Kritikker Dansk Jagthunde Derby 2015. Hold 1. Dommer Poul Erik Dahl.
Lodtr. nr 1. Pointer Tjeff. Fører Keld Nielsen.
Tjeff viser i et kort slip på raps et stort offensivt fremad rettet søg, farten er høj og aktionen tiltalende. Har
2 chancer til agerhøns på anvist terræn, som makker påviser. 2 slip på raps, Tjeff søger straks hårdt ind i
terrænnet og støder parhøns, Tjeff forfølger kort. 3 slip på frøgræs, Tjeff viser her et stort offensivt fremad
rettet godt anlagt søg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld aktion, højt båret hoved, halen føres passende.
Tjeff viser stor jagtlyst. Tjeff viser god kontakt til fører.
ingen præmie uk

Lodtr. nr 2 Irsk settter Bomstærk Snelly. Fører Per Christoffersen.
Snelly viser i et kort slip på raps et stort offensivt fremad rettet søg, farten er høj og aktionen tiltalende,
Snelly har chance til parhøns som letter i området hvor Snelly arbejder, Snelly støder senere enlig
agerhøne. 2 slip på raps i god vind, Snelly viser et stort offensivt fremad rettet søg, farten er høj og stilen
smuk, kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Snelly opnår stand langt fremme, korrigerer
kort 2 gange og parhøns letter, inden vi når frem. Snelly afprøves i 2 slip mere bevarer indtrykket, Snelly
viser god udholdenhed, Snelly har her yderligerer 1 chance til parhøns.
ingen præmie uk
Lodtr. nr 3. Pointer Fugledes Valde. Fører Jørgen Nissen.
Valde viser på raps i god vind et ungdommeligt anlagt søg med acceptable udslag, farten er god og stilen
god, aktionen er kraftfuld, hovedet føres i og over ryg linjen, halen føres passende. Valde viser god kontakt
til fører. Valde her perioder hvor intensiteten mindskes, aktionen bliver slap og stilen forringes. 2 slip på
raps i god vind, Valde kommer her slet ikke i gang, makker påviser parhøns. Valde viser sig noget svær at
koble.
ingen præmie uk
Lodtr. nr 4. Breton Bess. Fører Tomas Stenbek .
Bess viser på raps i god vind et passende stort godt anlagt søg, farten er god og stilen god, kraftfuld
energisk lidt kort aktion, hovedet føres højt. Bess viser god kontakt til fører . Bess opnår stand påviser intet
vildt. 2 slip på raps, Bess bevarer indtrykket, makker påviser parhøns på anvist terræn. 3 slip på raps, Bess
opnår hurtig stand, avancerer villig, rejser præcis parhøns,Bess er komplet rolig i opflugt og skud.
1 præmie uk.
Lodtr. nr 7. Pointer Bjørås Avant.i Fører Bertil Mårtensson .
Avanti viser på raps i god vind et stort offensivt meget fremad rettet søg, farten er høj og stilen smuk,
kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Avanti viser tilpas kontakt til fører. Avanti viser stor

jagtlyst. Avanti støder enlig agerhøne, Avanti har senere chance til parhøns som makker påviser. 2 slip på
raps i god vind, Avanti bevarer indtrykket , Avanti opnår smuk stand , prøver 3 gange at følge op og
korrigere, men fløjtes i stand af fører,hvilket ikke er tilladt i Danmark, Avanti avancerer kort og rejser præcis
parhøns, for følger noget i opfløj og skud og er herefter noget svær at koble. Avanti har forbi gået parhøns,
som trædes op. 3 slip, Avanti bevarer gennem et langt slip indtrykket, viser stor udholdenhed, uden at det
lykkedes at få en godkendt sitation.
ingen præmie uk.
Lodtr. nr 8. Engelsk setter . Maclau Girl. Fører Martin Clausen
Girl viser på raps i god vind et passende stort meget velanlagt søg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld
langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Girl viser god kontakt til fører. Girl
viser god jagtlyst. Girl opnår kortvarig stand, parhøns letter, Girl er acceptabel rolig. 2 slip på raps Girl
bevarer indtrykket, Girl støder parhøns, Girl er acceptabel rolig. 3 slip Girl bevarer indtrykket, opnår smuk
højrejst stand, avancerer villig i flere tempi, rejser præcis parhøns, acceptabel rolig i opflugt og skud. Girl
viser sekundering.
1 præmie uk
Lodtr. nr 9. Breton Tess. Fører Leo Eriksen.
Tess viser på raps i god vind et passende stort godt anlagt søg, farten er høj og stilen smuk, energisk
aktion, hovedet føres højt. Tess viser god kontakt til fører. Tess viser god jagtlyst. Tess opnår stand,
avancerer villig, påviser intet vildt, går i søg, fasan letter herefter bagved fører. 2 slip på raps, Tess gjalper i
starten af slippet. Makker påviser parhøns noget fremme på anvist terræn. Fører træder parhøns op.
ingen præmie uk
Lodtr. nr 10 Pointer Madonna. Fører Keld Nielsen
Madona viser på raps i god vind et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld elegant
aktion, hovedet føres højt halen føres passende. Madona viser god kontakt til fører. Madona viser stor
jagtlyst. Madona har chance til fasan, som letter ved makker. 2 slip på raps, Madona bevarer indtrykket. 3
slip på raps, Madona bevarer indtrykket, Madona støder parhøns . 4 slip på raps, Madona bevarer
indtrykket, makker påviser parhøns på anvist terræn. 5 slip på vintersæd, Madona bevarer gennem et lang
slip det gode indtryk, viser stor udholdenhed.
ingen præmie uk
Lodr. nr 12. Engelsk setter Maclau Gangster. Fører Lasse Simonsen.
Gangster viser på raps i god vind et passende stort godt anlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk,
kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Gangster viser god kontakt til fører.
Gangster viser stor jagtlyst. Gangster dækkes af ved makkers stand og der letter her parhøns foran
Gangster, Gangster støder senere parhøns ,noget fremme i terræn. 2 slip på Raps i god vind, Gangster
bevarer indtrykket, Chance til nyslåede parhøns som stødes, Gangster opnår senere kontakt med parhøns,

går hårdt frem og går dem op, Gangster er her noget urolig, Gangster har yderligere 2 chancer til agerhøns
i slippet.
ingen præmie uk
Lodtr.nr 14 Gordon setter Østjyllands SR Pointer. Fører Søren Thygesen
Pointer viser på raps i god vind et passende stort meget velanlagt søg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld
aktion, hovedet føres højt, halen føres passende med bevægelse. Pointer viser god kontakt til fører. Pointer
viser god jagtlyst. Pointer opnår en noget usikker stand ,avancerer villig, parhøns letter her meget upræcis
ved makker som er kaldt i ro, pga Pointers stand. Makker påviser senere parhøns fremme i terrænet, uden
at Pointer lastes for disse. 2 slip i raps, Pointer bevarer indtrykket. 3 slip i raps, Pointer bevarer indtrykket,
makker udnytter parhøns på anvist terræn. 4 slip på raps, Pointer bevarer indtrykket, makker udnytter
parhøns på anvist terræn. 5 slip på vintersæd, Pointer bevarer indtrykket, trættes naturligt til slut.
ingen præmie uk
Lodtr. nr 15 Engelsk setter Melsgård R Inka. Fører Johnni Rasmussen
Inka viser på raps et passende stort godt anlagt bredsøg, farten er høj og stilen god, kraftfuld aktion,
hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres passende. Inka viser god kontakt til fører. Inka viser
god jagtlyst, intensiteten mindskes til slut i slippet. Makker påviser parhøns på anvist terræn. 2 slip på raps,
Inka bevarer indtrykket, chance til nyslåede parhøns som makker støder, Inka har yderligere 3 chancer til
agerhøns i slippet.
ingen præmie uk.

