Dansk Jagthunde Derby 2007 i
Nordjylland
Lørdag–søndag den 22.-23. september
HOLD 1
DOMMER: LEIF HERMANN
ES Videkærs D. Amadeus
Ejgil Schmidt Nicolajsen
Amadeus går i et passende stort søg med god
kontakt til fører. Farten er høj, stilen med højt ført
hoved, en kraftfuld galopaktion samt halerørelse. I
andet slip arbejder Amadeus stort, men kovender en
del i højre side, har chance for singlehøne, som
makker finder. I tredje slip arbejder Amadeus stort
og flot, men mak-ker finder fugl. I et kort 4 slip
bliver Amadeus noget ensidig i højre side af
terrænet og har chance for bå-de fasan og flokhøns,
som makker finder. I dag inef-fektiv.
Udgår
ES Senjas L. Tiana
Per Olsson
Tiana går i 1. slip i et passende stort anlagt søg i god
kontakt med fører. Farten er passende, stilen med

højt ført hoved, en let galopaktion samt halerørelse.
I andet slip går Tiana stadig i et passende stort
jagtsøg, farten er nu acceptabel, men der mangler
derbyfor-mat. Makker finder flokhøns.
Udgår
ES Kogtved L. Vincitore
Valdemar Larsen
Vincitore er ude i 3 slip og går i et stort godt anlagt
søg. Farten er høj, stilen god med hoved i ryglinie
og derovre, en let galopaktion med ført hale. Opnår
i 2. slip en løs stand, korrigerer og tager fast højrejst
stand, da fører er oppe, flygter singlehøne umotiveret. Vincitore er rolig i opflugt og skud. Har i tredje
slip en kort haretur, men kaldes til orden.
Fortsætter
IS Nugga
Brian H.Krog
Nugga går for det meste i et godt søg, har dog
enkelte kovendinger i højre side. Farten er høj,
stilen med højt ført hoved, en let
galop-aktion og hale føres uden
bevæ-gelse. Chance for flokhøns. I
andet slip går Nugga i et godt
anlagt søg, opnår stand, avancerer
og tager ny stand, inden vi når i
jagtbar af-stand, flygter flokhøns
umotiveret, Nugga forholder sig
rolig i opflugt. I 3/4 slip arbejder
Nugga energisk, men kovender nu
konstant i højre side. Har i 3. slip
chance for flok-høns, som makker
finder. I 4. slip chance for fasan +
oplagt chance for flok høns, som
ikke udnyttes.
Udgår
ES Bjergmarkens Dorte
Vagner Dahl
Dorthe er ude i 3 slip og arbejder i
et stort velanlagt søg i god kontakt
med fører. Trættes dog meget i 3.
slip. Farten er høj, stilen god med
højt ført hoved, en let galopaktion
samt halerørelse. Opnår i 1. slip
stand, da rejseordre gives, flygter
lille flok høns, der er ro i opflugt
og skud. Dorthe har chance for
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høns i 2. slip, som kortvarig forfølges. Har i 3. slip
føling med lille flok høns i gærde, men de bliver
ikke udnyttet.
Udgår
ES Senjas L. Sally
Flemming Østergaard
Sally går i et stort flot anlagt bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj, stilen med
højt ført hoved, en lidt anstrengt galopaktion, samt
hale føres uden bevægelse. Støder en stor flok høns
i god vind, oplagt chance, samt har yderligere
chance for høns, som makker finder. I andet slip
arbejder Sally fortsat stort og flot, men støder igen
en flok høns med respekt.
Udgår

i opflugt. Har ikke derbyformat.
Udgår
ES Senjas Longo Saxo
Øystein Grandorf
Saxo er ude i 2 slip og arbejder i et stort velanlagt
søg. farten er høj, stilen prima med højt ført hoved,
en elegant galopaktion samt halerørelse. Opnår
stand, makker står sekundet efter og skal trækkes
væk. En flok høns flygter ved dette, Saxo er rolig i
opflugt og skud. I andet slip, ny stand, da fører
kom-mer frem til Saxo, flygter en flok høns, igen er
Saxo rolig i opflugt og skud.
Fortsætter

HOLD 2:
DOMMER: LARS NIELSEN

GS Højtoftegaards Q. Chano
Ole Frank
Chano er ude i 3 slip og arbejder i et stort velanlagt
søg, men i 3. slip trættes Chano meget og går herefter i et begrænset søg. Farten er høj, stilen med
ho-ved i ryglinie, en lang galopaktion samt hale
føres uden bevægelse. Opnår i 1. slip stand, rejser
på ordre en flok høns, der er ro i opflugt
og skud. I andet slip opnår Chano ny
stand, inden vi når frem, flygter en flok
høns umotiveret, Chano er ro-lig. En god
fuglefinder, men formatet holder ikke i
dag.
Udgår
GS Sneppelundens Frøya
Peter Sørensen
Frøya går i 1. slip i et passende stort
anlagt søg i god kontakt med fører. Farten
er høj, stilen er med varierende
hovedføring, en anstrengt forbensaktion,
samt hale føres uden bevægelse. Har
chance for en flok høns, som makker
finder. I andet slip arbejder Frøja i starten
stort og godt, men kondien holder ikke og
Frøja trættes meget. Makker finder en
flok høns. I dag ikke derbyformat.
Udgår
ES Melsgårds P. Sheba
Arne Larsen
Sheba går i et uselvstændigt søg afhængig
af makker. Farten er moderat, stilen med
højt ført hoved, en kort meget anstrengt
galopaktion samt halerørelse. Tager sekundet efter makker stand, går
selvstædigt frem og rejser en flok høns,
da fører skal koble Sheba. Er noget urolig
Øystein Grandorf med Senjas Longo Saxo
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ES Ronto Del Zagnis
Poul Valdemar Nielsen
Anlægger på stub et stot bredsøg i god fart, stilen er
med hoved i og over ryglinie, god lang galopaktion,
mere halerørelse ønskelig, opnår i slippet stand
nog-le gange, som selv udløses, bliver noget følsom

på fært, der ses ikke vildt i slippet. 2. slip: Bevarer
her indtryk fra tidligere, har igen en del tomme
stand, der ses ikke vildt i slippet.3. slip: Fortsætter
sit gode indtryk mht. søg,fart og stil, sekundere
makkerhun-dens resultatløse stand, har igen 2
tomme stand som hun selv udløser. 4. slip: Bevarer
indtryk, der ses ik-ke vildt i slippet.
Udgår
ES Nordvestjydens Vinn
Asbjørn M. Jensen
Anlægger på stub et i starten lidt snævert søg på
lille mark, opnår stand op mod remise, avancerer
villigt på ordre, kan ikke påvise vildt, anlægger
herefter et godt bredsøg i god fart, stilen er med
hoved i ryg-linie god kraftfuld galopaktion og spil i
halen. 2 slip: Anlægger her et noget åbent og
uinspireret søg, makkerhund finder fugl. 3 slip:
Anlægger her på stub og peberrodsmark et godt søg
i høj fart, udviser stor jagtlyst, makkerhunden
opnår stand ved kant af peberrodsmark, Vinn
kommer ud af marken lige for-an stående
makker,uden chance for at se denne og opnår
selvstændig stand, agerhøns letter og begge hunde
førfølger kort. 3 slip på stub: Bevarer sit gode
indtryk fra tidligere, opnår stand avancere villigt på
ordre,rejser præcist agerhøne, acceptabel ro i opflugt og skud.
Forsætter
ES P. O. Setters Devil
Per Olsson
Starter lige med et kapløb mod makkerhunden, bliver hurtigt kaldt fra og anlægger herefter på raps et
stort bredsøg i høj fart og prima stil, langstrakt galopaktion, hoved i og over ryglinie, spil i halen, opnår en kortvarig stand ved hegn som Devil selv udløser. 2. slip: Bevarer indtryk, opnår stand, men
nægter her at avancerer, der trædes herefter agerhønseflok op i bag hunden.
Udgår
P Fugledes Flash
Allan Diedrichsen
Starter lige slippet med kapløb mod
makkerhunden, slår sig hurtigt fri og anlægger
herefter på raps et stot til tider åbent søg i høj
fart,stilen er med hoved i og over ryglinie, god
galopaktion, kan dog indimellem virke lidt kort. 2.
slip: Bevarer indtryk, chance til fugl som
makkerhunden finder, Flash viser sekun-dering. 3
slip: Godt jagtsøg i peberrodsmark, vi har set en
nyslået agerhøne, som Flach opnår stand for,
avancerer villigt på ordre og rejser præcist
agerhøne, ro i opflugt og skud.
Forsætter

B Midtvejs Sako
Thomas Kristensen
Anlægger på stub i god vind et godt bredsøg i god
fart, stilen er med en lang kraftfuld galopaktion, opnår stand ved dige, avancerer villigt på ordre og rejser agerhøns, ro i opflugt og skud. 2, slip på stub:
Velrevierende bredsøg i god stil og fart, opnår kortvarig stand, som Sako selv udløser, der ses ikke
vildt.
Forsætter
GS Åens Black Beuaty
Bjarke Fossinsen
Slippes på stub i god vind, lige da vi slipper, har Beauty en skarp markering, hvorefter Beauty roder lidt
på fært, slår sig fri og har herefter nogle gode slag i
høj fart. Stilen er med en kraftfuld galopaktion, hoved i og over ryglinie, chance til fugl, som makkerhunden finder. 2. slip på stub: Anlægger et godt
bred-søg i god stil, bag bakke ses agerhøne i luften,
hvor Beauty befinder sig, uoverskueligt. Senere
opnår Be-auty stand ved hegn, på ordre avancere
Beaty villigt og rejser agerhøns, acceptabel ro i
opflugt og skud. 3 slip på stub: Anlægger et godt
velrevierende bredsøg i høj fart.
Forsætter
P Balder
Helge Boesen
Anlægger på stub et stort bredsøg i høj fart, stilen er
med en langstrakt galopaktion, høj hovedføring, opnår ved hegn kortvarig stand, agerhøns letter og
Bal-der forfølger kort. 2. slip: Bevarer indtryk fra
tidli-gere, roder lidt på jordfært, der ses ikke vildt. 3
slip: Bevarer indtryk, makkerhund finder fugl. 4.
slip: Be-varer indtryk, roder tilslut i slippet lidt på
jordfært, der ses ikke vildt i slippet.
Udgår
P Fugledes Ecu
Niels Jørgen Christensen
Slippes på stub anlægger et godt bredsøg i høj fart,
stilen er med en kraftfuld galopaktion, høj hovedføring, makkerhund finder fugl, som Ecu ikke har
chance til. 2. slip: Bevarer sit gode indtryk, mærker
fært og roder lidt, støder enlig agerhøne, som forfølges. 3. slip: Arbejder her godt i peberrodsmark, der
springer råvildt, som forfølges langt,og der stødes
en flok agerhøns i prelningen.
Udgår
ES Heegårds T Maggie
Madeleine Broman Toft
Anlægger i god vind på stub/raps et godt bredsøg i
en god stil, let smidig galopaktion, hoved i og over
ryglinie. 2. slip: Bevarer indtryk makkerhunden støder agerhøne, som prelles, Maggie følger her lidt
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med. 3. slip: Bevarer indtryk, opnår stand, da vi når
op til Maggie kommer makkerhunden til og tager
selvstædig stand foran Maggie, agerhøns letter,
disse forfølges kort og Maggie apportere en agerhøne.Maggie lægges dæk, ro i skud.
Forsætter

HOLD 3
DOMMER: FINN MØLLER JØRGENSEN
GS Ama De Novilunio
Peter Rafaelsen
Ama De Novilunio starter på stub i et meget stort
velrevierende bredsøg. Farten er meget høj, og stilen, der er smuk er præget af en smidig, langstrakt
aktion, høj hovedføring og sparsom halerørelse. Ingen fugle. Ama afprøves i yderligere 4 slip på stub,
engparceller, græs og i skrub. I 2. slip er Ama knap
så overbevisende som i 1. slip, der savnes her nerve
og glød. I de øvrige slip arbejder Ama fortsat stort
og godt, har dog i et af slippene enkelte
slaphedsperi-oder for i slutningen af sidste slip at gå
noget ned. Ingen fugle i slippene.
Udgår
ES Heegårds T. Dundee
Hans Rasmus Astrup. Fører: Jørgen Heegård Nielsen
Heegårds T. Dundee afprøves gennem dagen i 3 slip
på stub og i engområde. Hun anlægger et meget
stort velrevierende bredsøg i god kontakt med sin
fører. Farten er til stadighed meget høj. Stilen, der er
smuk er præget af en smidig, langstrakt aktion, høj
hoved-føring og sparsom halerørelse. Dundee
slutter med stand i tuet engområde. På rejseordre
letter der præ-cist foran fasan, og Dundee er

komplet rolig i opflugt og skud.
Fortsætter
ES Bjergmarkens Dixie
Jan Marinussen
Bjergmarkens Dixie starter på opharvet senere stub
i et veldækkende søg af begrænset størrelse. Farten
er svingende fra moderat til god. Stilen er kraftfuld,
men i perioder lidt slap, passende høj hovedføring
og lidt kedelig haleføring. Respekterer flygtende
ha-re. I 2. slip på stub arbejder Dixie i et passende
stort velanlagt søg. Farten er god, og galopaktionen
kraft-fuld. I 3. slip i kartofler og brak indskrænker
Dixie sig noget, og det bliver til for lidt. Ingen fugle
i slip-pene.
Udgår
ES Heegårds T. Felix
Kristian Fly
ES Heegårds T. Felix starter på opharvet senere stub
i et søg af begrænset størrelse. Farten er svingende,
og stilen er præget af en kraftfuld, en anelse tung
aktion, passende hovedføring og halerørelse. Der
savnes nerve og glød. Respekterer hare, men
optager hurtigt forfølgelsen, vender dog rimelig
hurtig tilbage. I 2. slip på stub arbejder Felix
passende stort og velanlagt i god fart, men går mod
slutningen no-get ned. I 3. slip i kartofler og skrub
viser Felix hegn meget interesse. Føreren får ham
ud på marken, hvor det bliver til for lidt. Ingen fugle
i slippene.
Udgår
IS Tsumani
Kim Jacobsen. Fører:
IS
Tsumani
starter på stub i et
veldækkende
søg,
hvor
udslagene
iblandt ønskes
større. Farten er
god, og stilen er
præget af en
smidig aktion,
passende
høj
hovedføring og
s p a r s o m
halerørelse. I 2.
slip på stub
a n l æ g g e r
Tsumani et stort
v e l r ev i e r e n d e
bredsøg i høj
Heegårds T. Dundee
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fart. I 3. slip arbejder Tsumani passende stort.
Partner finder fasan. Tsumani slutter på stub, hvor
hun indskrænker sig noget.
Udgår
ES Senjas L. Zeibas
Jan Andreasen
Senjas L. Zeibas starter på stub i et stort oftest
velrevierende bredsøg – enkel-te forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er præget af en
kraftfuld, lang-strakt aktion, høj hovedføring og
halerørelse. I 2. slip på stub arbejder Zeibas stort og
godt, støder agerhønseflok. Zeibas afprøves yderligere i 4 slip i brak og stub, hvor han revierer fejende
flot. Zeibas har enkelte skarpe markeringer og respekterer flygtende råvildt. Det lykkes desværre
ikke at komme i kontakt med flere fugle.
Udgår
ES P.O. Setters Dante
Magnus Karlsson
P.O. Setters Dante starter på græs- og stubmark og
slutter i brakmark i et meget stort velrevierende
bred-søg. Farten er meget høj og stilen, der er smuk
er præget af en smidig langstrakt aktion, høj
hovedfø-ring og halerørelse. Dante opnår kending
af fært, rykker ind i bevoksning, kort efter ses fasan
i luften, uden situationen yderligere kan overskues.
Senere letter yderligere en fasan. Senere findes
Dante i stand i bredt hegn. Hun avancerer på ordre
uden at præstere fugle. Dante fortsætter ufortrødent
i 2. slip på stub. Respekterer flygtende råvildt. I 3.
slip i tuet engområde arbejder Dante godt og
energisk. Opnår stand af 2 gange. Avancerer begge
gange lidt treven. Kort efter letter fasan fra området.
Dante afprøves yderligere i 2 slip i brak og på
græsmark, hvor hun fortsat arbejder stort og godt.
Udgår
ES Østkystens Nellie
Ulrik Nielsen
Østkystens Nellie starter på græs- og stubmark og
slutter i brakmark i et stort velrevierende bredsøg.
Farten er meget høj, og stilen, der er smuk er præget
af en smidig langstrakt aktion, høj hovedføring og
livlig halerørelse. Fra den høje brakmark letter to
fa-saner, uden situationen nærmere kan overskues.
Nel-lie afprøves yderligere i 4 slip på stub og i brak,
Hvor hun arbejder ufortrødent til det sidste. I 2. slip
støder partner flokhøns på stub, og i 4. slip finder
partner fasan, hvor Nellie i første omgang
sekunderer på klods hold, men rykker frem og tager
selvstændig stand.
Udgår
ES Senjas L. Passo

Erling Clausen
Senjas L. Passo starter i skrub senere stubmark i et
stort velrevierende bredsøg. Farten er høj, og stilen,
der er smuk er præget af en kraftfuld, langstrakt aktion, høj hovedføring og halerørelse. Passo slutter
med stand ved hegn korrigerer engang. På ordre
avancerer han villigt, udpeger præcist fasan og er
ro-lig i opflugt og skud. I 2. slip på stub fortsætter
Passo ufortrødent - stort og godt og bevarer det
gode ind-tryk.
Fortsætter
ES Roy
Jørn Mortshorst
Roy starter i brakmark senere græs. I brakken arbejder Roy godt og energisk, men overlader den åbne
mark til partner, der finder fasan. Farten er god, og
stilen er præget af en kraftfuld aktion, høj hovedføring og halerørelse. I 2. slip i tuet engområde arbejder Roy fortsat godt og energisk. Opnår her stand.
På ordre avancerer han villigt uden at præstere
fugle. Kort efter letter fasan bag hunden. I 3. slip i
brak arbejder Roy fortsat energisk uden de helt
store lini-er. Opnår stram stand. Partner kommer til
og sekun-derer i første omgang på klods hold men
kører frem og tager selvstændig stand på siden af
Roy. Fasan letter, og Roy er rolig i opflugt og skud.
I 4. slip afprøves Roy på stub, hvor han anlægger et
veldæk-kende søg, hvor udslagene kunne ønskes
større.
Udgår

HOLD 4
DOMMER: SØREN STÆRKÆR
GS Æblevangens Aqua
John Bak
Aqua starter på græs i modvind, og anlægger et
stort velrevierende søg, med god udnyttelse af vind
og terræn. Farten er høj. Stilen er prima. Hovedet
føres i ryglinie, momentvis under. Galoppen er lang
og smidig. Halen føres med sparsomme bevægelser
i ryglinie. Der er god kontakt til fører. Aqua har en
kortvarig stand ved et dige - løser selv. Kort efter
opnår Aqua en højrejst stand ved førnævnte dige.
Den rejser villigt på ordre, og rejser præcist en
agerhøne. Aqua er komplet rolig i opflugt og skud. I
2. slip på græs fortsætter Aqua det fornemme
arbejde og viser stor jagtlyst og god kondition.
Aqua er lydig og velført og har vist god kontakt til
fører.
Fortsætter
IS Rødrypas Riders on the Storm
Jan Justesen
Storm starter på græs i modvind og anlægger et
stort velrevierende søg i høj fart. Stilen er god,
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hovedet føres i ryglinie. Galoppen er for det meste
god, dog lidt kort forbensaktion. Halen føres med
sparsomme bevægelser i ryglinie. Der er god
kontakt til fører. Makker behandler fugl. I 2. slip på
stub arbejder Storm igen godt. Stilen er nu i orden. I
3. slip i brak arbejder Storm i et godt jagtsøg og
viser stor inten-sitet og god kondition. Storm
mærker fært, slår un-der vind og opnår en højrejst
stand. På ordre rejser Storm villigt og præcist en
fasan. Der er komplet ro i opflugt og skud. En god
fugletagning. Storm er da-gen igennem lydig og
velført.
Fortsætter
B Thingmanns Mille
Bent Olsen
Mille starter på græs i modvind og anlægger et passende stort søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er fra passende til god. Stilen er tilpas.
Hovedet føres i ryglinie. Galoppen er tilpas energisk, men mangler mere afspark. Der er god kontakt
til fører. Mille opnår en højrejst stand ved hegn/
grøf-tekant. Den slår under vind og opnår en ny
kortvarig stand. En fasan flygter, inden rejseordre
gives. Mille respekterer prompte. I 2. slip på stub
søger Mille passende stort i tilpas fart og en kort
galopaktion. Mille opnår en højrejst stand. Kort
efter flygter en fasan ret foran Mille, uden at den er
skyld deri. Mille er komplet rolig i opflugt og skud.
Mille har vist sig som en god vildtfinder, men har i
dag ikke vist til-strækkelig format.
Udgår
P BlålyngensTrille
Svend Buchhave
Trille starter på græs i modvind, og anlægger et for
det meste velanlagt søg. Søget er i starten lidt
ustruk-tureret med enkelte forkerte vendinger.
Farten er me-get høj, og stilen der er prima er
præget af en lang smidig galopaktion. Hovedet
føres over ryglinie, ha-len føres uden bevægelser
under ryglinie. Der er god kontakt til fører. Makker
behandler fugl. I 2. slip på stub arbejder Trille stort,
velrevierende i meget høj fart og en prima stil. Trille
opnår en højrejst stand ved lodden kant. Standes
holdes længe. Inden vi er oppe ved Trille, letter der
en stor flok agerhøns frem-me i terrænet. Trille
respekterer. I 3. slip i brak viser Trille et flot jagtsøg
og viser stor kondition. Trille opnår en højrejst
stand og avancerer villigt og beher-sket frem på en
løbende fasankok, der letter lidt til siden for Trille,
som er komplet rolig i opflugt og skud. Stærk
situation.
Fortsætter
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P Odin Au Rabbelugn
Lars Bæk-Nielsen
Odin starter på græs i modvind, og anlægger et stort
velrevierende søg med god udnyttelse af vind og
ter-ræn. Farten er meget høj. Stilen, der er prima, er
præget af en lang kraftfuld galopaktion. Hovedet
fø-res over ryglinie. Halen føres med sparsomme
be-vægelser under ryglinie. Der er god kontakt til
fører. Odin opnår en højrejst stand ved hegn/grøft.
Den rej-ser villigt og præcist en agerhøne. Der er
komplet ro i opflugt og skud. I 2. slip på stub
fortsætter Odin det gode indtryk og bevarer
intensiteten til det sidste. Odin viser god kondition
og er lydig og velført.
Fortsætter
P Fugledes Extra
Søren Mulvad Johansen
Extra starter på græs i modvind, og anlægger et tilpas/godt søg foran fører. Extra får dog ikke store
de-le af højresiden med. Farten er meget høj. Stilen
er tiltalende, med hovedet ført over ryglinie, og en
for det meste smidig galopaktion, dog momentvis
noget kort. Halen føres med sparsomme bevægelser
i ryg-linie. Der er god kontakt til fører. Makker
behandler fugl midt på anvist terræn. I 2. slip i brak
er søget godt anlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Galopaktionen er nu lang og smidig. Extra
har i slip-pet mange kraftige markeringer, samt 2
meldte stan-de, som den selv løser, inden vi når helt
op til hun-den. Makker støder en fasan midt på
anvist terræn, og der trædes en fasan op, efter
hundene, midt på anvist terræn. I 3. slip i brak
arbejder Extra i et godt jagtsøg, men har igen nogle
kraftige markeringer samt 1 meldt stand, som den
selv løser. Extra opnår en højrejst stand. Den rejser
villigt og præcist en fa-san, og er tilpas rolig i
opflugt og skud.
Udgår
GS Sneppelundens Flash
Svend Erik Jespersen
Flash starter på græs i modvind og anlægger et
stort, og for det meste, velanlagt søg, dog en del
forkerte vendinger. Farten er høj, og stilen er god.
Hovedet føres i ryglinie. Galoppen er lang og
kraftfuld. Halen føres med sparsomme bevægelse
under ryglinie. Der er for det meste god kontakt til
fører. Flash har en kortvarig stand, rykker en enkelt
gang, og en ager-høne flygter ret foran Flash, der
preller. Herefter ar-bejder Falsh stort og
velrevierende. Makker behand-ler fugl. Flash
afprøves i yderligere 3 slip i brak og arbejder til
stadighed med stor intensitet og viser god
kondition. I 2. slip flygter en fasan fra området,
hvor Flash arbejder, og den viser rimelig respekt.
Situa-tionen kan ikke bedømmes yderligere. I de

sidste to slip bringer Flash sig i kontakt med fasaner
flere gan-ge og respekterer rimeligt, da fuglene
flygter. Falsh er en dejlig hund at se i marken, men
noget rå i sin optræden
Udgår
ES Susi
Ove Jensen
Susi starter på græs i modvind og anlægger et tilpas
søg med gode udslag, men også et noget cirklende
søg. Farten er høj, og stilen er god. Hovedet føres
over ryglinie. Galoppen er lang og smidig. Halen
fø-res med sparsomme bevægelser under ryglinie.
Der er tilpas kontakt til fører. Susi preller kortvarigt
på makker fugl. Senere opnår Susi en højrejst stand
ved hegn/grøft. Hun avancerer villigt på ordre i det
van-skelige terræn og rejser rimeligt præcist en
fasan. Su-si er rolig i opflugt og skud. I 2. slip på
stub er søget i starten meget makkerfikseret, senere
noget tilfæl-digt anlagt. Fart og stil er i orden. Susi
har haft en god fugletagning, men har på dagen ikke
slået til søgsmæssigt.
Udgår
P Fugledes Freud
Jan Espersen
Freud starter på græs i modvind, og anlægger et
stort, velrevierende søg i høj fart og en god stil. Hovedet føres i ryglinie. Galoppen er lang og kraftbetonet. Halen føres uden bevægelse under ryglinie.
Der er god kontakt til fører. Ingen fugle i slippet.
Freud afprøves i yderligere fire slip i brak og viser
til stadighed et stort, velrevierende søg i høj fart og
en god stil. Freud viser god kondition, og er lydig
og velført. Freud føres med ganske små
håndbevægel-ser, ligesom fører udviser stor
sportsånd. I 2. slip stø-der Freud en fasan under fuld
respekt. Senere trædes en fasan op på anvist terræn.
I 3. slip i brak er der flere chancer for fugl. I 4. slip
behandler makker fugl. Ingen fugle i 5. slip.
Udgår

HOLD 5
DOMMER: CHRISTIAN JOHANSEN
ES Nordvestjydens Zorro
Gert Clausen
Zorro anlægger i bark og på græsmark et stort og
velanlagt søg, vender korrekt i vinden. Farten er
høj, god stil med højt båret hoved og bevægelse i
halen. God aktion, der i brak er lidt vuggende,
bedres se-nere på åben mark til en god aktion. Stand
for kat, respekterer da den salverer sig. Zorro
prøves i fire slip mere, han holder fart, stil og

aktion. I andet slip er søget noget fremadrettet og
åbent. Han opnår stand, der holdes længe. Agerhøns
letter bag dige, inden vi når op. Slutter dagen med
stand, avancerer på kommando og rejser fasan, ro i
opflugt og skud.
Fortsætter
P Astrups Zita
Agner O. Bruun
Zita anlægger i brak et stort og velanlagt søg, dækker sin mark godt. Har et par forkerte vendinger.
Far-ten er høj, og stilen er god med højt båret hoved
og bevægelse i halen. God langstrakt galop. Lydig
og velført og søger i god kontakt. I andet og tredje
slip søger hun stadigt stort, fart stil og aktion er som
i første slip. I tredje slip finder makker fugl. I fjerde
slip opnår hun hurtigt stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt. Fasan letter senere bag hunden. Hun slutter dagen med stand ved levende hegn.
På ordre går hun villigt frem, rejser fasan og preller
langt i opflugt og skud.
Udgår
P Fugledes Eno
Flemming Sørensen
Eno startes på græsmark med brak i kanten. Her udviser han et stort og velanlagt søg, har enkelte slag
langs hegn, men kaldes til orden og dækker herefter
sin mark godt. Farten er høj, stilen er med passende
høj hovedføring, i ryghøjde eller derover. Halen føres i ryglinie med enkelte bevægelser. Aktionen er
præget af gode kraftige afspark. Han er lydig og
vel-ført og søger i god kontakt. Eno prøves i fire
slip mere, han viser her, at han er udholdende. Søg,
fart, stil og aktion som i første slip. I andet slip tager
han en syg hare. Han opnår stand, går villigt frem
på or-dre, påviser ikke vildt Han kan holdes for
springende råvildt. Han slutter dagen med stand,
løser selv. Kort efter trædes fasan op tæt, på hvor
Eno havde stand.
Udgår
ES Nordvestjydens Victoria
Kurt Nedergaard
Victoria starter på græsmark, her anlægger hun et
stort søg, der er velanlagt på bredden, dækker sin
mark godt. Høj fart, god stil med passende høj hovedføring og bevægelse i halen. Gode afspark. Hun
er lydig og velført og søger i god kontakt. Victoria
prøves i fire slip mere. Hun holder gennem hele afprøvningen sit søg, sin fart og stil. Hun viser hun er
udholdende. Hun tager stand i fjerde slip, går villigt
frem på ordre, påviser ikke vildt. Kort efter trædes
fasan op i området hvor hun har haft stand, hun respekterer overflyvende fasan. Hun slutter dagen
med stand, makker presser bagfra og er årsag til, at
ager-høne letter ret foran hunden. Victoria er rolig i
179

op-flugt. Da jeg er for langt væk til at skyde, lægges
hun dæk, og der skydes, skud påvirker hende ikke,
hun er rolig.
Fortsætter
GS Højtoftegaards P. Gausta
Rene Clausen
Gausta starter på stub, søger senere i brak. Han anlægger på stub et noget snævert søg, det bedres senere da vi kommer i brak til et stort og for det meste
velanlagt søg, der er enkelte forkerte vendinger på
stubmark. Høj fart og god stil med passende høj hovedføring og bevægelse i halen. God aktion, der virker lidt slap ind i mellem. Han har chance for tre
fasaner i høje brændeælder, det lykkes ikke at få en
situation ud af chancerne. Gausta prøves i to slip
me-re. I andet slip er søget større og bedre anlagt
end i første slip. Han slutter dagen med i tredje slip
at mis-te pusten og går træt.
Udgår
ES Bif
Curt Jensen
Bif starter på stub, søger senere i brakmark, søget er
snævert og med lille afstand mellem slagene. Der er
mange stop i søget. Stilen er præget af til tider lavt
ført hoved og kort aktion. Der er chance for tre fasaner i slippet. Da det var en meget høj brak i første
slip, får Bif en chance på åben mark. Det ændrer ikke ved, at i dag holder Bif ikke derbyformat.
Udgår
GS Æblevangen Arki
Gorm Pedersen
Arki starter på græsmark, her anlægger han et passende stort søg, der er forkerte vendinger i begge sider. Han slapper af ind i mellem. Farten er fra passende til høj, den varierer meget, det virker som om,
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han endnu ikke rigtigt er ”vågnet” der savnes jagtlyst. Stilen er, når han går med hovedføring i ryglinie, lavt ført hale, god aktion. Han bringer ved
grøft tre fasaner på vingerne, går lidt efter, men kaldes til orden. Han prøves en gang mere. Indtrykket
fra første slip bevares.
Udgår
ES Heegårds T. Luna
Mogens Vestergård Hansen
Luna starter på græsmark, her anlægger hun et stort
og velanlagt søg, dækker sin mark godt. Vender for
det meste korrekt i vinden og hvis hun er på vej til
en kovending griber føreren korrekt ind. Farten er
høj, og stilen er god med højt båret hoved og
bevægelse i halen. God aktion. Hun er livlig at se
på. Hun er ly-dig og velført og søger i god kontakt.
Ved grøft brin-ger makker tre fasaner til flugt. Luna
prøves i fire slip mere, hun holder fart, stil, aktion
og søg igen-nem hele afprøvningen og viser
dermed at hun er
udholdende. Hun kan holdes for springende hare og
råvildt. Makker finder fugl. Hun opnår stand ved levende hegn, går villigt frem, påviser ikke vildt. Går
i søg og fasan bringes til flugt. Hun slutter dagen
med at presse stående makker, så agerhøne bringes
til flugt. Hun er rolig, da den letter.
Udgår
ES Senjas Lulu
Joakim Skovgaard Larsen
Lulu starter på græsmark, her anlægger hun et stort
og velanlagt søg, dækker sin mark godt. Vender korrekt i vinden. Farten er høj og stilen er prima med
højt båret hoved og sving i halen. God langstrakt
ga-lop. Holdes for hare. Hun er lydig og velført og
sø-ger i god kontakt, der gør at hun har enkelte slag

tilbage til fører. Lulu prøves flere gange, da hun er
hund af et stort format. I andet slip er hun noget
”varm” på div. småfugle og andet, kaldes til orden.
Hun kan holdes for springende hare og råvildt. Hun
slutter dagen med stand i grøft, på ordre giver hun et
ryk, fasan letter i kant af grøft, hun er rolig i opflugt
og skud.
Fortsætter

2. HEAT
ORDFØRENDE DOMMER: FINN MØLLER JØRGENSEN
16 hunde fortsætter til 2. heat og starter efter lodtrækning som følger: ES Nordvestjydens Victoria
(1B), ES Senjas Lulu (1B), IS Rødrypa’s Riders
on the Storm (1B), P Blålyngens Trille (1B), ES
Heegårds Maggie (1B), ES Nordvestjydens
Zorro (1B), ES Heegårds T. Dundee (1A), P Odin
av Rabbelung (1A), P Fugledes Flash (1B), ES
Sen-jas L. Passo (1A), GS Æblevangens Aqua

(1A), GS Åens Black Beauty (1B), B Midtvejs
Sako (1A), ES Nordvestjydens Vinn (1B), ES
Senjas Longo Saxo (1A) og ES Kogtveds
Vincitore (1B).
ES Nordvestjydens Victoria – ES Senjas Lulu
Begge hunde arbejder stort og velrevierende på
græs, stub og i engområde, hvor Lulu er den toneangivende. Begge går i høj fart og en god stil med et
plus til Lulu. Lulu opnår hurtigt stand, forsøger at
sætte løbende fasan, der letter og forfølges lidt. Senere opnår Lulu stand ved grøft, men inden vi når
helt frem, letter fasan, som forfølges lidt. Victoria
har mange gange stand i engområde, hvor hun
avancerer behersket uden at præstere fugle.
Nordvestjydens Victoria udgår
Senjas Lulu fortsætter
IS Rødrypa’s Riders on the Storm - P Blålyngens
Trille
Storm virker noget uinspireret og
anlægger et noget tilfældigt søg på
stub, hvor der er chance til fugl to
gange. Trille starter lidt voldsomt
ud, hvorefter søget bliver stort og
velrevierende. Farten er høj og
stilen prima. Der trædes fasan op
bag hunden. Trille opnår stand ved
grøft. Hun avancerer behersket og
udpeger præcist fasan. Rolig i
opflugt og skud.
Rødrypa’s Riders on the Storm
udgår
Blålyngens Trille fortsætter
ES Heegårds T. Maggie - ES
Nordvestjydens Zorro
Maggi viser ikke i dag det rette
snit. Søget er cirk-lende med
enkelte gode udslag. Zoro går
stort, men søget er lagt langs skel
og kanter, og stubmarken af-søges
ikke tilfredsstillende. Zorro opnår
stand ved hegn, hvor han
korrigerer et par gange. På ordre
avancerer han villigt, udpeger
præcist fasan og er ro-lig i opflugt
og skud.
Heegårds T. Maggie udgår
Nordvestjydens Zorro
omprøves
ES Heegårds T. Dundee - P Odin
B Midtvejs Sako - ES Nordvestjydens Vinn
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Engelske settere til 2. heat og matchnig

av Rabbelung
Begge hunde revierer fejende flot på stubmark, som
vi ønsker en der-byhund. Begge i en fortrinlig stil
med et plus til Dundee. Odin har en skarp
markering.
Heegårds T. Dundee fortsætter
Odin av Rabbelung fortsætter

P Fugledes Flash - ES Senjas L. Passo
Flash starter stort og velrevierende, men slutter
knap så overbevisende. Farten er høj, aktionen en
anelse huggende. Passo anlægger et oftest passende
stort søg, men begrænser sig i perioder, ligesom der
iblandt savnes intensitet.
Fugledes Flash fortsætter
Senjas L. Passo udgår
GS Æblevangens Aqua - GS
Åens Black Beauty
Begge hunde går stort og velrevierende på græsmark. Aqua går i
god fart, stilen præges af en lidt
tung og anstrengt aktion og hovedet føres i laveste plan. Beauty går
i høj fart i en prima stil og aktion.
Æblevangens Aqua udgår
Åens Black Beauty fortsætter
B Midtvejs Sako - ES Nordvestjydens Vinn
På stubmark anlægger Sako et noget tilfældigt anlagt søg i høj fart
og prima stil. Han respekterer
hare. Vinn viser i dag ikke det rette
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snit, og der savnes nerve og glød.
Midtvejs Sako omprøves
Nordvestjydens Vinn udgår
ES Senjas Longo Saxo - ES
Kogtveds Vincitore
Begge hunde anlægger på stub et
stort, velrevierende bredsøg i høj
fart med Saxo som den toneangivende. Saxo i en kraftfuld, langstrakt aktion, høj ho-vedføring og
fejende hale. Vincitore i en energisk aktion. Saxo opnår stand. På
ordre avancerer han kontant udpeger distinkt agerhøne, flere agerhøns letter. Saxo er komplet rolig i
opflugt og skud.
Senjas Longo Saxo fortsætter
Kogtveds Vincitore fortsætter

OMPRØVNING
ES Nordvestjydens Zorro – B
Midtvejs Sako
På stub stikker Zorro hårdt frem i
marken,
der
ikke
afsøges
P Blålyngens
tilfredsstillende. Sako starter godt, men
snart bliverTrille – ES Senjas Lulu
søget alt for fremadrettet.
Nordvestjydens Zorro udgår
Kogtveds Vincitore fortsætter
Midtvejs Sako udgår
GS Åens Black Beauty – ES Kogtveds Vincitore
Beauty kommer ikke rigtigt i gang, meden
MATCHNING
Til matchningen overgår 8 hunde
rangeret som følger: ES Senjas
Longo Saxo, ES Heegårtds T.
Dundee, P Odin av Rabbelugn, P
Blålyngens Trille, ES Senjas Lulu, GS Åens Black Beauty, ES
Kogtveds Vincitore og P Fugledes Flash.
P Fugledes Flash – ES Kogtveds
Vincitore
Flash starter med nogle bjæf. Anlægger et stort velrevierende bredsøg. Støder flokhøns, der forfølges
lidt. Vincitore arbejder i et stort offensivt bredsøg. Respekterer overflyvende fugle.
Fugledes Flash uplaceret
P Odin av Rabbelugn – ES
Heegårds T. Dundee
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Begge arbejder stort og
velrevierende.
Lulu
stilmæs-sigt
over
Vincitore.
Kogtveds Vincitore 6.
vinder
Senjas Lulu fortsætter
P Blålyngens Trille – ES
Senjas Lulu
Som hundene slippes,
løber
de
ind
i
agerhønseflok,
der
forfølges lidt. Herefter får
Lulu netop kending af
fært. Agerhøns letter, og
Lulu
forfølger
lidt.
Hundene startes op på ny
mark, hvor de begge
revierer godt, men som
slippet skrider frem,
overtager Trille teten.
Senjas Lulu 5. vinder
Blålyngens Trille 4.
vinder
Finaleslippet - ES Senjas Longo Saxo og P Odin av Rabbelugn

Vincitore går stort og bredt i høj fart og en energisk
aktion.
Åens Black Beauty forbliver
uplaceret
Kogtveds Vincitore fortsætter
ES Senjas Lulu – ES Kogtveds Vincitore

De placerede hunde på Dansk Jagthunde Derby 2007
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P Odin av Rabbelugn –
ES Heegårds T. Dundee
Begge hunde anlægger et stort og velrevierende
bredsøg i en fortrin-lig stil med et plus til Dundee.
Odin afsøger mest terræn, og Dundee har enkelte
forkerte vendinger.

Heegårds T. Dundee 3. vinder
Odin av Rabbelugn fortsætter
ES Senjas Longo Saxo – P Odin av Rabbelugn
Begge hunde starter godt ud i rapsmark. Odin opnår
stand langt ude, hvor Saxo viser spontan sekundering. Odin holder standen længe, men løser inden vi
når helt frem.
Odin av Rabbellugn 2. vinder
Senjas Longo Saxo 1. vinder, Derbyvinder 2007
MOTIVERING
Derbyvinder 2007 ES Senjas Longo Saxo, ejer
Øjstein Grandorf.
En engelsk setter at et me-get stort format med fart
stil og aktion på topplan. Han har 3 perfekte fugletagninger og bliver en værdig Derbyvinder 2007 på
en dadelfri præstation.
2. vinder P Odin av Rab-belugn, ejer Lars Bæk
Nielsen.
En stilfuld pointer af et meget stort format med en
fejlfri præstation med en god fugletagning på 1.
dagen, hvor følsomhed på næsen i afgørende fase
be-tinger placeringen.

3. vinder ES Heegårds T. Dundee, ejer Hans Rasmus Astrup. Fører Jør-gen Heegård Nielsen.
En engelsk setter af et meget stort format med fart,
stil og aktion på topplan, hvor småbrist i søgsmønsteret i afgørende fase betinger placeringen. En god
fugletagning på 1. dagen.
4. vinder P Blålyngens Trille, ejer Svend Buckhave.
En stilfuld pointer af et stort format med en fugletagning såvel 1. som 2. dagen. Småbrist i
søgsmøns-teret og forbigåelse af fugl i 2. heat
betinger place-ringen.
5. vinder ES Senjas Lulu, ejer Joakim
Skovgaard Larsen.
En stilfuld engelsk setter af et stort format med en
god fugletagning fra 1. dagen. Viser sig også på 2.
dagen som en god vildtfinder. Lulu tager ikke kampen op i afgørende fase, hvilket betinger placeringen.
6. vinder ES Kogtveds Vincitore, ejer Valdemar
Larsen.
En stilfuld engelsk setter af et stort format med en
god fugletagning fra 1. dagen. Effektiviteten på 2.
dagen betinger placeringen.

Søren Stærkær
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Finn Møller Jørgensen (Ordførende)
På dommerkollegiets vegne skal jeg rette en tak til

