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GS Liv slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og noget offensiv bredsøg med 

acceptabel kontakt til fører. Farten er meget høj og stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie i en langstrakt 

galopaktion med halebevægelse. Liv mærker fært ved markskel og rykker ind i nabomarken. Liv opnår 

højrejst stand, kort efter flygter parhøns ret for Liv som forfølger disse kort. Da fører er indenfor jagtbar 

afstand af sin hund, vælger jeg at dække Liv af og skyde over den. Liv udviser ro ved skud. 2.slip på 

rapsmark i modvind er søg, fart og stil som i 1.slip Der ses ingen fugle i slippet.  

1.Præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

ES Rie slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et passende anlagt søg med enkelte forkerte 

vendinger i god kontakt til sin fører. Farten er høj og stilen er acceptabel dog momentvis god med høj 

hovedføring i en kort galopaktion som skæmmes af en kort forbensaktion, der ses momentvis 

halebevægelse. Makkerhund finder og behandler parhøns. Rie er ude i yderligere 2 slip hvor søget 

skæmmes af flere slag bagud i terrænet, farten er nu primært god og stilen er som i 1.slip. I 3.slip støder Rie 

parhøns i god vind som forfølges meget langt. 

Ingen præmie UK  

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

GS Hiro slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et søg i mindste lag. Farten er fra lav til god og 

stilen acceptabel med høj hovedføring i en kort galopaktion, der ses momentvis halebevægelse. 

Makkerhund finder parhøns langt fremme i terrænet som Hiro ikke lastes for. I 2.slip på rapsmark i 

modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip. Hiro støder parhøns i god vind som den forfølger langt. Efter 

slippet trækkes Hiro fra videre afprøvning med dommerens tilladelse grundet en skade. 

Ingen præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

ES Athena slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et stort og særdeles velanlagt bredsøg med 

dybe udslag og passende afstand mellem slagene i et godt samarbejde med sin fører. Farten er høj og stilen 

er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Athena opnår højrejst stand, 

men inden fører er oppe ved sin hund går Athena hårdt frem og rejser parhøns, som Athena forfølger 

meget langt. I 2.slip på rapsmark i modvind er søg, fart og stil som i 1.slip, Athena opnår højrejst stand, den 

avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. Athena slutter slippet med at gå af hånd og er meget svær 

at koble. I 3.slip på rapsmark i modvind er søg, fart og stil i starten af slippet som i de foregående slip, 

Athena slutter slippet med at miste intensitet og jagtlyst. 



Ingen præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

IS Nemo slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og velanlagt bredsøg med god 

udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er meget høj og stilen er fortrinlig med 

høj hovedføring i en langstrakt og jordvindende galopaktion med halebevægelse. Nemo udviser stor jagtlyst 

og intensitet slippet igennem. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på rapsmark i modvind, Nemo slippes ved 

kanten af marken og slår langt ud under vind og kommer tilbage mod fører, Nemo opnår højrejst stand i 

jagtbar afstand fra fører, kort efter flygter parhøns ret foran Nemo som er lidt urolig ved opflugten. Nemo 

dækkes af og der skydes over den. Nemo udviser komplet ro ved skud. 

1.Præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

ES Zika slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og offensiv bredsøg i et godt 

samarbejde med sin fører. Fart er meget høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt 

galopaktion med halebevægelse. Zika er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip Zika 

udviser stor jagtlyst og intensitet samt udholdenhed i alle slip. I 2.slip på rapsmark i modvind, støder Zika 

parhøns i god vind som den forfølger. I 3.slip på rapsmark i modvind, Zika opnår stand som selv løser, 

makkerhund finder og behandler parhøns i slippet. Dette var en chance til Zika. I 4.slip på rapsmark i 

modvind, støder Zika parhøns i god vind som den forfølger meget lang. 

Ingen præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

GS Nicki slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg i et godt samarbejde med 

fører. Farten er høj og stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie i en langstrakt og energisk galopaktion 

med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. 2.slip på rapsmark i modvind, søg, fart og stil er som i 

1.slip Makkerhund finder og behandler parhøns. Disse var en chance til Nicki. 3.slip på rapsmark i modvind, 

søg, fart og stil er som i foregående slip. Nicki opnår højrejst stand, den avancere meget villigt på ordre og 

rejser præcis parhøns. Nicki forfølger kort. Senere dækkes Nicki af og der skydes over den, Nicki udviser 

komplet ro ved skud. 

1.Præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

GS Sidney slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg i et godt samarbejde 

med fører. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med lavt hængende 

hale uden bevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Sidney er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er 

som i 1.slip. 2.slip på rapsmark i modvind, makkerhund opnår højrejst stand og Sidney går foran 

makkerhund og rejser parhøns som Sidney forfølger langt. 3.slip på rapsmark i modvind, Sidney har en 



markering som den selv løser. Der ses ingen fugle i slippet. I 4.slip på rapsmark i modvind, Sidney støder 

parhøns i god vind som den forfølger langt. 

Ingen præmie  

Dommer 176 Brian H. Krog 

 

P Picasso slippes på frøgræsmark i modvind senere sidevind, her viser Picasso et stort og velanlagt bredsøg 

med god udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med 

høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Picasso opnår højrejst stand, korrigere 

under vind og opnår ny højrejst stand, Picasso avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Picasso 

udviser komplet ro ved opflugt og skud. I 2.slip på rapsmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip. 

Picasso støder parhøns sammen makkerhund, Picasso forfølger disse et stykke, men kaldes til orden. 

1.Præmie UK 

Dommer Brian H. Krog 

 

GS Marley slippes på frøgræsmark i modvind senere sidevind, her viser Marley et stort og velanlagt bredsøg 

med god udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med 

høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Makkerhund finder og behandler parhøns, 

disse var en oplagt chance til Marley. I 2.slip på rapsmark i modvind, søg, fart og stil er som i 1.slip. Marley 

opnår højrejst stand som holdes på trods af den kraftige provokation da makkerhund går ind foran og rejser 

parhøns ret foran Marley. Marley følger kort efter ved opflugten, men kaldes til orden. Marley dækkes af 

og der skydes over den, Marley udviser komplet ro ved skud. 

1.Præmie UK 

Dommer 176 Brian H. Krog 


