Tyson slippes på raps, anlægger her i god til høj fart et noget ungdommeligt søg, noget fokuseret på hegn,
stilen er god med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til fugl som makkerhund finder. 2,
slip på brak/stub bevarer her indtryk fra tidligere, viser i slippet sekundering af makkerhund’s resultatløse
stand, der bliver i slippet trådt fugl op på afsøgt terræn.
Ingen præmie

Isa slippes på raps anlægger her i smuk stil og høj fart et stort og godt bredsøg, lang smidig galopaktion
hoved i og over ryglinje, momentvis halerørelse, opnår stand, hvor vi lige inden slippet har set høns lette,
løser selv, senere ny stand avancere villigt på ordre, rejser præcist enlig agerhøne, acceptabel ro i opflugt
og skud. 2. slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk.
1.Præmie

Nosa slippes på raps anlægger i god stil og høj fart et for det meste et godt bredsøg, kraftfuld galopaktion
og højtbåret hoved, har i slippet en del forkerte vendinger og stop.2, slip bevarer indtryk, har stadig mange
forkerte vendinger, sekundere makkerhund’s resultatløse stand, bedre revidering ønskelig.3, slip på raps
søget bedres noget i dette slip, chance til fugl som makkerhund finder
Ingen præmie

Lady anlægger på raps i en energisk stil og god fart et lidt ungdommeligt søg med en del forkerte vendinger,
her i slippet en del markeringer som hun selv løser, opnår i slippet stand, avancere villigt på ordre påviser
ikke vildt, vi har Lady ude i 2 slip mere, hvor indtrykket bevares, bliver noget følsom på jordfært.
Ingen præmie

Vegas anlægger i smuk stil og høj fart et godt bredsøg, kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved og
halerørelse, i slippet mærker Vegas fært, makkerhund kommer til sammen får de enlig høne på vingerne
som forfølges kort, kommer tilbage og støder høne som prelles. 2, slip bevarer sil gode indtryk, opnår
stand, avancere villigt på ordre, påviser ikke vildt, senere i slippet springer hare prelles langt ud af anvist
terræn.
Ingen præmie

Bravo anlægger på raps et acceptabelt godt bredsøg i en god stil, kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved,
der kunne momentvis ønskes mere stræk i galoppen, får sammen med makkerhund rodet enlig agerhøne
på vingerne, bedre respekt ønskelig. 2, slip bevarer indtryk fra tidligere, har enkelte forkerte vendinger,
bedre revidering ønskelig.3, slip bevarer indtryk, makkerhund finder fugl.
Ingen præmie

Loke slippes på raps anlægger i smuk stil og høj fart et stort og velrevierende bredsøj, kraftfuld galopaktion
og hoved over ryglinje der er momentvis halerørelse, har en stram markering, løser selv, senere ny stand,
kaster sig næsten liggende, avancere villigt på ordre, rejser præcist parhøns, acceptabel ro i opflugt og
skud. 2, slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk.
1.præmie

Arrow anlægger på raps i smuk stil et noget tilfældigt søg i høj fart, stikker noget frem og tilbage i terræn,
meget fokuseret på hegn.Stilen er med en lang kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til parhøns
som makkerhund finder.2, slip bevarer indtryk fra tidligere søget bliver for tilfældigt og uden plan.
Ingen præmie

Krok anlægger på raps et for det meste velanlagt søg i god til høj fart, stilen er god med en kraftfuld
galopaktion og højtbåret hoved, har i slippet enkelte forkerte vendinger, sekundere makkerhund’s
resultatløse stand, respektere senere hare.2, slip starter her med at løbe langt bagud i terræn, og har en del
forkerte vendinger, bedre dog i slutningen af slippet. 3, slip bevarer indtryk stadig søges der bagud i terræn,
makkerhund opnår stand, krok respektere ikke, går forbi og får i hegn rodet høne på vingerne som prelles.
Ingen præmie

Nandi slippes på vintersæd anlægger her i god til høj fart et stort bredsøg,stilen er god med en smidig
galopaktion, hoved i ryglinje og halerørelse, momentvis kunne der ønskes mere stræk i galoppen, opnår
stand da vi når op springer hare, fuld respekt.2, slip på vintersæd bevarer indtryk, respektere råvildt, opnår
stand løser selv, der ses ikke vildt.3, slip på vintersæd bevarer indtryk opnår stand ved hegn avancere villigt
på ordre, påviser ikke vildt, makkerhund provokerende tæt på, de søger herefter hver deres vej i hegn,
makkerhund finder fugl. 4, slip i raps bevarer sit gode indtryk opnår liggende stand, da vi når op springer
hare, ret efter parhøns viser respekt, dækkes efterfølgende af, ro i skud.
1,præmie

Klare Klar slippes i brak senere stub anlægger her i god fart et noget varierede søg, bedre revidering
ønskelig, der trædes fugl op på afsøgt terræn, stilen er god med en smidig galopaktion hoved føres i og over
ryglinje, opnår stand som holdes længe, da vi når op løser hun selv ud, der ses ikke vildt.2-3 slip går sig her
noget op og anlægger et godt bredsøg.4, slip i raps anlægger her et noget offensivt søg, der springer en
hare som prelles, hun kommer tilbage i marken og støder en agerhøne, som prelles.
Ingen præmie

