Lodtr.nr. 57 – kat.nr. 13
ES Heegård’s Venice v/Robert D. Johansen

Venice slippes på stub i god vind, søget er noget varieret, farten er høj, stilen er god med høj hovedføring
og en langstrakt galopaktion og momentvis halerørelse. Den har flere forkerte vendinger. Lydig og velført.
2.slip på raps i god vind, søg, fart og stil som i 1.slip. Makker støder agerhøns og Venice forfølger
overflyvende agerhøne og er noget svær at koble.
3.slip på stub i god vind, her er søget noget tilfældigt anlagt. Fart og stil som tidligere. Venice går gennem
hegn og fører melder stand, da jeg er igennem hegnet, ser jeg Venice forfølge agerhøne langt. Senere i
slippet opnår den stand ved hegn, da vi er ved at være oppe ved hunden, løser den selv og forfølger
agerhøne langt langs hegnet.

Udgår

Lodtr.nr. 58 – kat.nr. 54
IS Kenzo v/Lasse Thorn

Kenzo slippes på stub i god vind, den anlægger et passende søg med flere gode udslag, dog med flere
forkerte vendinger, farten er høj, stilen er smuk med højhovedføring og kraftfuld galopaktion og momentvis
halerørelse, lydig og velført.
2.slip på raps i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og stil. Den
støder parhøns i god vind, lidt urolig i opflugt, men kaldes til orden.
3.slip på stub i god vind, straks efter den er sluppet finder Kenzo en harer som forfølges langt. Søg, fart og
stil kan ikke bedømmes, makker finder fugl.

Udgår

Lodtr.nr. 59 – kat.nr. 76
P Villetoftes Fie v/Anne-Marie Larsen

Fie slippes på stub i god vind, den anlægger et noget varieret søg, med flere afstikkere frem i terrænet og
med flere forkerte vendinger i begge sider. Farten er god, stilen er god med hovedet ført i ryglinie og
derover men mangler stræk i forbensaktionen, halen føres i niveau med ryggen. Lydig og velført.
2.slip på raps og senere opharvet stub, her bevares samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og
stil. Fører træder parhøns om bag ved hunden.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et passende søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og
terræn godt. Fart og stil som tidligere. Makker finder fugl.

Udgår

Lodtr.nr. 60 kat.- nr. 22
ES Nordvestjydens Joker v/Thorbjørn Riis

Joker slippes på stub i god vind, den anlægger et stort søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og
terræn godt, farten er høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion, der er
momentvis halerørelse.
2.slip på raps i god vind, her bevare den samme indtryk som i første slip med hensyn til søg, fart og stil.
3.slip på stub i god vind, straks efter den er sluppet, finder makker en hare som forfølges, kort efter opnår
Joker stand, korrigere en gang, ny stand, da fører er inden for afstand, skyder jeg, og Joker er lidt urolig i
opflugt og skud.
1.præmie

Lodtr. Nr. 61 – kat nr. 28
ES Senja’s Undercover v/Allan Højrup

Undercover slippes på stub i god vind, her anlægger den et varieret søg, til tider går den stort og flot,
senere går den ned i format, når den går stort og flot er farten høj, stilen er smuk med høj hovedføring og
en langstrakt galopaktion med momentvis halerørelse.
2.slip på raps og senere opharvet stub i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere, med
hensyn til søg, fart og stil. Makkerføreren træder parhøns op bag ved hundene, Undercover forfølger en
overflyvende høne langt.

3.slip på stub i god vind, søget bliver nu noget tilfældigt anlagt, fart og stil som tidligere, makker finder fugl
2 gange.

Udgår

Lodtr.nr. 62 – kat.nr. 48
IS Bjerkaasen’s Bs-Siff v/Heidi Nørgaard Jensen

Siff slippes på stub i god vind, den anlægger et godt jagtsøg foran føreren, lydig og velført, farten er god,
stilen er smuk med højhovedføring og en kraftfuld langstrakt galopaktion og momentvis halerørelse. Til
tider går den ned i format.
2.slip på opharvet stub og senere raps i god vind, søget er præget af meget roden på jordfært, den kommer
her ikke rigtigt i gang, søg, fart og stil kan ikke bedømmes. Makker bringer sig i kontakt med parhøns.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et noget snævert søg, fart og stil som tidligere, lydig og velført.

Udgår

Lodtr.nr. 63 – kat.nr. 59
IS Vilslevs L Ready to Take off v/Jan Justesen

Take off slippes på stub i god vind, den anlægger et tilfældigt søg, med flere forkerte vendinger, farten er
høj, stilen fortrinlig med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse.
2.slip på raps i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og stil.
3.slip på stub i god vind, søget er nu noget tilfældigt, den opnår højrejst stand i skrub, den avancerer villigt
på ordre og rejser præcis fasanhøne, den er rolig i opflugt og skud.

2.præmie

Lodtr.nr. 64 – kat.nr. 73
P Spurvfugldalens Rold v/Lasse Weberg

Rold slippes på raps i god vind, her anlægger den et noget tilfældigt søg, farten er høj, stilen er smuk med
hovedet ført i ryglinie og derover, langstrakt galopaktion og halen hænger. Den forfølger i dette slip 3 harer,
og bliver lidt ulydig til sidst i slippet. Makker støder fugl.
2.slip på opharvet stub og raps i god vind, her går den i et godt søg, med gode udslag, fart og stil som
tidligere. Den mærker fært og går bevidst parhøns op.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et godt søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og terræn
godt, dog bliver den lidt træt til sidst i slippet.

Udgår

Lodtr.nr. 66 – kat.nr. 37
GS Storåens Felix v/Ulrik Burlund

Felix slippes på raps i god vind, den anlægger et noget tilfældigt søg, farten er høj, stilen er smuk med høj
hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Den støder parhøns i god vind, senere i slippet
forfølger den hare meget langt.
2.slip på raps i god vind, her anlægger den et meget stort offensivt søg, med store udslag lagt langt ude.
Fart og stil som tidligere.

Udgår

