Dansk Jagthunde Derby 2004 i Nordjylland
Lørdag-søndag den 18. og 19. september
Hold 1
Dommer: Erling Clausen
GS P. O. Setters Aldo
Per Olsson
Aldo afprøves i fire slip i roer og på græsmark. Går i et passende stort og velanlagt søg i god fart og stil med
høj hovedføring, kraftfuld lidt tung galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Opnår i 1. slip føling med
enlig agerhøne, støder denne, viser respekt. Har i 2. slip chance til fasan som makkerhunden finder. Har i 4.
slip chance til enlig agerhøne.
Udgår
ES Myrhedens G. Granat
Benny Persson
Granat afprøves i 3 slip i roer, på græs og stubmark. Går i et meget stort og særdeles velanlagt bredsøg.
Går i høj fart og en god stil med passende høj hovedføring og en lang jordvindende galopaktion, lidt lav
haleføring med sparsomme bevægelser. Opnår stand for enlig agerhøne. Rejser behersket og præcist. Rolig
i opflugt og skud.
Fortsætter, 1. præmie
P Villestoftes Rita
Joakim Skovgaard
Rita afprøves i 3 slip i roer, på græs og stubmark. Går i et stort og veltilrettelagt søg i høj fart og prima stil.
Opnår i 2. slip stand for fasan, rejser i flere tempi godt og præcist. Rolig i opflugt og skud. Slutter med stand
for enlig agerhøne som letter før rejseordre gives. Rolig i opflugt og skud.
Fortsætter, 1. præmie
P Lady
Agner O. Bruun
Lady afprøves i tre slip i roer og på stubmark. Går i en lidt varierende søg fra lidt ungdommelig og tilfældigt til
passende stort og ganske velanlagt søg. Lady går i høj fart og god stil med passende høj hovedføring, god
energisk galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. I 1. slip går Lady lidt efter overflyvende agerhøne
som hun finder igen, støder igen og går efter. I 2. slip støder hun enlig agerhøne, preller, opnår stand, rejser
lidt trevent enlig agerhøne, preller langt i opflugt og skud. 3. slip på stubmark halser Lady i søget.
Udgår
IS Klippeøens C. Bimbo
Kim Albæk Pedersen
Bimbo afprøves i tre slip på græs og i roemark. Går i et noget varierende søg, hvod det i 1. slip er præget af
megen interesse i makkerhunden og hvor denne befinder sig. I senere slip er søget stort og godt anlagt.
Bimbo går i høj fart og prima stil. I 2. slip kommer Bimbo tæt på makkerhunden da denne har stand, uden
dog at kunne se makkerhunden. Støder agerhøns. Rimelig respekt. I 3. omgang støder Bimbo igen
agerhøns, lidt urolig.
Udgår
ES Nordvestjydens Tonja
Allan Bak Jensen
Tonja afprøves i 3 slip i roer, på græs og stubmark. Går i et passende stort og for det meste velanlagt søg,
har dog enkelte forkerte vendinger. Farten er høj, stilen er god med hovedet ført i ryglinie, lang jordvindende
galopaktion, lidt lav haleføring med sparsomme bevægelser. Har i 1. slip chance til agerhøns, som
makkerhunden støder. Opnår i 2. omgang stand for agerhøns, makkerhunden kommer for tæt på og støder
derved hønsene. Tonja er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter, 1. præmie
IS Duggas B. Buddy
Per Olsson

Buddy afprøves i tre slip på græs og i roemark. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg i høj fart og for
det meste i en god stil, har dog perioder hvor Boddy sænker hovedet til under ryglinie ellers går han med
hovedet ført i ryglinie, god kraftfuld galopaktion, lidt lav haleføring med sparsomme bevægelser. I 1. slip
preller Boddy overflyvende agerhøne, har i samme slip chance til agerhøns. I 2. slip har Boddy chance til
agerhøns som trædes op bag hundene. I 3. slip igen chance til agerhøns.
Udgår
GS Troldmarkens Ea
Hildor Knudsen
Ea afprøves i fem slip på græs, i roer og på stubmark. Går i et passende stort og velanlagt søg i høj fart og
god stil med pasende høj hovedføring, energisk galopaktion, lidt kedelig haleføring med sparsomme
bevægelser. Opnår i 1. slip stand, går villig frem, kan ikke påvise vildt. Har i 3. slip chance til agerhøns som
makkerhunden støder. Har i 4. og 5. slip chance til enlig agerhøns som makkerhundene finder.
Udgår
GS Nymarkens Gelina
Michael Strømberg
Gelina afprøves i fire slip på græs, i roer og på stubmark. Går i et passende stort og godt anlagt søg i høj fart
og god stil med høj hovedføring, god energisk galopaktion, lidt lav haleføring med bevægelser. Har dagen
igennem flere stand Gelina ikke kan påvise vildt. Har i 2. slip chance til agerhøns som trædes op bag Gelina.
har i 3. slip igen chance til enligagerhøne. Viser i sidste slip respekt for hare.
Udgår
ES Toby de Lécho de La Forret
Poul Valdemar Nielsen
Toby afprøves i 2 slip på græs og stubmark. Går i et stort offensiv, velanlagt søg i høj fart og god stil med
passende høj hovedføring. Lang kraftfuld galopaktion, lidt lav haleføring med sparsomme bevægelser.
Opnår stand for agerhøns, rejser på ordre behersket og præcist. Rolig i opflugt og skud. Viser sluttelig 2
gange let støttet sekundering.
Fortsætter, 1. præmie
Hold 2
Dommer: Kristian Thomsen
IS Irmüns May Quiver
Jens Ole Nielsen
Quiver starter på brakmark i høj fart, med gode afspark, stilen nydelig. Høj hovedføring og spil i halen. Søget
for det meste velanlagt, med korrekte vendinger. Stand, går villig frem på ordre, rejser præcis hønseflok, går
lidt efter i opflugt og skud. Kan hurtigt kaldes til orden. Senere støder Quiver singlehøne, acceptabel rolig. 2.
slip – Quiver starter på stub i stort søg, dog enkelte forkerte vendinger. Holder fart, søg og stil slippet ud.
Ingen fugl i slippet.
1. Præmie
Fortsætter
Hesselhøj Chess
Thomas W. Olsen
Chess starter i brakmark, farten er god, aktionen med kraftige afspark. Stilen god med højt båret hoved.
Søget for det meste godt anlagt, med korrekte vendinger. Kan holdes da makker får stand. Senere støder
Chess singlehøne og preller lidt. 2. slip – I roer anlægger Chess et noget tungt søg, har dog i starten enkelte
gode slag, for til sidst at henfalde til en del roden, fører træder fasan op. Det lykkes ikke, trods flere chancer,
at få en positiv situation.
Udgår
IS Bess
Henrik Berg
Bess starter i brakmark, farten er høj, aktionen kraftig. Stilen god, med højt båret hoved, livlig halerørelse.
Søget i starten godt anlagt på bredden, med korrekte vendinger. Senere går Bess hårdt frem i terrænet, hvor

den lægger sit søg op. Kan kaldes da makker står. Senere er Bess væk et stykke tid. Kontakten til fører er
på slutningen noget mangelfuld. Bess havde chance til fugl.
2. slip – I roer starter Bess godt, senere har hun en afstikker frem i marken, kommer dog hurtig ind igen, men
bliver også provokeret lidt af makker, der halesøger lidt. Senere støder Bess fasan, komplet rolig. Senere
med ny makker, Bess har yderlig chance til fasan, uden det lykkes.
Udgår
P Fugledes Yatsi
Flemming Fuglede Jørgensen
Yatsi starter i brakmark i høj fart, aktionen let, stilen nydelig, høj hovedføring, sparsom halerørelse. Søget
velanlagt på bredden, med korrekte vendinger. Stand, går villig frem på ordre, rejser præcis agerhøns, ro i
opflugt og skud. Slår herefter nogle slag bag om fører, dette bedres betragtelig på slutning. Virker lydig og
velført. 2. slip – Yatsi starter på stub, stort veldækkende søg, i høj fart. Stand, løser selv ud, fortsætter,
udnytter vind og terræn på bedste vis.
1. præmie
Fortsætter
ES Nordvestjydens Tornado
Haakon Skov
Tornado starter i brakmark, farten er god, aktionen kraftfuld, stilen i orden, med højt båret hoved, der er spil i
halen. Søget er stort, men for det meste tilfældigt anlagt, med en del forkerte vendinger, der gør at Tornado
flere gange kommer bag føreren, dog har Tornado enkelte gode slag. Støder høns i god vind, acceptabel
rolig. Kan holdes på ordre, da makker står. Der var yderligere 2 x fugl i slippet. 2. slip – Tornado efterlader
her på stub samme indtryk som i første slip. Makker finder fugl.
Udgår
P Oxsprings Rik
Erik H. Aarø
Rik starter i brakmark, i høj fart, stilen i orden. Hoved føres varierende. Lidt halerørelse ønskeligt. Søget
velanlagt på bredden, med korrekte vendinger. Stand, da fører giver rejseordre flygter fasankylling, komplet
ro i opflugt og skud, får ikke vist rejsning. Fortsætter, stand, går på ordre frem og rejser præcis singlehøne,
ro i opflugt og skud. 2. slip - På stubmark anlægger Rik et stort flot søg, med prima udnyttelse af vind og
terræn. Sekunderer spontan stående makker. Holder fart og stil med god udnyttelse af vind og terræn.
1. præmie
Fortsætter
ES Tværgaard Black Master Trapper
Jørgen Tværgaard
Trapper starter i brakmark, farten passende, stilen i orden, med højt båret hoved. Søget mangler til tider
plan, har en del slag tilbage i terrænet, mest i venstre side, ligeledes har Trapper nogle forkerte vendinger.
Spinkel chance til fugl. 2. slip - I roer starter Trapper godt, med nogle gode slag, men mister i slutningen
intensiteten. 3. slip – På stub efterlader Trapper et søgsmønster som i 1. slip. Stand, før vi kommer frem, går
Trapper frem og støder fuglen, acceptabel rolig.
Udgår
P Kirkebjergs Tanja
Jens Rasmussen
Tanja starter i brakmark, farten er god, aktionen let, hoved føres varierende, sparsom halerørelse. Søget
noget tilfældigt anlagt, der forekommer nogle forkerte vendinger, ligeledes har Tanja gode fremadrettede
slag. Støder singlehøne, respekterer prompte, er noget væk på slutningen af slippet.
2. slip – I roer starter Tanja godt, arbejder energisk. Starter så med at hænge på makker, men kan kaldes til
orden. Stand, hønseflok letter samtidig med rejseordre, Tanja rolig i opflugt og skud.
2. præmie
Udgår
ES Senjas H. Zuma
Thomas Klit

Zuma starter først i brakmark, senere på stub, i god fart, kraftig aktion, stilen i orden, hovedet føres
varierende. Søget mangler til tider plan. Zuma anlægger søget ensidig i venstre side, slår senere bag ud,
støder herved fasan, acceptabel rolig. Kort efter træder jeg fasan op bag hundene. Interesserer sig til tider
rigelig for småfugle. 2. slip – På stub, i starten godt anlagt på bredden, går sig i dette slip noget op
søgsmæssigt, dog jagter Zuma småfugle. Her er yderlig en chance til fasan. Senere forsvinder Zuma ind
pilebevoksning, hvor der yderlig er en chance uden det vil lykkes.
Udgår
ES Hof
Ove Jensen
Hof starter i brakmark, senere stub, farten er acceptabel, stilen i orden, mere stræk i aktionen ønskelig.
Søget noget umodent, med en del forkerte vendinger. Støder fasan og preller langt, kommer dog tilbage og
fortsætter i et til tider for lille anlagt søg, støder singlehøne, acceptabel rolig, senere træder jeg fasan op bag
hundene. Hof er i dag ikke klar til prøve.
Udgår
Tværgaard Black Deer Hunter
Jørgen Tværgaard
Hunter starter på stub, farten er god, aktionen let, stilen tiltalende, højt båret hoved, livlig halerørelse. Søget
noget ungdommeligt anlagt, med en del forkerte vendinger. Hunter interesserer sig vel rigelig for småfugle.
Ingen fugl i slippet. 2. slip – I roer starter Hunter godt, senere begynder Hunter at gå noget ned, søget bliver i
mindste lag. Makker finder fugl. 3. slip – På stub anlægger Hunter i starten et ganske godt søg anlagt på
bredden, dog forekommer enkelte forkerte vendinger. Til slut stor chance til fasan, som ikke udnyttes.
Udgår
Hold 3
Dommer: Poul Vestervang
ES Maclau F. Malou
Line Christensen
ES Maclau F. Malou starter på nysået mark i sidevind. Hun anlægger et fornuftigt søg i høj fart og god stil.
Makker finder straks fugl. Hun prøves i to slip mere. Søget er stort, men ind imellem noget cirklende og
umodent. Farten er god og stilen charmerende med højt båret hoved og hale. Hun har spil i halen. Ind
imellem jagter hun lærker og småfugle og udnytter derved ikke vind og terræn.
Udgår
P. Villestoftes Kit
Carsten Fredslund Jensen
Villestoftes Kit starter på nysået mark i sidevind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er meget høj og stilen prima. Han opnår hustigt stand ved hegn. På avanceordre går han
gennem hegnet og søger et par gange frem og tilbage. Han returnerer og tager ny stand. På avance ordre
letter flere fasaner. Han gå lidt med i opflugt og skud. I 2. slip på stub anlægges et meget stort søg i god
kontakt til føreren. Farten er meget høj og stilen prima med højt båret hoved og meget langstrakt, kraftfuld
galopaktion.
B. Bessie
Asger Bak
Bessie starter på stub og i brak i god vind. Hun anlægger et godt anlagt søg i god kontakt til sin fører. Farten
er god og stilen god. Hun forsvinder kort i brak, og idet fører melder stand, ses høns i luften og Bessie ses
vise respekt i området. I 2. slip på stub går hun i et godt bredt søg, der kunne have lidt bedre reviering. Stilen
skæmmes af momentvis lav hovedføring. Bessie prøves igen, men det bliver nu til for lidt.
Udgår
IS Klippeøens G. Chita
Klippeøens G. Chita starter på stub og brak i god vind. Hun går i et meget stort og for det meste godt anlagt
søg. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved og langstrakt aktion. Hun opnår stand i brakkant,
men løser selv. Der stødes et flok høns i lavning og makkerhunden finder fugl.

Chita prøves i alt 4 gange. Hun har mange chancer til høns, som enten stødes eller findes af forskellige
makkerhunde. Hun forsvinder i brak og der ses høns i luften i området, hvor hun forsvandt, men situationen
kan ikke bedømmes.
Udgår
ES. Nordvestjydens Togo
Henning Kjær
Nordvestjydens Togo starter på brak og stub i god vind. søget mangler momentvis reviering og er lidt
snævert anlagt. Farten er god, men stilen skæmmes af en noget gyngende galopaktion.
I 2. slip bedres søget noget. Han roder enlig agerhøne op i brændenælder og viser respekt. Makker finder
fugl. Han prøves til sidst i brak. Opnår stand, men løser selv inden fører når frem. Senere stødes flokhøns i
lavning. Han viser respekt.
Udgår
IS. Rosendales Frida
Helge Knudsen
IS. Rosendales Frida starter på stub i god vind. Søget er stort og veldækkende med enkelte forkerte
vendinger. Farten er høj og stilen god med hovedet båret i ryglinien. Frida har momentvis en lidt kort
forbensaktion. Hun opnår stand ved hegn. Inden vi når frem rykker hun frem i hegnet og der ses agerhøns i
luften. Situationen kan ikke bedømmes. Hun prøves flere gange og holder fart søg og stil. Hun har flere
chancer for hans, som ikke udnyttes. Hun slutter med stand i brakmark. Inden avanceordre går agerhøns på
vingerne ret foran hunden. Der er ro i opflugt og skud.
P. Villestoftes Ronja
Christian Møller Hansen
Villestoftes Ronja starter på stub og brak i god vind. Søget er meget stort og selv-stændigt, med åbne
udslag. Farten er meget høj og stilen smuk med kraftfuld langstrakt galopaktion. Makker finder fugl. I 2. slip
er Ronja meget opmærksom på makkerhunden og søget mangler intensitet og bliver meget uregelmæssigt
uden udnyttelse af vind og terræn.
B. Loui
Allan Hansen
Loui starter på brak og stub I god vind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn. Der
er god kontakt til føreren. Farten er meget høj og stilen smuk med kraftfuld galopaktion og meget høj
hovedføring. Han sendes under vind i hjørne af mark og støder agerhøns med fuld respekt. Han fortsætter
sit prima søg i flere slip. Slutter med stand i brakmark. På avanceordre går han under vind til højre og enlig
agerhøne letter til venstre – for upræcist. Han opnår ny stand langt fremme. Holder sin stand. På avance
ordre letter agerhøns ret foran hunden. Ro i opflugt og skud.
IS Klippeøens C. Sill
Erik Rimmen
IS Klippeøens C. Sill starter på stub i god vind. Søget er godt anlagt og farten er god. Stilen er god med høj
hovedføring, men hun trættes mod slutningen af slippet og hun skal annimeres. Begge hundene forbigår
flokhøns, der trædes op bag dem. I 2. slip går hun i et snævert anlagt søg med for dårlig udnyttelse af vind
og terræn.
GS. Højtoftegaards N. Kikki
Tonny Nygaard
GS. Højtoftegaards N. Kikki starter på stub I god vind. Søget er for det meste godt anlagt, men hun skal
føres meget. Farten er god, men stilen skæmmes af momentvis lav hovedføring og en krum ryglinie. Der
trædes agerhøns op bag hundene. I 2. slip går hun i samme fart, søg og stil.
IS. Rosendales Sam
Edvard Holm
IS. Rosendales Sam starter på stub I god vind.
Søget er meget stort og for det meste godt anlagt, med god udnyttelse af vind og terræn.
Farten er megeet høj og stilen smuk med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Sam fortsætter det gode
indtryk igennem tre slip. Han slutter med stand i brak. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøne.

Der er ro i opflugt og skud. Inden han kobles rykker han direkte frem i ny stand. Da han kobles letter
agerhøns ret foran ham.
Hold 4
Dommer: Erik Winkler
B Loui
Flemming Sørensen
Loui startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i god stil med højt ført hoved og god galop. Søget er
stort og velanlagt. Fortsætter i brak hvor den arbejder godt. Prøves igen i brak hvor den støder fasan med
acceptabel respekt. Søgsbredden er her acceptabelt. Prøves med ny makker som den trods førerens
protester halesøger gennem hele slippet.
Udgår
GS Nymarkens Gambler
Ulik Stadelhofer
Gambler startes i stub og senere på brak. Farten er høj, stilen god med højt ført hoved, lidt lav hale og en
god galop. Søget er tilpasset terrænet. Chance for fasan der trædes op. Prøves igen på stub og i brak. Den
starter godt, men viser hurtigt træthedstegn med lavt ført hoved, lav haleføring og moderat fart med flere
stop. Mange forkerte vendinger.
Udgår
GS Nymarkens Gibson
Frits Pedersen
Gibson startes i modvind på stub og i brak. Den går i høj fart og i en god stil med højt ført hoved, lidt lav
haleføring og en god galop. Søget er tilpasset terrænet. Chance for fasan der trædes op.
I brak anlægger Gibson et godt søg med korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene.
Søgsbredden er god. Stand som den selv udløser. Chance for agerhøne som trædes op. Prøves igen i
brak. Her støder den 2 gange fasan med god respekt. Den får føling med fugl, følger godt op og tager stand.
På ordre avancerer den villigt og rejser præcist fasan. Ro i opflugt og skud.
Prøves igen på stub. Her går den i god fart og stil, søget er ret velanlagt, men skæmmes af enkelte slag
tilbage på afsøgt terræn.
Udgår
GS Troldmarkens Echo
Bjarne Jacobsen
Echo startes i modvind på stub og i brak. Den går i høj fart og i prima stil med højt ført hoved og hale og god
langstrakt galop. Søget er noget offensivt og den forsvinder bag hegn. Kan holdes for råvildt. Makker finder
fugl på terrænet. I brak og på vintersæd går Echo meget stort og i prima stil, men søget er meget åbent og
tilfældigt. Der var chance for fugl på terrænet. Prøves igen i brak. Her er søget væsentligt bedre, men 2
chancer for fasaner udnyttes ikke. Slutter på stub hvor den anlægger et stort og veldækkende søg. Stand
som den selv løser. Slutter med stand for råvildt.
Udgår
GS Åens Outlaw
Kent Hvirring Jensen
Outlaw startes i modvind på stub. Farten er noget svingende, stilen oftest god med højt ført hoved og
hale,god galop. Den har flere skarpe markeringer for småfugle. Slutter med liggende stand for agerhøne der
flygter inden vi når op. I 2.slip i brak tager makker hurtigt stand. Outlaw kommer til og forstyrrer kraftigt så
fasanen flygter. Senere opnår den stand. På vej op træder føreren fasan op bag Outlaw. Ved rejseordre går
den villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Kan holdes for hare.
Udgår
GS Q-Bic’s Ginnie
Jørgen Højer
Ginnie startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i en god stil med højt ført hoved og hale. God
galopaktion. Søget er noget uregelmæssigt med flere stik langt frem i terrænet og en del forkerte vendinger.
Mod slutningen af slippet trættes Ginnie. I brak arbejder Ginnie for lidt. Der var chance for fasan der trædes

op. Prøves igen og i starten slår Ginnie langt tilbage på afsøgt terræn. Bliver efterhånden mere offensiv, men
søget er stadigt noget planløst. Tager stand som den selv løser. Makker tager stand og Ginnie kommer til og
tager stand ved siden af denne. Makker slår under vind og bringer fasan på vingerne. Ginnie udløser.
Udgår
P Agertoften Emir
Jørgen Andersen
Emir startes i modvind på stub. Farten er høj, stilen er god med højt ført hoved og hale, lidt tung galop.
Søget er stort, men noget åbent. Den støder agerhøns. Ro da de flygter. Senere er der chance for en flok
agerhøns som makker får på vingerne. Fortsætter i brak hvor den arbejder godt.
Prøves igen i brak hvor den fortsat arbejder godt. Tager stand ved hegn, korrigerer en gang. Makker
kommer til, Emir udløser og slår under vind. Den forsvinder ind i bevoksning hvor fasan letter. Prøves igen
på stub hvor søget er lidt uregelmæssigt med enkelte forkerte vendinger i venstre side. Arbejder lidt på
råvildtfod, men kan kaldes af.
Udgår
P Fugledes Yasmin
Tonny Hansen
Yasmin startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i en god stil med hovedet ført i ryglinien, lidt lavt ført
hale og god galopaktion. Søget er passende stort og velanlagt. Makker finder fugl. I 2. slip arbejder den godt,
men den har tendens til at sænke hovedet. I 3. slip i brak er søget for snævert. Makker finder fugl. Slutter i
brak hvor den arbejder godt, men flere chancer for fugl udnyttes ikke.
Udgår
P Hesselhøj Clarissa
Jens Bang
Clarissa startes i modvind på stub og brak. Den går i høj fart og i en god stil med hoved og hale ført i
ryglinien og en god galopaktion. Søget er ret velanlagt med passende bredde og god afstand mellem
slagene. Den opnår stand i kant af bevoksning. Inden vi når frem udløser den og trækker ud i vildtmark hvor
den tager ny stand. På ordre avancerer den meget villigt og rejser i to tempi præcist fasan. Rimelig ro i
opflugt og skud. Afprøves igen i brak og på vintersæd. Umiddelbart efter at den er sluppet tager Clarissa
stand. Makker kommer til og fasan flygter. I 3.slip på stub går Clarissa i god fart og stil, søget er ret velanlagt
med enkelte forkerte vendinger i venstre side.
Fortsætter
Idimun Tia
Erik Danielsen
Tia startes i modvind på stub. Den går i høj fart med højt ført hoved, passende høj haleføring og god galop.
Søget er noget cirklende. Makker bringer fugl på vingerne. Senere støder Tia agerhøns med rimelig respekt.
I brak arbejder Tia godt, men har enkelte forkerte vendinger i venstre side. Den tager stand som den selv
udløser. Senere ny stand. Den rykker flere gange og går forbi fasan der letter bag Tia. Ro da fuglen flygter.
Afprøves igen i brak hvor der er chance for 2 fasaner. Slutter med stand. På ordre avancerer den villigt og
rejser præcist rålam som forfølges kort.
Udgår
Hold 5
Dommer: Anders Varming
ES Borums R. Sir Cliff
Thomas Severinsen
Sir Cliff slippes på stub i modvind. Han anlægger et passende stort og for det meste velanlagt søg.
Farten er god. Stilen er god med en kraftfuld galopaktion, hovedet ført i skulderhøjde og sparsom
halerøreise. Cliff kan holdes for en hare. 2. slip på græs. Her søger Cliff for det meste passende stort, men
der mangler fremdrift i søget. Fart og stil som i første omgang. Cliff har en skarp markering som han selv
løser. 3. slip på stub. Her søger Cliff igen passende stort, men mere fremdrift var ønskeligt. Fart og stil som
tidligere. Der er chance for en fasan som makker bringer sig i kontakt med. 4. slip i brak. Her arbejder Cliff i
et lidt snævert søg. Han støder her en fasankylling uden respekt.

Udgår
ES Coco
Karin Krüger
Coco slippes på stub i modvind. Hun anlægger et lidt svingende søg. I starten passende stort, men hurtigt
kunne der ønskes større bredde på søget. Farten er høj. Stilen præges af en lidt kort galopaktion. Hovedet
føres højt og der er livlige halebevægelser. I starten høres lidt bjæffen fra Coco 2. slip i brak. Her søger Coco
med stor intensitet, men søget kunne ønskes med større bredde. Fart og stil som i første omgang.
3. slip på stub. Igen søger Coco med stor intensitet, men søget er nu noget tilfældigt anlagt med en del
kovendinger.
Udgår
ES Flex
Peder Enøe Pedersen
Flex slippes på stub i modvind. Han anlægger et meget stort, men arealdækkende søg. Farten er god. StI/en
er god med en kraftfuld galopaktion, hovedet ført i skulderhøjde og god halerøreise. Flex opnår stand.
Makker går forbi. Flex går med og fasaner bringes til flugt. Flex forfølger dem kort. 2. slip på brak. Her søger
Flex passende stort og arealdækkende. Fart og stil som i første omgang. Flex har en markering som han
selv løser. 3. slip på stub. Igen arbejder Flex stort og flot i prima fart og aktion. Flex mærker fært. Trækker
an, men kommer for tæt på og en fasan flygter. Flex preller den noget. 4.slip på stublbrak. Her arbejder Flex
fornuftigt i afpasset fart. Makker bringer sig i kontakt med en fasankylling. 5. slip. På stub/brak. Også her
arbejder Flex godt i god fart og stil. 6. slip i brak. Igen arbejder Flex godt. Han forsvinder ved kant. flere
fasaner letter i området og Flex kommer igen til syne. 7. slip på stub.lgen arbejder Flex stort og
arealdækkende, men misser to chancer for fasan som trædes.
Udgår
Hesselhøj Cach (Rossi)
Jens Thorsen
Rossi slippes på stub i modvind. Han anlægger et søg som er i mindste lag, med en del korte og
umotiverede stop. Farten er god. Stilen præges af en noget kort galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde
og der er sparsom halerørelse. 2. slip på brak. Igen søger Rossi i mindste lag med en del stop og enkelte
forkerte vendinger. Fart og stil som i første omgang.
Udgår
GS Åens Odine
Erik Petersen
Odine slippes på stub i modvind. Hun anlægger et stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er
god med en lang flydende galopaktion, højt båret hoved og god halerøreise. 2. slip i brak. Her arbejder
Odine i vanskeligt terræn passende stort og arealdækkende. Fart og stil som i første omgang. Odine
forfølger råvildt kort, men kan kaldes af. 3. slip på stub. Igen arbejder Odine passende stort og
arealdækkende, i god fart og stil. 4. slip på stub/brak. Her søger Odine igen passende stort. Hun søger ind i
brak og støder fasankyllinger uden respekt. Kort efter meldes stand. Odine findes i en løs stand i bagvind.
På rejseordre tager Odine en fasankylling som ligger ret foran hende. Der skydes efterfølgende over Odine
og hun forholder sig her rolig.
2. præmie UK. Udgår
Bjergagers Emil
Allan Rasmussen
Emil slippes på græs i skrå modvind. Han anlægger et passende stort og velanlagt søg. Farten er god. Stilen
er god med en kraftfuld galopaktion, højt båret hoved og god halerøreise. Emil har en kort markering som
han selv løser. 2. slip i brak. Her arbejder Emil igen passende stort og arealdækkende i vanskeligt terræn.
Fart og stil som i første omgang. Emil kan flere gange holdes for råvildt. 3. slip på stub. Igen arbejder Emil
stort og flot selvom han generes noget af makker. 4. slip på stub. Igen søger Emil stort og flot. Han har flere
markeringer som han selv løser. Emil prelller kort en !ettende fasan. Senere ses endnu en fasan lette i
området hvor Emil befinder sig. 5. slip i brak. Emil fortsætter sit gode arbejde, men der er ingen fugle. 6. slip i
brak. Igen arbejder Emil godt. Ved kant letter flere fasaner. Emil går lidt efter og støder endnu en fasan. Han

kunne her udvise større respekt.
Udgår
B Tenna
Flemming Ringkjær
Tenna slippes på græs i skrå modvind. Hun anlægger et søg i mindste lag, med en del stop. Farten er
moderat. Stilen præges af en noget kort galopaktion og hovedet føres i skulderhøjde. Tenna viser ulyst til at
arbejde' i dette terræn. 2. slip på udlæg. Her arbejder Tenna i starten stort og noget åbent. Senere bliver
søget noget ensidigt i venstre side. Søget kunne her ønskes med større bredde. Farten er god. Stilen er god
med en god galdlpaktion og hovedet ført i skulderhøjde. 3. slip. på stub. Her søger Tenna passende stort i
god fart og stil. 4. slip på stub/brak. Her arbejder Tenna i starten passende stort, men i brak kunne søget
ønskes mere offensivt.
Udgår
GS Åens Razz
Linda Clemmensen
Razz slippes på græs i skrå modvind. Han anlægger et stort og tilsyneladende velanlagt søg. Farten er god.
Stilen er god, med en lang kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde, men sænkes momentvis, og
der er sparsom halerøreise. Der trædes en fasan op på terænnet. Senere ses en fasan flygte fra området
hvor Razz arbejder uden at han ænser dette. 2. slip på udlæg. Her søger Razz i starten stort og noget
egenrådigt, gerne langs hegn. Fart og stil som i første omgang. Mod slutningen bedre s søget noget og er nu
arealdækkende. 3. slip på stub. Her søger Razz passende stort, men noget egenrådigt. Makker bringer flere
gange fugle på vingerne.
Udgår
Senjas Holiday
Kristian Frøkjær
Holiday slippes på græs i skrå modvind. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er
høj. Stilen er god, med en god gallopaktion højt båret hoved og god halerørelse. Der trædes en fasan op på
terrænet og der er chance for yderligere en fasan. 2. slip på frøgræs. Her søger Holiday i et meget stort, men
arealdækkende søg, i prima fart og stil. 3. slip på stub. Her arbejder Holiday passende stort og
arealdækkende i en kraftfuld aktion. 4. slip i brak. Igen arbejder Holiday passende stort i god fart og stil. 5.
slip på stub. Også her arbejder Holiday passende stort og arealdækkende, men der er to chancer for fasaner
som ikke udnyttes.
Udgår
B Kia
Gudmund Jensen
Kia slippes på græs i skrå modvind. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er
god. Stilen er god med en god galopaktion og højt båret hoved. 2. slip på frøgræs. Her søger Kia i starten
passende stort, i god fart og stil. Kia letter en hare, men kan holdes. Senere bliver søget moderat og der må
dirigeres noget med Kia. 3. slip på stub. Her søger Kia stort, men er ikke offensiv nok. Kia søger langs kant,
hvor hun opnår kortvarig stand, men hun kan ikke nære sig og går en fasan op. Hun er her noget urolig.
Udgår
Hold 6
Dommer: Søren Stærkær
P Toftens Canto
Alex Nissen
Canto starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er stort og for det meste godt, dog med enkelte
afstikkere frem i terrænet, og en del forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj, og stilen, der er god, er
præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i ryglinie, halen føres slap og uden bevægelser. Der er
tilpas kontakt til fører. Vi ser ingen fugle i slippet. Canto er ude i yderligere 3 slip på græs og stub. Søg og
fart er som i første slip. Som dagen skrider frem bliver stilen kun tipas. Der mangler stræk i galoppen, og
hovedet føres i ryglinie og derunder. I 4. slip på græs opnår Canto en liggende stand, han avancerer villigt

på ordre og rejser præsist to agerhøns. Canto er komplet rolig i opflugt og skud. En prima fugletagning, men
Canto er belastet pga. dagens svingende format.
2. præmie UK
Canto udgår
ES Frida
Hans Jørgen Mogensen
Frida starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er i mindste lag, og for det meste cirklende tæt omkring
fører. Farten er lav. Stilen kan ikke bedømmes pga. manglende søg og fart. Frida slår kun enkelte gode slag
i tilpas fart. Frida er lydig. I 2. slip på stub lykkedes det ikke, på trods af førers animering, at få Frida til at
arbejde kontinuerligt.
Frida udgår
ES Shagin
H.P. Clausen
Shagin starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Hun går fra kant til kant med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen, der er prima, er præget af
en smidig galopaktion. Hovedet føres over ryglinie, halen føres i ryglinie, og der er halerørelse. Der er god
kontakt til fører. Vi ser ingen fugle. Shagin går kortvarigt efter en hare, men er ellers lydig og velført.
I 2. slip på græs går Shagin igen velrevierende i høj fart og en prima stil. Ingen fugle. I 3 . slip på græs viser
Shagin samme gode takter. Makker støder en agerhøne langt fra Shagin. Agerhønen flyver hen over Shagin,
og hun viser fuld respekt. Umotiveret falder agerhønen til jorden umiddelbart foran Shagin, og hun
respekterer igen flot. Den skadede agerhøne flakser provokerende foran Shagin, hun apporterer spontant
den skadede agerhøne og afleverer korrekt til sin fører. I håb om at få en komplet situation prøves Shagin i
et 4. slip i høj brak, og hun viser her et godt jagtsøg og en god kondition. Shagin opnår flere højrejste stande
ret op gennem marken, hun avancerer hver gang villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. Til sidst får hun
den drilske fasanen naglet ved en grøftekant, men hun er her meget træg i avancen. Hun slår under vind og
opnår en ny stand. Hun rejser præsist fasanen, og er komplet rolig i opflugt og skud. Shagin er en hund af et
stort format, men belastet af en træg avance.
3. præmie UK
Shagin udgår
IS Rosendalens Prime, kaldet Paw
H.C. Hansen
Paw starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er stort og for det meste velanlagt med korrekte
vendinger. Farten er fra høj til tilpas. Stilen er god. Paw går i en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i
ryglinie. Halen bæres i ryglinie og der er sparsomme bevægelser. Der er god kontakt til fører. Ingen fugle i
slippet. Paw går kortvarigt efter en hare. Paw er lydig. Paw afprøves i yderligere 4 slip, og bevarer det gode
indtryk til det sidste, et velanlagt søg i høj fart og en prima stil. Han viser god kondition. Makker finder fugl i 4.
slip i brak. I 5. slip i høj brak arbejder Paw igen godt. Fasaner flygter fra området hvor Paw arbejder,
situationen kan ikke bedømmes yderligere. Det lykkes desværre ikke at få Paw direkte for fugl. Paw viser
stort format.
Paw udgår.
P Fugledes Zico
Anton M. Rigøen
Zico starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er stort og for det meste velanlagt, dog med enkelte
cirkelsøg omkring fører. Farten er for det meste høj, og stilen, der er god, er præget af en kraftfuld
galopaktion. Hoved og hale føres i ryglinie. Der er sparsom halerørelse. God kontakt til fører. Ingen fugle i
slippet. Zico er lydig og velført. Zico afprøves i yderligere 3 slip og viser nu et stort velanlagt søg i høj fart.
Stilen er som i første slip. I 2. slip opnår Zico en højrejst stand, han avancerer villgt på ordre, men kan ikke
påvise vildt. I 4. slip i høj brak arbejder Zico i et godt jagtsøg. Han opnår en kortvarig, højrejst stand,
umiddelbart efter flygter en fasan ret foran Zico. Zico er komplet rolig i opflugt. Der skydes ikke, pga
makkerhunden arbejder på anden fært i samme område. Ved efterfølgende skudafgivelse er Zico komplet
rolig. Zico viser et stort format og en god dagspræstation.
1. præmie UK
Zico fortsætter

P Villestoftes Maja
Gunnar Larsen
Maja starter på blød opharvet stub i modvind. Søget er i starten snævert anlagt omkring fører, men bedres
mod slutningen til et godt søg. Farten er god og stilen er god. Maja går i en smidig galopaktion. Hovedet
føres i ryglinie og derover. Halen føres lidt hængende uden bevægelser. Der er god kontakt til fører. Vi ser
ingen fugle. Maja er lydig. Maja afprøves i yderligere 4 slip på græs og brak. Hun går her i et stort og for det
meste velanlagt søg i høj fart og samme gode stil som i første slip. Maja viser god kondition.
I et langt 4. slip i høj brak letter flere fasaner fra området hvor Maja arbejder, men situationen kan ikke
bedømmes yderligere. I 5. slip på græs begynder Maja at trættes, men hun har også arbejdet meget
igenenm dagen. Makker finder fugl.
Maja udgår
IS Klippeøens Tjako
Per Pedersen
Tjako starter på blød, opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er høj, og stilen, der er god, er præget af en kraftfuld galopaktion. Hovedet og hale føres i
ryglinie. Der mangler halerørelse. Der er god kontakt til fører. Tjako har en enkelt kraftig markering, som han
selv udløser. Vi ser ingen fugle. Tjako er lydig og velført. Tjako afprøves i yderliger 3 lange slip på stub og
brak. Han bevarer det gode indtryk til det sidste og viser god kondition. I 2. slip respekterer Tjako flot en
springende hare. I 3. slip på græs finder makker fugl. I et langt 4. slip i høj brak mod forskellige makkere,
opnår Tjako en højrejst stand. Han avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Makker finder fugl. Tjako
mærker fært ved en grøftekant, men kommer for tæt på en fasan og støder denne. Tjako viser prompte
respekt. Tjako er en hund af et stort format, der i dag ikke har haft det fornødne held.
Tjako udgår.
P Østraby´s Enya
Sara Persson
Enya starter på blød, opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er meget høj og stilen, der er prima, er præget af en smidig, jordvindende galopaktion.
Hovedet føres over ryglinie, halen føres i ryglinie uden bevægelser. Der er tilpas kontakt til fører. Ingen fugle
i slippet. Enya er lydig og velført. Enya afprøves i yderligere 3 slip på stub, græs og brak og hun viser stort
format til det sidste. Hun er i særdeles god kondition. Enya bliver i perioder noget egenrådig. I 2. slip burde
hun vise sekundering ved makkers resultatløse stand. I 3. slip opnår hun en kortvarig, højrejst stand ved et
hegn, men hun går desværre agerhønen op og preller. I 4. slip i brak letter flere fasaner fra området, hvor
Enya arbejder, uden at situationen kan bedømmes. Enya er en hund af et meget stort format, men er på
dagen for rå i sin præstation.
Enya udgår.
ES Senjas H: Ticco
Knud Maabjerg
Ticco starter på blød, opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er høj. Stilen er for det meste god, dog momentvis med en lidt kort galopaktion. Hovedt føres i
ryglinie. Halen føres slap og hængende. God kontakt til fører. Ingen fugle i slippet. I 2. slip på opharvet stub
arbejder Ticco i et godt søg i høj fart og en god stil. Ingen fugle. I 3. slip på stub arbejder Ticco godt, men er
her noget egenrådig. Efter koblingsordre findes Ticco i en højrejst stand ved skovkant. Han rykker et par
gange og nagler en fasan. Han rejser villigt og præsist fasanhønen. Ticco er komplet rolig i opflugt og skud.
1. præmie UK
Ticco fortsætter
ES Bjergagers Missing Link
Jan Justesen
Missing Link starter på blød, opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt. Farten er høj, og stilen,
der er prima, er præget af en kraftfuld, langstrakt galopaktion. Hovedet føres over ryglinie, halen føres i
ryglinie med tilpas bevægelser. Der er god kontakt til fører. Ingen fugle i slippet. Link er lydig og velført.
I 2. slip på græs viser Link et klassesøg i høj fart og en prima stil. Ved lodden hegnskant mærker Link fært,
han rykker et par gange og opnår en flot, højrejst stand. På ordre rejser han villigt og præsist en fasankokk
fra en risbunke, han er tæt på at tage den flygtende kok. Han er lidt urolig i opflugt og skud, men kaldes til
orden. En stærk fugletagning under vanskelige vilkår. Link har ydet en prima dagspræstation.

1. præmie UK
Missing Link fortsætter
P Reintoft C2 Vagn Åge (Boss)
Laust Nørskov
Boss starter på blød, opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt. Farten er høj, og stilen er prima.
Boss går i en lang, smidig galopaktion. Hoved og hale føres i ryglinie. Der er halerørelse. God kontakt til
fører. Ingen fugle i slippet. Boss er lydig og velført. Boss er ude i yderligere to slip på græs og høj brak, og
går til stadighed stort og flot og viser god kondition. I 3. slip finder makker fugl. Kort efter opnår Boss en
højrejst stand ved en grøftekant. På ordre avancerer han villigt og rejser præsist en fasankok. Boss er
komplet rolig i opflugt og skud. Boss har ydet en god dagspræstation.
1. præmie UK
Boss fortsætter
Hold 7
Dommer: Niels Erik Krüger
GS Q-Bic`s Gischa
Allan Diederichsen
Gischa slippes på stub i god vind. Farten er passende. Stilen er med hovedet ført i ryglinie, en god aktion,
der dog kan virke lidt tung ind i mellem, tilpas høj haleføring. Søget kunne ønskes større i starten, men hun
går sig hurtigt op, og viser et passende stort søg, bruger vind og terræn godt. Der er god kontakt til fører.
Andet slip på raps, viser Gischa et stort søg, i god fart, og prima stil, nu er aktionen god, hun skulle lige
varmes op. Støder hønseflok og preller disse langt, trods førers protest, (fløjten virker ikke kuglen havde sat
sig fast) Gischa er svær at koble. Prøves i tre lange slip, holder fart, søg og stil, under hele afprøvningen.
Har chance til agerhøns i kartoffelmark, disse udnyttes ikke.
Udgår
IS Rosendal`s Ditte
Hugo Pedersen
Ditte starter på stub. Farten er god. Stilen er tiltalende, med høj hovedføring, en lang let aktion, og
halerørelse. Søget er stort og godt anlagt, med passende afstand mellem slagene. Har et par forkerte
vendinger. God kontakt til fører. Ditte afprøves på stub/brak og græs. Hun går igen stort og fornuftigt, holder
fart og stil. Slutter med stand ved hegn, op ordre avancerer hun kontant og rejser præcist hønseflok, Ditte
mangler ro i opflugt og skud, og forfølger fuglene et godt stykke, trods førers protester.
2.præmie UK
Udgår
B Tin Tin
Esben Mortensen
Tin Tin starter på raps i god vind. Farten er passende. Stilen er god, høj hovedføring, og en god galopaktion.
Søget er af passende størrelse, og med passende afstand mellem slagene, bruger vind og terræn godt.
Støder agerhøns, viser respekt i opflugt. Andet slip på raps/stub og brak, fart søg og stil som i første. Han er
noget interesseret i hegn. Burde sekundere makker. Har chance til fugl i dette slip. Tredje slip på stor
græsmark, viser Tin Tin et meget stort og godt tilrettelagt søg, holder fart og stil det lange slip ud. Viser sig
hareren. Prøves en sidste gang, går som i forrige, har et par markeringer ved grøft, løser selv. Ved hegn når
Tin Tin lige at stå, før agerhøne flygter, han viser respekt i opflugt.
Udgår
ES Falco
Hanne Hauge
Falco starter på raps i god vind. Farten er høj. Stilen er god, hovedet føres i ryglinie eller der over, en god
kraftfuld galopaktion med gode afspark, halen føres pænt, med momentvis rørelse. Søget er meget stort,
han går fra kant til kant, Falco bruger vind og terræn på bedste vis. Chance til fugl. Andet slip på smal
græsmark mellem to hegn, går Falco godt, forsvinder gennem hegn, langt fremme ses hønseflok i luften,
situationen kan ikke bedømmes, Falco findes i stand, ca. samme sted går villigt frem på kommando, men
påviser ikke vildt. Falco prøves igen, går stort og godt, opnår lidt løs stand ved hegn, da vi når frem, flygter

hønseflok under vind på modsatte side af hegnet, Falco er rolig. Falco er ude to gange til, går virkelig som
en stor derbyhund. Slutter med at kaste sig i liggende stand, fører tror ikke på sin hund, og når ikke frem til
ham, inden han går frem og rejser stor hønseflok, han kunne vise bedre respekt i opflugt. Falco er en ung
hund af et meget stort format, som vi helt sikkert vil komme til at høre meget mere til, pas godt på ham.
Udgår
P Krogsøgård`s Tribbel
Jakob W. Jakobsen
Tribbel starter på raps i god vind. Farten er meget høj. Stilen er god, høj hovedføring, en langstrakt
galopaktion med gode afspark, pæn ført hale. Søget er meget stort, men noget ungdommeligt anlagt, han
kommer over utrolig meget terræn. Kontakten kunne være bedre. I starten af slippet er han noget afhængig
af makker. Men efter han støder høns i god vind, og går efter disse disse, viser han et selvstændigt søg.
Tribbel er ude to gange til, han går som i første slip. Støder agerhøne og preller kort, har chance til endnu en
agerhøne. Tribbel er en hund af et meget stort format, som tillige er en stilren hund. Et emne vi helt sikker
kommer til at høre mere til.
Udgår
IS Rosendales Candy
Ole Pedersen
Candy starter på raps i god vind. Farten er passende. Stilen præges af hovedet føres i ryglinie, hun har
tildens til at sænke det ind i mellem, hun har en god aktion, samt haleføring. Søget er passende stort, der er
god afstand mellem slagene, vender for det meste rigtig i vinden. Candy har et par stop, hvor hun roder på
jordfært. Har et par markeringer, som hun selv løser. Chance til fugl. God kontakt til fører. Andet slip på
græs, viser Candy et godt søg, hendes stil er blevet væsentligt bedre, nu føres hovedet i ryglinie eller der
over. Stand ved hegn, hun bliver usikker, det viser sig, at agerhøns løber under vind og går i luften bag
hegnet. Candy har yderligere en chance til fugl. Hun prøves en sidste gang, her går hun godt, får stand langt
ude, men løser selv.
Udgår
ES Vestsallings Black Point
Aksel Spangsberg
Black Point starter på raps i god vind, fart søg og stil bliver ikke bedømt i dette slip, som er meget kort, da
partner har fugletagning. Andet slip på raps. Farten er passende. Stilen er med hovedet ført i ryglinie eller
der over, der er en kraftig aktion, som til tider kan virke lidt tung, halen føres pænt. Søget er stort, men
skæmmes af mange forkerte vendinger i venstre side, der er passende afstand mellem slagene. Black Point
tager stand, avancerer på ordre, påviser ikke vildt, det var det samme sted, hvor partner havde stødt
agerhøns. Black Point er ude i tre slip mere, han viser et godt søg, og holder fart og stil. Chance til fugl som
makker påviser. I høje kartofler flygter agerhøns i området hvor Black Point befinder sig, situationen kan ikke
bedømmes. Han opnår stand avancerer på ordre påviser ikke vildt, på vej op til ham, træder jeg høns op.
Udgår
P Krogsøgård`s Sussi
Jakob W. Jacobsen
Sussi starter på raps i god vind. Søger i et stort bredsøg, og efter få slag opnår Sussi stand, Avancerer frem
på ordre i to tempi og rejser præcist hønseflok, der er rimelig ro i opflugt og skud. Sussi afprøves i et langt
slip på græs i god vind. Farten er høj. Stilen er god, hovedet føres i ryglinie eller der over. Der er en god
aktion, samt haleføring. Søget er stort og godt anlagt i vinden, med passende afstand mellem slagene.
Holdes for hare. Der er god kontakt mellem hund og fører.
1. præmie UK
Fortsætter
B Tea
Jan Carlson
Tea starter på raps i god vind. Farten er høj. Stilen aldeles tiltalende, højt ført hoved, og en dejlig let aktion.
Søget er meget stort, og godt anlagt, bruger vind og terræn på bedste vis. Meget lille chance til fugl. Tea er
ude i fire lange slip mere. Hun holder fart søg og stil hele afprøvningen ud. Tea støder agerhøne ved hegn,
viser respekt, senere springer hun ud gennem et hegn, og lander lige oven op en agerhøne, igen respekt i

opflugt. Slutter i rapsmark, her satser fører forkert, og det er partner der finder hønseflok. Tea er hund af et
meget stort format, som ikke har haft heldet i dag.
Udgår
ES Østkystens Minette
Poul Rasmussen
Minette starter på raps i god vind. Farten er høj. Stilen er god, hovedet føres i ryglinie eller der over, der er
en god galopaktion, samt en pæn haleføring. Søget er stort og godt anlagt i vinden, Minette bruger terrænet
på bedste vis, og det fører til en smuk stand, på ordre rejser Minette præcist hønseflok, og er rolig i opflugt
og skud. Prøves igen på en meget stor græsmark, her viser hun en opvisning i bredsøg, går fra kant til kant,
og hun holder fart og stil slippet ud.
1. præmie UK
Fortsætter
Hold 8
Dommer: Børge Sommer:
P Fugledes Yogi
Steen Poulin Nielsen. Fører: Henrik Bennedsen
Yogi slippes på stub i god vind. Her anlægger hun et stort og godt tilrettelagt søg. Farten er bøj. .Stilen god
med bøjt båret hoved. Galoppen langstrakt og kraftbetonet. Yogi arbejder med stor jagtlyst. Hun er lydig og
velført. VI ser ingen fugle i slippet. Yogi er ude i et 3. og 4.slip. Hun arbejder stadig stort og godt. først i 4 slip
er der spinkel chance til fasan som makker finder.
Udgår
GS Ronja
Søren Brøndum Thygesen
Ronja slippes på stub i god vind Her anlægger hun i starten et lidt tilfældigt og planløs søg. Som slippet
skrider frem går Ronja sig meget op, hun anlægger nu et stort og godt søg. Farten er tilpas. Stilen god, hun
arbejder med dejlige livlige bevægelser. Galoppen virker let og elegant. Ronja virker lidt følsom på fært, har
en del kmftige marlreringer som hun selv udløs,er. Hun er lydig og velført. Vi ser ingen fugle i slippet. Ronja
er ude i 5 slip, hun arbejder stadig godt, først i 5 slip er der chance til fasaner som ikke udnyttes.
Udgår
IS Klippeøens G. Freja
Erik Marker
Freja slippes på stub i god vind Her anlægger hun et i starten lidt snævert søg tæt på føreren. Farten er
tilpas. .Stilen god. Galoppen virker lidt tung. Vi ser ingen fugle i slippet. Freja er lydig og velført. Freja er ude
i et 2., 3. og 4. slip. I 2. og 3. slip arbejder hun nu stort og flot. I 4. slip viser Freja nu tegn på træthed. vi ser
ingen fugle i slippene.
Udgår
P Toftens Chris
Lis Skov. Fører: Aage Christiansen
Chris slippes på stub i god vind. Her anlægger han et stort og godt søg, godt på bredden og med tilpas
afstand mellem slagene. Farten er meget høj. Stilen god med højt båret hoved. Galoppen langstrakt og
kraftbetonet. Chris opnår stram stand som han selv udløser inden vi når frem. Chris er lydig og velført. Vi ser
ingen fugle i slippet. 2 slip som i første, stort og flot, der var i slippet en meget spinkel chance til flokhøns
som letter langt fremme. 3 slip på græs og i høje rør. Igen stort og godt, vi ser fasan lette fra de høje rør men
situationen kan ikke bedømmes.
Udgår
ES Senjas H. KenzoThorbjørn Riis
Kenzo slippes på stub i god vind Her starter ban med at hænge lidt på makker. Slår sig fri og anlægger nu et
stort og godt tilrettelagt søg, med gode vendinger op mod vinden. Farten er tilpas. Stilen god Galoppen
langstrakt og kraftbetonet. Kenzo viIker meget følsom for fært, hvilket resulterer i mange tomme stande uden
vildt påvises. Han viser tegn på træthed i slutningen af slippet. Vi ser ingen fugle i slippet Kenzo er lydig og

velført. I 2 slip arbejder Kenzo stort og godt. Her var chance til flokhøns som vi træder op. I 3 slip viIker
Kenzo træt og det bliver nu til for lidt. Vi ser ingen fugl i slippet.
Udgår
Kafka
Kafka slippes på stub i god vind Straks vi slipper generes hans søg meget af makker, hvilket hæmmer ham
en del, han slår sig fri, og viser nu flot spontan sekundering ved makkers mange tomme stande, slutter
slippet med flot stram stand, på ordre går han villigt frem men kan ikke påvise vildt. Da Kafka kom i gang
aIbejdede han i tilpas fart og god stil med en dejlig langstrakt galop. Vi ser ingen fugle i slippet. Kafka er lydig
og velført. I 2 slip på græs og i høje rør. Her starter Kafka godt, går så helt i stå har vist fået stød af elhegn,
søger nu kun lige omkring føreren. Vi kobler og Kafka slipper for videre afprøvning.
Udgår
P Villestoftes Raja
Svend Buckhave
Raja slippes på stub i god vind. Her anlægger hun et meget stort og noget volsomt søg, hvor hun viser lidt
interesse for svaler. Farten er meget høj. Stilen god. Galoppen langstrakt og elegant Vi ser ingen fugle i
slippet. Raja er meget selvrådig og lidt svær at koble. I 2 slip i brak arbejder Raja stort og godt, og i bedre
kontakt med føreren, her var i slippet en spinkel chance til nyslået flokhøns som vi træder op. Raja er ude i et
3. og 4. slip. Vi ser ingen fugle i slippene. I 5 slip arbejder hun stadig stort og flot hun opnår stram stand, på
ordre rejser hun villigt og præcis 3 stk. fasaner, hun er komplet rolig i op flugt og skud.
1. præmie UK, fortsætter
B Piaf
Aage Stenhøj Jørgensen
Piaf slippes på stub i god vind. Straks vi slipperikontrollerer hun lige makker et kort øjeblik. slår sig fri og
anlægger nu et tilpas stort og godt tilrettelagt søg, med rigtige vendinger op mod vinden. Farten er for det
meste høj. Stilen god Galoppen viIker ivrig og energisk Vi ser ingen fugl i slippet Piaf er lydig og velført. I 2
slip arbejder Piaf som i første, stort og godt anlagt søg. Vi ser ingen fugle i slippet. 3 silp på græs øg i høje
rør. Her går Piaf som i de foregående, holdes flot for springende hare. Vi ser fasan lette fra høje rør langt ud,
situationen kan ikke bedømmes. 4. slip på stub, stort og godt. Piaf har i slippet chance til single høne som
makker finder.
Udgår
B Zolo
Sven Bjerg
Zolo slippes på stub i god vind Her anlægger han et stort og godt tilrettelagt søg. Farten er tilpas. Stilen god.
Galoppen virker meget kraftbetonet. Zolo opnår stram stand. på ordre går ban villigt frem men kan ikke
påvise vildt, det må bemærkes at der var frisk fald fta fasan hvor Zolo opnåede stand. Vi ser ingen fugle i
slippet. Zolo er meget lydig og velført. I 2 slip arbejder Zo1o som i første, stort og godt, viser i slippet han kan
holdes for springende hare, vi ser ingen fugl. 3. og 4. som i foregående. I 4. slip opnår han stand , på ordre
rejser han villigt single høne, ro i opflugt og skud.
1. præmie UK, fortsætter
P Metrinelunds Boysen
Svend Buckhave
Boysen slippes på stub i god vind. Her anlægger han et stort og godt søg. godt på bredden og med tilpas
afstand mellem slagene. Farten er bøj. Stilen god. Galoppen langstrakt. Viser lidt interesse for lærker.
Holdes flot til sekundering da makker opnår stand Vi ser ingen fugle i slippet. Boysen er lydig og velført. 2.
slip som første godt anlagt søg. Vi ser ingen fugl i slippet. I 3 slip arbejder Boysen som i de foregående, han
opnår stand langt fremme, den holdes længe, sluttelig letter fasan uden Boysen er skyld heri, Han er rimelig
rolig i opflugt.
Udgår
2. heat

Efter lodtrækning.
P. Villestofte´s Kit (1A) - ES. Nordvestjydens Tonja (1B) – IS. Rosendales Sam (1B) –ES. Bjergagers
Missing Link (1A) – P. Fugledes Yatzi (1A) – P. Villestofte´s Rita (1A) – ES. Myrhedens G. Granat (1A) – B.
Zolo (1B) – ES. Toby de Lécho de La Forret (1A) – ES. Østkystens Minette (1A) – P. Krogsøgård´s Sussi
(1B) – P. Reintoft C2 Vagn Åge (Boss) (1B) – IS. Irmün´s May Quiver (1B) –GS. Åens Odine (2A) – P.
Villestofte´s Raja (1A) – P. Oxspring Rik (1A) – ES. Senjas H. Ticco (1B) – P. Hesselhøj Clarissa (1B) – P.
Fugledes Zico (1B) – B. Loui (1B).
Kit - Tonja
Kit starter i et stort og flot anlagt søg i høj fart og prima stil. Halser desværre i søget.
Tonja starter i et passende stort og ganske velanlagt søg i god fart og stil.
Kit udgår
Tonja omprøves
Sam - Link
Sam går i et passende stort og velanlagt søg i god fart og stil
Link går i et meget stort søg, har dog flere forkerte vendinger i højre side. God fart og prima stil.
Begge omprøves
Yatzi - Rita
Yatzi anlægger et stort og meget bredt søg i høj fart og god stil. Viser sekundering med støtte af føreren.
Rita anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og prima stil. Opnår stand, rejser i to tempi
godt og præcist enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud.
Yatzi omprøves
Rita fortsætter
Granat - Zolo
Granat går i et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og god stil. Opnår stand, går villigt frem, men
påviser ikke vildt. Makkerhunden finder enlig agerhøne.
Zolo går i et noget tilfældigt anlagt søg i god fart og stil. Opnår stand, rejser i to tempi godt og præcist enlig
agerhøne. Rolig i opflugt og skud.
Begge omprøves
Toby - Minette
Toby anlægger et stort offensivt og velanlagt søg i høj fart og god stil. Føreren holder Toby væk fra området
hvor makkerhunden har føling med agerhøns.
Straks efter Minette er sluppet opnår hun stand, da hun skal rejse har hun mistet kontakten med agerhønen,
som letter ude til siden, respekterer. Kort efter igen stand, rejser godt og præcist agerhøns, rolig i opflugt og
skud.
Begge omprøves
Sussi - Boss
Begge går i et planløst og mangelfuldt søg med mange forkerte vendinger. Begge går i god fart og stil. Boss
opnår stand, før rejseordre gives, letter enlig agerhøne præcist foran Boss, rolig i opflugt og skud.
Sussi opnår stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt.
Begge omprøves
Quiver - Odine
Begge går i et passende stort søg med en del forkerte vendinger. Quiver går i høj fart og prima stil.
Odine går i god fart og stil.
Begge omprøves
Raja – Rik
Raja går i et stort, men tilfældigt anlagt søg og jagter småfugle det meste af slippet. Hun går i høj fart og en
aldeles prima stil.
Rik går i et stort og særdeles velanlagt søg fra kant til kant i høj fart og god stil..

Raja udgår
Rik fortsætter
Ticco - Clarissa
Ticco går i et lidt planløst søg med en del forkerte vendinger, viser lidt interesse for småfugle, god fart og stil.
Clarissa går i et alt for snævert anlagt søg i god fart og stil.
Begge udgår
Zico - Loui
Zico går i et passende stort søg, men med en del forkerte vendinger i venstre side, god fart og stil.
Loui går i et stort og flot anlagt søg i høj fart og god stil. Kan holdes for hare. Slutter med at gå af hånd og er
væk længe.
Zico omprøves
Loui udgår
Omprøvning:
Tonja - Sam
Begge går i et passende stort og ganske velanlagt søg. Sam opnår stand, rejser godt og præcist agerhøns,
rimelig rolig i opflugt og skud. Sam er herefter svær at koble.
Tonja omprøves
Sam fortsætter
Link - Yatzi
Begge går stort og velanlagt. Link får kontakt med råvildt, kan holdes.
Yatzi opnår stand, rejser villigt og præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud.
Link omprøves
Yatzi fortsætter
Granat - Sussi
Granat går i et kolossalt stort og velanlagt søg. Opnår stand. Løser selv.
Sussi går i et alt for snævert og planløst søg, kovender meget.
Granat omprøves
Sussi udgår
Zolo - Minette
Begge går i et stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn.
Begge fortsætter
Toby - Odine
Toby går i et meget stort og offensivt søg. Opnår stand, løser selv.
Odine går i et snævert anlagt søg med en del forkerte vendinger.
Toby omprøves
Odine udgår
Boss - Quiver
Begge går i et lidt snævert anlagt søg, hvor de slet ikke får kanterne med.
Begge udgår
Zico - Tonja
Begge anlægger et passende stort søg i uoverskueligt terræn. Zico opnår stand, går forsigtigt frem på ordre,
påviser ikke vildt. Støder kort tid efter fasan, respekterer. Umiddelbart efter opnår Zico igen stand, rejser godt
og præcist fasan. Ro i opflugt og skud.
Tonja opnår stand, rejser godt og præcist flere fasaner. Rolig i opflugt og skud.
Begge fortsætter

Granat - Link
Begge arbejder godt i uoverskueligt terræn. Granat kommer tæt på makkerhunden, da denne har stand.
Senere opnår Granat stand, følger godt op på løbende fasan. Rejser godt og præcist. Ro i opflugt og skud.
Link opnår stand, makkerhunden kommer tæt på og forstyrrer derved Link, som ikke kan påvise vildt.
Granat fortsætter
Link omprøves
Link - Toby
Begge går i uoverskueligt terræn, vi ser flere fasaner i luften, uden dette dog kan bedømmes. Begge kaldes
til orden, og vi fortsætter på stubmark, hvor begge går stort og flot.
Begge fortsætter
Til 3. heat:
Zico – Tonja – Sam – Rik – Zolo – Link – Toby – Minette – Yatzi – Granat – Rita.
Zico - Tonja
Begge starter godt.
Tonja opnår straks stand, går i første omgang villigt frem, men til sidst nægter hun at rejse.
Zico fortsætter
Tonja udgår
Zico - Sam
Zico går nu i et alt for voldsomt søg og forbigår derved fasan. Støder senere fasan. Respekterer.
Sam støder fasan, respekterer. Er igen meget vanskelig at koble.
Begge udgår
Rik - Zolo
Rik går igen i et stort og velanlagt søg. Opnår stand. På rejseordre letter fasan præcist foran Rik. Rolig i
opflugt og skud.
Zolo går godt på bredden, men der mangler fremdrift i søget, makkerhunden finder fasan
Begge fortsætter
Link - Toby
Link går i et passende stort og ganske velanlagt søg, makkerhunden finder fasan. Link støder fasan, viser
rimelig respekt.
Toby går igen i et meget stort og offensivt søg, opnår stand langt ude, løser selv. Senere igen stand, rejser
her lidt trægt en fasan. Rolig i opflugt og skud.
Begge fortsætter
Minette - Yatzi
Begge anlægger et stort og godt anlagt søg. Minette opnår stand, rejser godt og præcist fasan. Rolig i
opflugt og skud.
Yatzi opnår stand, løser selv.
Begge fortsætter
Granat - Rita
Begge går i et kolossalt stort og velanlagt søg.
Begge fortsætter
Til matchning overgår følgende hunde:
Zolo – Link – Toby – Rik – Yatzi – Minette – Granat – Rita.

Zolo - Link
Zolo kommer slet ikke i gang. Link går i et offensivt søg, opnår stand, går villigt frem på ordre, kan ikke
påvise vildt. Umiddelbart efter igen stand, rejser villigt og præcist fasan, går lidt efter i opflugt og skud, kaldes
til orden.
Zolo uplaceret
Link fortsætter
Link - Toby
Begge går i et passende stort søg. Link opnår stand, rejser villigt og præcist fasan, går igen noget efter i
opflugt og skud.
Toby uplaceret
Link 6. vinder
Rik - Yatzi
Begge går i et stort og godt anlagt søg. Yatzi opnår stand, går villigt frem men kan ikke påvise vildt. Dette
gentager sig umiddelbart efter. Rik opnår stand, rejser trægt, men får dog fasan på vingerne. Rolig i opflugt
og skud.
Rik 5. vinder
Yatzi 4. vinder
Minette - Granat
Begge går i et stort og godt anlagt søg med en lille plus til Granat. Minette opnår stand, går villigt frem på
ordre, men påviser ikke vildt. Senere støder Minette flere fasaner, lidt urolig.
Minette 3. vinder
Granat fortsætter
Finale
Granat - Rita
Begge anlægger et stort og velanlagt søg. Rita opnår stand, rejser hårdt og præcist fasan. Ro i opflugt og
skud. Granat forbigår fasan. Slutter med stand, rejser behersket og præcist fasan. Ro i opflugt og skud.
Granat 2. vinder
Rita 1. vinder
6. vinder ES. Bjergagers Missing Link e/f Jan Justesen
Link er en hund af et stort format, med en fejlfri førstedag og en fugletagning. Har på anden dagen nogle
små minusser, to fugletageninger, hvor han begge gange går noget efter. En effektiv hund.
5. vinder P. Oxspring Rik e/f Erik H. Aarø
Rik er en hund af et stort format, med en fejlfri førstedag og to fugletagninger. Er igen på anden dagen
meget effektiv med to fugletagninger. Men den noget træge rejsning i matchningen og at han stilmæssigt
ligger under de øvrige placerede betinger placeringen.
4. vinder P. Fugledes Yatzi e/f Flemming Fuglede Jørgensen
Yatzi er en hund af et meget stor format, med en fejlfri førstedag med en fugletagning. Har på anden dagen
en fugletagning hvor alt er ok. Bliver slået på fugl og har flere stand uden påvisning af vildt.
3. vinder ES. Østkystens Minette e/f Poul Rasmussen
Minette er en hund af et stort format, med en fejlfri førstedag og en fugletagning. Har på anden dagen to
fugletagninger hvor alt er ok. Støder fugl i matchningen gør at hun bliver placeret som 3. vinder.
2. vinder ES. Myrhedens G. Granat e/f Benny Persson
Granat er en hund af et meget stor format, med en fejlfri førstedag med en fugletagning. Har på anden
dagen to fugletagninger hvor af den ene er i finalen, men forbigår også en fugl i finalen.
1. vinder P. Villestoftes Rita e/f: Joakim Skovgård Larsen
Rita er en hund af et meget stor format med en fejlfri førstedag med to fugletagninger, og igen på anden
dagen en ligeså fejlfri anden dag med to fugletagninger hvoraf den ene er i finalen. En meget værdig
Derbyvinder 2004.
Erling Clausen (ordf.)
Kristian Thomsen
Børge Sommer

Til slut vil jeg gerne takke Derbyudvalget for invitationen til at dømme denne fornemme prøve. Jeg har
glædet mig til længe denne prøve, som til fulde har opfyldt mine forventninger. Tak til prøveleder Helge og
Poul samt hjælpere for et meget flot og veltilrettelagt Derby. Der skal også lyde en stor tak til Arnold Klovborg
og Erik Skeel for de meget flotte terræner, de havde stillet til rådighed på finaledagen. Tak til mine
meddommere for godt samarbejde. En stor tak til hundefører og publikum for 2 fantastiske dage.
Med venlig hilsen.
Erling Clausen

