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Dansk Jagthunde Derby 2003 ved Gørlev
Lørdag - søndag den 20.-21. september

HOLD 1
DOMMER: MOGENS VESTERGAARD HANSEN

GS Iglsøgården’s Diaz
John Bak
Diaz afprøves på opharvet stub. Afsøger marken i
et tilpas anlagt bredsøg i god kontakt til sin fører.
Farten er tilpas høj. Stilen er i starten god, med
hovedet ført i niveau med ryglinien, tilpas stræk i
galoppen og halerørelse. Tilslut i slippet føres
hovedet momentvis under ryglinien. Diaz afprø-
ves i yderligere et par slip i henholdsvis brakmark
og roer. Bevarer samme indtryk hvad søg, fart og
stil angår. Diaz går i stå i slutningen af begge slip,
og er hér svær at få i søg igen. Der har ikke været
fugl i de slip, som Diaz er afprøvet i.

Udgår

ES Breines Tenna
Jette Clausen
Tenna kaldet „Sitta“ afprøves på opharvet stub-
mark. Afsøger marken i et godt anlagt søg, med
brede udslag. Farten er høj. Stilen god med højt
båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig
halerørelse. 2. afprøvning på Stubmark. Sitta be-
varer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår.
Sitta afprøves i yderligere et par slip i roer. Søger
som i de foregående slip. Opnår stand i hegn,
løser selv og løber ned langs med hegn. Kommer
tilbage til området og tager ny stand. Rejser hårdt
og villigt  på ordre ind i hegn og rejser fasan. Sitta
er rimelig rolig i opflugt og skud.

Fortsætter

B Lyngrodens Mille
Jens Ole Nielsen
Mille afprøves på opharvet stub. Afsøger mo-
mentvis marken i et stort søg. Farten er høj. Stilen
god med højt båret hoved og god galopaktion.
Mille generes meget kraftigt af makkeren, som
hænger på Mille i starten søget. Vi kobler for se-
nere afprøvning med ny makker. Under 2. af-
prøvning på stubmark, afsøger Mille marken i et
godt jagtsøg, med acceptable udslag i bredden.
Farten er tilpas høj. Stilen god som i første af-
prøvning. Mille afprøves i yderligere 2 slip i hen-
holdsvis roer og på stub. Søger stabilt. Har i beg-
ge slip chance for fugl, som makkeren finder.

Udgår

B Malo
Erik Manjek Jensen
Malo slippes på opharvet stub. Straks efter Malo
er sluppet, hænger han meget på makkerhunden.
Malo kaldes fra, men kan ikke rigtigt koncentrere
sig om sit søgsoplæg. Vi kobler for ny afprøvning
senere. Malo afprøves i yderligere et par slip i
henholdsvis brakmark og nysået rapsmark. Søger
i det 2. slip mere kontinuerligt og selvstændigt i
en tilpas god stil med højt båret hoved og tilpas
stræk i galoppen. I 3. slip søger Malo hen til hegn,
og kommer ikke i gang med et reelt søgsoplæg.

Udgår

ES Stærkærs Scarlett
Asger Mogensen
Scarlett afprøves på opharvet stubmark. Afsøger
det anviste terræn i et stort, offensivt og bredt
anlagt søg. Farten er meget høj. Stilen nydelig
med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og
livlig halerørelse. Under 2. afprøvning i roer, sø-
ger Scarlett igen stort og godt. Vi ser ingen fugle i
slippet. Scarlett afprøves i yderligere 3 slip på
henholdsvis nysået rapsmark, stubmark og roer.
Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil
angår. Scarlett opnår stand et par gange. Rejser
villigt frem uden påvisning af vildt. Har senere en
markering, hvor fasan flygter. Er rimelig rolig i
opflugt. Senere stand i roer. Avancerer villigt på
ordre uden påvisning af vildt. Søger herefter
frem i skrub i roerne. Fasan ses flygte fra områ-
det. Situationen kan ikke bedømmes. Scarlett er
en hund med et stort format, som ikke havde det
fornødne held på dagen.

Udgår

GS Igløgårdens Taya
John Bak
Taya afprøves på opharvet stub. Er i starten af
slippet længe om at komme igang med et konti-
nuerligt søg. I løbet af slippet bedres søget og
Taya fremviser her et godt anlagt søg i bredden.
Farten er høj. Stilen tilpas god, med højt båret
hoved, langstrakt galopaktion og ingen halerø-
relse. Taya afprøves i yderligere to slip i roer og
på nysået rapsmark. I 2. slip starter Taya stort og
offensivt. Søget slutter dog med at være for åbent
anlagt. Taya udnytter ikke oplagt chance for fa-
san i kanten af roer, som trædes op af føreren. I
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sidste afprøvning starter Taya med at rode på fært
og kommer ikke rigtigt i gang.

Udgår

IS Indy
Ole Halberg Rasmussen
Indi afprøves på opharvet stubmark. Afsøger det
anviste terræn i et stort, offensivt og bredt anlagt
søg. Farten er høj. Stilen nydelig med højt båret
hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerø-
relse. Indi opnår stand i kanten af hegn. Løser
selv. Søger ind i bevoksningen. Kort efter ses gl.
fasanhane flygte fra området. Situationen kan ik-
ke bedømmes. Indi afprøves i yderligere to slip i
henholdsvis brakmark og roer. Bevarer det gode
indtryk hvad søg, fart og stil angår. Slutter med
stand i roer. Rykker frem og nagler fuglen. På
ordre rejser Indi villigt og præcist fasan. Indi er
komplet rolig i opflugt og skud.

Fortsætter

P Fugledes Venus
Flemming Sørensen
Venus slippes på opharvet stubmark. Afsøger
marken i et godt anlagt søg, med gode brede ud-
slag. Farten er høj. Stilen god med højt båret ho-
ved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse.
Venus afprøves i yderligere et par slip i henholds-
vis roer og på stub. Søg, fart og stil som ved første
afprøvning. Venus opnår liggende stand på stub.
Inden vi når op til Venus, letter en flok høns ret
foran Venus, som er rolig i opflugt. Da situationen
er jagtbar skydes der. Ro i skud.

Fortsætter

B Ozmillions Cleo
Jens Peter Mundt
Cleo slipper på opharvet stubmark. Starter med at
anlægge et stor bredsøg, men bliver hurtigt træt
og mangler kondition. Farten er i starten meget
høj, men bliver for svingende til slut i slippet.
Stilen god med højt båret hoved og tilpas stræk i
galoppen. Cleo afprøves i yderligere et slip i roer.
Slår et par slag, men går herefter i stå. Har chance
for fasan, som trædes op af makkerens fører.

Udgår

ES Nordvestjydens Sawa
Kurt Nedergaard
Sawa afprøves på opharvet stub. Afsøger marken
i et meget stort og bredt anlagt søg i god kontakt
til føreren. Farten er meget høj og kontinuerlig.
Stilen særdeles nydelig med højt båret hoved,
langstrakt, kraftfuld galopaktion og livlig hale-
rørelse.  Sawa afprøves i yderligere 4 slip i hen-
holdsvis roer, nysået rapsmark og på stub. Beva-
rer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår.

Udviser stor udholdenhed. I andet slip i roer stø-
der Sawa fasan i medvind, respekterer. Opnår
kort efter stand ved hegn. Inden vi når frem til
Sawa, letter fasan ret foran Sawa, som er rolig i
opflugt. Føreren er for langt fra hunden til at si-
tuationen er jagtbar. I 3. slip på nysået raps opnår
Sawa stand ved remise, løser selv. Der var set en
flok høns lette fra området kort for inden. I 4. slip
i roer/stub søger Sawa op langs med hegn og ta-
ger stand, løser selv. Fasan letter på den modsatte
side. Har senere chance for fasan, som makker
støder. Slutter med stand løser selv. Råvildt flygter
fra området. Sawa er en hund med et usædvanligt
stort format, som på dagen ikke havde det for-
nødne held.

Udgår

HOLD 2
DOMMER: NIELS ERIK KRÜGER

B Syrach
Jan Nielsen
Syrach starter på stub i god vind. Farten er høj.
Stilen er god, hovedet bliver båret højt, galop-
aktionen er let og langstrakt. Syrach søger stort
og godt, bruger vind og terræn på bedste vis.
Syrach viser sig hareren. Syrach arbejder i god
kontakt.  2 slip i brak tilpasser Syrach fart og
søget til terrænet. Syrach opnår stand ved hegn,
avancerer villigt på ordre kan ikke påvise vildt.
Kort tid efter ny stand i hegn, avanceerr igen på
ordre og rejser fasan præcist, der er ro i opfløj og
skud. Få minutter efter opnår Syrach igen stand
ved hegn langs mosekant, rejser præcist fasan på
ordre og er komplet rolig i opfløj og skud.

Fortsætter

GS Pennehavens Nellie
Lauge S. Larsen
Gordon Setter. Nellie starter på stub i god vind.
Farten er høj. Stilen er med hovedet båret i ryg-
linie, galopaktionen er god, halen kunne bæres
højere. Søget er stort, men noget fremafrettet, det
bedres som slippet skrider frem, Nellie tager stand
i kanten af remise, Nellie følger løbende fasan
godt op, det ender med at fasanen flyver op og
sætter sig i et træ. Nellie bliver kaldt ud, og viser så
et stort og godt søg, vender rigtigt i vinden. Der er
god kontakt  hund og fører imellem. 2. slip som
er i roer i god vind. Straks efter start får Nellie
føling med fasan, når lide at stå, hvorefter fasanen
flygter. Nellie viser promte respekt. Chance til to
fasaner mere, som ikke bliver udnyttet, de letter i
området, hvor Nellie var, uden hun var i kontakt
med dem, Nellie viser respekt i opfløj. Derefter er
søget præget af forsigtighed, hun slår sig senere
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fri og viser et stort og godt søg, trættes noget til
sidst. Nellie har to gange stand, som hun selv ud-
løser. Nellie er ude i rorer en gang til, fart og stil
som tidligere, søget er stort men noget fremaf-
rettet, Nellie slutter med stand langt ude, holder
standen, til føreren kommer frem, et stykke rå-
vildt rejser sig ret foran Nellie, hun kan holdes.

Udgår

IS Emmi
Johnny F. Andersen
Irsk setter Emmi starter på stub i god vind. Farten
er tilpas. Stilen er med hovedet ført i ryglinie, en
lidt kort galopaktion, der er halerørelse.Søget er
tilpas stort, der er passende afstand mellem sla-
gene, Emmi har flere forkerte vendinger, særligt i
højre side. Emmi arbejder i god kontakt. 2 slip i
brak, Emmi når ikke rigtig at komme i gang, part-
ner finder fugl kort efter start. Emmi fortsætter
med ny makker i roer, går nu stort og godt, mak-
ker påviser fugl. Emmi prøves en gang til på stub,
starter med en lille haretur sammen med makker.
Derefter viser Emmi et stort og godt anlagt søg,
bruger vind og terræn godt, stilen forbedres i det-
te slip, galopaktionen er blevet langstrakt, hove-
det og hale føres som før. Chance til fasan i majs
ved remise, denne trædes op af terrænleder.

Udgår

ES Heegårds Q Scott
Finn Johansen
Scott starter på stub i god vind. Farten er moderat.
Stilen er med høj hovedføring, aktionen er i star-
ten noget tung, det bedres lidt til sidst i slippet, der
er halerørelse. Søget er moderat stort, større ud-
slag og mere fremdrift kunne ønskes. Scott har
nogle forkerte vendinger. Der er god kontakt.
Prøves en gang i roer, Scott viser et begrænset
søg. Makker påviser fugl to gange.

Udgår

B Leika
Bent Bonde Jensen
Leika starter på stub i god vind. Farten er høj.
Stilen er tiltalende, med høj hovedføring, en dej-
lig let jordvindende galopaktion. Søget er meget
stort og godt anlagt i vinden, med passende af-
stand mellen slagene, får meget terræn med. Hol-
der formatet det lange slip ud. Leika er lydig og
velført. 2 slip starter i en have med tilhørende
vildtager og brak, og senere kommer stub. Leika
fortsætter som i første slip. 3 slip på stub langs
mose. Kort efter start opnår Leika stand ved mo-
sekant, inden fører er helt fremme, rykker Leika
frem og sætter fasan, inden rejseordre flygter fa-
sanen. Leika er rolig i opfløj og skud.

Fortsætter

GS Pennehavens Buffas
Peter Rafaelsen
Buffas starter på stub i god vind. Farten er høj.
Stilen er med høj hovedføring, en kraftfuld lang-
strakt galopaktion, der er momentvis halerørelse.
Søget er meget stort og godt lagt på bredden, med
passende afstand mellem slagene, vender rigtig i
vinden. Buffas har en kortvarig stand, som han
selv udløser. Buffas holder fart søg og stil hele det
lange slip. 2 slip på stub går igen meget stort og
godt, bevarer fart og stil. 3 slip på stub langs mo-
se, føreren sender Buffas ind i mosen, Buffas bli-
ver kort efter kaldt ud igen, derefter viser han et
godt søg. Jeg afprøver Buffas i roer her bevarer
han det gode indtryk, Buffas opnår en smuk høj-
rejst stand, på ordre avancerer han hårdt frem i to
tempi og rejser præcis fasan, og er komplet rolig i
opfløj og skud.

Fortsætter

P Fugledes Vento
Aksel Nielsen
Vento starter på stub i god vind. Farten er høj.
Stilen er smuk, hovedet føres i ryglinie eller der
over. Aktionen er kraftfuld og langstrakt, og der
er halerørelse. Søget er stort og lagt rent på mar-
ken, Vento går fra kant til kant, og bruger vind og
terræn på bedste vis. Er lydig og velført. Vento er
ude i tre slip mere, hvor han bevarer det gode
indtryk. Der er ikke fugl i slippene. 5. slip på brak
går Vento efter forholdene, får føling med fasan,
men magter ikke at få den sat, og fasanen flygter,
Vento er rolig i opfløj. Kort efter får Vento stand
ved hegn, avancerer på ordre og rejser præcist
fasan, Vento er komplet rolig i opfløj og skud.

Fortsætter

P Astrup‘s Komet
Per Thorsen
Komet starter på stub i god vind. Farten er høj.
Stilen er god, hovedet føres i ryglinie eller der-
over, kraftig langstrakt galopaktion, og pæn hale-
føring, lidt halerørelse ville pynte. Søget er stort,
han går fra kant til kant, med passende afstand
mellem slagene, vender rigtig i vinden. Komet er
lydig og velført. 2 slip på stub langs mose går
Komet igen rigtig godt. 3. slip på stub starter Ko-
met sammen med makker en lille tur efter hare.
Derefter går Komet igen stort og godt, bruger
vind og terræn på bedste vis. Der trædes fasan op
bag Komet. Komet afprøves to gange i roer, går
som tidligere. Komet opnår stand påviser ikke
vildt, Komet har svært ved at løsrive sig fra fær-
den.

Udgår
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P Cille
Flemming Vilslev Knudsen
Cille starter på græs i god vind. Farten er god.
Stilen er med hovedet ført lige over ryglinie, ak-
tionen er god, halen bliver båret hængende sabel-
formet. Søget er lagt godt i vinden, med gode
store udslag, Cille slutter med stand ved hegn,
hun løser selv. Cille er i god kontakt. Cille afprø-
ves i have med tilhørende vildtager, senere stub.
Cille viser et godt søg tilpasset terrænet, holder
fart og stil slippet ud. Cille har to stande som hun
selv udløser. Cille er ude i tre slip mere, hun beva-
rer det gode indtryk, Cille har to gange stand, som
hun selv udløser. Partner påviser fugl.

Udgår

ES Heimstulens Mister Noller
Bjarne Jensen
Noller starter på græs i god vind. Farten er god.
Stilen er med hovedet ført i ryglinie eller derover,
aktionen kraftfuld og langstrakt, kan til tider
virke lidt tung, der er halerørelse. Søget er stort
og noget ungdommeligt anlagt, Noller har et par
forkerte vendinger. Noller går i remise, kan kal-
des ud. Noller kan holdes ved makkers stand. 2
slip på stub langs mose, viser Noller et meget
bedre anlagt søg, bruger vind og terræn godt, fart
og stil som i første. Noller afprøves to gange til i
roer, han går som i andet slip, makker finder fugl.
Noller viser spontan sekundering. Slutter med
stand avancerer flere gange på ordre, men påviser
ikke vildt.

Udgår

HOLD 3
DOMMER: JØRGEN JENSEN

B Møllevængets Bodo
Harry Jensen
Bodo slippes på stubmark og senere i roer, frem-
viser et for lille anlagt søg. Faretn god.. Stilen i
orden, fører sit hoved i skulderhøjde. God galop-
aktion. Stand for hare, avancerer noget trægt. Ro
da haren flygter. Senere støder Bodo fasan. Ro i
opflugt. Bodo prøves flere omgange mere, fort-
sætter som i første slip.  Slutter dagen med stand
for fasan, men nægter at rejse sin fugl, under al
den stampen fra fører, letter fasan. Ro i opflugt.

Udgår

ES Stærkærs Jaco
Bent Nielsen
Jaco slippes på stub og roer, fremviser et stort og
godt anlagt bredsøg, men i roer har han nogle
forkerte vendinger. Farten høj. Stilen god med
høj hovedføring og svip i halen. God galop-

aktion. Kan holdes for hare og rådyr. Der var fugl
i slippet. Jaco prøves to omgange mere, fortsætter
som i første slip. Viser sekundering to gange.
Stand for fasan. Rejser godt, men lidt upræcist. Ro
i opflugt og skud.

Fortsætter

GS Åens M. Junior Junge
Laust Nørskov
Junge slippes i roer fremviser et stort, men alt for
åbent søg. Farten god. Stilen i orden fører sit ho-
ved i skulderhøjde. God galopaktion. Kontakt
hund og fører imellem kunne ønskes bedre.
Junge prøves fire omgange mere, først på græs-
mark, her er har Junge en kort forbensaktion.
Junge har flere chancer, som ikke udnyttes. Prel-
ler overflyvende fasan. Slutter dagen med at få
føling med fasan, men går for hårdt på, fasanen
letter, og Junge preller.

Udgår

ES Baron
Bent Olsen
Baron slippes i roer, fremviser et stort og godt
anlagt bredsøg. Farten god. Stilen god med
hovedføring over skulderhøjde. God galop-
aktion, men lavt ført hale uden svip. Har nogle
stop. Stand for fasan. Rejser godt, men går langt
efter denne. Baron prøves tre omgange mere,
først på stub og senere i roer. Har chance til flere
fasaner, som ikke udnyttes. Stand, men udløsr
selv.  Stand for fasan. Rejser godt. Ro i opflugt og
skud.

Fortsætter

GS Åens Nepton
Jan Kristensen
Neptun slippes i roer, fremviser et stort søg, men
hvor arealdækningen ikke er i orden. Farten god.
Stilen i orden fører sit hoved over skulderhøjde.
Kort forbensaktion og død haleføring. Stand,
men udløser selv. God kontakt hund og fører
imellem. Neptun prøves fire omgange mere, fort-
sætter som i første slip. Stand, men kan ikke på-
vise vildt. Slutter dagen med et godt søg, men
makker finder fugl.

Udgår

GS Entangens Boss
Poul Erik Dahl
Boss slippes i roer, fremviser et stort og for det
meste godt anlagt bredsøg. Farten høj. Stilen god
med hovedføring over skulderhøjde. Lidt kort
galopaktion, med svip i halen. Har stand flere
gange, men udløser selv. Kontakt hund og fører
imellem i orden. Boss prøves fire omgange mere,
fortsætter som i første slip. Støder agerhøne og
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går lidt efter. Slutter dagen med at støde fasan og
går lidt efter.

Udgår

P Day
Niels Jørgen Christensen
Day slippes i roer, fremviser et stort og godt an-
lagt bredsøg, Farten god. Stilen god med hoved-
føring i skulderhøjde og derover. God galop-
aktion og pæn haleføring. Stand, men udløser
selv. Kontakt hund og fører imellem i orden. Day
prøves fire omgange mere, først på stub og senere
i roer, fortsætter som i første slip. Har chance til
fasan og agerhøns, som ikke udnyttes. Slutter da-
gen med smuk højrejst stand for fasan. Rejser
godt og præcist. Ro i opflugt og skud.

Fortsætter

P Bildes Bris
Cai Langholz
Bris slippes i roer, fremviser et stort, men for
åbent søg. Farten høj. Stilen god med hoved-
føring over skulderhøjde og pæn haleføring. God
galopaktion.  Stand for fasan, som letter og Bris
går efter, senere bliver Bris  noget ulydig og  for-
lader anvist terræn. Bris prøves fire gange mere,
søger nu i et godt anlagt bredsøg, og i god kon-
takt til fører. Makker finder fugl. Slutter dagen
med at vise respekt for rådyr.

Udgår

HOLD 4
DOMMER: SVEND BUCKHAVE

B Ozmillons Fie
Louise Laugesen
Fie starter på stub i et velanlagt jagtsøg, større
udslag var ønskelig, farten moderat. Stilen god,
bagbensaktionen er lidt kort. Chance for en flok
høns på åben mark i god vind, som trædes op bag
ved Fie. Senere i roer, støder Fie fasan uden at
mærke den, fasanen flyver kort, Fie kommer til-
bage og forsøger at fange fasanen, hvilket mis-
lykkes. Prøves igen, holdes for harer, makker fin-
der fugl, Fies kræfter slipper efterhånden op.

Udgår

P Stormosens Rex
Aage Christiansen
Rex viser på stub, et velanlagt søg foran sin fører,
farten god. Går i en lidt tung galopaktion, med
pæn hovedføring. Stor chance for en flok høns på
åben mark, som føreren træder op. I anden af-
prøvning i roer, har Rex igen chance for en meget
stor flok høns, som makker finder. Rex afprøves
yderlig 5 gange, viser stor jagtlyst og udholden-

hed, respekterer råvildt, har yderligere chance for
en fasan og en enlig agerhøne. Lydig og velført.

Udgår

GS Åens Nova
Bent Simonsen
På stub viser Nova et stort og velanlagt søg, farten
god. Galoppen er langstrakt, men hovedet føres
under ryglinie. Nova opnår stand, inden fører når
op til sin hund, kommer makker til og støder 2
fasaner ret foran Nova, de forfølges kort. Prøves
i roer, makker støder fasan straks efter de er slup-
pet, Nova rolig. Senere i roer er søget meget stort,
støder høns 2 gange med respekt, 1 gang uden
respekt, makker finder fasan. Senere ved remise,
opnår hun stand, fasaner kommer på vingerne
bag remisen, de forfølges langt.

Udgår

B Zeppo
Villi Hrogh
Zeppos søg på stub er i det mindste, udslagene
ønskes meget større. Farten er moderat, galoppen
er tung, hovedføring er god. Går forbi stående
makker og rejser 2 fasaner, som forfølges. Prøves
i roer, opnår hurtigt stand, holdes kort, går heref-
ter bevidst en stor flok høns op, er noget urolig.
Prøves igen, men går hurtig træt.

Udgår

IS Sheantullagh Gleen
Torben Reese
Glenn er ude i 6 slip på stub og i roer. Søg, fart og
stil er helt i top, viser stor udholdenhed. Lydig og
velført. Støder fasan med respekt, har en stand
uden påvisning af vildt. Chance for enlig ager-
høne og en fasan, til sidst kommer Glenn fra en
lille remise med 2 fasaner, som forfølges langt.

Udgår

B Ozmillons Frida
Søren Walbum Sørensen
Fridas søg på stub er cirklende, og søgets størrelse
er i det mindste, har et par enkelte gode udslag.
Farten er moderat. Er tung i galoppen. Frida
mangler jagtlyst. Prøves i roer, men jagtlysten
mangler også her.

Udgår

ES Perigrinus E. Fleur
Jørgen Krogh
Fluer starter på stub i et tilpas stort bredsøg i høj
fart, som mindskes mod slutningen af slippet.
Kovender ofte i begge sider. Galoppen er lang og
smidig, hovedet føres i ryglinie. Prøves i roer,
søget er blevet bedre, der er langt færre koven-
dinger. Makker støder fasan. Prøves yderlige 2
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gange. Har et par kraftige markeringer, opnår
stand som holdes længe, rykker, stand, rejser præ-
cis fasankok på ordre, som følges et stykke på vej.

Udgår

GS Åens Nino
Jan Knudsen
Nino afprøves på stub, søget er meget stort, godt
lagt på vinden, farten er meget høj, stilen prima.
Lydig og velført. I roer går Nino, som i første slip,
forbigår en stor flok høns, som makker støder.
Prøves igen i roer, da føreren slipper Nino sprin-
ger der en hare ret foran hende, haren forfølges
langt. Søger herefter roerne af på bedste vis, op-
når stand, som holdes kort, går herefter bevidst en
flok agerhøns op, respekterer rimeligt. Prøves
igen, men opnår ikke yderlig.

Udgår

GS Pennehavens Philippa
Bent Damgård
Philippa viser på stub et meget stort bredsøg, godt
lagt på vinden, søget ligger indimellem lidt langt
fremme i terrænet. Farten er meget høj, stilen
prima. Lydig og velført. Prøves i roer, går som i
første slip, har chance for agerhøns 3 gange, som
makker støder, stand, rejser præcist fasan uden
tilladelse, er rimelig rolig. Prøves igen 2 gange,
makker finder fasan, som forfølges langt. Slutter
med stand, rejser igen fasan uden tilladelse og
preller.

Udgår

ES Duke
Anders B. Nielsen
Duke starter på stub, søget er stort og godt lagt på
vinden, lidt større afstand mellem slagene kunne
ønskes, får en del førerhjælp. Farten god, går i en
lidt tung hanhundegalop. Lydig. Duke afprøves
flere gange, søget bliver mere fremadrettet, stø-
der en flok høns med respekt. Holdes for harer og
råvildt, stand, inden vi når op, går makker forbi
og støder fasan, Duke respekterer. Duke forsæt-
ter, men til sidst slipper kræfterne forståeligt op.

Udgår

HOLD 5
DOMMER: ASGER STEIN

ES Senjas F. Tuborg
Rolf Abrahamsson
Senjas F. Tuborg går i et stort og velanlagt søg
med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er
høj, stilen tiltalende med høj hovedføring, kraft-
fuld galopaktion og halerørelse. Han er lydig og
samarbejder godt med sin fører. Han har føling

med fasan, som bringes på vingerne. Tuborg for-
følger et godt stykke. Tuborg afprøves i mange
slip på dagen. Han har . 4. slip føling med høns,
som løber. Tuborg prøver at sætte dem, hvilket
ikke lykkes. Han er rolig ved opflugten. I sidste
slip opnår han stand for fasan, som letter bag
ham. Slutter med at støde fasan under fuld re-
spekt.

Udgår

P Bildes Bea
Stehen Slot Madsen
Bildes Bea går oftest i et passende stort søg, hvor
hun dog momentvis roder på tilfældig fært. Far-
ten er god, stilen tiltalende med høj hovedføring,
energisk galop og halerørelse. Hun er lydig og
samarbejder godt med sin fører. Hun forfølger
fasan, som partner støder.
Bea afprøves i yderligere 3 slip, hvor hun går i
samme søg. I trejde slip støder hun fasan, som
igen forfølges langt, og i sidste slip præsterer part-
ner fugl på anvist terræn.

Udgår

B Brando
Holger Olesen
Brando går i et stort og godt anlagt søg i god
kontakt til sin fører. Farten er god, stilen tiltalende
med høj hovedføring og kraftfuld galopaktion.
Partner præsterer fugl på anvist terræn.
Brando afprøves i yderligere to slip, hvor søget er
tilfældigt med megen roden på jordfært. I anden
slip bliver han ulydig og er vanskelig at koble.

Udgår

P Reintoft HB Gaby
Bent Boesen
Reintoft HB Gaby går i et stort og velanlagt bred-
søg. Farten er god, stilen glimrende med højt bå-
ret hoved, langstrakt galopaktion og halerørelse.
Hun er lydig og samarbejder godt med sin
fører.Hun opnår stand for fasan, som hun rejser
villigt og præcist med ro i opflugt og skud. I næste
slip på stub arbejder hun i god fart og stil. Hove-
det bæres i forlængelse af ryglinien. I et sidste slip
opnår hun stand for høns. Hun rykker engang og
står igen. Partner kommer rigelig tæt på, og høn-
sene letter spontant. Gaby er rolig ved opflugten.

Fortsætter

IS Elo
Birgit Jensen
IS Elo går i et nogenlunde anlagt søg, hvor der
momentvis kunne ønskes større udslag på bred-
den. Farten er god, stilen i orden med høj hoved-
føring, kraftfuld galop og halerørelse. Han er ly-
dig og samarbejder godt med sin fører. Han ud-
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nytter ikke oplagt chance for fasan, som trædes
op bag ham. Elo afprøves i endnu to slip. Galop-
pen kan på åben felt virke noget tung og an-
strengt. Elo har flere gode chancer for fugl, uden
at bringe disse for bøssen.

Udgår

P Vindfeldts Chang Aud
Rune Petersen
Vindfeldts Chang Aud går i et uregelbundet søg,
hvor der forekommer flere forkerte vendinger
med slag bag om fører. Farten er god, stilen tilta-
lende med høj hovedføring og kraftfuld galop-
aktion. Han er lydig og samarbejder godt med sin
fører. Han udnytter ikke god chance for fasan på
anvist terræn. Chang afprøves i yderligere to slip,
hvor han går i samme søgsoplæg. I sidste slip
nægter han at sekundere stående partner, som
præsterer fugl på anvist terræn.

Udgår

ES Huntingfield Ikaros
Jane Mortensen
Huntingfield Ikaros går i et stort og flot anlagt søg
i god kontakt til sin fører. Farten er god, stilen
glimrende med højt båret hoved, kraftfuld galop-
aktion og halerørelse. Ikaros afprøves i mange
slip på dagen, da han er en tiltalende hund. Han
viser respekt for springende råvildt. Han har flere
chancer for fugl, uden det lykkes ham at opnå en
positiv situation.

Udgår

B Ozmillions Aya
Carsten Schmidt
Ozmillions Aya går i et snævert anlagt søg og får
ikke dækket sit terræn på bredden. Hun roder
momentvis på tilfældig fært. Farten er jævn, stilen
acceptabel med passende højt båret hoved og god
galop. Hun er lydig og samarbejder godt med sin
fører. Aya fortsætter i 2. omgang på stub, hvor
hun viser et bedre anlagt søg. Slutteligt skæmmes
søget af for megen roden og nussen på tilfældig
fært.

Udgår

GS Åens New Lady
Finn H. Hansen
Åens New Lady går i et stort og godt dækkende
søg.Farten er god, stilen tiltalende med høj
hovedføring og energisk galop. Hun er lydig og
samarbejder godt med sin fører. Hun tager en kort
haretur. Partner præsterer fugl på anvist terræn.
Lady afprøves i yderligere to slip, hvor hun går
stort og godt. Hun opnår stand for fasan. Hun
nægter at rejse på ordre. Efter mange anstrengel-

ser lykkes det at få fuglen på vingerne, og Lady
preller langt og ulydigt.

Udgår

Irmuns May ”Nick”
Svend Åge Jensen
Nick går i et stort og velanlagt søg i god kontakt
til sin fører. Farten er god, stilen tiltalende med
høj hovedføring, energisk galop og halerørelse.
Han opnår liggende stand for høns. Føreren sen-
der Nick i søg, hvorved fuglene letter. Han viser
ro i opflugten. Nicki afprøves på dagen i flere
slip.Han har en stand uden påvisning af vildt.
Partner præsterer fugl på anvist terræn i trejde
slip. En godtgående hund, som har en uheldig
dag, og han har ikke yderligere chance for fugl..

Udgår

HOLD 6
DOMMER: ERLING CLAUSEN

P Vindfeldt Enya Aud
Jens Brogaard
Enya afprøves i fire slip på stub- og i roemark.
Går i et meget stort offensiv velanlagt søg i høj
fart og prima stil med høj hovedføring og en
kraftfuld galopaktion. Pæn haleføring med bevæ-
gelser. I andet slip opnår Enya stand, avancerer
forsigtigt og mister kontakten til to agerhøns, som
letter bag Enya. Respekterer. Opnår i fjerde om-
gang stand, går forsigtigt frem på ordre, påviser
ikke vildt. Stand igen, rejser godt og tager fasa-
nen. Er efterfølgende rolig i skud.

Fortsætter

ES Heimstulens Mister Cool Mann
Ove Steen Petersen
Mister Cool Mann afprøves i fem slip, i brak-,
stub og roemark. Går i første slip i et lidt
uselvstændigt søg, vender lidt på makker, dette
bedres dog i de efterfølgende slip til et passende
stort og velanlagt søg. Farten er høj, stilen er god
med passende høj hovedføring, god energisk
galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevæ-
gelser. Har i anden og tredie slip en lille chance til
agerhøns.

Udgår

ES Kviks Kaspar
Knud Overgaard
Kaspar afprøves i fire slip på stub- og i roemark.
Kaspar går i et passende stort og ganske velanlagt
søg, der dog i første slip skæmmes af nogen inte-
resse for hegn og remisser. Farten er passende,
stilen er god med høj hovedføring, specielt i star-
ten en lidt anstrengt og kort galopaktion. Pæn



8

haleføring med bevægelser. Har i anden omgang
chance til agerhøne, som makkerhunden finder.
Slutter fjerde slip med stand for fasan. Rejser godt
og præcist. Rolig i opflugt og skud.

Fortsætter

GS Åens Newton
Rene Clausen
Newton afprøves i fem slip på stub- og i roemark.
Går i et stort og ganske velanlagt søg i høj fart og
god stil med høj hovedføring, lang jordvindende
galopaktion, halen føres pænt uden bevægelser.
Opnår i anden slip stand ved hegn, går villigt
frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Senere
letter der agerhøns længere nede af hegnet. Situa-
tionen kan ikke bedømmes. Har i tredie omgang
igen stand uden påvisning af vildt. Senere i dette
slip støder Newton to gange agerhøns, går lidt
efter.

Udgår

B Østfyns Glazier
Frede Nielsen
Glazier afprøves i tre slip på stub- og i roemark.
Går i et noget varierende søg fra lidt for snævert,
hvor der samtidigt mangler bredde til et passende
stort søg. Farten er passende, stilen er for det me-
ste god med hovedet ført i ryglinie og en energisk
galopaktion. Har i anden omgang chance til ager-
høns. I tredie slip opnår Glazier stand, går villigt
frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.

Udgår

GS Mille
Henning Rasmussen
Mille afprøves i tre slip på stub- og i roemark. Går
i et noget snævert anlagt søg, større udslag kunne
ønskes. Farten er god, stilen er præget af høj
hovedføring og en meget anstrengt og stikkende
galopaktion. Halen føres pænt med bevægelser.
Har i anden og tredie slip flere chancer til ager-
høns og fasaner.

Udgår

ES Stærkærs Steffie
Søren Stærkær
Steffie afprøves i fire slip på stub- og i roemark.
Går i et meget stort og for det meste velanlagt søg
i høj fart og en prima stil. Opnår i anden omgang
stand ved hegn, løser selv. Senere støder Steffie
agerhøns, som forfølges langt. I tredie slip støder
hun to gange enlig agerhøne, går igen langt efter.
Har i fjerde slip chance til enlig agerhøne. Steffie
er en meget stor hund, men som på dagen er for
rå.

Udgår

ES Heegårds Q. Randi II
Jørgen Heegård Nielsen
Randi afprøves i to slip på stub- og i roemark. Går
i et stort og velanlagt søg i høj fart og god stil med
passende høj hovedføring og en lang jordvin-
dende galopaktion. Lidt kedelig haleføring uden
bevægelser. Opnår i andet slip stand for fasan. På
vej op til Randi trædes enlig agerhøne op, som
flyver forbi hende. På ordre rejser hun hårdt og
præcist. Rolig i opflugt og skud.

Fortsætter

IS Ibber
Tony Andersen
Ibber afprøves i fem slip på stub- og i roemark.
Går i et passende stort og for det meste velanlagt
søg i god fart og stil med høj hovedføring, lidt
tung galopaktion. Pæn haleføring med bevægel-
ser. I tredie slip har Ibber chance til enlig ager-
høne. I fjerde slip støder han fasan, respekterer.

Udgår

B Melot
Poul Vestervang
Melot afprøves i seks slip på stub- og i roemark.
Går i et meget stort og velanlagt søg i høj fart og
en god stil med hovedet ført i ryglinie, god langs-
tragt galopaktion. Opnår i første slip stand, går
villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
Støder i femte slip fasan, respekterer. I sidste slip
støder Melot enlig agerhøne, går lidt efter. Melot
er en storgående breton, som jeg godt kunne have
ondt en bedre skæbne.

Udgår

2. HEAT

DOMMER: ASGER STEIN

Til 2. heat overgik der 14 hunde, der alle var
skudt over. 12 hunde kunne præmieres med før-
ste præmie i ungdomsklasse og to med anden
præmie.

Efter lodtrækning starter hundene som følger:

ES. Heegårds Q. Randi, e/f Jørgen Heegård
ES. Breines Tenna, ejer Erik H. Pedersen og fører
Jette Clausen
B. Leika, e/f Bent Bonde Jensen
P. Day, e/f Niels J. Christensen
ES. Stærkærs Jaco, e/f Bent Nielsen
ES. Baron, e/f Bent Olsen
ES. Kviks Kasper, e/f Knud Overgaard
P. Vindfeldts Enya Aud, e/f Jens Brogård
P. Reintoft HB Gaby, e/f Bent Boesen
IS. Indi, e/f  Ole Halberg Rasmussen
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P. Fugledes Venus, ejer Flemming Fuglede Jør-
gensen og fører Flemming Sørensen
P. Fugledes Vento, e/f Aksel Nielsen
B. Syrach, e/f Jan Nielsen
GS. Pennehavens Buffas, e/f Peter Rafaelsen.

Heegårds Q. Randi  –  Breines Tenna
Randi anlægger i høje roer et stort og godt dæk-
kende søg i høj fart og tiltalende stil. Hun ligger
sidst i slippet en anelse over Tenna i søgsoplæg-
get. Tenna arbejder stort og fornuftigt i god fart
og stil. Begge hunde er lydige og viser god kon-
takt til førerne.

Leika  -  Day
Leika går i et snævert anlagt søg og kræver megen
førerstøtte for at få dækket anvist terræn. Hun har
en kort stand, som hun selv løser. Senere støder
hun fasan i god vind med respekt ved opflugten.
Day går i et godt anlagt søg i høj fart og stil. Hun
udnytter terrænet på bedste vis. Day opnår stand
for fasan, som hun rejser villigt og præcist med ro
i opflugt og skud.

Stærkærs Jaco  -  Baron
Jaco starter stort og voldsomt med et par bjæf.
Farten er høj og stilen flot. Partner udnytter fugl
på anvist terræn. Baron starter stort og en anelse
åbent i sit søgsoplæg. Han går i god fart og stil.
Han støder fasan og tager umiddelbart efter stand.
Rejser villigt fasan med nogenlunde ro i opflugt
og skud.

Kviks Kaspar  -  Vindfeldts Enya Aud
Kasper går oftest i et snævert anlagt søg og skal
dirigeres meget for at få udnyttet anvist terræn.
Farten er acceptabel og stilen er præget af en
anelse tung galopaktion. Enya starter stort og flot
og dækker sit terræn på bedste vis. Hun har to
gange stand uden påvisning af vildt.

Reintoft H B Gaby  -  Indi
Gaby anlægger et søg uden hensyntagen til vind
og terræn med stik frem i marken. Hun går i en
god fart og stil. Gaby udnytter ikke tre oplagte
chancer for fugl. Indi starter stort og godt i høj
fart og tiltalende stil. Hun støder fasan med fuld

Breines Tenna og Heegårds Q. Randi II
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respekt. Hun udnytter ikke yderligere to oplagte
chancer for at bringe fugl for bøssen.

Fugledes Venus  -  Fugledes Vento
Venus går i et passende stort anlagt søg, hvor man
kunne ønske sig mere fremdrift i slagene. Hun
går i en god fart og stil, som er præget af en anelse
kort aktion. Hun har stand for hare. Vento går i et
stort og bredt anlagt søg uden fremdrift. Farten er
høj og stilen god. Han har chance for fasan og
støder slutteligt høns med fuld respekt ved
opflugten.

Syrach  -  Pennehavens Buffas
Begge hunde starter voldsomt uden kontakt til
førerne. Buffas opnår stand langt ude uden påvis-
ning af vildt. Begge kaldes tilbage og startes på
ny. Begge viser nu et godt anlagt søg i god fart og
stil.

OMPRØVNINGER:
Kasper  -  Leika
Kasper går i samme søg og fart. Han opnår stand
for høns, som letter spontant, da vi når op, og han

er rolig i opflugt og skud. Leika går sig noget op,
men bliver slået på fugl af mindre gående partner.
Hun er sluttelig vanskelig at koble.

Leika udgår

Jaco  - Gaby
Begge starter stort og offensivt i god fart og stil.
Jaco støder høns med respekt. Gaby har ikke for-
stået at udnytte dagens chancer for fugl og udgår.

Gaby udgår

Jaco  -  Venus
Jaco går i et stort og en anelse åbent anlagt søg.
Jaco får endnu en chance pga sit store format.
Venus viser igen et snævert anlagt søg uden den
ønskede bredde på udslagene.

Venus udgår

MELLEMHEAT:
Jaco  - Kasper
Jaco anlægger igen et stort og egenrådigt søg
uden kontakt til sin fører.  Kasper arbejder stabilt
uden den rette bredde og størrelse på søget.

Begge udgår

Stærkærs Jaco og Baron
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Indi  -  Vento
Begge starter stort og energisk. Veto overtager
efterhånden teten og dækker terrænet bedst. Indi
slutter med hovedsagelig kun at arbejde i venstre
side af anvist terræn og får herved ikke marken
med på bredden.Vento over Indi

Indi udgår

Randi - Tenna
Begge hunde går stort og godt. Som slippet skri-
der frem, overtager Randi initiativet og udnytter
vind og terræn på bedste vis. Randi over Tenna.

Syrach  - Enya
Begge hunde arbejder stort og flot og dækker
marken på bedste vis. Enya ligger slutteligt
stilmæssigt og søgsmæssigt over Syrach. Eyna
over Syrach.

Buffas  -  Baron
Buffas går meget stort og offensivt. Han opnår
stand. Rejser på ordre uden at påvise vildt. Fugl
letter umiddelbart 10 meter bag hunden. Baron
arbejder igen stort og energisk. Han viser spontan
sekundering. Baron slutter med stand. Han ryk-
ker to gange på løbende fugl, som herved letter
spontant. Baron er herefter meget urolig ved
opflugten. Der er yderligere chance for fugl i
slippet. Buffas og Baron lige.

Day  -  Tenna
Day går stort og godt med god udnyttelse af vind
og terræn. Tenna går sig meget op og viser nu et
stort og veltilrettelagt søg. Day en anelse over
Tenna.

MATCHNING

Tenna  -  Vento
Tenna går stort og energisk. Vento arbejder godt
på bredden. Han støder en flok høns i god vind
og fortsætter sit søg uden at mærke fuglene. Vento
har i 2. heat og matchningen haft flere chancer
for fugl, uden det har ført til en positiv situation.

Vento forbliver herved uplaceret.

Tenna  -  Syrach
Tenna fortsætter stort og godt i fin kontakt til fø-
reren. Syrach starter godt, men arbejder hovedsa-
geligt i højre side af marken. Han slutter med at
søge tilbage i terrænet. Tenna over Syrach. Tenna
slutter her, da hun i forrige slip havde samme
chance til høns som Vento.

Syrach forbliver herved uplaceret
Tenna bliver herved 6. vinder

Randi  -  Buffas
Begge starter stort og usvækket. Randi opnår
stand, rejser villigt på ordre uden at påvise vildt.
Buffas arbejder godt. Han har et par markeringer,
som han selv løser. Buffas ligger her over Randi i
søgsoplægget.

Randi bliver herved 5. vinder

Buffas  -  Baron
Buffas går stadig godt, men efterhånden melder
trætheden sig, og søget skæmmes nu af for mange
stop og markeringer. Baron starter forsigtigt, men
slutter bedst. Baron over Buffas. Barons præsta-
tion på dagen er ikke på højde med de to finalis-
ters.

Buffas bliver herved 4. vinder
Baron bliver herved 3. vinder

FINALE

Begge hunde arbejder stort og flot, netop som
man ønsker sig et par finalehunde skal gå. Eyna
opnår stand, rejser på ordre uden at påvise vildt.
Hun bliver herved lidt følsom på næsen, alt imens
Day arbejder stort og usvækket i høj fart og glim-
rende stil. Day bliver en værdig Derbyvinder.

Eyna bliver 2. vinder
Day bliver herved vinder af Derby 2003

6. vinder ES Breines Tenna
En engelsk setter af et godt format med en tilta-
lende stil. Tenna arbejder på dagen fornuftigt og i
et godt samarbejde med sin fører.

5. vinder ES Heegårds Q. Randi
En stilren hund af et udmærket format. Randi er
veldresseret og viser i 2. heat og matchningen et
godt søgsoplæg.

4. vinder GS Pennehavens Buffas
En hanhund af et stort format og med en flot stil.
Han kan til tider være en anelse egenrådig. Buffas
bliver i slutfasen noget følsom med flere marke-
ringer.

3. vinder ES Baron
En hanhund af et udmærket format. Baron har i 2.
heat vist sig som en effektiv vildtfinder, men lig-
ger formatmæssigt under de to finalister.

2. vinder P Eyna
En stilren pointer af et betydeligt format. Eyna
slutter i finalen med en stand uden påvisning af
vildt, hvilket betinger placeringen.
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1. vinder P Day
En stilren pointer af et stort format. Day har på
dagen gået stort og flot og vist sig at være en
effektiv vildtfinder med en kontant og præcis
fuglebehandling.

Der skal slutteligt lyde en stor tak til udvalget for
Dansk Jagthunde Derby for invitationen til at
dømme på årets Derby
Prøveleder H. C. Hansen med hjælpere havde
som sædvanlig sørget for velegnede terræner
godt besat med fugle, samt værdige rammer for
afslutningen og præmieuddelingen, som foregik
på Ågård.

Ligeledes skal der også lyde en tak til mine med-
dommere fra 1. heat, som havde lavet udførlige
referater af hundenes præstationer. Tak til mine
meddommere Svend Buchhave og Mogens
Vestergård for et hyggeligt og seriøst samarbejde
i 2. heat og matchningen.
Søndagens vejr med storm og voldsomme regn-
byger gjorde det vanskeligt for hundene, og
selvom der var godt besat med fugle, udeblev de
ønskede fugletagninger.
Som helhed må årgangen betragtes som ordinær,
da de ”store hunde” fra lørdagens afprøvninger
svigtede med hensyn til effektivitet og udnyttelse
af de chancer for fugl, som terrænet husede.

Hørup, den 6. oktober 2003
Asger Stein


