
2. HEAT OG MATCHNING (formiddag herunder) 
 
 

Til anden heats afprøvning forsatte 13 hunde efter lodtrækning: 
(ES) Tobølbjergs C-Sally (1B), (IS) Settermosens Alice (1B), (GS) Rana (1B), (GS) 
Østdalens 
Blinka (IFF), (P) Fugledes Holli (1B), (IS) Settermosens Alba (1B), (ES) Heegårds V. Lill 
(1B), 
(IS) Krageredens Fenja (1B), (P) Fugledes Ici (1B ), (P) Takese Erika (1B), (ES) 
Østkystens Jeppe 
(1B), (GS) Troldmarkens God-Speed (1B), (B) Gribskovens Faru (1B). 
2. heat og matchning blev afviklet i en stor roemark. 
 
Sally – Alice 
Begge anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. 
Sally opnår stand, løser selv. Slår under vind, opnår på ny stand. Fasan letter længere ude 
til venstre 
uden Sally ser dette. 
Begge fortsætter 
Rana – Blinka 
 
Rana starter i et stort og offensiv søg, har 3 gange stand uden påvisning af vildt. 
Begge hunde trækkes tilbage for at starte på ny, herefter går Rana af hånd. Er meget 
ulydig og 
vanskelig at koble. Farten er høj, stilen er præget af lav hovedføring. 
Blinka kommer ikke i gang da makkerhunden har stand flere gange. Da vi starter op på ny 
viser 
Blinka et søg af begrænset størrelse og formatet rækker ikke. 
Begge udgår 
 
Holli - Alba 
Holli går i et passende stort søg med en del forkerte vendinger, udslagene burde være 
større. 
Ligesom der mangler fremdrift i søget. Holli arbejder i god fart og stil. 
Alba går i et stort og til tider noget åbent søg, hvor kontakten til føreren kunne værre 
bedre, kaldes 
mod slutningen af slippet til orden. Farten er høj og stilen er god. Viser respekt for hare. 
Begge omprøves 
 
Lill – Fenja 
Lill går i et stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. 
Fenja søger egenrådigt i venstre side i høj fart og god stil. 
Lill fortsætter 
Fenja omprøves 
 
Ici - Erika 
Ici går i et passende stort søg, med en del forkerte vendinger og går på afsøgt terræn det 
meste af 



slippet. Farten er høj, stilen er god. 
Erika går i et stort veldækkende søg, har dog et par forkerte vendinger. Høj fart og god stil. 
Ici omprøves 
Erika fortsætter 
 
Jeppe – Speed 
Jeppe går i et meget stort bredsøg, dog kunne der ønskes lidt mere fremdrift. Farten er 
høj, stilen er 
god. Jeppe kan holdes for hare. 
Speed går ligeledes i et stort og bredt søg, dog med en del forkerte vendinger. Høj fart og 
god stil. 
Begge fortsætter 
 
Faru – Fenja (Omprøves) 
Faru går i et stort bredsøg, der dog mangler fremdrift. Farten er acceptabel, stilen er god. 
Opnår 
stand, hare springer foran Faru, den respekterer. Slutter med stand, løser selv. 
Fenja viser her et begrænset anlagt søg. 
Faru omprøves 
Fenja udgår 
 
Omprøvninger: 
Alba - Ici 
Alba går i et stort offensiv og velanlagt søg i god kontakt til føreren. 
Ici starter godt, men som slippet skrider frem bliver det til for lidt, og går igen på afsøgt 
terræn. 
Alba fortsætter 
 
Ici udgår 
Faru - Holli 
Faru går igen stort og bredt og hvor der stadig mangler fremdrift i søget. Opnår stand flere 
gange, 
løser selv. Slutter med stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. 
Holli går her i et begrænset søg, og formatet rækker ikke. 
Begge udgår 
 
 
Til matchning overgår følgende hunde rangeret fra toppen: 
Sally, Erika, Lill, Alice, Alba, Jeppe og Speed. 
Speed - Jeppe 
Speed starter i et lidt tilfældigt anlagt søg. 
Jeppe anlægget et stort og veldækkende søg. Opnår stand, Speed går foran og får fasan 
på vingerne, 
Jeppe er her groft provokeret og går lidt efter, kaldes til orden. Speed preller. 
Speed udgår 
Jeppe fortsætter 
Jeppe - Alba 



Begge går i et stort og flot anlagt søg med en lille plus til Jeppe. Alba starter med at støde 
en fasan, 
respekterer. Der var yderligere en fasan i slippet som begge hunde havde en oplagt 
chance til. 
 
Alba 6. vinder 
Jeppe 5. vinder 
Alice – Lill 
Begge går i et stort og veldækkende søg med en lille plus til Lill, der samtidigt går i den 
bedste stil. 
Til sidst kovender Alice. 
Alice 4. vinder 
Lill fortsætter 
Lill - Erika 
Lill går igen stort og flot, sekunderer spontant. 
Erika går i et lidt tilfældigt anlagt søg, som for det meste er lagt i venstre side. Opnår 
stand, går 
villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. 
Erika 3. vinder 
Lill fortsætter 
Lill - Sally 
Sally starter med at slå bagud i terrænet, og har 2 markeringer som den selv løser, Sally 
overlader 
terrænet til Lill. 
Lill fortsætter sit overbevisende søg foran føreren. Samtidigt går Lill i den bedste stil. 
Sally 2. vinder 
Lill Derbyvinder 2009 
Motivering: 
6. vinder (IS) Settermosens Alba e/f Frank Krøyer 
Alba er en stilren hund af et meget stort format, med en fugletagning. Minusser på søget i 
2. heat og 
chance til fasan i matchningen betinger placeringen. 
5. vinder (ES) Østkystens Jeppe e/f Allan Rasmussen 
Jeppe er en stilren hund af et stort format, med to fugletagning. Et lille minus på søget i 2. 
heat og 
chancen til fasan i matchningen betinger placeringen. 
4. vinder (IS) Settermosens Alice e/f Kent Madsen 
Alice er en hund af et stort format, med en fugletagning. Bliver i matchningen slået på 
søget. 
3. vinder (P) Takese Erika e/f Villy Lovén 
Erika er en stilren hund af et stort format, med en fugletagning. Små minusser på søget og 
en stand 
uden påvisning af vildt i matchningen betinger placeringen. 
2. vinder (ES) Tobøjbjergs C-Sally, e/f Jørn Morthorst 
Sally er en hund af et meget stort format, med en fugletagning. Søgsoplægget i finalen 
betinger 
placeringen. 
Derbyvinder (ES) Heegårds V. Lill, e/f Jørgen Heegård Nielsen 



Lill er en stilren hund af en stor format, med en fugletagning. Havde en lille minus på søget 
fra 1. 
dagen, men en fuldstændig fejlfri finaledag gør at Lill bliver en meget fortjent Derbyvinder  
2009. 
 
 
Til slut vil jeg gerne på samtlige dommers vegne takke Derbyudvalget for invitationen til at 
dømme 
denne fornemme prøve. Tak til prøveleder Poul Vestervang og alle hans hjælpere for en 
veltilrettelagt og flot prøve. Tak til mine meddommere Jørgen Gordon Andersen og 
Mogens 
Vestergaard Hansen for et fortræffeligt samarbejde. Tak til hundefører og publikum for et 
par gode 
dage i marken. 
 
Med venlig hilsen. 
Jørgen Gordon Andersen 
Mogens Vestergaard Hansen 
Erling Clausen (ordf.) 
 
 
 
 
 
FORMIDDAG HERUNDER HOLD 1 – 5 
 
 
Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Krogsøgårds Sebbe St.bogsnr.: 09473/2006 
Fører: Jacob W Jacobsen Katalog Nr.: 55 
Sebbe er ude i 5 omgange og arbejder til stadighed i et stort arealdækkende søg i god kontakt med fører. 
Farten er høj, stilen flot med hoved i ryglinie en lang glidende galopaktion samt svip i hale. 
Sebbe har i 3. slip chance for 2 x fasan som stødes med respekt. Har ligeledes i 4. slip chance for 3 x fasan , 
1 stødes med 
respekt samt makker finder. Det vil ikke lykkedes for Sebbe i dag. 
Ingen præmie UK 
379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Niholys Lungo (Karmen) St.bogsnr.: 03417/2006 
Fører: Søren Blaabjerg Katalog Nr.: 68 
Karmen starter i svært terræn med at hænge lidt på makker går sig dog hurtigt fri. 
Senere på stub anlægger Karmen et tilfældigt søg med en del forkerte vendinger. 
Farten er i starten høj, senere moderat. Stilen er med lavt ført hoved, en kort galopaktion samt hængende 
hale. 
Holdes flot for hare. Karmen har ikke Derbyformat. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
 
Dommerens navn og nummer 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 



Pointer Navn: Petsdirect (Peter) St.bogsnr.: 03765/2006 
Fører: Mogens B Pedersen Katalog Nr.: 73 
Peter er ude i 5 slip og arbejder til stadighed i et stort tilpas offensivt anlagt søg, dækker sin mark godt. 
Farten er høj, stilen god med højt ført hoved, en kraftfuld galopaktion samt halerørelse. 
Peter har i 3. slip i brak chance for 3x fasan, 2 stødninger med respekt samt makker finder. 
Slutter i 5. slip med oplagt chance for stor flok høns, som stødes med respekt. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Villestoftes Gulla St.bogsnr.: 11830/2006 
Fører: Gunnar Larsen Katalog Nr.: 78 
Gulla arbejder i et uselvstændigt søg meget afhængig af makker. 
Farten er høj, stilen flot med højt ført hoved en let galopaktion samt halerørelse. 
I andet slip fortsætter Gulla uselvstændigt og kobles. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Breton Navn: Stenhøj Noah St.bogsnr.: 01520/2006 
Fører: Jens Stenhøj Katalog Nr.: 7 
Noah slippes bag hegn, starter flot ud og afsøger hegnet i bund, kommer tilbage på stub og går nu i et 
snævert anlagt søg, har 
flere stop og skal animeres meget. 
Farten er i starten høj, senere moderat. Stilen er med højt ført hoved og en kraftfuld galop. 
Støder fasan med respekt. Noah har ikke Derbyformat. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Breton Navn: Bimundos Bine St.bogsnr.: 01461/2006 
Fører: Niels E. Krüger Katalog Nr.: 3 
Bine slippes bag hegn senere stub og arbejder i et snævert anlagt søg i tæt kontakt med fører. 
Farten er moderat, stilen med hoved ført i ryglinie samt en let galopaktion. 
Opnår kortvarig stand, løser selv. Har spinkel chance for fasan som makker finder. 
Bine har ikke Derbyformat. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Packo St.bogsnr.: 03764/2006 
Fører: Mogens B. Pedersen Katalog Nr.: 71 
Packo er ude i 5 omgange og arbejder dagen igennem i et stort særdeles velanlagt søg med korrekte 
vendinger. 
Farten er høj, stilen er med hoved ført i ryglinie en kraftfuld galopaktion en kedelig hængende hale. 
Packo har i 1. slip chance for fasan som trædes op. Packo holdes flot for hare i andet slip. Det lykkedes ikke 
at få Packo yderlig 
for fugl. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 



Pointer Navn: Black Luckys Klara St.bogsnr.: 16383/2006 
Fører: Henning Hansen Katalog Nr.: 49 
Klara starter i brak og arbejder noget offensivt og fremadrettet, senere på græs bliver søget meget offensivt 
og Klara virker 
noget egenrådigt. 
Farten er meget høj, stilen med hoved i ryg og derovre en smidig galopaktion og enkelte svip i hale. 
Har chance for 2 fasaner som stødes, er her lidt urolig da disse flygter. I andet slip igen i brak har Klara 
chance for 2 x fasan, 
som er forbigået. 
Klara er ude i 3 slip mere og er nu som forvandlet, Går i et stort arealdækkende søg med god udnyttelse af 
vinden. 
Har sluttelig chance for stor flok høns, som makker finder. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Andyhunter St.bogsnr.: 07520/2006 
Fører: Kenneth Plesner Katalog Nr.: 10 
Andyhunter slippes i brak og søger noget ungdommeligt og uden plan. Dette bedres ikke på græsmark, 
mangler noget jagtlyst. 
Farten er varierende, stilen er med højt ført hoved en slap galopaktion og hængende hale. 
Har chance for fasan i brak, som stødes med respekt. Andyhunter har ikke Derbyformat. 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Midtfyn Prøvedato: 20-09-08 
Gordon setter Navn: Q Bic´s Isi St.bogsnr.: 17528/2006 
Fører: Jørgen Højer Katalog Nr.: 36 
Isi starter i brak og arbejder fornuftigt, senere på græsmark arbejder Isi i starten på bredden som slippet 
skrider frem 
trættes Isi hurtigt og slutter i et snævert anlagt søg. 
Farten i starten høj, senere moderat. Stilen er med højt ført hoved en kort galopaktion samt svip i hale. 
Har chance for fasan i brak som makker finder. Isi har ikke Derbyformat 
Ingen præmie UK 

379 Leif Hermann 
Dommerens navn og nummer 

 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Senja's M Sepp St.bogsnr.: 18068/2006 
Fører: Benny Persson Katalog Nr.: 24 
Sep slippes på stub, anlægger i starten et tilfældigt søg med flere bagudvendinger til skov. Senere 
bedres søget til at være passende i god kontakt. Stilen er god med høj ført hoved, langstrakt 
kraftfuld 
galop, haleføring i niveau med ryggen, momentvise bevægelser. Farten er høj. Sep går med stor 
intensitet. Støder sammen med makker agerhøns, respekterer. Sep er ude yderligere tre slip, 
påvirkes 
lidt af varmen og går noget ned i kadancen men går sig op igen i senere slip. I sidste slip søger 
Sep 
langt ud langs hegn og opnår stand. Desværre kan Sep ikke vente til fører når frem, han går frem 
og 
rejser hønsene, lidt urolig. 
Udgår 



Udgår VK 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Østkystens Ingo St.bogsnr.: 07989/2006 
Fører: Gunner Br. Christensen Katalog Nr.: 28 
Ingo slippes på stub, anlægger et lidt cirklende søg, er noget interesseret i makker. Støder 
sammen med 
makker agerhøns og preller.Stilen er god med højt ført hoved, kraftfuld galop, passende haleføring 
med 
livlige bevægelser.Farten er høj. I 2. slip i eng starter Ingo passende stort, men går hurtigt helt ned 
i fart 
og nærmest i stå. Ingo kommer trods kraftig opfordrig af fører ikke i gang igen. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Klintholms Afrodite St.bogsnr.: 17748/2006 
Fører: Jane Mortensen Katalog Nr.: 15 
Afrodite slippes på stub, anlægger et lidt tilfældigt og i perioder noget snævert søg, har flere 
kovendinger. Afrodite er noget interesseret i småfugle som forfølges. Hun holdes for hare. Stilen er 
smuk 
med høj ført hoved, passende haleføring med livlige bevægelser. Galoppen er smidig og farten er 
høj. 
Afrodite går med stor intensitet. Afrodite er en særdeles charmerende hund at følge. I 2. slip i 
engområde 
anlægger hun igen et noget fremadrettet og åbent søg. Afrodite er ude yderligere 5 gange går som 
i 
første, har igen flere perioder hvor søgsmønstret afbrydes af jagen med småfugl. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Senja's Nemo St.bogsnr.: 18066/2006 
Fører: Poul Ågård Sørensen Katalog Nr.: 23 
Nemo Slippes på stub, anlægger et stort veltilrettelagt søg i god kontakt, lydig og velført. Stilen er 
god 
med høj ført hoved, langstrakt elegant galop, passende haleføring med sparsomme bevægelser. 
Farten 
er høj. Nemo er ude i yderligere fire slip, har en spinkel chance til nyslået agerhøne, respekterer da 
den 
flygter ret foran Nemo. I 5. slip anlægger Nemo igen et stort veltilrettelagt søg på stub, opnår stand 
ved 
skel, idet fører er helt oppe flygter agerhøns ret foran Nemo som er komplet rolig i opflugt og skud. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 



Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Niholys Chang St.bogsnr.: 03412/2006 
Fører: Niels Holger Lykke Katalog Nr.: 66 
Chang slippes på stub, anlægger et ikke for stort søg, får ikke venstre side af marken med. Chang 
har 
flere stop. Større intensitet kunne ønskes. Stilen er god med høj hovedføring, maskulin meget 
langstrakt 
galop. Halen føres i niveau med ryggen men uden bevægelser. Farten er passende. Chang er ude 
to slip 
mere, går her noget åbent og meget langs skel. I sidste slip bliver Chang noget tung at se på. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Gordon setter Navn: Huntingtianna's Blæs Becca St.bogsnr.: 17645/2006 
Fører: Peter Eliassen Katalog Nr.: 31 
Becca slippes i langt græs, anlægger passende stort søg som er noget snævert og fremadrettet. 
Chance 
for agerhøns i to omgange. Partner støder enlig høne ligesom jeg træder fugl op bag hundene. 
Stilen er 
god med høj hovedføring, energisk galop og livlige halebevægelser. Farten er høj, går med stor 
intensitet. I 2. slip på stor stub anlægger Becca i et tilfældigt og meget selvstændigt søg med flere 
lange 
bagudvendinger. Opnår stand på jordvold, løser selv. Becca er ude yderligere to gange går som i 
første 
slip. I sidste omgang slippes hun i uoverskueligt moseområde, fører melder stand. Da jeg kommer 
frem, 
står Becca og har øjenstand for fasan som befinder sig i engelsk voliere, løser selv da fasan løber 
længere ind i volieren. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Matallens Iasy St.bogsnr.: 18042/2006 
Fører: Erling Clausen Katalog Nr.: 18 
Iasy slippes i langt græs, anlægger et passende stort søg i god kontakt. Holdes i højre side, støder 
enlig 
agerhøne, respekterer.Jeg træder yderligere en høne op bag hundene. 
Stilen er god med høj ført hoved, elegant galop, passende haleføring med livlige bevægelser. 
Farten er 
høj. Går med stor intensitet. Iasy er ude yderligere fem gange, hvor hun går som i første. På stor 
stub 
går Iasy igen stort og godt, opnår stand, desværre kommer partner til og rejser stor flok agerhøns, 
Iasy 
lidt urolig. I sidste slip i uoverskuelig mose opnår Iasy stand, avancere villigt på ordre og rejser 
præcist 
fasan. Rolig i opflugt og skud. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 



158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Niholys Rikke St.bogsnr.: 03418/2006 
Fører: Thorkild Reintoft Katalog Nr.: 69 
Rikke slippes på græsmark, senere stub, anlægger et stort veldækkende søg lagt meget langt 
fremme i 
forhold til fører. Rikke forbigår enlig agerhøne, registrerer ikke da den går på vingerne. Stilen er 
god med 
hovedet i skulderhøjde, energisk og smidig galop. Halen føres i ryglinie med sparsomme 
bevægelser. 
Farten er høj. Rikke opnår stand ved moseområde makker kommer til og rejser råvildt som Rikke 
forfølger langt. I 2. slip søger Rikke igen meget selvstændigt. Rikke er ude yderligere to slip, bliver 
lidt 
tung at se på, påvirket af varmen. I sidste slip starter Rikke godt, men søget bliver for snævert og 
fremadrettet. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Nicolai St.bogsnr.: 15068/2006 
Fører: Michael Voegeding Katalog Nr.: 65 
Nicolai slippes på græs senere stub, anlægger et noget tilfældigt søg, mangler intensitet. Nicolai 
har dog 
enkelte gode udslag. Stilen er prima når han strækker ud. Høj hovedføring, langstrakt galop, 
passende 
haleføring. Farten er høj. Nicolai går ind foran partner som har stand for råvildt, Nicolai lidt urolig 
da de 
flygter. Nicolai prøves kort to omgange mere, stadig et noget tilfældigt og småtskåret søg. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Spurvfugldalens Katja St.bogsnr.: 07553/2006 
Fører: Alfred Vemmelund Katalog Nr.: 75 
Katja slippes i vanskeligt terræn med mange brændælder,senere stub. Anlægger et stort ganske 
veldækkende søg i god kontakt. Katja går med stor intensitet. Stilen er god med høj hovedføring, 
halen i 
niveau med ryggen,smidig galop. Farten er høj. I 2. slip på stor opharvet stub anlægger Katja et 
stort 
meget veldækkende søg i prima stil og med stor intensitet.Katja viser her stort format 
søgsmæssigt.Katja 
er ude i yderligere 6 slip, anlægger det meste af tiden et stort og godt søg, som dog med jævne 
mellemrum bliver afbrudt af jagen med småfugl. I 4. slip finder partner agerhøns langt fremme 
uden 
chance for Katja. I de resterende slip burde Katja være noget mere offensiv, har flere vendinger 
bagud. 
Partner udnytter agerhøns på terrænnet. 
Udgår 



Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Stenstrup Prøvedato: 20-09-08 
Breton Navn: Østfyns Juno St.bogsnr.: 18974/2006 
Fører: Frede Nielsen Katalog Nr.: 9 
Juno slippes på stub, anlægger her et søg med gode udslag, forfalder dog hurtigt til at rode på 
jordfært. 
Stilen er med hovedet i ryglinie eller under, energisk galop. Farten er passende. I 2. slip går juno 
sig 
betydeligt op. anlægger her et passende stort søg. Hovedet i niveau med ryggen. Farten 
passende. Juno 
er ude yderligere 3 slip, søger her passende stort. I sidste slip hænger Juno på partner, da partner 
opnår 
stand går Juno rundt om denne og støder agerhøns. 
Udgår 
Præmiegrad: 

158 Allan Olesen 
Dommerens navn og nummer 

 

 

 

 

 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Vilslev Indi St.bogsnr.: 04259/06 
Fører: Henrik Christensen Katalog Nr.: 85 
1,slip anlægger på opharvet stub i passende fart et noget varierende søg, har nogle forkerte 
vendinger 
samt nogle afstkkere frem i terræn, stilen er med hoved i ryglinie, der kunne ønskes mere stræk i 
galoppen, opnår stand, avancere villigt på ordre, kan ikke påvise vildt.2, slip på stub anlægger her 
et 
godt bredsøg i god fart, stilen bedres med en smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie.3,slip 
bevarer 
indtryk, makkerhund finder fugl4, slip i roer/brak starter med samme gode indtryk, opnår 
stand,løser selv 
senere i brak bliver søget noget uinspireret.5.slip på græs anlægger her et passende søg, har 
enkelte 
forkerte vendinger, opnår stand ved hegn, på vej op til Indi springer der en hare som prelles kort. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Breton Navn: Stenhøj N Tjui St.bogsnr.: 01526/06 
Fører: Thomas P.Eg Severinsen Katalog Nr.: 8 
1, slip på opharvet stub anlægger her i passende fart for det meste velanlagt søg, momentvis i en 
energisk stil, bliver dog indimellem noget uinspireret at se på og skal animeres af fører.2, slip på 
raps 



Tjui bliver her mere inspirerende at se på,men søget bliver for småt, og rent formatmæssigt holder 
Tjui 
ikke på dagen. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Engelsk setter Navn: Senjas M Chester St.bogsnr.: 18068/06 
Fører: Kent Larsen Katalog Nr.: 21 
1,slip på opharvet stub senere brak anlægger her et godt bredsøg i god fart,stilen er god med en 
kraftfuld galopaktion hoved i og over ryglinie, opnår stand ved hegn i brak, inden vi når op har 
Chester 
udløst, terræn meget uoverskueligt , der ses ikke noget vildt, senere viser Chester han kan holdes 
for 
råvildt, makkerhund finder senere fugl.2, slip i roer bevarer sit indtryk mht. søg,fart og stil, chance 
til 
fasan som ikke udnyttes.3,slip i roer bevarer indtryk senere i brak bliver søget noget uinspireret. vi 
har 
Chester ude i 2 slip mere hvor Chester opnår stand 3 gange, avancere villigt på ordre, men kan 
ikke 
påvise vildt,tilslut trættes Chester og begynder at rode på jordfært. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Gordon setter Navn: Nørre Løgums C-Fire St.bogsnr.: 35 
Fører: Robert Poulsen Katalog Nr.: 35 
1, slip på opharvet stub starter lidt svagt, men går sig hurtigt op og anlægger et godt bredsøg i god 
fart, 
stilen er med en kraftfuld galopaktion, hoved i og over ryglinie, opnår stand i brak, avancere villigt 
på 
ordre og rejser præcist fasan, rimelig rolig i opflugt og skud, 2 rådyr springer samtidligt ret foran i 
terræn.2, slip på raps anlægger her et godt bredsøg, bevarer sit gode indtryk mht, søg fart og stil. 
1. præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Gordon setter Navn: Aens G. Blackie St.bogsnr.: 09372/06 
Fører: Ole Halberg Katalog Nr.: 41 
1, slip i brak anlægger her et godt jagtsøg, mærker hurtigt fært, fasan letter, Blackie viser promte 
respekt, ret efter ny stand, avancere villigt på ordre og rejser præcist fasan ro i opflugt og skud. 
2,slip på 
raps anlægger her et godt bredsøg stilen er med en smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie, 
farten 
er god og der er halerørelse. 
1. præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Pascha (Pia) St.bogsnr.: 03768/06 



Fører: Lars Næk Nielsen Katalog Nr.: 72 
1, slip på brak anlægger her i starten et snævert søg, går sig dog hurtigt op og anlægger herefter 
et godt 
jagtsøg, makkerhund finder fugl, uden Pia kan lastes for dette.2, slip anlægger her et velrevierende 
bredsøg i god fart, stilen er præget af en lidt stikkende forbensaktion, hoved føres i ryglinie.3, slip i 
roer 
anlægger her et godt søg, dog kunne der ønskes mere brede i søget, opnår stand, avancere her 
noget 
trægt, men får fasan på vingerne der er ro i opflugt og skud. 
1. præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Niholys Pax St.bogsnr.: 03413/06 
Fører: Alex Nissen Katalog Nr.: 67 
1, slip i brak, meget uoverskueligt terræn, starter her i et godt jagtsøg, der ses en fasan i luften, 
som Pax 
ikke er i nærheden af. 2, slip på stub, starter her klogt med at søge hegn af i god vind, senere på 
lille 
stubmark har Pax et par gode slag, vi kommer ud på frøgræs hvor farten er god stilen er med 
hoved i 
ryglinie, kraftfuld galopaktion, kan dog virke lidt tung og der savnes lidt intencitet. 3,slip i roer 
anlægger 
her et godt søg, viser her lidt mere jagtlyst, makkerhund finder fugl,og Pax preller kort på 
overflyvende 
fugl, tilslut opnår Pax stand, som han selv løser da vi når op.4, slip på græs anlægger her et 
passende 
bredsøg, Pax bevarer indtryk fra tidligere, har i slippet lidt roderi på jordfært, viser i slippet spontan 
sekundering af makkerhunds resultatløse stand. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Vilslev Isse St.bogsnr.: 04265/06 
Fører: Thomas Klit Katalog Nr.: 87 
1, slip i brak anlægger her et godt jagtsøg, opnår stand hvor der tidligere er lettet fasan, avancere 
villigt 
på ordre, påviser ikke vildt, der ses senere fasan i luften, uoverskueligt 2.slip på stub/raps 
anlægger her 
et passende søg,der kunne ønskes mere brede, og Isse har en del forkerte vendinger, stilen er 
god 
smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie. 3, slip på stub/brak anlægger her i høj fart et stort 
velrevierende søg, forbedre sit indtryk mht, søg fart og stil, har stadig et par forkerte vendinger, 
opnår 
tilslut stand ved hegn,avancere villigt på ordre og rejser agerhøns, der er ro i opflugt og skud. 
1. præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Villestoftes Rex St.bogsnr.: 67539/07 
Fører: Bertil Mårtensson Katalog Nr.: 80 



1,slip på raps anlægger her i god fart et for det meste godt bredsøg i god fart, stilen er med en 
kraftfuls 
galopaktion, dog kunne der momentvis ønskes mere stræk i galoppen, højtbåret hoved, opnår i 
slippet 
stand, agerhøns letter inden vi når frem, Rex førfølger kort. 2, slip i roer bevarer sit gode indtryk, 
chance 
til fasan som stødes.3, slip på raps bevarer indtryk fra tidligere der ses ikke vildt.4, slip på 
stub/brak 
bevarer sit indtryk, makkerhund finder fugl, Rex opnår stand må holdes længe da makkerhunds 
stand 
først skal afvikles, da vi når frem til Rex avancere han villigt på ordre, og der springer en Kat, Rex 
forholder sig rolig. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Gordon setter Navn: Nymarkens Karla St.bogsnr.: 32 
Fører: Frits Friberg Katalog Nr.: 32 
1, slip på raps/stub et varierende søg har nogle gode slag, hvor farten er god , smidig galopaktion, 
hoved 
i og over ryglinie, men har perioder hvor der savnes intensitet og Karla skal animeres af fører, der 
springer i slippet en hare som Karla forfølger kort, makkerhund finder senere fugl, Karla preller på 
disse, 
og får dem i luften igen. 2, slip på raps anlægger her et noget bedre søg, har dog et par forkerte 
vendinger, makkerhund opnår en resultatløs stand, Karla viser her ingen respekt. 
Ingen præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Fyn Prøvedato: 20-09-08 
Pointer Navn: Spurvfugdalens Kari St.bogsnr.: S54147/06 
Fører: Bertil Mårtensson Katalog Nr.: 74 
1, slip på stub anlægger her i god fart et godt bredsøg stilen er med en god kraftfuld galopaktion, 
højtbåret hoved, opnår stand avancere villigt på ordre, kan ikke påvise vildt, der er tidligere set 
agerhøns 
flygte fra området. 2, slip i roer anlægger her et godt søg, og bevarer sit gode indtryk, opnår stand 
avancere villigt på ordre, rejser præcist fasan, ro i opflugt og skud. 
1. præmie UK 

157 Lars Nielsen 
Dommerens navn og nummer 

 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Engelsk setter Navn: Magic St.bogsnr.: 00507/2008 
Fører: Tage Skov Katalog Nr.: 14 
Magic slippes i roer, hvor hun i starten viser et noget begrænset søg og skal animeres en del af 
fører. 
Mangler slippet igennem gnist og intensitet. Der ses ikke fugle i slippet. 
Prøves senere på rapsmark, hvor hun nu viser et passende stort velanlagt søg med gode udslag. 
Stilen 
præges af god hovedføring, let hængende hale, smidig galopaktion og god fart. Chance for høns, 
som 
trædes op, Magic forfølger disse langt. 



Prøves igen på stub, viser i starten et passende og velanlagt søgsoplæg, men som slippet skrider 
frem, 
trættes Magic meget og det lykkedes ikke yderligere at komme til fugl. 
Ingen præmie UK 

J. G. Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Gordon setter Navn: Røsnæs Gusto St.bogsnr.: 00359/2008 
Fører: Kjeld Ørndrup Katalog Nr.: 37 
Gusto slippes i roer, hvor han viser et meget ungdommeligt søg, der mangler plan, søger mest 
frem og 
tilbage i marken. Har mange stop og skal animeres en del. Der ses ikke fugl i slippet. 
Prøves senere på harvet stub, hvor han her viser et stort velanlagt søg, med gode udslag i prima 
stil og 
god aktion. Støder høns ved remisse, forfølger disse kort. Makker finder yderligere fugl i slippet. 
Gusto prøves yderligere to gange, hvor han igen viser et stort velanlagt søgsoplæg i god fart og 
stil. 
Viser stor udholdenhed. Der ses ikke fugl i disse slip. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og numme 
r 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Irsk setter Navn: Kiwilines Cossack St.bogsnr.: 23645/2007 
Fører: Linda Larsen Katalog Nr.: 49 
Cossack slippes i roer, hvor han viser et stort velanlagt søg fra kant til kant. Høj fart, god stil og 
aktion. 
Der ses ingen fugle i slippet. Prøves igen, viser igen stort og velanlagt søg og kommer over meget 
terræn. Chance for høns, som lå i god vind. Afprøves yderligere to gange, viser stadig samme 
store 
format. Udnytter ikke chance for enlig høne, som lå midt på stubmark. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Irsk setter Navn: My Hunters Ziggy St.bogsnr.: 04417/2008 
Fører: Brian H Krog Katalog Nr.: 53 
Ziggy slippes i roer, hvor den viser et stort velanlagt bredsøg i høj fart, god stil og aktion. Ingen 
fugle i 
slippet. Prøves senere på stub, hvor den igen viser velanlagt søgsoplæg. Opnår stand, hønseflok 
begynder at løbe foran Ziggy, som går disse op og forfølger kort. Makker finder yderligere fugl i 
slippet. 
Ziggy prøves senere, hvor den igen viser passende søgsoplæg, udnytter vind og terræn godt og 
holder 
intensiteten slippet ud. Der ses ikke fugl i slippet. 
Ingen præmie UK 

J. G. Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Pointer Navn: Zico St.bogsnr.: 17999/2007 
Fører: Laust Nørskov Katalog Nr.: 75 



Zico slippes i roer, hvor han viser et passende stort søg i god fart, stilen præges af høj 
hovedføring, 
hængende død hale, lidt kort galopaktion. Prøves senere på stub, viser godt søgsoplæg og god 
intensitet. Makker finder fugl. 
Zico prøves yderligere to gange, viser igen et stort flot søgsoplæg, i høj fart og god stil. Det 
lykkedes 
ikke, at finde yderligere fugl til Zico. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Breton Navn: Gribskovens Laban St.bogsnr.: 07511/2007 
Fører: Kim Askgård Katalog Nr.: 2 
Laban slippes i roer, hvor han viser et stort lidt offensivt søg, med dybe udslag, farten er høj, prima 
stil 
og god galopaktion. Der ses ikke fugl i slippet. Laban prøves yderligere to gange, begge gange 
finder 
han hurtigt hare, som forfølges langt. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Gordon setter Navn: Østdalens Blinka St.bogsnr.: 17388/2007 
Fører: Martin Dittmann Katalog Nr.: 42 
Blinka slippes i roer hvor hun viser et velanlagt søg med passende udslag. Udnytter vind og terræn 
godt. 
Lydig og velført. Ingen fugle i slippet. 
Prøves senere på stubmark, viser igen et meget velanlagt søg ,stilen præges af høj hovedføring, 
let 
hængende død hale. Lidt kort, men smidig og energisk galopaktion. God fart. 
Afprøves 2 slip mere, bevarer det gode indtryk fra tidligere, men det lykkedes ikke at finde fugl på 
dagen 
til Blinka. 
I.F.F. UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Engelsk setter Navn: Pilehave Taeis St.bogsnr.: 21890/2007 
Fører: Per Olsson Katalog Nr.: 17 
Taeis slippes i roer, hvor han for det meste viser et velanlagt søg, med passende udslag. God stil 
og 
passende fart. God galopaktion. Opnår stand, går villigt frem på ordre, men påviser ikke fugl. Der 
ses 
ikke fugl i slippet. 
Prøves senere på stub, viser et lidt ustadigt søg, hvor han til tider slapper noget af, til tider går 
rigtigt 
godt. Opnår stand, går villigt frem på ordre, men påviser ikke fugl, går herefter i søg og støder 
hønseflok. 
Forfølger disse kort. 
Slippes på stub, forfølger sammen med makker hare . I et sidste slip har Taeis stand, uden 
påvisning af 
fugl, udnytter ikke oplagt chance for enlig høne. 



Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Pointer Navn: Bendts Britta St.bogsnr.: 12245/2007 
Fører: Jens Foldager Katalog Nr.: 64 
Britta slippes på stub, hvor hun går i høj fart, stilen præges af hovedet ført i ryglinien, hængende 
død 
hale, lidt kort galopaktion. Begynder at halesøge makker, desværre for fuld hals. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Gordon setter Navn: Røsnæs Gaucho St.bogsnr.: 00358/2008 
Fører: Pernille b Lorenzen Katalog Nr.: 33 
Gaucho slippes på stub, hvor den viser et stort meget velanlagt søg, i høj fart, prima stil og aktion. 
Støder sammen med makker hønseflok, som forfølges kort. Kommer tilbage, viser tegn på fært, 
flere 
høns flygter også disse forfølges kort. 
Prøves igen på stub, finder hurtigt hare, som forfølges langt. 
I et sidste slip, viser Gaucho et stort noget tilfældigt anlagt søg og interesserer sig en del for 
lærker. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 190909 
Irsk setter Navn: Kiwilines Troyan St.bogsnr.: 23646/2007 
Fører: Lene Larsen Katalog Nr.: 51 
Troyan slippes på stub, hvor han viser et stort velanlagt søg, i god fart. Stilen præges af høj 
hovedføring, 
hængende hale. En anelse kort galopaktion. Støder sammen med makker hønseflok, som 
forfølges kort. 
Troyan afprøves yderligere to gange og viser stadigt et stort energisk og velanlagt søg i god fart. 
Det 
lykkedes ikke yderligere at finde fugl. 
Ingen præmie UK 

J.G.Andersen 102 
Dommerens navn og nummer 

 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Engelsk setter Navn: Lammefjordens Schack St.bogsnr.: 20142/2007 
Fører: Asger Mogensen Katalog Nr.: 61 
Schack starter på rapsmark. Går i et meget stort og sædeles velanlagt søg i god kontakt til 
føreren.. 
Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med 
bevægelser. Kan holdes da makkerhunden har stand, og kan også holdes for hare. 
Schack afprøves i yderligere 3 slip, på opharvet stub, i brak og på stubmark. Bevarer det gode 
indtryk fra 



1. omgang, har dog en lille periode i 3. slip hvor den jagter lærker. Har i samme slip chance til 
agerhøns 
som makkerhunden finder. Slutter med stand, på ordre avancere Schack meget trægt for til slut at 
nægte 
at gå frem. Agerhøns letter lidt til højre for Schack. Rolig i opflugt. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Engelsk setter Navn: Lammefjordens Spider St.bogsnr.: 01217/2007 
Fører: Thorbjørn Riis Katalog Nr.: 64 
Spider starter på rapsmark. Går for det meste i et stort og godt anlagt søg, viser dog i perioder 
interesse 
for hegn og skel. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion, 
pæn 
haleføring med sparsomme bevægelser. Går en kort tur efter hare, kaldes dog hurtigt fra. Opnår 
stand 
ved remise, kan ikke påvise vildt. 
Spider afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Går som i 1. omgang. Opnår igen stand ved 
remise, 
påviser ikke vildt. Slutter med stand ved hegn, på ordre nægter Spider desværre at gå frem. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Irsk setter Navn: Kiwiline´s Citrus St.bogsnr.: 23647/2007 
Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.: 65 
Citrus starter på rapsmark. Går i starten i et lidt tilfældigt anlagt søg, der dog som slippet skrider 
frem 
bliver stort og velanlagt. God kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, 
lang 
kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Kommer for tæt på agerhøns som flygter, 
respekterer. Slutter slippet med en kortvarrig stand, agerhøns letter før vi når frem, respekterer. 
Citrus afprøves i yderligere 3 slip på stubmark. Arbejder fortsat stort og godt. Har chance til 
agerhøns 3 
gange. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Engelsk setter Navn: Tobølbjergs Columbine St.bogsnr.: 18216/2007 
Fører: Allan Nissen Katalog Nr.: 66 
Columbine starter på rapsmark. Går i et meget stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. 
Farten er 
høj, stilen er god med hovedet ført i ryglinie, lang og meget energisk galopaktion, pæn haleføring 
uden 
bevægelser. Opnår stand, bliver usikker og går i søg igen, makkerhunden finder agerhøns et 
stykke til 



venstre for hvor Columbine stod. Da agerhønsene letter går Columbine noget efter. 
Columbine afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Her viser den virkelig Derbyformat og går fra 
kant til 
kant på de meget store marker. Opnår stand, går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Dette 
gentager sig 2 gange i sidste slip. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Pointer Navn: Fugledes Java St.bogsnr.: 17706/2007 
Fører: Niels Petersen Katalog Nr.: 67 
Java starter på stubmark. Anlægger et passende stort og for det meste godt anlagt søg i god 
kontakt til 
føreren. Farten er moderat. Stilen er præget af lidt lav hovedføring, god energisk galopaktion, pæn 
haleføring uden bevægelser. Har i dette slip chance til fasan og senere til agerhøns som 
makkerhunden 
finder. Kan holdes for hare. 
2. slip på stubmark, går sig meget op med hensyn til søg, fart og stil. Går nu i et stort og velanlagt 
søg i 
høj fart og en god stil. Java får chancen i yderligere et slip, desværre falder den tilbage og går som 
i 1. 
slip. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Irsk setter Navn: Settermosens Alba St.bogsnr.: 07561/2007 
Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.: 69 
Alba starter på stubmark. Anlægger her et meget stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til 
føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, en energisk galopaktion og pæn 
haleføring 
med sparsomme bevægelser. Alba forsvinder i brakmark og fasaner ses i luften uden dette dog 
kan 
bedømmes. Slutter slippet med liggende stand, før vi når frem letter agerhøns præcist foran Alba, 
respekter. 
I 2. omgang på stub bevarer Alba det gode indtryk fra 1. omgang. Opnår igen liggende stand, lige 
før 
rejseordre gives letter agerhøns præcist foran. Rolig i opflugt og skud. Viser endvidere respekt for 
råvildt. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Irsk setter Navn: Krageredens Fenja St.bogsnr.: 13552/2007 
Fører: Palle Krag Katalog Nr.: 71 
Fenja starter på rapsmark. Går for det meste i et stort og veldækkende søg i god kontakt til 
føreren. 



Farten er for det meste høj. Stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion og 
pæn 
haleføring med bevægelser. Chance til enlig agerhøne. Respekterer hare. Opnår stand, avancerer 
villigt 
på ordre og rejser en flok hjejler. 
Fenja afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Bevarer indtrykket fra 1. omgang. Slutter med 
stand, 
avancerer villigt og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Engelsk setter Navn: Østkystens Fighter St.bogsnr.: 21165/2007 
Fører: Michael Strømberg Katalog Nr.: 72 
Fighter starter på rapsmark. Går i starten i et meget stort og sædeles velanlagt søg, bliver dog mod 
slutningen af slippet noget egenrådigt og går langt ud af anvist terræn, kommer dog hurtigt tilbage. 
Farten er høj. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring 
med 
bevægelser. Kan holdes for hare. Chance til enlig agerhøne. 
Fighter afprøves i yderligere 3 slip på stub og i brakmark. Har 2 gange chance til fasaner og 
chance til 
agerhøns 3 gange uden dette fører til noget positivt. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Pointer Navn: Fugledes Holli St.bogsnr.: 05260/2007 
Fører: Peter Due Katalog Nr.: 73 
Holli starter i raps senere på stubmark. Anlægger et passende stort og veldækkende søg, der dog i 
perioder skæmmes af en del forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret 
hoved og 
en energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. 
Holli afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Bevarer indtrykket fra 1. slip. Opnår i 2. slip stand, 
går 
villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Støder senere fasan, som lagde længere til venstre for 
stedet 
hvor Holli stod. Slutter slippet med stand uden at kunne påvise vildt. Chance til agerhøns som 
makkerhunden finder. Slutter 3. slip med stand, avancerer og rejser behersket fasan, riolig i opflugt 
og 
skud. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Irsk setter Navn: Settermosens Alice (Molly) St.bogsnr.: 07564/2007 
Fører: Kent Uladsen Katalog Nr.: 74 
Molly starter i raps senere på stubmark. Anlægger et stort og veldækkende søg i god kontakt til 
føreren. 



Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie og en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring 
med 
sparsomme bevægelser. Opnår sammen med makkerhunden kontakt med agerhøns ved hegn. 
Hønsene kommer på vigerne, Molly respekterer. Situationen kan ikke yderligere bedømmes. 
Molly afprøves i yderligere 2 slip på stub og i brakmark. Bevarer det gode indtryk fra 1. omgang. 
Lille 
chance til fasan ved remise. Slutter med stand, da rejseordre gives letter agerhøns præcis foran 
Molly. 
Rolig i opflugt og skud. 
Fortsætter 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 
 

Dansk Jagthunde Derby Sted: Præstø Prøvedato: 19-09-09 
Irsk setter Navn: Kiwiline´s Garlic St.bogsnr.: 23651/2007 
Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.: 75 
Garlic starter på stubmark. Anlægger et ikke alt for stort og for det meste noget snævert anlagt 
søg. Er 
slippet igennem også noget interesseret i makkerhunden. Farten er moderat. Stilen er præget af 
en kort 
anstrengt galopaktion, hovedet føres i ryglinie, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår sammen 
med 
makkerhunde kontakt med agerhøns ved hegn, preller disse da de letter. 
I 2. omgang på stubmark, bekræftes indtrykket fra 1. slip. Formatet rækker ikke. 
Udgår 
Præmiegrad: 

Erling Clausen / 106 
Dommerens navn og nummer 


