Kritikker Dansk Jagthunde Derby 2016
Dommer Allan Nissen
1.IS Ronja slippes på stub i modvind anlægger her et stort og oftest velanlagt søg i høj fart
og en god stil med hovedet lige over ryglinie, energisk galop, spil i halen, har et par stop.
I 2.og 3. slip bevarer den indtrykket, men slutter dog med at blive noget egenrådig - mere
appel ønskes og Ronja vil ikke lade sig koble.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
2 P Niholys Bess slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et stort og meget velanlagt
søg i god kontakt. Farten er høj, stilen fra god til fortrinlig, højt båret hoved, god flad galop
halen bæres pænt med enkelte bevægelser
I 2. slip på stub og eng har Bess en afstikker ud i terrænet, men kommer dog hurtigt
tilbage, partner påviser agerhøne noget fremme til højre i slippet. I 3. Slip hvor Bess hurtigt
opnår stand, avancerer i flere tempi og udpeger præcist en agerhøne, pistolen svigter og
vi skyder over Bess lidt senere, helt rolig ved skuddet.
1 præmie UK - Forsætter
166 Allan Nissen
3 ES Senjas Uma Kill Bill slippes på stub i modvind. Her anlægger den et stort og lidt
ungdommeligt søg. Farten er høj, stilen fortrinlig, højt båret hoved, god flad galop, lidt spil i
halen, forfølger kort hare og lidt senere råvildt, kommer dog hurtigt tilbage og viser respekt
for ræv. I 2.omgang på stub og eng er der chance til agerhøne som letter i området hvor
Uma befinder sig, kan holdes for springende hare og forfølger kort en hare I 3.slip finder
makkerhunden agerhøne.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
4 ES Stenbitens Izedor slippes på stub i modvind, hvor den viser et stort og velanlagt søg
med god kontakt, stilen er smuk med højt båret hoved og en kraftfuld galopaktion, halen
bæres pænt med lidt bevægelse. Izedor har en afstikker ud i området, hvor der ses flere
rådyr, kaldes dog til orden. Ved skrub får den føling med et par agerhøns der letter,
respekterer. I 2. 3. og 4.slip bevarer den indtrykket fra første omgang. Den har i 4. slip en
oplagt chance til et par agerhøns som Izedor støder og preller kort.
Ingen præmie i UK – Udgår
166 Allan Nissen
5 ES Heegårds Hanna slippes på stub i modvind og her anlægger Hanna et begrænset
søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er tilpas, stilen er oftest ikke i orden, men i
perioder acceptabel. Hovedet føres i ryglinie og derover, galoppen er noget kort og
stikkende, halen ført højt med bevægelser. Har en kort stand ved hegn løser selv

I 2. og 3. slip bekræfter den indtrykket fra tidligere.
Ingen præmie UK – Udgår
166 Allan Nissen.
6 B Strandby Bon slippes på stub i modvind, og her viser Bon et godt søg men god
kontakt. Farten er høj, stilen smuk med højt båret hoved, kraftfuld galop. Der letter i
området hvor Bon befinder sig en fasan, situationen kan ikke bedømmes. I 2. slip er der
chance til et par agerhøns. Opnår i 3. slip stand ved skel, løser ud og opnår igen stand,
avancere kort på ordre udpeger og rejser en agerhøne
1 præmie i UK - Fortsætter
166 Allan Nissen
7 P Niholys Tess slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et passende stort søg med
god kontakt. Farten er passende, stilen svinger fra acceptabel til god, hovedet føres i
ryglinie og lidt under. Tess er ”baghøj” set fra siden når hun arbejder. Den afprøves i flere
slip, men det vil ikke lykkes at få en fugletagning.
Ingen præmie UK - Udgår
166 Allan Nissen.
8 GS Vajskær Cita Citron slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et passende stort
søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er passende til høj, stilen præges af et lidt lavt
ført hoved, galoppen er energisk og der er lidt bevægelser i halen.
I 2. slip bevarer den indtrykket og arbejder i god kontakt. I 3. slip ved skel opnår Cita Citron
en højrejst stand, da føreren er på plads rykker Cita kort og udpeger en fasan rimelig rolig
ved opflugt og skud.
2 præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
9 GS Åens Hr Gordon slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et begrænset søg og
der ønskes bedre arealdækning. Farten er passende til høj. Stilen er god, med hovedet
ført i niveau med ryglinien, galoppen er lidt tung og halen bæres lidt krum.
I 2. slip mangler der igen arealdækning, og formatet rækker ikke i dag.
Ingen præmie UK - Udgår
166 Allan Nissen.
10 IS Diana slippes på stub i modvind og her viser Diana et noget ungdommeligt søg, hvor
der kunne ønske mere kontinuitet. Farten er høj og stilen er god med hovedet ført i og
over ryglinie, energisk galopaktion, pæn haleføring. Har flere stop og har perioder hvor
hun arbejder sig ud i terrænet, bedre kontakt ønskelig.
I yderligere tre slip bevarer den indtrykket og har en chance til et par agerhøns ved skel i 3
slip.
Ingen præmie UK – Udgår

166 Allan Nissen
11 P Ditte slippes på stub/ raps i modvind. Ditte anlægger et stort og lidt ungdommeligt
søg i god kontakt. Farten er høj, stilen god med hovedet i og over ryglinie, god
galopaktion, halen bæres uden bevægelser. Har en afstikker kommer dog hurtigt tilbage
igen. I 2. slip i skrub og senere uhøstet korn, opnår Ditte hurtig stand, da vi er på vej derud
korrigere Ditte et par gange og opnår ny stand. Avancerer kort på ordre og udpeger
præcist en fasan, rolig ved opflugt og skud.
1 præmie i UK – Fortsætter
166 Allan Nissen
12 B Stevnsåens Saga
Saga slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et stort og lidt ungdommeligt søg i god
kontakt med føreren. Farten er for det meste høj og stilen er fra god til smuk, energisk
galopaktion. Den afprøves i flere slip uden at det vil lykkes at opnå en situation. Har i 2.slip
slip en chance til en fasan og senere til et par agerhøns.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen

Dansk Jagthunde Derby 2016 i Nordjylland
Kritikker fra afprøvningen på 2. dagen
Til 2.heat valgte vi at medtage 17 hunde, som alle var indplaceret i kategori 1B. Der blev
fredag aften trukket lod om startrækkefølgen, og denne blev som følger:
Start nr 1 ES Nordvestjydens Joker
Start nr 2 GS Vajskærs Cora
Start nr 3 P Niholys Bess
Start nr 4 ES Midtfyns D Lucky

Start nr 5 P Julevantes Hekla
Start nr 6 B Strandbys Bon
Start nr 7 P Vestpoint Athena
Start nr 8 ES Nordvestjydens Jarl
Start nr 9 IS Bertha
Start nr 10 ES Senjas U Alf
Start nr 11 GS Åens Hr Whit foot
Start nr 12 IS Settermosen Casablanca
Start nr 13 ES Fintorpets Gullegul
Start nr 14 GS Røsnæs Ilex
Start nr 15 P Villetoftes Puk
Start nr 16 Lilleskogens Wayne
Start nr 17 LNs Pointmans Ditte

ES Joker – GS Cora
Joker går i et offensivt søg, godt lagt på bredden. Farten er høj og stilen smuk, højt båret
hoved, god galopaktion og momentvis spil halen. Joker opnår stand ved hegn , avancere
kort på ordre udpeger præcist et par agerhøns, rolig ved opflugt og skud.
Cora går i et passende stort søg i god kontakt, stilen er god med hovedet i ryglinie, flad og
energisk galopaktion, lidt spil i halen. Makkerhunden påviser agerhøns.
Joker forsætter Cora omprøves

P Bess-ES Lucky
Bess anlægger et klassesøg med gode udslag og god kontakt. Høj fart og smuk stil med
en god flad galop, halen bæres uden bevægelser.
Lucky anlægger et tilfældigt søg, som er lagt på hegn og skel – mere kontinuitet er
ønskeligt. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved og en kraftfuld galop, der er
spil i halen.
Bess forsætter og Lucky omprøves
P Hekla- B Bon
Hekla`s søg er i starten præget af nogle stop og der mangler arealdækning, farten er når
den er bedst høj, stilen god med hovedet over ryglinie, god galop, halen bæres uden
bevægelser, partner påviser agerhøns.
Bon går i et stort og arealdækkende søg i god kontakt, stilen er smuk. Opnår ved skel en
stand, avancere kort i 2 tempi udpeger og rejser præcist et par agerhøns, ro i opflugt og
skud.
Bon forsætter og Hekla omprøves.
P Athena- Jarl
Athena slippes på stub, staks hun er sluppet halser hun vedvarende i søget.
Jarl når ikke at komme i gang, reagere meget på fløjten fra makkerens fører.
Athena udgår og Jarl omprøves.
IS Bertha – ES Alf
Bertha slippes i modvind, hvor den anlægger et stort søg i god kontakt med føreren. Stilen
svinger fra acceptabel til god, hovedet i ryglinie, god flad galopaktion, lidt spil i halen.
Alf anlægger et passende stort søg med en del forkerte vendinger, mangler arealdækning, stilen er smuk og med god galop aktion.
Alf udgår og Bertha omprøves
GS Whitefoot- IS Casablanca
Whitefoot slippes på vintersæd i modvind, hvor den anlægger et passende stort søg med
en del forkerte vendinger. Farten er passende til høj, stilen er god med hovedet over
ryglinie, tung galopaktion, mere intensitet kunne ønskes. Makkerhunden finder agerhøns.
Casablanca slippes på vintersæd i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt i en høj fart og
en acceptabel stil, hovedet ført under ryglinie, god galop lidt spil i halen. Der fløjtes meget
af hunden, støder ved hegn et par agerhøns, kaldes til orden.
Begge udgår

ES Gullegul- GS Ilex
Gullegul slipppes i modvind på vintersæd. Søget er meget stort og velanlagt på bredden.
Farten er meget høj, stilen fra god til smuk, hovedet ført i ryglinie og derover, god flad
galopaktion. Opnår ved skel en stand på vej op til hunden korrigere Gullegul et par gange,
på førerens ordre, avancerer Gullegul forsigtigt og udpeger et par agerhøns, rolig ved
opflugt og skud.
Ilex slippes i modvind på vintersæd, men kommer aldrig rigtigt i gang, virker træt. Partner
påviser agerhøns.
Ilex udgår Gullegul forsætter
P Puk – GS Wayne
Begge anlægger et klassesøg i god kontakt, fart og stil i top hos begge.
Begge forsætter
ES Jarl (omprøves) – LNs pointmans Ditte
Jarl går I et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er
smuk, bedre arealdækning ønskes,
Ditte går i et stort og velanlagt søg, stilen er her acceptabel med hovedet ført i perioder
under ryglinie.
Begge udgår.
P Hekla (omprøvning) - IS Bertha (omprøvning)
Hekla kommer ikke i gang, der mangler plan i søget, har et par stop og 2 markeringer
Bertha går i et stort søg med enkelte stop, går i høj fart i god stil når den jager bedst
Begge udgår
GS Cora (omprøvning) - ES Lucky (omprøvning)
Begge arbejder i et stort og velanlagt søg i god kontakt og god til smuk stil
Begge forsætter.
Dermed var der 8 hunde tilbage i matchningen. Disse var rangeret som følger - fra toppen:
P Bess
P Puk
GS Wayne
ES Gullegul
ES Joker
B Bon
GS Cora
ES Lucky

Matchningen blev afviklet på stubmark i modvind
ES Lucky - GS Cora
Begge arbejder i høj fart og i en smuk stil. Som slippet skrider frem arbejder Cora dog i
bedre kontakt og dækker arealet bedst. Lucky arbejder for det meste i venstre side at
marken.
Cora over Lucky
Begge fortsætter
GS Cora –B Bon
Cora forbigår agerhøns- Bon arbejder i området hvor agerhøns letter
Bon over Cora
Cora udgår – Bon placeres som 6.vinder
ES Gullegul- ES Joker
Gullegul slår langt ud til venstre og opnår en højrejst stand, Joker kommer til og går ind
foran Gullegul, agerhøns letter og begge er urolige ved opflugten.
Gullegul over Joker
Joker udgår, Gullegul forsætter
ES Gullegul- Es Lucky
Lucky anlægger et meget åbnet og noget tilfældigt anlagt søg, mere appel ønskes.
Gullegul har en markering ved hegn, løser selv, anlægger herefter et stort og
veldækkende søg i høj fart og god stil
Gullegul over Lucky
Lucky placeres som 5.vnder – Gullegul fortsætter
ES Gullegul- GS Wayne
Hurtigt laver Gullegul en forkert vending i venstre side, mens Wayne anlægger et stort og
velanlagt søg i god kontakt.
Wayne over Gullegul
Gullegul placeres som 4.vinder – Wayne fortsætter
GS Wayne – P Puk
Wayne viser et stort velanlagt klasse søg i høj fart og i en smuk stil med en højstillet galop
aktion og med spil i en lidt højt ført hale, Puk går ligeledes i høj fart og i en smuk stil i et
godt søg med god bredde, slutter dog med at kovende i højre side.
Wayne over Puk
Puk placeres som 3.vinder – Wayne fortsætter til finalen.

Finalen: GS Wayne – P Bess
Begge hunde anlægger et klassesøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er
meget høj og stilen er smuk på begge hunde.
Wayne opnår en kortvarig markering, løser selv uden at påvise vildt. Herefter tager Bess
tèten og ligger over Wayne.
Wayne 2.vinder
Bess bliver 1.vinder på Dansk Jagthunde Derby 2016
Motivering
6 vinder B Strandby Bon
F. Jens Stenhøj
En hund af et godt format som går i et godt anlagt søg i høj fart i en smuk stil, har på
derbyet 2 fugletagninger, missede chancer betinger placeringen.
5 vinder ES Midtfyns D Lucky
F. Klaus Olesen
En hund af meget stort format, som dog går i et åbnet søg i høj fart og smuk stil, 1 fugletagning.
4 vinder ES Fintorpets Gullegul
F Nina Smidtstød
En hund af et meget stort format, hvor søg fart og stil er top, markeringer og en fejlvending
i matchning betinger placeringen - 2 fugletagninger på derbyet.
3 vinder P Villetoftes Puk
F Gunnar Larsen
En stilren hund af et meget stort format, som går stort og velanlagt i et klassesøg, en fejl
vending i matchningen betinger placeringen.
2 vinder GS Lilleskogens Wayne
F. Søren B Thygesen
En hund af et betydeligt format der går i et klassesøg, smuk stil højt båret hoved, god
galopaktion spil i halen, en skarp markering i matchningen betinger placeringen.
1 fugletagning på derbyet
Derbyvinderen 2016 P Niholys Bess
F. Tage Jessen
En på alle måder klassehund af et betydeligt format, som går i et meget stort og velanlagt
søg i høj fart og i en smuk stil. 1 fugletagning på derbyet
En værdig vinder af derbyet 2016

Slutteligt skal der på egne – og mine meddommeres vegne – lyde en stor tak for
invitationen til at dømme Dansk Jagthunde Derby 2016. Tak til hundeførerne for et par
gode dage i marken. Tak til alle terrænledere for at bruge dage på at planlægge Derbyet.
Sidst en tak til mine meddommere under hele Derbyet, men specielt til meddommerne på
2.dagen, Anton Dahl og Flemming Fuglede Jørgensen. Sidst skal der lyde en personlig tak
til Derbyudvalget for tilliden til at jeg skulle være ordførende dommer på årets Derby.
Flemming Fuglede
Anton Dahl
Allan Nissen (ordførende)

