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Dansk Jagthunde Derby 2017 

Kritikker 2. heat 

Til 2. heat overgik følgende 14 hunde, i lodtrækningsorden, således: 

Start nr.: Kat. nr. Race: Navn: Kategori: 

1 13 ES Bono 1 B 

2 76 P Spurvfugldalens Skipper 1 B 

3 63 P Bendt’s Ino 1 B 

4 24 ES Otis 1 A 

5 22 ES Nordvestjyden’s Kaisa 1 A 

6 41 GS Troldmarkens Jill-Siff 1 B 

7 18 ES Melsgård S. Askari 1 B 

8 54 GS Åens Nandi 1 B 

9 79 P Top Point Lin 1 A 

10 66 P Fugledes A. Mille 1 A 

11 59 IS Settermosen Charites 1 B 

12 27 ES Senja’s V. Ingo 1 B 

13 71 P Isa 1 A 

14 29 ES Tobølbjergs Loke 1 A 
 

Da der ikke var fugle i slippene på hele 2. dagen, blev afgørelserne – ud over præstation fra 1. 

dagen – truffet på søg, fart og stil.  

2. heat foregik i vintersædsmark og omprøvning på rapsmark 

 

Bono – Skipper: 

Bono anlægger et passende bredsøg med rigtige vendinger – der mangler lidt bredde på søget. 

Farten er god, god galopaktion men med periodevis lav hovedføring. 

Skipper anlægger et passende stort bredsøg, hvor der forekommer en del forkerte vendinger i 

venstre side. Farten er god, lidt kort forbensaktion. 

Begge udgår 

 

Ino – Otis: 

Ino anlægger et stort og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i god fart, passende høj 

hovedføring og momentvis kort forbensaktion. 

Otis anlægger et stort, veldækkende bredsøg i høj fart og fortrinlig stil. 

Otis over Ino 

 Ino omprøves 

 Otis fortsætter 

 

 

Kaisa – Jill-Siff: 
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Kaisa går i et ganske stort og veldækkende bredsøg – et par forkerte vendinger i venstre side. 

Farten er høj og stilen smuk. I perioder lidt kort forbensaktion. 

Jill anlægger et stort, veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil, der dog mod slutningen af 

slippet bliver lidt vuggende. Slår langt bagud i terrænet – er længe væk – og skal hentes tilbage 

Kaisa fortsætter 

Jill-Siff udgår 

 

Askari – Nandi: 

Askari er i starten fikseret på småfugl, slår herefter et par gode slag. Slutter med at slå langt bagud 

af anvist terræn . 

Nandi går stort og flot, men uden kontakt til fører og er herefter længe borte. 

Begge udgår 

 

Lin – Mille: 

Lin går stort og veldækkende i høj fart og smuk stil. Et par forkert vendinger og momentvis kort 

forbensaktion. 

Mille går stort og godt i smuk stil og høj fart. Periodevis kunne der ønskes lidt mere bredde på 

søget. 

Lin over Mille 

Begge fortsætter 

 

Charites – Ingo: 

Charites anlægger et stort offensivt, og periodevist noget åbent søg, hvor der efterlades uafsøgte 

områder. Farten er høj og stilen smuk. 

Ingo starter godt ud for herefter at gå uinspireret og uden det fornødne format. 

Charites omprøves 

Ingo udgår 

 

Isa – Loke: 

Isa går i starten godt på anvist terræn i høj fart og smuk stil. Efterhånden som slippet skrider frem 

mangler søget bredde. 

Loke anlægger et stort og veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil. 

Loke over Isa. 

Begge fortsætter 

 

Omprøvning af Ino – Charites: 

Ino anlægger et ganske veldækkende bredsøg i høj fart med et par forkerte vendinger der dog er 

foranlediget af førerens indgriben for at få terrænet med. Fortsat periodevis lidt kort 

forbensaktion 

Charites starter godt ud i høj fart og et offensivt søg, der efterhånden bliver for fremadrettet og 

for åbent – er vanskelig at koble. 

Ino fortsætter 
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Charites udgår 

 

 

Til matchningen, der foregik i rapsmark, uden fugl, overgik herefter følgende 7 hunde, rangeret fra 

toppen, således: 

ES  Loke 

ES  Otis 

P    Lin 

P    Mille 

P    Isa 

ES  Kaisa 

P    Ino 

 

Ino – Kaisa: 

Begge starter godt ud. Som slippet skrider frem får Ino mere terræn med på bredden end Kaisa 

Ino over Kaisa 

Isa – Mille: 

Mille anlægger et godt bredsøg i høj fart, smuk stil og god kontakt med fører – lidt dybere udslag i 

højre kunne ønskes. 

Isa går stort, offensivt og lidt fremadrettet i høj fart og smuk stil. Er svær at koble. 

Mille over Isa 

 

Lin – Otis: 

Lin starter ret op i vinden og laver herefter 2 kovendinger. 

Otis går stort på bredden i høj fart og god stil. 

Otis over Lin 

 

Lin – Isa: 

Begge starter ud i et stort og offensivt anlagt søg i høj fart og smuk stil. Isa arbejder sig frem i 

terrænet og slutter med at gå ud af hånd. Lin arbejder godt. 

Lin over Isa 

 

Finalen går herefter mellem 

Otis – Loke: 

Loke starter hårdt ud i et stor offensivt søg i høj fart og smuk stil. Får ikke helt højre side af 

terrænet med og vender ind mod fører. 

Otis går i et stort velanlagt bredsøg med dybe udslag i høj fart, smuk stil og god kontakt til fører. 

Otis over Loke 

 

Rangering og motivering: 

 

6. vinder ES Nordvestjyden’s Kaisa. 
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Fører: Søren Stærkær 

En hund af et godt format der har en fugletagning på 1. dagen. Placeringen betinges af 

anmærkning på søget. 

 

5. vinder P Bendt’s Ino 

Fører: Tom B. Hansen 

En hund af et godt format med 1 fugletagning på 1. dagen og hvor placeringen betinges af 

periodevis anmærkning på forbensaktionen. 

 

4. vinder P Fugledes A. Mille 

Fører: Flemming Sørensen 

En hund af et stort format med 1 fugletagning på 1. dagen, og hvor placeringen betinges af større 

gående makkere og bemærkning på søget 

 

3. vinder P Top Point Lin 

Fører: Anna Linder 

En hund af et stort format med 1 fugletagning på 1. dagen, hvor placeringen betinges af 

bemærkninger på søget. 

 

2. vinder ES Tobølbjergs Loke 

Fører: Poul Erik Dahl 

En hund af et betydeligt format med 1 fugletagning på 1. dagen, og som i finalen må se sig slået af 

en makker der går renere i marken.  

 

Derby vinder 2017 ES Otis 

Fører: Tue Winter Iversen 

En hund af et betydeligt format, hvor dressuren er i orden. 1 fugletagning på 1. dagen og en fejlfri 

2 dages præstation 

 

Til slut en tak på egne og meddommeres vegne for indbydelsen til at dømme Dansk Jagthunde 

Derby 2017. En tak til terrænledere, hjælpere og lodsejere, der via deres indsats og velvillighed 

gjorde det muligt at afvikle dette store arrangement. 

En speciel tak til mine to meddommere på 2. dagen – Jan Koch og Erik Rimmen, samt alle 

hundeførerne, for en god dag i marken. 

Jan Koch 

Erik Rimmen 

Ole Dahl Madsen (Ordf.) 

 

 

 

 

 



Derby 2017, Hold 1 

Dommer: Ole Dahl Madsen - 129 

 

 
ES Danguns Ice SE34206/2015 – kat. nr. 15 

Fører: Anna Linder 

 

Ice startes på raps i god vind, hvor den anlægger et stort og offensivt søg i høj fart og smuk stil. Prima 

aktion med gode afspark, kommer over meget terræn. Der forekommer et par forkerte vendinger i venstre 

side. Stand som Ice selv løser ud. Ingen fugle. I 2. slip på raps og vintersædsmark bliver søget for åbent og 

fremadrettet. Støder høns i god vind for herefter at forfølge springende hare langt og skal hentes tilbage. 

I 3. slip på raps bedres søget. Stand op mod grøftekant – løser ud og tager på ny stand – løser ud og går 

frem og bringer single høne til flugt sammen med makkerhunden – respekterer. 

Ingen præmie 

 

P Miska DK05314/2016 – kat. nr. 74 

Fører: Bent Olsen 

 

Miska afprøves på dagen gennem 4 slip i raps og vintersædsmarker. Søget er noget varierende, men i 

perioder anlægger Miska et fornuftigt søg, for herefter at søge ret frem i terrænet. Farten er ligeledes 

noget varierende men hovedsageligt god. Stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset 

halerørelse. Der kunne ønskes lidt mere stræk i galopaktionen. Makker finder fugl i 2. slip, og der er chance 

til fugle i 3. slip. I 4. slip fatter Miska stand, går villigt frem på ordre og rejser parhøns præcist med ro i 

opflugt og skud. 

2. præmie UK 

 

P Fugledes A. Mille DK15248/2015 – kat. nr. 66 

Fører: Flemming Sørensen 

 

Mille afprøves på dagen gennem 2 slip i stub og rapsmarker. Hun anlægger til stedse et stort og 

veldækkende bredsøg, hvor der i 1. slip forekommer et par forkerte vendinger i venstre side. Stilen er 

fortrinlig, farten høj og med langstrakt jordvindende galopaktion. God kontakt til fører. Ingen fugle i 1. slip. 

I 2. slip fatter Mille stand, der holdes længe. Da føreren når op til Mille letter der parhøns ret foran, og Mille 

er komplet rolig i opflugt og skud. 

1. Præmie UK 

 

Bendt’s Ino DK05059/2015 – kat. Nr. 63 

Fører: Tom B. Hansen 

 

Ino startes på stub i god vind, hvor den anlægger et stort og veldækkende bredsøg med et par forkerte 

vendinger i venstre side. Farten er god. Stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset 

halerørelse, gode afspark og periodevis lidt kort forbensaktion. Farten er god. Stand uden påvisning af fugl i 

1.slip. Ingen fugle. Samme indtryk i de næste 2 slip. I 3. slip tager Ino stand. Makkerhunden går op på siden 

af Ino og tager selvstændig stand – Ino holder sin stand, og da føreren er oppe i en jagtbar situation letter 

parhøns ret foran Ino, der skydes, og Ino forfølger hønsene kort, men kaldes til orden. 

1. Præmie UK 



P Top Point Lin SE26770/2015 – kat. nr. 79 

Fører: Anna Linder 

 

Lin startes I rapsmark I god vind, hvor den efter et enkelt slag skærer ind I marken og tager stand. På ordre 

går den villigt frem og rejser parhøns præcist med ro i opflugt og skud. 

I 2. slip på raps og stub anlægger Lin et stort og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj fart og 

smuk stil – en dejlig hund at se i marken – jagter intenst gennem hele slippet. Støder høns i god vind ved 

skelkant med prompte respekt. Lydig og velført 

1. Præmie UK 

 

Melsgård S. Askari DK01627/2015 – kat. nr. 18 

Fører: Ole Frank 

 

Askari afprøves på dagen gennem 3 slip i raps- og vintersædsmarker i god vind. Straks i et kort 1. slip skærer 

makkerhunden ind i marken og finder fugl. Askari bringes til respekt. I et langt 2. slip arbejder Askari godt 

på anvist terræn med hovedsageligt rigtige vendinger. Stilen er smuk og farten er god. Holdes for 

springende hare. Ingen fugle. 

Straks i 3. slip fatter Askari stand, som holdes trods makkerhunden kommer til og bringer parhøns til flugt 

ret foran Askari. Der skydes, Askari forfølger de flygtende høns kort og bringes til orden. 

1. Præmie UK 

 

Senja’s V. Ingo DK06762/2015 – kat. nr. 27 

Fører: Tage Skov 

 

Ingo startes på raps i god vind, hvor den anlægger et passende stort og veldækkende bredsøg med et par 

forkerte vendinger i venstre side. Stilen, der er god, er med passende høj hovedføring, halerørelse og god 

kraftfuld galopaktion. Kort markering – der springer en hare og Ingo respekterer. I følgende 4 slip arbejder 

Ingo fortsat godt og indtryk af søg, fart og stil som i 1. slip. Holdes for endnu en hare. Chance til parhøns der 

bringes til flugt af makkerhunden. I 5 slip i rapsmark tager Ingo stand, går villigt frem på ordre, rejser 

parhøns præcist og disse forfølges et stykke, men kaldes til orden. Da pistolen klikkede lægges Ingo dæk – 

der skydes - og alt er i orden. 

1. Præmie UK 

 

P Fugledes Anton DK15250/2015 – kat. nr. 67 

Fører: Thomas Kristensen 

 

Anton afprøves på dagen gennem 4 slip i raps og på vintersæd i god vind. Den anlægger til stedse og 

passende stor og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger og passende udslag i god kontakt til fører. 

Farten er for det meste høj og stilen er god med passende høj hovedføring, begrænset halerørelse og god 

galopaktion. Indtryk af søg fart og stil det samme i følgende 3 slip. I 2. slip fatter makkerhunden stand og 

Anton går op på siden af denne og tager selvstændig stand. Rolig da hønsene flygter. Yderligere chancer til 

fugl i 3. og 4. slip. 

Ingen præmie 

 

 

 



GS Øens Baron DK13946/2015 – kat. nr. 44 

Fører: Jarmo Polläinen 

 

Baron afprøves gennem 3 slip på raps og vintersæd. Søget svinger fra at være veldækkende med god 

udnyttelse af vind og terræn til at være noget planløst. Det samme gælder fart og stil, hvor farten varierer 

fra høj til passende og stilen fra god til smuk. Når Baron strækker ud og går bevidst på jagt er stilen smuk 

med høj hovedføring, halerørelse og kraftfuld galopaktion. Forfølger hare sammen med makker i 1. slip, og 

jagter herefter en del fremme i terrænet, hvorfra parhøns se flygte. I 2. slip er der 2 gange chance til fugl i 

god vind der ikke udbyttes. I 3 slip bringes single høne til flugt ved grøftekant sammen med makker – Baron 

forfølger agerhønen et stykke. En hund der i glimt viste gode takter. 

Ingen præmie 

 

GS Åens N. Lykke Till NO43633/15 – kat. nr. 56 

Fører: Bror Borgar Meyer 

 

Lykke startes på rapsmark i god vind, hvor den anlægger et veldækkende bredsøg med god arealdækning i 

god fart. Stilen, der er acceptabel, er i perioder med lav hovedføring og begrænset halerørelse. God 

galopaktion. Forfølger hare langt samen med makkerhunden og forfalder herefter til at jagte fremme i 

terrænet, hvorfra parhøns ses flygte. I 2. slip på vintersæd fatter makker hurtigt stand, Lykke kommer til og 

bringer de høns makkerhunden stod for til flugt – bringes til respekt. I 3. slip ligeledes på vintersæd er 

indtryk af søg, fart og stil det samme. Liggende stand lidt fremme i terrænet – løser ud og tager straks 

herefter ny liggende stand, hvor høns flygter lidt fremme – rimelig respekt. 

Ingen præmie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tyson slippes på raps, anlægger her i god til høj fart et noget ungdommeligt søg, noget fokuseret på hegn, 

stilen er god med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til fugl som makkerhund finder. 2, 

slip på brak/stub bevarer her indtryk fra tidligere, viser i slippet sekundering af makkerhund’s resultatløse 

stand, der bliver i slippet trådt fugl op på afsøgt terræn. 

Ingen præmie 

 

Isa slippes på raps anlægger her i smuk stil og høj fart et stort og godt bredsøg, lang smidig galopaktion 

hoved i og over ryglinje, momentvis halerørelse, opnår stand, hvor vi lige inden slippet har set høns lette, 

løser selv, senere ny stand avancere villigt på ordre, rejser præcist enlig agerhøne, acceptabel ro i opflugt 

og skud. 2. slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk. 

1.Præmie 

 

Nosa slippes på raps anlægger i god stil og høj fart et for det meste et godt bredsøg, kraftfuld galopaktion 

og højtbåret hoved, har i slippet en del forkerte vendinger og stop.2, slip bevarer indtryk, har stadig mange 

forkerte vendinger, sekundere makkerhund’s resultatløse stand, bedre revidering ønskelig.3, slip på raps 

søget bedres noget i dette slip, chance til fugl som makkerhund finder 

Ingen præmie 

 

Lady anlægger på raps i en energisk stil og god fart et lidt ungdommeligt søg med en del forkerte vendinger, 

her i slippet en del markeringer som hun selv løser, opnår i slippet stand, avancere villigt på ordre påviser 

ikke vildt, vi har Lady ude i 2 slip mere, hvor indtrykket bevares, bliver noget følsom på jordfært. 

Ingen præmie 

 

Vegas anlægger i smuk stil og høj fart et godt bredsøg, kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved og 

halerørelse, i slippet mærker Vegas fært, makkerhund kommer til sammen får de enlig høne på vingerne 

som forfølges kort, kommer tilbage og støder høne som prelles. 2, slip bevarer sil gode indtryk, opnår 

stand, avancere villigt på ordre, påviser ikke vildt, senere i slippet springer hare prelles langt ud af anvist 

terræn. 

Ingen præmie 

 

Bravo anlægger på raps et acceptabelt godt bredsøg i en god stil, kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved, 

der kunne momentvis ønskes mere stræk i galoppen, får sammen med makkerhund rodet enlig agerhøne 

på vingerne, bedre respekt ønskelig. 2, slip bevarer indtryk fra tidligere, har enkelte forkerte vendinger, 

bedre revidering ønskelig.3, slip bevarer indtryk, makkerhund finder fugl. 

Ingen præmie 

 



Loke slippes på raps anlægger i smuk stil og høj fart et stort og velrevierende bredsøj, kraftfuld galopaktion 

og hoved over ryglinje der er momentvis halerørelse, har en stram markering, løser selv, senere ny stand, 

kaster sig næsten liggende, avancere villigt på ordre, rejser præcist parhøns, acceptabel ro i opflugt og 

skud. 2, slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk. 

1.præmie 

 

Arrow anlægger på raps i smuk stil et noget tilfældigt søg i høj fart, stikker noget frem og tilbage i terræn, 

meget fokuseret på hegn.Stilen er med en lang kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til parhøns 

som makkerhund finder.2, slip bevarer indtryk fra tidligere søget bliver for tilfældigt og uden plan. 

Ingen præmie 

 

Krok anlægger på raps et for det meste velanlagt søg i god til høj fart, stilen er god med en kraftfuld 

galopaktion og højtbåret hoved, har i slippet enkelte forkerte vendinger, sekundere makkerhund’s 

resultatløse stand, respektere senere hare.2, slip starter her med at løbe langt bagud i terræn, og har en del 

forkerte vendinger, bedre dog i slutningen af slippet. 3, slip bevarer indtryk stadig søges der bagud i terræn, 

makkerhund opnår stand, krok respektere ikke, går forbi og får i hegn rodet høne på vingerne som prelles. 

Ingen præmie 

 

Nandi slippes på vintersæd anlægger her i god til høj fart et stort bredsøg,stilen er god med en smidig 

galopaktion, hoved i ryglinje og halerørelse, momentvis kunne der ønskes mere stræk i galoppen, opnår 

stand da vi når op springer hare, fuld respekt.2, slip på vintersæd bevarer indtryk, respektere råvildt, opnår 

stand løser selv, der ses ikke vildt.3, slip på vintersæd bevarer indtryk opnår stand ved hegn avancere villigt 

på ordre, påviser ikke vildt, makkerhund provokerende tæt på, de søger herefter hver deres vej i hegn, 

makkerhund finder fugl. 4, slip i raps bevarer sit gode indtryk opnår liggende stand, da vi når op springer 

hare, ret efter parhøns viser respekt, dækkes efterfølgende af, ro i skud. 

1,præmie 

 

Klare Klar slippes i brak senere stub anlægger her i god fart et noget varierede søg, bedre revidering 

ønskelig, der trædes fugl op på afsøgt terræn, stilen er god med en smidig galopaktion hoved føres i og over 

ryglinje, opnår stand som holdes længe, da vi når op løser hun selv ud, der ses ikke vildt.2-3 slip går sig her 

noget op og anlægger et godt bredsøg.4, slip i raps anlægger her et noget offensivt søg, der springer en 

hare som prelles, hun kommer tilbage i marken og støder en agerhøne, som prelles. 

Ingen præmie 



Kritikker, Dansk Jagthunde Derby 2017, hold 3.  

Dommer; Poul Vestervang (147) 

27. Pointer, Gamekeeper’s Maharajah: 

Maharajah starter på stub i modvind.  

Søget er stort og momentvist noget åbent anlagt. Farten er høj og stilen er meget god med højt båret 

hoved og en kraftfuld, langstrakt galop aktion. Halen bæres pænt i ryglinjen. Han afprøves igen på stub og 

bedrer sit søg væsentligt til nu at gå i et godt anlagt søg. Han slutter dog på raps, hvor han søger uden 

udnyttelse af vind og terræn.  

Ingen pr./Udgår. 

 

28. Pointer,  Mølvads Jet: 

Jet starter på stub i modvind.  

Søget er stort og for det meste veldækkende i god kontakt til føreren. Farten er høj og  stilen er meget god 

med kraftfuld langstrakt galop aktion og hovedet båret over ryglinjen. Han har dog en kort periode, hvor 

han går lidt slapt.  

Jet afprøves i mange slip. Han bliver ind imellem noget egenrådig og søger meget langs hegn, uden 

udnyttelse af vind og terræn. Fra en remise, hvor Jet er ses en fasan flygte, men det kan ikke bedømmes. 

Ingen pr./Udgår. 

 

29. Engelsk Setter, Tobølbjergs Sus. 

Sus starter på stub i modvind. 

Søget er meget stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Hun arbejder i god kontakt til 

føreren.  

Farten er meget høj og stilen fortrinlig. Sus afprøves i 8 slip. I 4 slip er der en chance for en fasan, som letter 

i området, hvor hunden arbejder. Hun arbejder kontinuerligt for sin fører i over 130 minutter. Hun opnår 

stand ved kant af fodermark. Avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Søger langt ud til venstre og 

støder en fasan uden for jagtbar afstand. 

Ingen Pr./Udgår. 

 

 



30. Pointer, Uran. 

Uran starter på stub i modvind. 

Søget er stort, men mangler kontinuitet. Svinger fra fornuftigt anlagt til stiksøg. Farten er høj og stilen er 

fortrinlig med højt båret hoved og kraftfuld langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt i ryglinjen med 

momentvis halerørelse. Han har tendens til at hænge på makkerhunden. 

I 2 slip med anden makker fortsætter han med at kontrollere makker og går ikke selvstændigt nok for sin 

fører.  Han går agerhøns op sammen med makker og er svær at koble. 

Ingen Pr./Udgår. 

 

31. Engelsk Setter, Melgårds Isa. 

Isa starter på stub i modvind. Søget er stort og for det meste godt anlagt. Der er nogle forkerte vendinger.  

Hun bruger lidt tid på at jagte småfugle. Farten er meget høj og stilen smuk med højt båret hoved og 

kraftfuld langstrakt galop aktion. Hun støder agerhøns i god vind. 

Hun trækkes, da fører bliver syg. 

Ingen pr./Udgår. 

 

34. Breton, Laura. 

Laura starter på stub i modvind. Søget er lidt svingende fra acceptabelt til godt anlagt. Hun bruger meget 

tid langs hegn.  

Farten er acceptabel til god. Stilen er god med hovedet momentvis båret under ryglinjen. Galopaktionen er 

energisk og kraftfuld. Makkerhunden støder agerhøns midt på marken. 

I 2. slip arbejder Laura stort og veldækkende i høj fart og meget god stil. Hun prøves igen, men forfalder 

igen til at søge meget langs hegn. 

Ingen pr./Udgår. 

 

35. Gordon Setter, Øens Bingo. 

Bingo starter på græs i skrå modvind. 

Søget er noget uregelmæssigt fra acceptabelt til godt anlagt. Farten er god, men med perioder med 

slaphed. Stilen er meget god, når han strækker ud, men momentvist hænger han med begge ender. 



Han afprøves flere gange. Han bedrer sit søg noget, men mangler udnyttelse af vind og terræn. Han får 

meget langs hegn.  

Ingen pr./Udgår. 

 

36. Pointer. Fugledes Alma. 

Alma starter på græs i skrå modvind. 

Søget er meget ungdommeligt anlagt med cirklen rundt om føreren, uden udnyttelse af vind og terræn. 

Farten er god. Stilen er svingende fra acceptabel til god. Hovedet føres momentvist lavt og galopaktionen er 

noget kort. 

I de næste slip bedrer Alma sit søg og fart og stil. Hun går nu i et fornuftigt anlagt søg i god kontakt til 

føreren. Hun finder ikke vildt. 

Ingen Pr. /Udgår. 

 

38. Gordon Setter, Øens Nessie. 

Nessie starter på Majsstub i modvind.  

Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn.  Farten er høj og stilen smuk i majsstub. 

Nessie opnår stand. Noget før hunden træder føreren parhøns op. Nessie har ingen kontakt med hønsene, 

da de letter. Senere stand ved hegn. Hun avancerer nu noget trægt og påviser ikke vildt.  Hun søger nu 

meget langt ud af terræn, men kommer tilbage.  Hun afprøves i raps, hvor hun opnår stand efter flere 

skarpe markeringer. Avancerer trægt på ordre og går i søg. Makker finder agerhøns i området. 

Ingen Pr./Udgår. 

 

39. Gordon Setter, Øens Beta. 

Beta starter på majsstub i modvind. Søget er for det meste veldækkende i god kontakt til føreren. Farten er 

høj og stilen er smuk i majsstub. 

Makkerhunden finder agerhøns på marken. 

Beta prøves mange gange i forskelligt terræn. Arbejder godt for sin fører. Holdes ved makkers stand.  Har 

en spinkel chance til fasan i moseområde. Hun slutter med at jage makkerhunden med hals. 

Ingen pr./Udgår. 

 



41. Engelsk setter. Bono. 

Bono starter på stub i hård modvind. Søget er stort og godt dækkende. Han bliver lidt makkerfikseret, men 

kaldes til ordren. Farten er høj og stilen er god med hovedet båret højt og en kraftfuld galopaktion.  

I 2. slip på raps. Opnår Bono stand. Avancerer villigt på ordre og rejser lidt upræcist parhøns. Der er ro i 

opflugt og skud. 

1. pr. UK/Fortsætter. 

 

Dette var kritikken for hold 3. 

Med venlig hilsen, 

 

Poul Vestervang. 

 

 

 



DANSK JAGTHUNDE DERBY 2017 

Referater fra HOLD 5 (V) / Erik Petersen 

 

55. GS Øens Bellis starter i rapsmark i modvind. Stort, men åbent søg med størst interesse for markens højre 

side. Senere bliver søget meget fremadrettet med flere forkerte vendinger. Der savnes regelmæssighed og 

kontinuitet. Farten er høj og løbelysten meget stor. Stilen smuk med hovedet ført vedvarende over 

rygniveau. Langstrakt energisk galopaktion med vandret båret hale uden svip. Der er et herligt spil over 

Bellis, som dog jagter lidt for selvstændigt. I andet slip er søget som tidligere. Stort, men ustruktureret uden 

regelmæssige slag på vinden. Sænker i dette slip hovedet og fører det under rygniveau. Forsvinder ved vegn 

og er borte i en rum tid. I tredje slip søger Bellis, om end lidt cirklende, godt for sin fører og bliver på anvist 

terræn. Fart og stil som i første slip. En helt ung og uerfaren fører, som med den entusiasme der udvistes, har 

gode chancer for at opnå noget med sin hund. UDGÅR 

56. GS Øens Betty Blue starter i rapsmark i modvind. Viser et beskedent søg – der mangler såvel bredde 

som dybde. Betty har flere forkerte vendinger. Farten er acceptabel og stilen god med hovedet ført i 

rygniveau. God galopaktion er med passende stræk i galoppen samt vandret båret hale. Er lydig og 

samarbejder godt med føreren. I andet slip er søget bedre og Betty dækker nu passende med terræn. Fart og 

stil og lydighed som tidligere. I sidste slip søger Betty sit bedste på dagen med passende brede udslag, uden 

at det lykkedes at få hende for fugl. Der savnes lidt fremdrift. Et tidspres og svigtende fugletilgang betingede 

hendes tre slip. UDGÅR 

60. P Fugledes Agent starter i rapsmark og eng i modvind. Viser et godt søg med passende brede udslag og 

fin dybde. God kontakt til føreren. Senere da terrænet giver mulighed herfor, viser Agent et stort fin slag ud i 

markens venstre side og opnår stand. Rykker kontant frem til ny stand og i samme nu letter agerhønsepar ret 

for. Agent kan holdes i denne ikke jagtbare situation. Agents fart er høj og stilen god med hovedet i 

rygniveau. Kraftfuld maskulin galopaktion med vandret båret hale. I andet i rapsmark i modvind starter 

Agent søgsmæssigt godt, men hurtig arbejder han sig længere og længere ud i markens højre side og 

udnytter kun det halve terræn. Er lidt svær at koble. I tredje slip er søget igen ensidigt lagt i højre side og vi 

ser ikke, uagtet førerens gode intentioner, et slag til venstre side. UDGÅR 

61. GS Åens Molly starter i rapsmark og eng i modvind. Viser et fint arealdækkende søg med korrekte 

vendinger og passende dybe slag. Samarbejder godt med føreren. Farten er høj og stilen smuk med hovedet 

vedvarende ført over rygniveau. Prima smidig langstrakt galopaktion med vandret hale uden svip. 

Makkerhunden finder enkelt agerhøne meget langt ude i venstre side. Molly lastes ikke her. I de to næste 

slip i rapsmarker i mod- og sidevind arbejder Molly eksemplarisk og virker udholdende. I fjerde slip samme 

indtryk og samme terræntype. Har her en chance til agerhønsepar som makkerhunde finder. I femte slip 

støder Molly nyslåede parhøns uden at hun ser disse. Får et ekstra slip og søger her, nærmest i et uvejr af 

regn og hagl, meget flot og udholdende. Meget velgående hund som manglede det fornødne held. UDGÅR 

62. ES Tobølbjergs Lamison starter på rapsmark i modvind. Viser et stort offensivt og fremadrettet søg og 

får ikke dækket terrænet på bredden. Vender korrekt på vinden. Farten er meget høj og stilen smuk, med 

hovedet ført vedvarende over rygniveau. Langstrakt flydende galopaktion med vandret båret hale uden svip. 

Lamison opnår stand langt fremme i terrænet. Rykker frem i ny stand. Agerhønsepar letter da fører er i en 

jagtbar situation. Lamison preller langt og inderligt og er meget svær at koble endsige kalde til orden. 

Samme indtryk mht. fart og stil i et nyt modvindsslip i rapsmark. Virker udholdende, men arbejder generelt 

for periferisk. I et tredje slip viser Lamison igen et stort søg i høj fart og smuk stil. Lamison er en hund med 

et stort potentiale. Slutter dog dagen med at gå af hånd. UDGÅR 

64. ES Elvis startes i rapsmark i modvind. Viser et godt arealdækkende søg med korrekte vendinger og 

afstemt dybde i slagene. Virker lydig. Farten er fra god til høj og stilen god til smuk. Hovedet ført i og over 

rygniveau. Langstrakt og smidig galop aktion med halen i buet sabelform uden svip. Makker finder agerhøns 

langt fremme. Elvis lastes ikke herfor. I andet slip finder makkerhunden omgående et par agerhøns. Elvis 

sekunderer ikke og presser fuglene op. Kan holdes da de flygter. I tredje og fjerede slip arbejder Elvis som 

tidligere. I sidste slip i rapsmark hænger Elvis på makkeren og halesøger for længe. UDGÅR 

65. IS Vilslevs Zoe starter i rapsmark i modvind. Stikker hårdt frem i terrænet uden at vise bredsøg  og 

opnår straks stand. Makkerhunden kommer til og Zoe rykker kontant frem i ny stand. Makkerhunden går 



foran Zoe og rejser hendes fugle. Zoe forholder sig rolig da fuglene flygter, medens synderen preller. 

Situationen var ikke jagtbar. I andet slip opnår Zoe stand efter en snes meters søg. Igen kommer 

makkerhunden til og letter det agerhønsepar som Zoe stod for. Igen viser Zoe respekt i opfløj. Pga. førerens 

nære placering var situationen jagtbar. Zoe dækkes straks af og er rolig i skud. I tredje slip i olieræddiker i 

modvind viser Zoe et varieret søg. I glimt gode udslag, men hun udnytter ikke tre chancer til agerhøns. Et 

par stødes af makkerhunden, en fugl letter tilfældigt midt på terrænet og en fugl rodes op af Zoe. Zoes fart 

var god til høj og stilen acceptabel med hovedet i ryglinje og en galopaktion der var præget lidt af stikkende 

og kort forbensaktion.  

2. UK 

66. ES Tobølbjergs Lulu starter i modvind i rapsmark. Stikker hårdt frem i terrænet uden at vise bredsøg. 

Makkerhunden opnår straks stand og Zulu går direkte ind foran denne og kører bevidst parhøns op og 

preller. Søg, fart og stil kunne reelt ikke bedømmes. I andet slip viser Zulu et stort og offensivt søg på 

rapsmark i modvind. I høj fart og smuk stil med hovedet vedvarende ført over rygniveau, afsøger hun et stort 

område med gode brede udslag og akseltabel dybde i slagene. Vender korrekt. Prima kraftfuld galopaktion 

med vandret båret hale med periodiske svip. I tredje slip gentager Zulu sin trang til se fuglene når 

makkerhunden har stand. Går direkte ind foran denne i stand og letter agerhønsepar. En hund med et vist 

potentiale, som med sekundering eller lidt mere dressur i bagagen utvivlsomt vil kunne gøre sig gældende. 

UDGÅR 

67. ES Nordvestjydens Kaisa starter i et klassesøg på rapsmark i modvind. Velrevierende i markens fulde 

bredde med afstemt dybde i slagene. I høj fart og smuk til fortrinlig stil, i en kraftfuld smidig galopaktion 

med vandret båret hale med periodiske svip, arbejder Kaisa med god udholdenhed i fin kontakt med føreren. 

Efterlader samme indtryk i andet slip under samme forhold som første slip. I tredje slip på kuperet rapsmark 

opnår Kaisa kataleptisk stand i sidevind. Parhøns letter da partneren kommer til og begge følger agerhønsene 

på vej. Kaisa kaldes til orden indenfor de rammer ungdomsklassen giver os. Dækkes af og forholder sig 

rolig under skudafgivelse. 1. UK 

68. B Lilli du Bois Concour starter i rapmark i modvind. Viser et stort vedvarende veltilrettelagt bredsøg 

med god dybde i slagene. Hun skummer sig mark i en meget høj fart med en sjældent set intensitet, hun 

nærmest gnister af jagtlyst. Stilen er smuk til fortrinlig og galopaktionen er meget kraftfuld, langstrakt og 

energisk. Det samme gentager sig i de to næste slip på samme terræntype. Holdes for hare. Opnår stand. Går 

villigt frem på ordre, men vi ser intet vildt. Har en chance til agerhønsepar som makkerhunden støder. Lilli 

viser respekt da hun ser fuglene. I yderligere to slip i rapsmarker i modvind skummer hun sin mark og virker 

uopslidelig. Opnår igen stand. Går villigt frem på ordre, men vi ser intet vildt. Sidste slip blev desværre 

hendes waterloo. Et par agerhøns stødes af Lilli under respekt. En fugl letter tilfældigt midt på terrænet og 

en fugl rodes op af makkerhunden. Dette var dagens mulighed for denne lille kæmpe af en hund, med 

potentiale til det helt store. UDGÅR 

69. B Mintos starter i rapsmark i modvind. Viser et lidt småtskåret søg med beskedne udslag på bredden 

samt ditto fremdrift. Roder lidt over tilfældig jordfært. Råvildt ses længere fremme. Farten er acceptabel og 

stilen god med hovedet ført i ryglinjeniveau. Der savnes stræk i galopaktionen. Mintos trættes mod 

slutningen. Føreren orienterer mig om, at Mintos arbejder med en metalskinne i forbenene. Set i lyset heraf, 

er det prisværdigt, at Mintos går sig i sine to sidste slip. I andet slip i rapsmark er søget veldækkende og godt 

afstemt til terrænet. Farten er nu god og stilen som tidligere, men han virker mere oplagt. Holdes for hare. I 

sidste slip har Mintos chance til et par agerhøns. I dette slip ville Mintos godt hænge lidt på makkeren. 

UDGÅR 

 

  

  

 



Dansk jagthunde derby 2017 hold 6. 

Lodtr. nr. 70 kat. nr. 59 

Settermosens Charites slippes på opharvet græsstub i modvind. Straks efter slip opnår Charites liggende 

stand, som holdes godt, på ordre går hun villigt frem på agerhøns, som letter, Charites forholder sig rolig 

ved opflugt. 

2. slip på vintersæd i modvind, senere sidevind. Søget er med gode brede slag, senere store slag, godt lagt 

på vinden foran føreren. Farten høj. Stilen Smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. 

Slutlig dækkes Charites af og der skydes over hunden, som forholder sig rolig. 

1. pr. Fortsætter. 

Lodtr. Nr. 73 kat. nr. 45 

Øens Bella slippes på opharvet græsstub i modvind. Straks efter slip finder makkerhunden fugle. 

2. slip på stub i modvind. Søget er med store slag lagt på vinden, til tider noget fremadrettet og åbent. 

Farten høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, galoppen præges af en noget kort 

forbens aktion. Samarbejdet med føreren kunne ønskes bedre. Bella slutter med at være vanskelig at koble. 

Ingen fugle i slippet. 

    Udgår. 

Lodtr. Nr. 74 kat. nr. 58 

Settermosens Chatal slippes på majsstub i modvind. Søget er godt anlagt med brede slag lagt på vinden 

foran føreren. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 

2. slip på vintersæd i side og modvind søger Chatal fortsat godt. Stilen er god, hovedet bæres i og over 

rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Chatal har en markering ved hegn, som hun selv 

udløser. 

3. slip i raps. Umiddelbart efter slip støder Chatal parhøns som lå oplagt i vinden. 

    Udgår 

Lodtr. Nr. 75 kat. nr. 21 

Nordvestjydens Kaija slippes på majsstub i modvind. Søget lagt foran føreren har enkelte slag frem i terræn, 

ellers med gode udslag lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden.  

2. slip på vintersæd i modvind, senere sidevind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag. Farten 

høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, god galop.  

3. slip i raps i modvind efterlader Kaija samme indtryk som i tidligere slip. Kaija markerer kort og agerhøns 

flygter fra området. Kaija preller på de flygtende fugle og bliver noget svær at koble. 

    Udgår. 

 

 



Lodtr. Nr. 76 kat. nr. 26 

Senjas Verona slippes på vintersæd, senere efterafgrøde i modvind. Søget præges meget af makkerhundens 

interesse for Veronas færden. Verona arbejder med gode slag lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med 

føreren i orden. Der trædes fugle op bag Verona, hun viser lidt interesse for de overflyvende fugle. 

2. slip på stub i modvind går Verona et godt søg i god stil, hovedet bæres i rygliniens forlængelse, ligeså 

halen, god galop. Hare springer og Verona forfølger denne ind i bevoksning. Verona har herefter svært ved 

at slippe harefært, og er længe om at komme ud på marken igen. Ingen fugle i slippet. 

3. slip på græs og majsstub i modvind. I skrub arbejder Verona med fugl gennem bevoksningen, stopper op 

flere gange, men opnår ikke at sætte fasan, som flygter fra området. 

4. slip i mose og efterafgrøde i modvind efterlader Verona samme indtryk som i tidligere slip. Ingen fugle i 

slippet. 

    Udgår. 

Lodtr. Nr. 77 kat. nr. 11 

Stevnåens Sallyslippes på vintersæd, senere efterafgrøde i modvind. Søget præges meget af Sallys interesse 

for makkerhundens færden. Farten høj. Sally samarbejder med sin fører. Der trædes fugle op bag Sally. 

2. slip på stub i modvind viser Sally samme tendens til at følge makkerhunden, dog lykkes det for føreren, 

ind i mellem, at få Sally til at arbejde selvstændigt. Stilen er smuk, højt ført hoved og god energisk galop. 

Makkerhunden finder fugle. 

    Udgår. 

Lodtr. Nr. 78 kat. nr. 41 

Trolmarkens Jill-Siff slippes på efterafgrøde i modvind. Søget er veltilrettelagt i store brede slag godt lagt på 

vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden.. Makkerhunden finder fugle. 

2. slip op stub i modvind. Jill-Siff går her som i foregående slip. Stilen er smuk med højt ført hoved, hale 

med rørelse, god galop. Jill-Siff opnår stand, som holdes godt, på ordre til avance når hun lige at rykke kort 

og agerhøneflok letter ret foran Jill-Siff, som forholder sig rolig under opflugt og skud. 

1. pr.  Fortsætter 

Lodtr. Nr. 79kat. nr. 24 

Otis slippes på efterafgrøde i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren, med store brede slag godt 

lagt på vinden. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden. Otis opnår stand, som holdes godt. På ordre 

går han villigt frem, og parhøns flygter. Otis er acceptabel rolig under opflugt og skud. 

2. slip på vintersæd i side og modvind går Otis fortsat i et stort og godt søg. Stilen er smuk, højt ført hoved, 

hale i rygliniens forlængelse, god kraftfuld galop. Otis har en kort markering ved hegn, som han selv 

udløser.  

1. pr. uk.  fortsætter 

 



Lodtr. Nr. 80 kat. nr. 50 

Øens Bilbo slippes i majsstub i modvind. Søget er godt tilrettelagt i store brede slag, godt lagt på vinden. 

Farten høj. Stilen acceptabel, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derunder, halen noget hængende, 

en god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 

2. slip på stub i modvind. Bilbo går her som tidligere, dog er hovedet nu konstant i rygliniens forlængelse. 

Hare springer og Bilbo viser den en smule interesse, men kaldes af. Ingen fugle i slippet. 

3. slip på græs og majsstub i modvind efterlader Bilbo samme indtryk som tidligere. Makkerhunden bringer 

sig i kontakt med fugle. 

    Udgår. 

Lodtr. Nr. 81 kat. nr. 81 

Top Point Scott slippes i majsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i store slag godt lagt på 

vinden. Farten høj. Stilen god, hoved og hale bæres i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med 

føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 

2. slip på efterafgrøde i modvind. Scott søger her stort og godt gennem et langt slip.  Og efterlader samme 

indtryk som i første slip. Der letter agerhøns noget fremme i terræn, uden at hunden er skyld deri. 

Scott afprøves yderligere i tre slip, hvor han efterlader samme gode indtryk som i de første slip. I de to 

sidste slip bringer makkerhunden sig i kontakt med fugle. 

    Udgår. 

Lodtr. Nr. 82 kat. nr. 38 

Møllen`s Pandora slippes på stub i modvind. Søget i starten stort anlagt, senere bliver det i passende slag 

lagt foran føreren. Farten i starten høj, gennem slippet bliver den til god. Stilen er god, Højt ført hoved, 

noget hængende hale, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 

2. slip på efterafgrøde i modvind. Her går Pandora som i foregående slip, dog trættes hun noget mod 

slutningen af slippet. Der letter fugle fremme i terræn, uden hunden er skyld deri. 

Pandora afprøves yderligere i to slip, hvor hun efterlader samme indtryk som i de foregående slip. Ingen 

fugle i slippene. 

    Udgår. 

 

 


	Derby 2017  2 heat og matchning
	Derby 2017 Hold 1 ODM
	derby 2017 hold 2
	Derby 2017 hold 3
	DERBY 2017 HOLD 5 EP
	derby 2017 hold 6

