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Lodtr. nr. 70 kat. nr. 59
Settermosens Charites slippes på opharvet græsstub i modvind. Straks efter slip opnår Charites liggende
stand, som holdes godt, på ordre går hun villigt frem på agerhøns, som letter, Charites forholder sig rolig
ved opflugt.
2. slip på vintersæd i modvind, senere sidevind. Søget er med gode brede slag, senere store slag, godt lagt
på vinden foran føreren. Farten høj. Stilen Smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop.
Slutlig dækkes Charites af og der skydes over hunden, som forholder sig rolig.
1. pr. Fortsætter.
Lodtr. Nr. 73 kat. nr. 45
Øens Bella slippes på opharvet græsstub i modvind. Straks efter slip finder makkerhunden fugle.
2. slip på stub i modvind. Søget er med store slag lagt på vinden, til tider noget fremadrettet og åbent.
Farten høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, galoppen præges af en noget kort
forbens aktion. Samarbejdet med føreren kunne ønskes bedre. Bella slutter med at være vanskelig at koble.
Ingen fugle i slippet.
Udgår.
Lodtr. Nr. 74 kat. nr. 58
Settermosens Chatal slippes på majsstub i modvind. Søget er godt anlagt med brede slag lagt på vinden
foran føreren. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på vintersæd i side og modvind søger Chatal fortsat godt. Stilen er god, hovedet bæres i og over
rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Chatal har en markering ved hegn, som hun selv
udløser.
3. slip i raps. Umiddelbart efter slip støder Chatal parhøns som lå oplagt i vinden.
Udgår
Lodtr. Nr. 75 kat. nr. 21
Nordvestjydens Kaija slippes på majsstub i modvind. Søget lagt foran føreren har enkelte slag frem i terræn,
ellers med gode udslag lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden.
2. slip på vintersæd i modvind, senere sidevind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag. Farten
høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, god galop.
3. slip i raps i modvind efterlader Kaija samme indtryk som i tidligere slip. Kaija markerer kort og agerhøns
flygter fra området. Kaija preller på de flygtende fugle og bliver noget svær at koble.
Udgår.

Lodtr. Nr. 76 kat. nr. 26
Senjas Verona slippes på vintersæd, senere efterafgrøde i modvind. Søget præges meget af makkerhundens
interesse for Veronas færden. Verona arbejder med gode slag lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med
føreren i orden. Der trædes fugle op bag Verona, hun viser lidt interesse for de overflyvende fugle.
2. slip på stub i modvind går Verona et godt søg i god stil, hovedet bæres i rygliniens forlængelse, ligeså
halen, god galop. Hare springer og Verona forfølger denne ind i bevoksning. Verona har herefter svært ved
at slippe harefært, og er længe om at komme ud på marken igen. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græs og majsstub i modvind. I skrub arbejder Verona med fugl gennem bevoksningen, stopper op
flere gange, men opnår ikke at sætte fasan, som flygter fra området.
4. slip i mose og efterafgrøde i modvind efterlader Verona samme indtryk som i tidligere slip. Ingen fugle i
slippet.
Udgår.
Lodtr. Nr. 77 kat. nr. 11
Stevnåens Sallyslippes på vintersæd, senere efterafgrøde i modvind. Søget præges meget af Sallys interesse
for makkerhundens færden. Farten høj. Sally samarbejder med sin fører. Der trædes fugle op bag Sally.
2. slip på stub i modvind viser Sally samme tendens til at følge makkerhunden, dog lykkes det for føreren,
ind i mellem, at få Sally til at arbejde selvstændigt. Stilen er smuk, højt ført hoved og god energisk galop.
Makkerhunden finder fugle.
Udgår.
Lodtr. Nr. 78 kat. nr. 41
Trolmarkens Jill-Siff slippes på efterafgrøde i modvind. Søget er veltilrettelagt i store brede slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden.. Makkerhunden finder fugle.
2. slip op stub i modvind. Jill-Siff går her som i foregående slip. Stilen er smuk med højt ført hoved, hale
med rørelse, god galop. Jill-Siff opnår stand, som holdes godt, på ordre til avance når hun lige at rykke kort
og agerhøneflok letter ret foran Jill-Siff, som forholder sig rolig under opflugt og skud.
1. pr. Fortsætter
Lodtr. Nr. 79kat. nr. 24
Otis slippes på efterafgrøde i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren, med store brede slag godt
lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden. Otis opnår stand, som holdes godt. På ordre
går han villigt frem, og parhøns flygter. Otis er acceptabel rolig under opflugt og skud.
2. slip på vintersæd i side og modvind går Otis fortsat i et stort og godt søg. Stilen er smuk, højt ført hoved,
hale i rygliniens forlængelse, god kraftfuld galop. Otis har en kort markering ved hegn, som han selv
udløser.
1. pr. uk. fortsætter

Lodtr. Nr. 80 kat. nr. 50
Øens Bilbo slippes i majsstub i modvind. Søget er godt tilrettelagt i store brede slag, godt lagt på vinden.
Farten høj. Stilen acceptabel, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derunder, halen noget hængende,
en god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på stub i modvind. Bilbo går her som tidligere, dog er hovedet nu konstant i rygliniens forlængelse.
Hare springer og Bilbo viser den en smule interesse, men kaldes af. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græs og majsstub i modvind efterlader Bilbo samme indtryk som tidligere. Makkerhunden bringer
sig i kontakt med fugle.
Udgår.
Lodtr. Nr. 81 kat. nr. 81
Top Point Scott slippes i majsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i store slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med
føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på efterafgrøde i modvind. Scott søger her stort og godt gennem et langt slip. Og efterlader samme
indtryk som i første slip. Der letter agerhøns noget fremme i terræn, uden at hunden er skyld deri.
Scott afprøves yderligere i tre slip, hvor han efterlader samme gode indtryk som i de første slip. I de to
sidste slip bringer makkerhunden sig i kontakt med fugle.
Udgår.
Lodtr. Nr. 82 kat. nr. 38
Møllen`s Pandora slippes på stub i modvind. Søget i starten stort anlagt, senere bliver det i passende slag
lagt foran føreren. Farten i starten høj, gennem slippet bliver den til god. Stilen er god, Højt ført hoved,
noget hængende hale, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på efterafgrøde i modvind. Her går Pandora som i foregående slip, dog trættes hun noget mod
slutningen af slippet. Der letter fugle fremme i terræn, uden hunden er skyld deri.
Pandora afprøves yderligere i to slip, hvor hun efterlader samme indtryk som i de foregående slip. Ingen
fugle i slippene.
Udgår.

