Dansk Jagthunde Derby 2006 ved Gørlev
Lørdag og søndag den 16. og 17. september
HOLD 1.
DOMMER: BJARNE SIIG
B Virak
Keld Sørensen
Virak starter på rapsstub i god vind. Anlægger et
stort og godt anlagt søg. Farten er høj, stilen præges af en energisk aktion og høj hovedføring. 2.
og 3. slip i brak og stub i god vind. Søg, fart og
stil som 1. slip. Støder fasan langs hegn, og
makkerhund finder senere fasan på anvist terræn.
4. slip i roer. Her bliver søg og fart i mindste lag.
Udgår
GS Åens Z. Targa
Ulf Kåberg
Targa starter på rapsstub i god vind. Anlægger et
stort anlagt søg med brede udslag. Farten er høj,
stilen præges af en lidt kort aktion, hovedet føres
i ryglinje og halen bæres lavt. 2. slip på stub i god
vind. Søg, fart og stil som 1. slip. Chance for
fasan i hegn som makkerhund støder. Opnår senere stand i brak, går villig frem på ordre i flere
tempi og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og
skud. 3. slip på stub i god vind. Søg, fart og stil
som 1. slip.
Fortsætter
ES P. O. Setters Cindy
Per Olsson
Cindy starter på rapsstub i god vind. Anlægger i
starten et noget planløst søg, som bedres senere i
slippet. Farten er høj, stilen præges af en energisk
aktion, hovedet føres i ryglinje, og der er momentvis halerørrelse. Viser i perioder noget interesse for hegn. Vi har Cindy ude i 3 slip mere. Hun
arbejder stort og godt i de 2 første slip. Men i
sidste slip i roer trættes hun hurtigt, og det bliver
til for lidt.
Udgår
IS Bomstærk Charma (Griffan)
Linda Larsen
Charma starter på rapsstub i god vind. Anlægger
et moderat anlagt søg med en del stop og roderi.
Har i perioder enkelte gode udslag. Farten er passende, stilen præges af en lidt kort aktion, hovedet
føres det meste af tiden under ryglinje, og der er
momentvis halerørrelse. Vi har Charme ude i 2
slip mere, hvor søg, fart og stil er som i første slip.
Udgår

B Vito
Keld Sørensen
Vito starter på rapsstub i god vind. Anlægger et
stort velanlagt søg godt på bredden.
Farten er høj, går i en prima stil med høj hovedføring. Vi har Vito ude i 4 slip mere. Den arbejder
stort og godt i alle slip. I 4. slip finder makkerhund fasan på anvist terræn. I 5. slip forbigår Vito
chance for fasan i roer.
Udgår
IS Lohmanns Jaffa (Mille)
Frank Krøyer
Jaffa starter på rapsstub i god vind. Anlægger et
stort og godt anlagt søg. Farten er høj, stilen præges af en kraftfuld aktion, høj hovedføring, og
der er halerørrelse. Vi har Jaffa ude i 4 slip mere.
Den arbejder i alle slip stort og godt. I 4. slip er
der chance for fasan på anvist terræn. I 5. slip
forbigår Jaffa fasan i roer.
Udgår
P Villestoftes Snaps
Kenneth Pedersen
Snaps starter på rapsstub i god vind. Anlægger et
meget stort lidt åbent søg. Viser lidt interesse for
hegn. Farten er meget høj, stilen præges af en
kraftfuld aktion, hovedet føres i ryglinje ligeledes
med halen. Vi har Snaps ude i 4 slip mere. Den
arbejder meget stort og godt. 4. slip i brak får den
kontakt med fasan, som bringes til flugt. 5. slip i
roer arbejder Snaps igen stort og godt. Nægter at
sekundere makkers stand og går ind foran. Forbigår chance for fasan på anvist terræn.
Udgår
B Stevnsåens Chap
Jørgen Toftegård Jensen
Chap starter på rapsstub i god vind. Anlægger i
starten et stort og godt anlagt søg, som senere
bliver til et passende søg. Farten er i starten høj,
som aftager til passende. Stilen præges af en energisk aktion og høj hovedføring. Forsvinder ind i
hegn, hvorfra der flygter fasan, uden jeg kan bedømme situationen. Kan holdes for springende
hare. 2. slip på stub i god vind. Her gentager det
aftagne søg og fart sig, som i 1. slip. 3. slip i roer
i god vind. Arbejder her stort og godt. Opnår
stand, går villig frem på ordre uden påvisning af
vildt. Fasan letter bag ved hunden.
Udgår
1

P Hurricane (King)
Peter Gude
King starter på rapsstub i side/ medvind. Anlægger et godt anlagt søg under svære vindforhold.
Farten er høj, stilen præges af en kraftfuld aktion,
høj hovedføring og halen bæres i ryglinje. 2. og
3. slip på stub og brak i god vind. Anlægger her et
stort, men noget planløst og tilfældigt anlagt søg.
4. slip i roer i god vind. Søget er det samme som
foregående slip, men King trættes, og det bliver til
for lidt.
Udgår
ES Bjerndrup Blanco
Sv.Aage Vad
Blanco starter på rapsstub i side/medvind. Anlægger et godt anlagt søg under svære vindforhold.
Farten er høj. Går i en prima stil med høj hovedføring og halerørrelse. 2. slip på stub i god vind.
Søg, fart og stil som 1. slip. 3. slip på stub i god
vind. Søg, fart og stil som 1. slip. Opnår kortvarig
stand inden makkerhund kommer ind foran og
støder fasan. Blanco er rolig i opflugt. Senere ny
stand, går villigt frem på ordre og rejser præcist
fasan. Rolig i opflugt og skud.
Fortsætter
GS Nørre Løgums Beckham
Lorenz Clemmensen
Beckham starter på stub i god vind. Anlægger et
stort anlagt søg godt på bredden. Farten er høj,
stilen præges af en langstrakt galopaktion, høj hovedføring og halerørrelse. Støder fasan i hegn.
Makkerhund finder fasan på anvist terræn. 2. slip
i brak i god vind. Anlægger et godt jagtligt søg.
Opnår stand, går villigt frem på ordre og rejser
præcis fasan, rolig i opflugt og skud.
Fortsætter

HOLD 2
DOMMER: MARTIN CLAUSEN
ES Lammefjordens Andrea
Finn Møller Jørgensen
Andrea slippes på stor stubmark, hvor den I starten anlægger et passende stort og for det meste
velanlagt søg, senere bliver søgsmønsteret noget
snævert med en del forkerte vendinger. Stilen er
med tilpas hovedføring, lidt kort anstrengt galopaktion og halen føres lidt lavt, men med bevægelser. Chance til agerhøns, som lå i god vind udnyttes ikke. Viser rimelig respekt ved opflugt. Afprøves i 2. slip, hvor jagtlysten mangler, burde vise
mere intensivitet, stilen slår ikke til, er meget slap
og uinspireret.
Udgår
2

B PVN´s Victor
Knud Johansen
Victor slippes på stub, hvor den anlægger et noget
snævert søg, hvor udslagene burde være dybere.
Stilen går an. Pæn hovedføring, lidt kort galopaktion. Der mangler lidt jagtlyst og appel. Afprøves i 3 slip mere, hvor jagtlysten er bedret, udslagene burde være dybere. I 3. slip opnår Victor
stand for fasan. Rejser på ordre godt og præcist.
Ro i opflugt og skud. Afprøves i roer. Indtrykket
er ikke blevet bedre, manglende søgsbredde.
Slutter med stand. Rejser igen godt og præcist. Ro
i opflugt.
Udgår
GS Nymarkens Juno
Henrik Gejl Christensen
Juno slippes på stor stubmark, hvor den i starten
anlægger et stort og velanlagt søg i passende høj
fart. Stilen er med hovedet ført i ryg linie og der
under, lidt kort stikkende galopaktion og hængende hale uden bevægelser. Senere i slippet bliver søgsmønsteret noget rodet og tilfældigt anlagt. Det bliver nu til for lidt. Der mangler jagt lyst
og energi. Chance til agerhøns i god vind som
føreren træder op. Afprøves i 2. slip. Stilen alene
berettiger ikke til videre afprøvning.
Udgår
P Dirty Danser
Alex Nissen
Dancer slippet på stor stubmark, hvor den anlægger ett meget stort og særdeles velanlagt søg i høj
fart og prima stil. Chance til agerhøns på anvist
terræn som kunne have været udnyttet, hvis ikke
Dancer havde slået langt bagud på allerede afsøgt
terræn. Afprøves i 3 slip mere i roer. Indtrykket
fra 1. slip bevaret, Chance til fasan 2 gange i god
vind som makkerhundene udnytter. Igen slår
Dancer langt bagud på afsøgt terræn. Slutter i sidste slip med stand for fasan, rejser på ordre godt
og præcist. Ro i opflugt og skud. Viser 2 gange
spontant sekundering.
Udgår
ES Troldmarkens Freja
Allan Nissen
Freja slippes på stubmark, hvor den anlægget et
stort og velanlagt søg. Går i høj fart og god stil
med høj hovedføring, god galopaktion og spil i
halen. Opnår føling med fasaner, som letter uden
Frejas skyld, forfølger lidt. Viser stor jagtlyst og
energi. Afprøves i 2 slip mere i roer, indtrykket
fra 1. slip bevares. Slutter med stand for fasan,

rejser på ordre godt og præcist. Ro i opflugt og
skud.
Fortsætter
IS Felix
Flemming Jensen
Felix slippes på stubmark, hvor den anlægger et
passende stort og for det meste velanlagt søg. Går
i en god stil, hvor hovedet føres i ryglinie, god
kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Går en kort tur med hare. Senere støder
Felix fasan og er en del urolig. Yderligere chance
til fasan, som makkerhunden påviser. Afprøves i
3 slip mere, hvor indtrykket fra 1. slip bevares.
Har igen en kort haretur. I sidste slip i roer bliver
søget alt for åbent og egenrådigt, støder langt ude
ved hegn mange fasaner, preller langt.
Udgår
IS Fyledalens Isel of Man (Chess)
Jan Paradis
Chess slippes på stor stubmark, hvor den anlægger et alt for stort og tilfældigt søg. Går for det
meste for sig selv, er meget ulydigt. Stilen er god
med passende høj hovedføring, god kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. Afprøves i 2. slip på stubmark, hvor den starter med
at gå af anvist terræn, da den kommer tilbage, er
søget ikke blevet bedre for til slut at gå helt ned.
Udgår
IS Freja
Flemming Jensen
Freja slippes på stor stubmark, hvor den anlægger
et alt for stort og tilfældigt søg. Går for det meste
for sig selv, er meget ulydigt. Stilen er god med
passende høj hovedføring, god kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. I 2.
slip bedres søgsmønsteret ikke. Stilen er nu med
noget lavt hovedføring. Slutter slippet med at
jagte småfugle og er meget vanskeligt at få koblet.
Udgår
P Fugledes Dirch,
Flemming Fuglede Jørgensen
Dirch slippes på stubmark, hvor den anlægger et
stort og velanlagt søg, går i høj fart og god stil
med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion og spil i halen. Afprøves i 4 slip mere.
Makkerhunden udnytter fasan på anvist terræn.
Slutter i roer med stand for fasaner, rejser godt og
præcist. Ro i opflugt og skud.
Fortsætter

ES Sikas II Jack (Paw),
John Nielsen
Jack slippes på stub, hvor den anlægger et stort og
særdeles velanlagt søg. Går i høj fart og prima stil.
I 2. slip på stub bevares indtrykket fra 1. slip.
Opnår stand for fasan. Rejser lidt forsigtigt, men
præcist. Ro i opflugt. Dækkes senere af for skud
og er rolig da jeg skyder.
Fortsætter
ES Lammefjordens Zar
Asger Mogensen
Zar slippes på stubmark, hvor den anlægger et
noget snævert søg, udslagene burde være dybere.
Stilen er med passende høj hovedføring. Lidt kort
anstrengt galopaktion og spil i halen. Mangler lidt
jagtlyst og energi. Afprøves i 2 slip mere, indtrykket fra 1. slip bevares. Opnår ved remise stand for
fasan, som letter uden avance. Rimelig respekt i
opflugt. Dækkes af for skud, ro ved skudafgivelse. Slutter i roer med stand for fasan, rejser
godt og præcist, ro i opflugt.
Udgår

HOLD 3
DOMMER: MOGENS VESTERGAARD HANSEN
ES Sport
Peder Enøe Pedersen
Sport afprøves på stupmark. Afsøger marken i et
tilpas stort og bredt anlagt søg. I starten af slippet
har Sport tendens til at vende forkert i højre side,
men som slippet skrider frem, er søget anlagt med
overvejende korrekte vendinger. Farten er høj.
Stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Sport sekunderer
makker med støtte fra føreren. Sport afprøves i
yderligere fire slip i henholdsvis roer og på stub.
Bevarer det gode indtryk hvad, søg, fart og stil
angår. I roer søger Sport meget stort og bredt.
Afprøves kort på stub, hvor en nyslået flok agerhøns letter af sig selv langt fremme. Opnår stand i
roer, går villigt frem uden påvisning af vildt. Fasan letter i området langs med majs. I det sidste slip
på stub, ses fasaner flygte fra remisse, situationen
kan ikke bedømmes.
Sport udgår
P Affers Anton
Marianne Kronholm
Anton slippes på stub. Afsøger marken i et tilpas
bredt anlagt søg. I starten af slippet er søget dog en
anelse snævert anlagt. Farten er høj. Stilen tilpas
god med hovedet ført i niveau med ryglinien,
kraftfuld galopaktion, samt begrænset halerørelse. Har en del stop og markeringer i første
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halvdel af slippet. Anton afprøves i yderligere to
slip i roer. I 2. slip har Anton en oplagt chance for
en flok agerhøns, som makkerhunden støder,
kort efter Anton er søgt forbi. I 3. og sidste slip,
som er meget langt, udviser Anton god kondition,
men vender overvejende forkert i venstre side
slippet igennem. Kaldes fra hare to gange.
Anton udgår
B Mick
Karsten Thomsen
Mick slippes på græsmark. Afsøger marken i et
søg, der er præget af en del stop. Har nogle gode
brede udslag, men der mangler kontinuitet i søget. Farten er tilpas høj. Stilen tilpas god med
hovedet ført i niveau med ryggen og tilpas stræk
i galoppen. Har lille chance for fasaner, som makkerhunden støder i kanten af skel tilslut i slippet.
Mick afprøves i yderligere et slip i roer. Søget er
hér for snævert anlagt. Mick søger ret frem i marken og tager stand. Løser selv og tager ny stand.
Lige inden føreren når frem, løser Mick igen.
Mick udgår
GS Møllens Fonzie
Cecilie Smed
Fonzie afprøves på græsmark. Afsøger marken i
et meget stort og bredt anlagt søg. Har en del
forkerte vendinger slippet igennem. Farten er
meget høj. Stilen god med højt båret hoved, lang
og kraftfuld galopaktion, samt lidt halerørelse.
Har et par kraftige markeringer i kanten af skrub/
bevoksning. Søger ind i bevoksningen, og kort
efter kommer to fasaner på vingerne. Fonzie
kommer ud af bevoksningen og kaldes til orden.
Fonzie afprøves i yderligere et par slip i roer. Bevarer det gode brede søg, og den høje fart fra
første slip. Har dog stadigvæk nogle forkerte vendinger. I 2. slip søger Fonzie direkte ind i en stor
flok agerhøns. Er rimelig rolig i opflugt. I sidste
slip bliver Fonzie træt og går til sidst helt ned.
Fonzie udgår
IS Klippeøens D. Malou
Kim Juul Jensen
Malou slippes på stub. Afsøger overvejende marken i et stort og offensivt søg, med gode brede
udslag, men er til tider svær at holde fra remiser
og hegn. Farten er høj. Stilen tilpas god, med
hovedet ført i niveau med ryglinien og derover,
tilpas stræk i galoppen og en smule halerørelse.
Kan holdes fra råvildt. Malou afprøves i yderligere 3 slip i roer og tilslut kort på stub. I 2. slip
kunne søget ønskes mere offensivt, hvor Malou
har et par slag bagud i terrænet. Støder fasan. I 3.
slip er søget rigtigt godt anlagt slippet igennem. I
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3. slip har Malou chance for fasan i roer langs
med majskant.
Malou udgår
GS Q-bics Holly Dina
Klaas Venborg
Dina afprøves på stubmark. Afsøger marken i et
godt anlagt søg med gode brede udslag. Farten er
høj. Stilen er præget af, at hovedet overvejende
føres i niveau med ryglinien. I korte perioder føres hovedet under ryglinien. Tilpas stræk i galoppen, der når hovedet føres lavt, kan virke tung.
Begrænset halerørelse. Dina afprøves i yderligere
et par slip i roer. I 2. slip, søger Dina ret frem i
terrænet og forsvinder i majs. Der ses kort efter
flere fasaner i luften. Situationen kan ikke bedømmes. I 3. slip trættes Dina et stykke inde i
slippet, og går til sidst helt ned.
Dina udgår
ES Storm
Aksel Spangsberg
Storm afprøves på stubmark. Afsøger marken i et
stort og bredt anlagt søg, med god arealdækning.
Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved,
langstrakt galopaktion og højt ført hale. Storm
afprøves i yderligere 4 slip i henholdsvis roer og
tilslut på stub. Bevarer det gode indtryk hvad søg,
fart og stil angår. Støder fasan i 3. slip. Har lille
chance for fasan, som makker støder langs med
majs.
Storm udgår
P Villestoftes Nicki
Steen Bendt
Nicki afprøves på stubmark. Nicki får ikke vist et
sammenhængende søg. Vi stopper til sidst afprøvningen. Søg og stil kan ikke bedømmes.
Nicki udgår
P Metrinelunds Mitzi
Villy Loven
Mitzi afprøves på stubmark. Afsøger marken i et
stort offensivt søg, med brede udslag. Farten er
meget høj. Stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt halerørelse. Forfølger
hare et godt stykke. Mitzi afprøves i yderligere 4
slip. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og
stil angår. I 2. slip i roer opnår Mitzi stand i kanten
af majs. Da vi er på vej ned til hunden, rykker
Mitzi frem og ind i første majsrække og tager ny
stand. Føreren ser ikke Mitzi tager ny stand og
fløjter på hunden, der herefter rejser fasan. Mitzi
er herefter svær at holde fra majsene. Har senere
chancer for fasan.
Mitzi udgår

GS Nymarkens Jingo
Michael Strømberg
Jingo slippes på stubmark. Afsøger marken i et
stort og bredt anlagt søg. Farten er i starten høj,
men Jingo går noget ned tilslut i slippet. Respekterer hare. Jingo afprøves i yderligere 4 slip i henholdsvis roer og til slut på stubmark. Bevarer det
gode indtryk hvad søg og stil angår. Er ude i et
langt slip i roer og udviser hér god kondition.
Afprøves kort på stub, hvor en nyslået flok agerhøns letter af sig selv langt fremme. Støder fasan
i roer i kanten af majs.
Jingo udgår
ES Kit
Per Olsson
Kit afprøves på stubmark. Kit starter med et par
enkelte gode udslag, men herefter er søget overvejende lagt bag ved føreren, med flere forkerte
vendinger. Kit vil ikke slå sig fri og formatet slår
ikke til på dagen. Farten er acceptabel høj. Stilen
god med højt båret hovedet, tilpas stræk i galoppen og livlig halerørelse.
Kit udgår

HOLD 4
DOMMER: SØREN STÆRKÆR
B Stevnsåens Renault
Torben Klindt
Renault starter på stub i modvind. Søget, der er
snævert anlagt omkring fører, mangler bredde og
fremdrift. Farten er begrænset. Stilen er tilpas,
dog med en noget kort galopaktion. Hovedet føres i ryglinie og derunder. Der er god kontakt til
fører. Der trædes agerhøns op midt på anvist terræn. Renault mangler gejst og intensitet. I 2. slip
starter Renault godt, men kort efter bliver det til
for lidt, med søg, fart og stil som i første slip.
Renault udgår
P Villestoftes Mie
Bent Olsen
Mie starter på stub i modvind og anlægger et stort,
offensivt søg i høj fart og en god stil. Mie går for
det meste i en smidig, momentvis lidt kort, galop.
Hoved og hale føres i ryglinie, og der er tilpas
halerørelse. Der er god kontakt til fører. Der trædes agerhøns op efter hundene midt på anvist terræn. Mie afprøves i yderligere 5 slip i roer (3
gange) på stub og i brak. Hun bevarer det gode
indtryk lige til det sidste og viser stor jagtlyst og
god kondition. I 3. slip i roer har Mie en højrejst
stand, men inden fører er oppe ved hunden, går
Mie frem og rejser en fasan og preller denne. Mie

viser, at hun også magter at arbejde i høj brak. I 5.
slip behandler makker fugl.
Mie udgår
ES Lammefjordens Zanto
Leif Hermann
Zanto starter i efterafgrøde med sennep i modvind, og anlægger et stort, velanlagt søg i god fart
og en god stil. Zanto går i en lang, kraftfuld galop. Hoved og hale føres i ryglinie og der er tilpas
halerørelse. Der er god kontakt til fører. Ingen
fugle i slippet. Zanto er dagen igennem lydig og
velført. Zanto afprøves i yderligere 3 slip i roer,
hvor han i starten holder det gode niveau, men
som dagen skrider frem, mister Zanto intensiteten
og går noget ned. I 4 slip i roer trættes Zanto og
makker finder fugl.
Zanto udgår
P Jo-Kjells Lysa
Søren Møller Jensen
Lysa afprøves i 5 lange slip på sennep, roer, brak,
roer og brak. Søget er stort og velrevierende. Farten er høj. Stilen er god. Lysa arbejder i en lang,
smidig galop. Hovedet føres i ryglinie. Halen føres i ryglinie med tilpasse bevægelser. Der er dagen igennem god kontakt til fører. Lysa er dog
meget svær at koble efter 1. slip. Lysa bevarer det
gode indtryk til det sidste og viser stor jagtlyst og
god kondition. I brak arbejder Lysa i et godt jagtsøg - også dette magtes. I 5. slip i roer senere i
brak fortsætter Lysa ufortrødent. I brak opnår Lysa en stand, hun avancerer villigt på ordre, men
påviser ikke vildt. Senere opnår Lysa en højrejst
stand. Inden rejseordre letter flere fasaner ret foran Lysa, uden at hun er skyld deri. Lysa er komplet rolig i opflugt og skud. Lysa har respekteret
hare.
Lysa fortsætter
GS Zettertjärns Shadow
Anders Andersson
Shadow afprøves i fire slip på stub, roer, roer og
brak. Søget er meget stort og velanlagt. Farten er
høj, og stilen, der er prima, er præget af en lang,
kraftfuld galopaktion. Hovedet føres over ryglinie. Halen føres i ryglinie med gode bevægelser.
Shadow viser god kontakt til fører, og er til stadighed lydig og velført. Shadow viser stor jagtlyst og stor kondition. I 4. slip i brak opnår
Shadow en højrejst stand, han slår under vind og
opnår en ny stand. Umiddelbart letter en fasan ret
foran Shadow, uden at han er skyld deri. Shadow
er komplet rolig i opflugt og skud. Situationen er
jagtbar. Shadow har vist takter til det helt store.
Shadow fortsætter.
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B Prinz
Per Iversen
Prinz starter på stub i modvind og anlægger et
godt jagtsøg foran fører. Farten er god, og stilen,
der er god, er præget af en energisk galop, med
god stræk i galoppen. Hovedet føres i ryglinie.
Der er god kontakt til fører. Ingen fugle i slippet.
Prinz er til stadighed lydig og velført. Prinz afprøves i yderligere to slip i roer. Han starter godt
begge gange, men som slippene skrider frem, bliver søget for lille, og der mangler intensitet over
hundens arbejde. I 2. slip trædes fasan op på anvist terræn.
Prinz udgår
IS Flicka
Johnny F. Andersen
Flicka starter på stub senere roer i modvind og
anlægger et godt søg med god udnyttelse af vind
og terræn. Farten er i starten høj, senere god, og
stilen, der er god, er præget af en smidig galop.
Hovedet føres i ryglinie. Halen føres slap, hængende. Der er god kontakt til fører. Flicka har en
kraftig markering, kort efter stødes en fasan i
samme område. Flicka observerer slet ikke fasanen. Flicka afprøves i yderligere tre slip i roer.
Hun starter godt i andet slip, men som dagen skrider frem, bliver søget snævert anlagt omkring fører, og farten bliver kun tilpas. I 4. slip bringer
Flicka sig i kontakt med flere fasaner, der letter
fra området, hvor Flicka arbejder. Flicka viser tilpas respekt.
Flicka udgår.
ES Vega Du Mas Dèyraud
Allan Olesen
Vega afprøves i tre slip i roer, roer og stub sluttelig brak. Søget er meget stort og velrevierende.
Farten er høj. Stilen er god. Vega går i en lang,
kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i ryglinie.
Halen føres med gode bevægelser i ryglinie. Der
er god kontakt til fører. Vega er dagen igennem
lydig og velført. I 1. slip har Vega en stand uden
påvisning af vildt. I 2. slip har Vega en stand uden
påvisning af vildt. I 3. slip i brak opnår Vega en
højrejst stand. Hun avancerer igen villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Vega slår under vind
og opnår en ny stand. Igen går Vega villigt frem
og rejser præsist flere fasankyllinger. Vega viser
tilpas ro i opflugt og skud. En god dagspræstation.
Vega fortsætter
IS Donna
Kim Jacobsen
Donna afprøves i 5 slip på stub, roer og brak.
Søget er stort, offensivt og periodevis fremadret6

tet. Farten er høj, og stilen er god. Donna arbejder
i lang, smidig galop. Hovedet føres i og over ryglinie. Halen føres slapt og hængende. Der er tilpas
kontakt til fører. I 1. slip har Donna en højrejst
stand, hvor hun avancerer villigt på ordre, uden
at påvise vildt. Makker behandler fugl. I 2. slip
trædes der en fasan op på anvist terræn efter hundene. I 4 slip finder makker fugl. I 5. slip arbejder
Donna noget åbent, og mister derved en god
chance for fasaner i et hjørne af marken. Donna
bevarer stor jagtlyst og intensitet til det sidste og
viser god kondition.
Donna udgår
P Jantors Tiger
Carsten Fredslund Jensen
Tiger starter på stub senere i roer og anlægger et
stort, velrevierende søg. Farten er høj og stilen er
god. Tiger går i en lang, kraftfuld galopaktion.
Hoved føres i ryglinie. Halen føres i ryglinie med
gode bevægelser. Der er god kontakt til fører.
Makker finder fugl. Kort efter opnår Tiger en
højrejst stand. Inden fører er helt oppe ved hunden, letter en fasan ret foran Tiger, uden at han er
skyld deri. Tiger er komplet rolig i opflugt og
skud. I 2. slip på stub arbejder Tiger prima - velrevierende i høj fart og en god stil. Tiger er lydig
og velført.
Tiger fortsætter

HOLD 5
DOMMER: NIELS ERIK KRÜGER
ES Bjerndrup Powell
Tage Skov
Powell slippes på stub i god vind. Farten er høj,
stilen er god, hovedet føres i ryglinie eller der
over, der er en god kraftig galopaktion, halen
bæres pænt med momentvis rørelse. Powell viser
et passende stort søg, med gode udslag, og passende afstand mellem slagene, og god kontakt til
føreren. Viser respekt for flygtende råvildt. Trættes lidt til sidst i slippet. 2.slip i roer, går Powell
som i første slip, har nogle forkerte vendninger.
Chance til 2 x agerhøns, der ikke bliver udnyttet.
Powell afprøves i tre slip mere, holder fart stil
dagen igennem, søget skæmmes lidt af flere forkerte vendinger. Chance til fasaner i mose område, som makker finder. Senere i roer får Powell
føling med fasan, men magter ikke at få den sat,
fasanen kommer på vingerne, her kunne Powell
vise mere respekt.
Udgår

GS Nørre Løgums Bartes
Robert Poulsen
Bartes starter på stub i god vind. Farten er tilpas
høj, stilen er iorden, hovedet føres i ryglinie, i
starten er aktionen lidt kort, da han bliver varmet
op, vises en god langstrakt galopaktion, med passende haleføring, lidt rørelse ville pynte. Bartes
viser et passende stort søg, med passende afstand
mellem slagene, i god kontakt til fører, har et par
forkerte vendninger. Bartes har flere markeringer
som han selv udløser, får stand, avancerer villigt
på ordre, påviser ikke vildt. Sekunderer brønddæksel på lang afstand. Afprøves i fire slip mere i
roer, Bartes viser samme fart og søg som i første
slip der dog skæmmes af mange kraftige markeringer, som han udløser, når fører er fremme ved
Bartes. Bartes opnår fast stand, avancerer hårdt
frem på ordre, men påviser ikke vildt. Chance til
fugl i 2. og 5. slip.
Udgår
GS Papaya
Jan Lorentsen
Papaya slippes på stub i god vind. Viser et passende stort søg, der dog kunne være mere offentsivt, har nogle forkerte vendinger, hun er noget afhængig af fører. Farten er god. Stilen er god
når hun strækker ud, men til tider er aktionen lidt
kort, hovedet føres i ryglinie, lidt rørelse i halen
ville pynte. 2. slip i roer går hun godt, bliver lidt
generet af makkers førers fløjten. Papaya opnår
stand, løser og arbejder sig frem på fært, og agerhøne kommer på vingerne til venstre for hende,
ro i opflugt. Papaya prøves i 4. slip mere, stand i
mose som hun selv udløser, lille chance til fugl i
4. slip, som makker påviser, trættes noget til sidst
i slippene. I 6.slip er det som om, hun har fået nyt
luft, hun går stort og flot i roer, kommer desvære
til at støde fasan i god vind viser promte respekt.
Udgår
ES Troldmarkens First Base
Poul B. Thomsen
Base afprøves på stub i god vind. Farten er god.
Der er en god stil, hovedet føres i ryglinie eller
der over, Base går i en god aktion, og der er
momentvis halerørelse. Søget er af passende størelse, med en del forkerte vendninger, mere
fremdrift i søget ønskeligt. God kontakt til fører.
2.slip i roer viser Base et stort og godt anlagt søg,
i bedste fart og stil. Base opnår stand, avancerer
villigt på ordre i flere tempi, påviser ikke vildt i
første omgang, Base arbejder videre på fært og
støder til sidst agerhøne, er noget urolig i opflugt,
men kaldes til orden. 3.slip i mose senere roer,
viser Base igen et godt søg, stand avancerer villigt
på ordre, påviser ikke vildt. Afprøves i 3.slip me-

re, arbejder godt, men bliver træt til sidst. Chance
til to gange fugl som ikke udnyttes.
Udgår
IS Zarinaice
Martin Tjørnelund
Zarinaice starter i sidevind i roer.Kort efter start
får hun føling med hønseflok, når lige at stå, inden de letter, Zarinaice er rolig i opflugt. Hun slår
langt ud under vind, støder høne i dårlig vind.
Forfølger denne et kort stykke. 2.slip i roer; Går
stort og flot. 3. slip på stub, senere moseområde.
Farten er høj, stilen god, hovedet føres i ryglinie
eller der over, galopaktionen er langstrakt, der er
en pæn haleføring. Opnår stand i moseområde. På
ordre rejser hun præcist fasankuld, Zarinaice er
tilpas rolig i opflugt og skud.
Fortsætter
ES Viki
Jan Christensen
Viki starter i roer i sidevind. Fart søg og stil kan
ikke bedømmes i dette slip, da Viki ikke bryder
sig om at gå i roer, Viki viser nogen interesse i
makker. Makker påviser fugl i slippet. 2. slip på
stub i god vind, viser Viki et søg af begrænset
størrelse, vender rigtig på i vinden. Stilen er god,
hovedet føres i ryglinie, der er en god let galopaktion, pæn haleføring med rørelse. Prøves i to
slip mere, I roer har Viki et par gode udslag, men
det er ikke terræn hun bryder sig om, slutter slippet på stub, har efterlader hun et godt indtryk.
Viki havde en lille Chance til fugl i 3. slip.
Udgår
P Fugledes Dina
Keld Nielsen
Dina slippes i sidevind i roer. Viser et godt søg i
god fart. I roer er stilen god. I lavning ses agerhøne flygte, situationen kan ikke bedømmes. Dina støder i dårlig vind høns, går lidt med. Umiddelbart efter koblingsordre opnår Dina stand
ved roekant. Da vi er på vej op udløser Dina og
slår under vind og nagler fuglen, Rejser præcist
agerhøne på ordre, komplet ro i opflugt og skud.
Dina afprøves senere på stub. Farten er høj, stilen
er god, hovedet føres i ryglinie. God aktion, lidt
kedelig haleføring. Starter i lidt snævert søg, som
hurtig bliver stort og godt anlagt på vinden. Passende afstand mellem slagene. God kontakt til fører.
Fortsætter
ES Balto
Søren Christensen
Balto prøves i roer i sidevind. Balto er ikke meget
for at komme ind i roemarken, og bruger megen
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tid på den tilstødende stubmark, her præges stilen
af hovedet ført under ryglinie, lidt kort aktion,
halen føres pænt. Chance til agerhøns, som ikke
udnyttes. 2. slip på stub i god vind, stilen bliver
ikke bedre, søget er stort, men det skæmmes af
mange slag tilbage i terrænet, slutter slippet i roer,
her viser Balto et fornuftig søg. Prøves en sidste
gang i roer, Balto går sig meget op i dette slip,
viser et stort og godt anlagt søg op i vinden, Balto
støder fasan i god vind, kan holdes i opfløj, senere kommer fasan i luften i området, hvor Balto
befinder sig, han kan holdes igen.
Udgår
IS Bomstærk Djenka
Knud Hansen
Djenka slippes i roer i sidevind. Farten er høj,
stilen god, langstrakt aktion, hoved og hale føres
pænt. Søget er stort og for det meste godt tilrettelagt. Viser lidt intresse i makker i starten, men slår
sig hurtig fri. Kommer i kontakt med hare og
forfølger denne langt ud af terrænet med fuld
hals. Chance til agerhøne, som jeg træder op.
Djenka afprøves på stub/roer, viser et stort søg,
med passende afstand mellem slagene, har et par
forkerte vendinger, Djenkas stil er prima på stub.
Får føling med høns, får dem på vingerne, rimelig rolig i opflugt. Støder ny fugl og preller denne
et stykke, er lidt svær at koble. Djenka prøves i to
slip mere, går som tidligere. Støder 2 x fugl og
preller hver gang.
Udgår
ES Matjø
Erling Clausen
Matjø starter i roer i sidevind. Farten er høj, aktionen let og ubesværet. Høj hovedføring, og der er
bevægelse i halen. Søget er meget stort og godt
anlagt. Hun har et par markeringer, som hun selv
løser. Viser overlegen respekt da makker kommer
tæt forbi efter en hare med fuld hals. Matjø har en
lille chance til enlig agerhøne, som jeg træder op
på stubben udenfor roerne. Matjø er ude i 6. slip
mere i skiftende terræner. Går stort, flot og usvækket alle slippene igennem. Matjø har 2 stande, hvor hun avancerer villigt på kommando,
men kan ikke påvise vildt. Har chance til fasan i
højre side af marken, hvor fører vil have Matjø til
at søge i venstre side. Slutter med stand i roer,
avancerer villigt på ordre, rejser fasanhøne og
lille kylling, tilpas rolig i opflugt og skud.
Fortsætter

HOLD 6
DOMMER: FLEMMING SØRENSEN
GS Springset Lively Joy
Søren Brøndum Thygesen
Joy slippes på græs og stub. Den anlægger et passende stort, men noget ungdommeligt søg, hvor
mere kontinuitet og intensitet er ønskeligt. Farten
er god. Stilen er fin med velbåret hoved, let og
elegant galopaktion, pæn haleføring med
momentvis bevægelse. God kontakt til føreren. I
2. og 3. slip i roer arbejder Joy som i første slip.
Har enkelte umotiverede stop i søget. I 4. og 5.
slip i roer går Joy igen fornuftigt, makkerhunden
påviser fugl på anvist terræn.
Udgår
GS Åens XL Paw
Knud Petersen
Paw anlægger på græs og stub et passende stort
søg, hvor der kunne ønskes større afstand mellem
slagene. Farten er god. Stilen i orden med hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld men
noget tung galopaktion, pæn haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren. I 2. slip i roer
arbejder Paw som i første omgang. I 3. slip i roer
arbejer Paw i et tilfældigt søgsoplæg, hvor arealdækningen i højre side af marken ikke dækkes
tilfredsstilende. Paw forbigår 2 oplagte chancer til
fasan. I 4. omgang starter Paw fornuftigt. Makkerhunden påviser en fasan på anvist terræn.
Denne preller Paw og fortsætter ind i mose, hvori
den fortsætter i et selvstændigt søg uden den fornødne kontakt.
Udgår
ES Siv
Thomas Klit
Siv startes på stub, hvor den anlægger et stort og
arealdækkende søg. Farten er høj. Stilen er god
med velbåret hoved, energisk galopaktion, hængende hale uden bevægelse. Arbejder i god kontakt med føreren og er lydig og velført. Støder en
flok agerhøns, udviser komplet respekt i opflugt.
I 2. og 3. slip i roer arbejder Siv som i første
omgang. I 4. slip i roer arbejder Siv igen fornuftigt. Makkerhunden udnytter fasan i kanten af
anvist terræn. I 5. og 6. slip fortsætter Siv sit solide
arbejde, men flere chancer for fasan udnyttes ikke.
Udgår
GS Nørre Løgums Brus
Peter Eliasen
På stub anlægger Brus et passende stort, men noget ungdommeligt søg, hvor der forekommer flere umotiverede stop og markeringer i søget. Far-
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ten er høj. Stilen er flot med højt båret hoved, let
og elegant galop, livlige halebevægelser. Makkerhunden påviser en flok høns på anvist terræn.
I 2. og 3.slip arbejder Brus som i første omgang.
Mere intensitet og målbevisthed er ønskeligt. I
4.og 5.slip arbejder Brus i et stort og veltilrettelagt
søg. Makkerhunden påviser fasan på anvist terræn.
Udgår
P Fugledes Don Camillo
Børge Sommer
Fugledes Don Camillo startes på græs og stub,
hvor den anlægger et stort, men noget ungdommeligt søg, hvor bedre kontinuitet er ønskeligt.
Farten er høj. Stilen er i orden med hovedet båret
i niveau med ryglinien, aktionen er energisk men
noget kort, pæn haleføring med momentvise bevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren.
Opnår stand, avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. I 2. og 3. slip i roer arbejder Don
Camillo i et meget stort og arealdækkende søg i
meget høj fart. Straks efter at være sluppet i 2. slip
støder makkerhunden et kuld fasaner i kanten af
anvist terræn. I 4.slip arbejder Don igen stort og
offensivt. Opnår stand langt ude. Avancerer frem
og nagler fuglen. På ordre avancerer Don kort og
rejser præcist en fasan, komplet rolig i opflugt og
skud.
Fortsætter
B Stevnsåens Firot
Steen Ulrik Hansen
Stevnsåens Firot slippes på stub, hvor den anlægger et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg
med bedste udnyttelse af vind og terræn. Farten er
meget høj. Stilen er aldeles smuk med høj hovedføring og langstrakt galopaktion. Udviser stort
intensitet og jagtlyst. I 2.slip i roer fortsætter Firot
det tiltalende arbejde - en virkelig dejlig breton at
se i marken. I 3.slip i roer starter Firot igen stort
og flot, men desværre begynder den at søge med
vedvarende hals.
Udgår
GS Åens Yes
Tor Vollen
På stub viser Yes et søg af moderat størrelse, hvor
udslagene kunne ønskes større. Farten er god. Stilen i orden med hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld, men noget tung galop, pæn haleføring. God kontakt med føreren. I 2.slip i roer
starter Yes i et passende stort søg, men som slippet
skrider frem, mister den intensiteten i sit arbejde,
og søget er ikke tilfredsstillende. I 3.omgang i
roer arbejder Yes i et passende stort og veltilrettelagt søg. Opnår højrejst stand. Fasan letter præcist

foran Yes, der er rimelig rolig i opflugt og skud.
Udgår
ES Lammefjordens Zaki
Ulrik Nielsen
Lammefjordens Zaki viser på stub et meget stort
og arealdækkende søg, med god udnyttelse af
vind og terræn. Farten er høj. Stilen er god med
velbåret hoved, langstrakt galopaktion og pæn
haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren
og er lydig og velført. I 2. og 3. slip i roer fortsætter Zaki det fornemme arbejde. Makkerhunden
påviser i 3. slip en fasan på anvist terræn. I 4.slip
arbejder Zaki i et tilfældigt søgsoplæg. Opnår
kortvarig stand, går frem og rejser en fasan, lidt
urolig i opflugt. Der er yderligere 2 chancer for
fasan på anvist terræn som ikke udnyttes. I 5. slip
i roer er der igen chancer til fasaner, som ikke
udnyttes.
Udgår
GS Storåens Cash
Poul Erik Dahl
Storåens Cash anlægger på stub et stort og arealdækkende søg med bedste udnyttelse af vind og
terræn.Farten er høj. Stilen er flot med højt båret
hoved, langstrakt galopaktion og pæn haleføring.
Arbejder i god kontakt med føreren. Forfølger
kort en hare ud af terrænet. I 2. slip i roer støder
Cash straks efter at være sluppet, et kuld fasaner i
kanten af anvist terræn, rolig da fuglene flygter.
Opnår højrejst stand, avancerer villigt på ordre,
påviser ikke vildt. I yderligere 3 slip i roer fortsætter Cash det gode arbejde. Opnår i 5. slip stand.
Avancerer villigt på ordre og rejser præcist en
fasan, komplet rolig i opflugt og skud.
Fortsætter
P Idimum-Rona
Aage Christiansen
Idimun Rona slippes på stub. Viser et kolosalt stort
søg i meget høj fart. Stilen er aldeles fortrinlig
med høj hovedføring, langstrakt og elegant galopaktion, pæn haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren. Holder meget høj intensitet og
jagtlyst gennem hele slippet. I 2.slip i roer fortsætter Rona arbejdet af meget høj klasse. I 3.omgang
i roer søger Rona stort og offensivt. Opnår højrejst stand, avancerer frem og nagler fuglene. På
ordre avancerer Rona villigt og rejser en flok agerhøns, komplet rolig i opflugt og skud.
Fortsætter
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HOLD 7
DOMMER: LARS NIELSEN
B Stevnsåens Kikie
Claus Raahauge
1.slip anlægger på stub/brak i høj fart et offentsivt
søg i en energisk stil, mærker fært i brak, opnår
stand, fasaner letter, inden vi når op, Kikie forfølger kort, kommer hurtigt tilbage til området, opnår ny stand avancerer villigt på ordre, vi kan se
flere fasaner løbe rundt i området, rejser præcist
en fasan, ro i opflugt. 2. slip: Anlægger her et stort
velanlagt søg med gode brede udslag. Kikie dækkes senere af, hvor der skydes over hende, hun
forholder sig rolig i skud.
Fortsætter
ES Västfrontens Nestor
Andras Talpai
1.slip på stub/brak: Anlægger her i god fart et
godt veltilrettelagt søg, stilen er med en smidig,
langstrakt galopaktion, hovedet føres i ryglinie,
makkerhund finder fugl, som Nestor ikke kan
lastes for. 2. -3. -4. slip: Bevarer her sit gode indtryk, der ses ikke vildt. 5. slip ved udsætningsremisse her forsvinder Nestor sammen med makkerhund, der ses og høres fasaner i luften, men
terræn er uoverskueligt. 6. slip i brak: Her støder
Nestor fasan 2 gange men viser promte respekt,
Nestor er en hund af stort format, men på dagen
ville det ikke lykkes.
Udgår
P Villestoftes King
Gunnar Larsen
1. slip på græs: Anlægger her et noget planløst søg
i høj fart, stikker en del frem i terræn, stilen er god
med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved,
bliver til slut noget egenrådig. 2. slip: Bevarer her
indtryk fra tidligere, kommer i kontakt med hare
2 gange, som forfølges, er herefter noget svær at
koble.
Udgår
ES Brit
Ove Jensen
1. slip: Anlægger på stub/brak et godt veltilrettelagt søg i høj fart, stilen er god, hoved i og over
ryglinie, der er stræk i galoppen, der er halerørelse, der ses ikke vildt. Vi har Brit ude i 4 slip
mere, uden der ses vildt i disse slip, men Brit bevarer sit gode indtryk hele dagen.
Fortsætter
B Stevnsåens Gucci
Poul Vestervang
Anlægger i god fart et velrevierende bredsøg i en
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energisk stil, kan holdes for hare.2. slip: Bevarer
sit gode indtryk.3. slip: Bevarer stadig sit gode
indtryk, opnår stand ved remisse løser selv, der
ses senere råvildt springe derfra. 4. slip: Gucci
slippes ved remisse og udsætningsplads, hun forsvinder her sammen med makkerhund, der ses og
høres flere fasaner i luften,men terrænet er uoverskueligt, og kan ikke bedømmes.5. slip i
brak: Makkerhund finder fugl, fortsætter mod ny
makker, som også finder fugl, som Gucci har
chance til.
Udgår
P Villestoftes Mix
Gunnar Larsen
Anlægger på græs i starten et stort velanlagt søg i
høj fart, stilen er prima, god kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved og spil i halen, får føling
med hare, som springer, denne prelles langt, da
Mix kommer tilbage, går han igen på harefod. 2.
slip: Starter igen godt, da der springer en hare,
prelles denne langt.
Udgår
ES Bjergagers Nick
Jan Marinussen
Anlægger på græs i god fart et stort bredsøg, stilen
er med højtbåret hoved, galoppen er acceptabel,
har dog en lidt kort forbensaktion, kan holdes for
råvildt. 2. slip: Bevarer sit gode indtryk, kan holdes for hare 2 gange. 3.-4.-5. slip bevarer sit gode
indtryk, der ses ingen vildt. 6. slip i brak: Arbejder her i et godt jagtsøg, opnår stand rejser villigt
og præcist fasan, ro i opflugt og skud.
Fortsætter
GS Q-bics Hambus
Jørgen Højer
Anlægger på græs i passende fart et godt bredsøg,
stilen præges af hoved føres i og under ryglinie,
mere stræk i galoppen ønskelig, mærker fært ved
åkant, opnår kortvarig stand, der springer råvildt,
som forfølges kort, men holdes af føres fløjte. 2.
slip: Bevarer her indtryk fra tidligere, har en kort
haretur. 3. slip: Anlægger her et godt søg og kan
holdes for hare. 4. slip i brak: Har her chance til
fasaner, som stødes, prelles kort.
Udgår
B Midtvejs Jixy
Hans-Henrik Grand
Anlægger på græs i starten et godt søg i god fart
og en energisk stil, har hen i slippet et par afstikkere frem i terræn, forsvinder ind i majsremise,
kommer dog rimelig hurtigt tilbage igen. 2. slip:
Søget bliver her noget tilfældigt meget fokuseret
på hegn, Jixy løber en del på fod af tidligere set

råvildt. 3. slip i roer: Søget bliver her for snævert
og fremadrettet, opnår stand, som han selv løser.
Udgår

ter med at søge langs med hegn og tager stand.
Løser selv. Fasan flygter fra området, og Targa
preller.
Cash fortsætter / Targa udgår

2. HEAT

Matjø / Sikas II Jack
Slippet på stub / græs
Matjø arbejder i et godt arealdækkende søg. Stilen er god, dog uden halerørelse.
Jack starter med to gode udslag, hvor han fremviser en nydelig stil. Søget kan ikke bedømmes, da
Jack forsvinder efter hare, kort tid efter han er
sluppet.
Matjø fortsætter / Jack omprøves

Følgende 19 hunde gik videre til om søndagen:
Gordon Setter Storåens Cash (1B)
Gordon Setter Åens Z. Targa (1B)
Engelsk Setter Matjø (1B)
Engelsk Setter Sikas II Jack (1A)
Engelsk Setter Brit (Iff.)
Breton Stevnsåens Kikie (1B)
Gordon Setter Zettertjärns Shadow (1A)
Pointer Fugledes Don Camillo (1B)
Engelsk Setter Vega Du Mas Déyraud (1B)
Irsk Setter Zarinaice (1B)
Engelsk Setter Bjerndrup Blanco
(1B)
Engelsk Setter Bjergagers Nick (1B)
Pointer Fugledes Dina (1B)
Pointer Jo-Kjells Lysa (1B)
Gordon Setter Nørre Løgums Beckham (1B)
Engelsk Setter Troldmarkens Freja (1B)
Pointer Fugledes Dirch (1B)
Pointer Jantor´s Tiger (1B)
Pointer Idimum Rona (1A)
De 3 ”kategori” 1A – hunde stod lige og var en
klasse for sig efter lørdagens bedømmelser.
Der var dog forskel på de 15 hunde i ”kategori”
1B; (Chancer for fugl, format, stil, søgsoplæg,
stand uden påvisning af vildt).
Dette gav følgende rangering, før søndagens afprøvning:
1: Idimum – Rona, Sikas II Jack, Zettertjärns Shadow
2: Bjerndrup Blanco, Zarinaice, Troldmarkens
Freja, Stevnsåens Kikie, Brit
3: Fugledes Don Camillo, Fugledes Dina
4: Fugledes Dirch, Nørre Løgums Beckham, Jantor´s Tiger, Jo-Kjells Lysa, Matjø
5: Vega Du Mas Déyraud, Storåens Cash, Bjergagers Nick
6: Åens Z. Targa
Første afprøvningsrunde efter lodtrækning:
Storåens Cash / Åens Z. Targa
Slippes på stubmark
Cash arbejder i et godt bredt anlagt søg. Fart og
stil i top.
Targa’s søg er til tider for snævert anlagt. Der
ønskes mere kontinuitet i søgsoplægget. Stilen er
præget af lidt stikkende forbensaktion. Targa slut-

Brit / Stevnsåens Kikie
Slippes på stubmark
Brit starter meget stort og godt. Anlægger et særdeles stort søg i prima stil. Går til slut helt ned og
føreren kan ikke få hunden i søg igen.
Kikie starter med et par gode udslag, men herefter
er søget planløst anlagt. Kikie er meget interesseret i småfugle.
Begge udgår
Zettertjärns Shadow / Fugledes Don Camillo
Slippes på stubmark
Shadow afsøger marken i et godt arealdækkende
søg, der i starten af slippet kunne ønskes mere
offensivt anlagt. Stilen er god. Makkerhunden
støder agerhøns langt fremme i marken som Shadow ikke har chance for.
Camillo starter med et par meget store udslag,
men som slippet skrider frem, bliver søget for
planløst og fremadrettet anlagt. Slutter med at søge ret frem i marken og roder hér længe på fært.
Til sidst får Camillo rodet agerhøns op, som prelles langt. Stilen er tilpas god, men galopaktionen
er lidt kort.
Shadow fortsætter / Camillo udgår
Vega Du Mas Déyraud / Zarinaice
Slippes kort på stubmark og i roer.
Vega afsøger marken i et meget bredt anlagt søg,
men i roer er søget for ineffektivt, og for lidt
fremadrettet. Stilen er tilpas god, med en anelse
kort galopaktion på stubben. Opnår stand i roer.
Lige inden føreren giver rejseordre, udløser Vega
selv og slår ud i søg.
Zarinaice afsøger marken i et meget bredt og offensivt søg. Fremviser en smuk stil på stubmark.
Støder agerhøne langt ude i venstre side i roer.
Søger hjem til føreren kort efter.
Vega omprøves / Zarinaice fortsætter
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Bjerndrup Blanco / Bjergagers Nick
Slippes i roer
Begge hunde søger stort og arealdækkende foran
sin fører.
Begge fortsætter
Fugledes Dina / Jo-Kjells Lysa
Dina’s søg er bredt, men lagt til venstre for føreren i det meste af slippet. Søget er ikke fremadrettet nok, og der mangler dybde imellem slagene.
Lysa afsøger marken i et tilpas anlagt søg, der
kunne ønskes bredere anlagt. Har et par forkerte
vendinger.
Begge omprøves
Nørre Løgums Beckham / Troldmarkens Freja
Slippes i roer
Beckham afsøger marken i et arealdækkende søg,
med tilpas bredde. Opnår stand to gange, som
holdes længe. Løser begge gange inden vi når
frem. Virker lidt følsom.
Freja starter med et par gode slag, men herefter
bliver søget for planløst anlagt, med flere slag
bagud i terrænet. Kan holdes for hare.
Beckham omprøves / Freja udgår
Fugledes Dirch / Jantor´s Tiger
Slippes i roer
Dirch arbejder i et meget bredt anlagt søg, men
flere gange bliver slagene lagt bag ved føreren.
Søget bliver derfor til tider for ineffektivt.
Tiger’s søg er alene anlagt til højre for sin fører,
slippet igennem. Har flere forkerte vendinger.
Opnår kortvarigt stand, løser selv.
Dirch fortsætter / Tiger udgår
Idimum – Rona / Sikas II Jack
Slippes i roer
Rone når kun lige at slå et par slag, før den opnår
stand. Avancerer frem for at nagle fasan, som
flygter. Rona er rolig i opflugt. Søger herefter
frem og tager ny stand. Lige inden rejseordre
kommer makkerhunden tæt på, og fasaner flygter
ret foran Rona, som er rolig i opflugt og skud.
Jack starter godt, men da makkers fugle flyver
forbi, preller Jack disse. Kommer tilbage og søger
direkte hen til stående makker. Da Jack kommer
tæt på stående makker, flygter fasanerne p.g.a.
uroen. Jack preller disse og er væk et godt stykke
tid.
Rona fortsætter / Jack udgår
Følgende 4 hunde omprøves:
Vega Du Mas Déyraud / Fugledes Dina
Slippes på stubmark
Vega fremviser hér et søg i mindste lag, som er for
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snævert anlagt. Dina afsøger det anviste terræn fra
kant til kant. En anelse mere stræk i galoppen
kunne ønskes.
Vega udgår / Dina fortsætter
Jo-Kjells Lysa / Nørre Løgums Beckham
Slippes på stubmark
Lysa afsøger marken i et godt og bredt anlagt søg,
i god kontakt til føreren.
Stilen skæmmes i korte perioder af, at hovedet
føres under ryglinien.
Beckham starter i et godt anlagt søg. Forfølger
kortvarig hare. Da Beckham kommer tilbage, er
søget ikke arealdækkende. Slutter med at søge
bagud i terrænet og ned i åløb.
Lysa fortsætter / Beckham udgår
Følgende 10 hunde fortsætter efter middag, med
følgende foreløbige rangering:
IdimumRona
Bjerndrup Blanco / Zarinaice
Zettertjärns Shadow
Matjø
Storåens Cash
Bjergagers Nick
Fugledes Dirch
Fugledes Dina
Jo-Kjells Lysa
Idimum Rona afprøves straks over middag, da
Rona’s første slip om formiddagen var meget
kort.
Idimum – Rona / Jo-Kjells Lysa
Slippes på stubmark
Rona afsøger marken i et meget bredt anlagt søg,
i en meget høj fart og nydelig stil.
Lysa’s søg bliver hér for snævert anlagt. Stilen
præges af, at hovedet overvejende føres under
ryglinien, samt en kort galopaktion.
Rona fortsætter / Lysa udgår
Fugledes Dirch / Fugledes Dina
Slippes på stubmark
Dina søger hér stort og arealdækkende, i en god
stil slippet igennem.
Dirch søger ligeledes stort og godt i en god stil,
men har i starten af slippet nogle forkerte vendinger. Dirch respekterer hare.
Dina over Dirch.
Begge fortsætter
Fugledes Dirch / Bjergagers Nick
Slippes på stubmark
Dirch søger igen stort, opnår stand. Går villigt
frem på ordre og rejser lærke. Opnår igen stand
kort efter. Går frem på ordre uden påvisning af

vildt. Nick søg er i mindste lag. Når ikke rigtigt at
komme i gang, efter at makkerhunden har haft
stand, hvor Nich fløjtes til standsning to gange
med kort mellemrum.
Begge fortsætter
9 hunde fortsætter til matchning, med følgende
rangering:
Idimum Rona
Bjerndrup Blanco / Zarinaice
Zettertjärns Shadow
Matjø
Storåens Cash
Fugledes Dina
Fugledes Dirch / Bjergagers Nick

MATCHNING
Hele matchningen afvikles I samme roemark.
Fugledes Dirch / Bjergagers Nick
Begge hunde starter I et godt søg. Dirch opnår
stand, løser selv. Opnår igen stand og løser selv.
Er herefter svær at få i gang.
Nick over Dirch
Dirch udgår / Nick fortsætter
Fugledes Dina / Bjergagers Nick
Begge hunde starter i et godt bredt søg. Dina har
kortvarig stand, løser selv og søger videre.
Nick søger herefter bag om føreren og begynder
at rode på fært. Er hér svær at få i gang igen.
Dina over Nick
Dina fortsætter / Nick udgår
Storåens Cash / Fugledes Dina
Cash er svær at få i gang med et søg og søger flere
gange hjem til sin fører.
Dina søger igen godt og arealdækkende.
Dina over Cash.
Cash forbliver uplaceret
Dina bliver 6. vinder
Matjø / Zettertjärns Shadow
Matjø søger overvejende stort, men har i starten
af slippet nogle stop og markeringer.
Shadow starter stort og godt, men søget bliver
hurtigt for snævert anlagt.
Matjø over Shadow
Shadow bliver 5. vinder
Matjø bliver 4. vinder
Bjerndrup Blanco / Zarinaice
Begge hunde starter i et stort søg. Blanco søger
kontinuerligt foran sin fører, med en enkelt forkert vending i starten af slippet.

Zarinaice starter med et par gode slag foran føreren. Søger herefter langt ud I højre side og har et
par slag her. Slutter med at søge langt bagud i
terrænet.
Blanco fortsætter.
Zarinaice bliver 3. vinder
Finaleslippet:
Idimum – Rona / Bjerndrup Blanco
Rona har et par slag foran sin fører. Søger herefter
langt ud i højre side, kommer halvvejen hjem og
slår igen ud i højre side. Efter et stykke tid, finder
vi Rona i en højrejst stand, helt ude i højre side af
marken. Rona holder standen meget længe. Inden
vi når frem, avancerer Rona frem og nagler fuglen. Rejser herefter på ordre, hårdt og kontant
gammel fasankok. Er komplet rolig i opflugt og
skud.
Blanco søger kontinuerligt og arealdækkende
foran sin fører.
Rona slår hermed Blanco på fugl.
Blanco bliver 2. vinder
Rona 1. vinder af Dansk Jagthunde Derby
2006

MOTIVERING:
1. vinder: Idimum – Rona er en hund af et kæmpe
format. Har 1 fugletagning om lørdagen, og 2
fugltagninger om søndagen. En værdig vinder af
Dansk Jagthunde Derby 2006.
2. vinder: Bjerndrup Blanco er en hund af et
meget stort format, som bliver slået på fugl i finalen.
Har 1 fugltagning fra om lørdagen.
3. vinder: Zarinaice er ligeledes hund af et meget
stort format. Det afsluttende søg i sidste slip betinger placeringen. Har 1 fugltagning fra om lørdagen.
4. vinder: Matjø er en hund af et stort format.
Søget er knapt på højde med de foran placerede
hunde. Har 1 fugltagning fra om lørdagen.
5. vinder: Zettertjärns Shadow er en hund med
en fejlfri 1. dag. Kan ikke opretholde sit store
format
fra om lørdage, under søndagens afprøvninger.
Har 1 fugltagning fra om lørdagen.
6. vinder: Fugledes Dina er en hund af et tilpas
stort format. Et lidt ensidigt og knapt så frem-
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adrettet søg, under den første afprøvning om søndagen, betinger placeringen. Dina har arbejdet
sig op i rækkerne til en værdig placering. Har 1
fugltagning fra om lørdagen.
Niels Erik Krüger, Martin Clausen og Mogens
Vestergaard Hansen (ordførende)
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