starter på stub i god vind og anlægger et stort korrekt bredsøg med passende afstand
mellem slagene i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen smuk med en høj hovedføring, en lang og
smidig galopaktion, passende haleføring med momentvis svip. Den viser sig hareren. Eddie har en chance til
parhøns, som makkerhunden roder op. Eddie er ude i yderligere 3 slip på stub og rapsstub hvor fart søg og
stil er som i første slip. I 2. slip opnår den en smuk stram stand langt ude, kort efter letter parhøns ret foran
hunden, som preller kort. I 4. slip i brakkant opnår Eddie stand, da fører er lige bag hunden letter fasan ret
foran den. Rolig i opfløj og senere også i skud. 1. præmie UK – fortsætter.
53 – P - Pointman Lady – Tom B Hansen
Pointman Lady starter på stub i god vind og anlægger et søg, som til tider er meget stort og ganske
velanlagt, til andre tider er søget noget planløst med store bagudslag i terrænet, ligesom søgsmønsteret
forstyrres af interesse for småfugl. Farten er meget høj og stilen smuk og intensiv med høj hovedføring, en
let friktionsfri lang galopaktion, halen føres uden de store bevægelser. Lady gnistrer af jagtlyst, fører fløjter
en del i forsøget på at styre hunden. I 2. slip på stub arbejder Lady igen i forrygende fart og smuk stil, men
søget er igen alt for tilfældigt anlagt.
54 – GS – Åshøjdens Walther – Jan Andersson
Åshøjdens Walther starter på stub i god vind og anlægger et meget stort og for det meste velanlagt søg,
den har dog flere forkerte vendinger bagud i terrænet. Walther viser sig som en rigtig jagthund der får
kanter og skrup med, men til stadighed også passer sin mark. Kontakten til fører er god. Farten er høj og
stilen god med en passende høj hovedføring, en kraftfuld og lang galopaktion og passende haleføring. Viser
stor jagtlyst og udholdenhed. Walther er ude i yderligere 3 slip hvor den arbejder stort og udholdende. Den
har dog til stadighed flere store bagudslag, hvorved den overlader terrænet til makkerhunden. I 3. slip
kobles Walther hurtigt, da den på ungdommelig vis søger at dominere makkerhunden og har svært ved at
kaldes fra. I 4. slip forsvinder Walther ud af anvist terræn bag lille skov og krat område. Udgår
55 – IS – Vilslev Kari – Flemming Vilslev
Vilslev Kari starter på stub i god vind og anlægger et stort og for det meste korrekt bredsøg i god kontakt
med føreren. Har dog en del forkerte vendinger, trods førerens ihærdige dirigeren. Farten er høj og stilen
smuk med højt ført hoved, en let smidig elegant galopaktion og en pæn ført hale med passende
bevægelser. Da makkerhunden på et tidspunkt har stand, kører Kari ind foran, der viser sig ikke at være
vildt foran makkerhunden. Viser god jagtlyst og udholdenhed. Kari er ude i yderligere 3 slip hvor den
arbejder særdeles godt for sin fører i høj fart og smuk stil. Den har dog stadig en del forkerte vendinger.
I 4. slip støder Kari fasan i lille majsområde som lå i god vind. Den er acceptabel rolig. Udgår

56 – P – Pointman Feigter – Laust Nørskov
Pointman Feigter starter på stub i god vind. I starten er søget lidt rodet og Feigter udviser lidt ungdommelig
interesse for makkerhunden, men slår sig hurtigt løs og bedrer herefter sit søg til passende stort og ganske
velanlagt i god kontakt med føreren. Farten er god, stilen acceptabel med en kraftfuld galopaktion, en lidt
lav hovedføring lige under niveau med ryglinien og en passende haleføring. Feigter har i slippet 2 stramme
stande, første gang løser den dog selv inden føreren kommer til, anden gang kommer makkerhunden til og
Feigter løser uden at der ses vildt foran den. Udgår
57 – GS – Østdalens Dixie – Frits Friberg
Østdalens Dixie starter på stub i god vind og anlægger et passende stort søg med korrekte vendinger, i god
kontakt med føreren. Farten og stilen er for det meste god med en passende høj hovedføring, en energisk
og til tider lidt kort galopaktion samt en pæn ført hale med bevægelser. Dixie trættes dog meget som
slippet skrider frem, hvilket naturligt påvirker fart og stil. Udgår
58 – ES – Heegårds Z Freja – Jørgen Heegård
Heegårds Z Freja starter på stub i god vind og anlægger et meget stort, korrekt og velskolet bredsøg i god
kontakt med føreren. Farten er høj og stilen smuk med en passende høj hovedføring, en langstrakt og
smidig galopaktion samt en pæn ført hale med bevægelser. Freja viser god jagtlyst og udholdenhed. Freja
er ude i yderligere 4 slip hvor den til stadighed arbejder på bedste vis i høj fart og smuk stil. I 3. slip på stub
opnår Freja en flot højrejst stram stand, avancerer meget villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. I 3 slip
på majsstub, med et mellemliggende bredt hegn af store grantræer, opnår Freja en stram stand tæt ved
enden af hegnet, avancer villigt frem på ordre, jeg hører en fasan lette et sted fra den anden side af hegnet,
men kan desværre ikke se fuglen og hvorfra den letter, hvorfor situationen ikke kan bedømmes. I 5. slip
finder makkerhunden fasan i brakkant, som Freja også havde en god chance til. Udgår.
59 – GS – Troldmarkens Toto – Lasse Weberg
Troldmarkens Toto starter på stub i god vind og anlægger et meget stort og for det meste korrekt bredsøg i
god kontakt med sin fører. Farten er høj og stilen smuk med passende høj hovedføring, en langstrakt og
smidig galopaktion, halen føres sabelformet med momentvis svip. Viser god jagtlyst og udholdenhed.
Toto er ude i yderligere 2 slip på stub. I 2. slip finder makkerhunden parhøns, som lå på anvist terræn. I 3.
slip støder Toto fasan i lille majsmark, som den preller noget på. Udgår
62 – P – Pointman Tess – Laust Nørskov
Pointman Tess starter på stub I god vin dog anlægger et stort og for det meste korrekt bredsøg I god
kontakt med føreren. Farten og stilen er god med en passende høj hovedføring, en energisk galopaktion, til
tider dog lidt kort og momentvis med lidt små vip foran. Passende haleføring uden de store bevægelser.
Tess er i yderligere 2. slip på stub. I sit 3. slip virker Tess noget mentalt træt og har svært ved at slå sig fri fra
føreren. Udgår.

