
 

 2. Heat og matchning.  
 
Derby 2011.  
Efter votering og lodtrækning fortsætter følgende hunde til 2. heat i denne 
startrækkefølge. IS Yobbo´s Calle 2A. P Fugledes Orkan IFF. Fugledes Merlot 1B. P 

Top Point´s Axi 1B. ES Sikas Lyt 1B. B Midtvejs Zidane 1B. GS Østjyllands Sandy 
1B. ES Bjerndrups Bojana 1B. P Astrups Feigter 1B. P Astrups Zaza IFF.  

 
Calle - Orkan  
Calle har enkelte gode udslag, stilen er med hovedet ført i ryglinie elle under. Lidt 

slap aktion. Makker finder og behandler fugl.  
Orkan viser et passende stort og veltilrettelagt bredsøg. Stilen præges af en lidt 

kort forbensaktion, hovedet føres i ryglinie, momentvis under. Orkan opnår stand, 
rykker en gang ny stand, par høns flygter ret foran Orkan der forholder sig rolig i 

opflugt og skud.  
Calle udgår.  

Orkan omprøves.  
 

Merlot – Axi  
Merlot søger stort og flot, i høj fart og smuk stil. Stand påviser ikke vildt. Har 

senere en markering løser selv. Udnytter ikke oplagt chance til parhøns, er noget 
urolig da de flygter.  

Axi viser et passende stort søg, men går på afsøgt terræn. Stilen er med hovedet i 
ryglinie eller der over, lidt kort aktion. Sekunder spontant. Når lige at markere 

parhøns før de flygter, Axi er lidt urolig i opflugt.  
Merlot fortsætter.  
Axi omprøves.  

 
Lyt – Zidane  

Lyt søger straks i skrub, støder fasan uden respekt, kort efter findes hun i stand, 
rejser i to tempi fasan rimelig rolig i opflugt og skud.  

Zidane søger kortvarig i skrub. Kommer hurtig på marken og viser et passende 
stort og velanlagt søg i god kontakt. Farten er god og stilen i top.  

Begge omprøves.  
 

Drabant – Sandy  
Drabants stil er rigtig god, højt ført hoved, kraftbetonet aktion. Søget er meget 

stort, og meget åbent, Drabant er meget egenrådig, mangler kontakt. Fasan ses 
flygte fra remise, Drabant var derinde. Kan ikke bedømmes.  

Sandy viser et passende stort og veltilrettelagt søg i god kontakt. Stilen er smuk 
hun spiller for galleriet.  
Drabant omprøves.  

Sandy fortsætter.  



Bojana – Feigter  
Bojana søger remise og hegn fornuftig af, kommer hurtig ud på marken, og viser 

et stort og godt anlagt bredsøg, i god kontakt. Bojana er en stilren hund, hovedet 
føres i rygline eller derover, god lang aktion, momentvis halerørelse.  

Feigter: Fart søg og stil helt i top, en klassehund.  
Begge fortsætter.  

 
Zaza – Lyt  

Zaza viser et meget stort og veldækkende bredsøg i god kontakt. Farten er høj, 
og stilen er god højt ført hoved og en kraftfuld langstrakt aktion, pæn ført hale.  
Lyt søger stort og fornuftig, møder hare der bliver fulgt ud af marken, kommer 

tilbage og fortsætter sit søg. Stilen god, hovedet føres højt, en energisk lidt kort 
aktion, spil i halen.  

Zaza omprøves.  
Lyt fortsætter.  

Omprøvninger.  
 

Zidane – Drabant  
Zidane går fornuftig som i første afprøvning.  

Drabants søg er for åbent og egenrådig. Forbedre ikke indtrykket fra første 
afprøvning.  

Zidane fortsætter.  
Drabant udgår.  

 
Zaza – Orkan  
Zaza fortsætter stort og godt.  

Orkan viser et godt anlagt søg. Aktionen er noget kort, stikker på forbenene.  
Zaza omprøves.  

Orkan fortsætter.  
 

Zaza – Axi  
Zaza viser forsat et klasse søg, trættes lidt til sidst, har også været afprøvet 

længe, desværre kommer Zaza ikke for fugl. Zaza er en klasse hund der ikke har 
haft heldet med sig på dette derby.  

Axi søger passende stort, har et par forkerte vendinger.  
Zaza udgår.  

Axi fortsætter.  



Rangering inden matchning.  
1. P Feigter  

2. ES Bojana  

3. GS Sandy  

4. P Merlot  

5. ES Lyt  

6. B Zidane  

7. P Axi  

8. P Orkan  

 
Orkan - Axi  

Begge hundes aktion er noget kort. Stilen holder ikke dette selskab.  
Axi over Orkan.  

Begge udgår.  
 

Zidane - Lyt  
Begge viser et stort og godt søg. Men Lyts format er en lille smule større end 
Zidanes.  

Lyt over Zidane.  
Zidane 6 vinder.  

 
Lyt – Merlot  

Lyt viser et stort og lidt åbent søg, slutter med at gå til hegn. God energisk stil 
dejlig at se på.  

Merlot fart og stil i top. Søget er stort og for det meste godt anlagt, kunne godt få 
højre side bedre med.  

Merlot over Lyt.  
Lyt 5 vinder.  

Merlot 4 vinder.  
 

Sandy – Bojana  
Sandy viser et stort bredsøg, men det mangler fremdrift. Fart og stil helt i top.  

Bojana stort og offensivt. Stand løser selv. Fart og stil i top.  
Bojana over Sandy  
Sandy 3 vinder.  



Finale slippet.  
 

Bojana – Feigter  
Bojana søger stort og godt, stand som hun selv løser, søget mindskes til slut.  

Feigter viser et meget stort og godt søg, har et slag tilbage i terrænet. Fart og stil 
er helt i top.  

Feigter over Bojana.  
 

Bojana 2 vinder.  
Feigter Derby vinder 2011.  
 

 
Motivering for rangeringen.  

6. Vinder  
B Midtvejs Zidane v/ Thomas Klit  

En stilren hund af et godt format. Har en fugletagning med rejsning på derbyet. 
Søget i matchningen betinger placeringen.  

5. Vinder  
ES Sikas Lyt v/ Anne B. Hansen  

En hund af et stort format. Har gået høj fart og god stil, med stor intensitet. Har 
to fugletagninger med rejsning. Søget i matchningen betinger placeringen.  

4. Vinder  
P Fugledes Merlot v/ Flemming Fuglede Jørgensen  

Merlot er en stilren hund af et meget stort format. Har en fugletagning uden 
rejsning. Forbigåelse af fugl betinger placeringen.  
3. Vinder  

GS Østjyllands Sandy v/ Søren Thygesen  
En hund af et stort format, med en dejlig livlig stil. Har en fugletagning med 

rejsning. Bliver slået af en mere offensiv makker.  
2. Vinder  

ES Bjerndrups Bojana v/ Svend Aage Vad  
En hund af et stort format. Har derbyet igennem gået stort og konstant, i høj fart 

og prima stil. Har en fugletagning med rejsning. Søgs oplæget i finalen afgør 
placeringen.  

Derbyvinder 2011  
P Astrups Feigter v/ Axel Nissen  

En hund af et særdeles stort format. Anlægger et meget stort og velanlagt søg i 
meget høj fart og prima stil. Har en fugletagning med rejsning.  

Feigter bliver en særdeles værdig vinder af Dansk Jagthunde Derby 2011.  



Kalundborg d. 20. april 2011  
Der skal lyde en stor tak til alle hundeførere for udvisning af stor sportsånd. En 

særlig tak til alle terrænledere, de har ydet en fantastik stykke arbejde, for at 
finde disse dejlige terræner. Endnu en tak til mine meddommere Allan Olesen og 

Anders Varming for god støtte og sammenarbejde i terrænet.  
Tak til derbyudvalget for den viste tillid, til at dømme denne fornemme prøve.  

Ordførende dommer  
Niels Erik Krüger 381. 


