Kritikker for Dansk Jagthunde Derby, Hold 8, 21. marts 2014 v. Ribe.

Hold 8 bestod af 9 hunde fra lodtræknings nr. 82 – 90.

82: ES. Sus, E/F: Ove Jensen.
Sus afprøves i 5 slip på dagen. På forskellige afgrøder går hun i et stort for det meste godt dækkende søg i
god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen er udmærket med højt båret hoved og energisk galopaktion
og spil i halen. Hun har et par stand uden påvisning af vildt. Makkerhund støder agerhøns. Hun opnår stand
langt ude, men enlig agerhøne flygter inden situationen bliver jagtbar.
Ingen Pr.

83: P. Spurvfugldalens Quincy: E/F: Lasse Weberg.
Quincy afprøves i 3 slip. Søget er for det meste stort og veldækkende. Farten er høj. Stilen er god med en
kraftfuld galopaktion, hovedet båret i ryglinien og en kedelig hængende hale.
Han kan ikke holdes ved makkers stand og går forbi og presser agerhøns op. Der prelles langt og han er lidt
svær at koble. Han opnår stand langt ude ved hegn. Korrigerer en gang. Avancerer villigt på ordre, men
påviser ikke vildt. Makker finder agerhøns.
Ingen pr.
84. P. Spurvfugldalens Pan: E/F: Kruse Meier.
Pan er en hund af meget stort format og afprøves på dagen i 4 slip.
På forskellige afgrøder går han i et stort veldækkende søg i god kontakt til føreren.
Farten er meget høj og stilen udmærket, med kraftfuld, langstrakt galopaktion, højt båret hoved. Pænt
båret hale uden bevægelser. Han holdes to gang for stående makker.
Der er på dagen flere chancer for agerhøns, som ikke udnyttes.
Ingen pr.
85. ES. Tobølbjergs Inez, E/F: Rune Stadeland.
Inez afprøves i 3 slip på raps og vintersæd.
Han går i et kæmpestort, uregelmæssigt søg i flere omgange ude af hånd.
Farten er meget høj. Stilen er meget god med kraftfuld, langstrakt galopaktion og højt båret hoved, men
med kedelig hængende hale.
Han opnår stand, men inden fører når helt frem kommer makkerhunden til og sammen går de agerhøns op.
Han preller et stykke i den provokerende situation. Der skydes, da fører er inden for jagtbar afstand.
2.pr.

86. ES. Mac Persson’s Ally, E/F: Benny Persson.
Ally er en velgående hund af stort format.
Hun afprøves på dagen i 3 slip i raps og på vintersæd.
Søget er stort og veldækkende i god kontakt til føreren. Farten er lidt svingende fra høj til god. Stilen er god
med kraftfuld galopaktion, men skæmmes af slapt hængende hale. Har en stand med meget lang avance,
hvor der ikke påvises vildt.
Opnår stand langt ude. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist parhøns. Der er komplet ro i opflugt og
skud.
1.pr.
87. P. Myra, E: Jens Bang,F: Tom B. Hansen.
Myra afprøves i 2 slip på vintersæd.
Søget er godt anlagt i god kontakt til føreren. Hun udnytter vind og terræn godt.
Farten er god og stilen god med hovedet båret i ryglinien, men med lidt kort forbensaktion. Halen bæres
hængede med sparsomme bevægelser.
Hun forsvinder over lille vej. Findes i stand i raps. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist parhøns.
Hun er komplet rolig i opflugt og skud.
Hun prøves igen og fortsætter i samme søg, fart og stil. Har en stand, som hun selv løser.
1.pr.
88. P. Fugledes Ursus. E/F: Steen Rønneling.
Ursus starter på græs i god vind. Søget er meget stort og veldækkende med korrekte vendinger. Farten er
meget høj og stilen fortrinlig.
Ursus prøves flere gange. Går usvækket. Der er chance for parhøns som makkerhund finder. Det lykkedes
ikke at få Ursus direkte i fugl.
Ingen Pr.
89. B. Stevnsåens Freja B. E/F: Franz Metzker.
Freja starter på græs i god vind. Søget er stort og for det meste veldækkende, men med nogle forkerte
vendinger. Farten er høj og stilen meget god, med kraftfuld galopaktion og hovedet båret over ryglinien.
Hun prøves to gange i raps, men går nu ned i fart og skal animeres for meget.
Ingen Pr.
90. ES. Björnåns H. Penigale, E/F: Rune Staddeland.
Penigale afprøves på græs og raps i god vind.
Hun går i et meget stort uregelmæssigt søg, der ligger momentvis ude af hånd.
Farten er meget høj og stilen meget god.
Hun arbejder for meget uden for førers kontrol. Støder agerhøns langt ude. Opnår stand langt ude, men går
agerhøns op, inden førers ordre.
Ingen Pr.

Med venlig hilsen, Poul Vestervang. Dommer nr. 147.

