Dansk Jagthunde Derby Ribe 16. - 17. april 2010
2. heat, 3. heat og matchning.
1. Efter votering og lodtrækning fortsætter følgende hunde til 2. heat i nedenstående
startrækkefølge:
Start nr. Katalog nr. Race Navn Fører
1 21 ES Lammefjordens Lady Asger Mogensen
2 70 P Matrese Ylva Jan Espersen
3 74 P Mørups Britta Hugo Nielsen
4 76 P Vildtmandens Valdemar Jens Rasmussen
5 53 IS Esex Ole Schmidt
6 25 ES Senjas Nice Erling Clausen
7 64 P Fugledes Kate Thomas W. Olsen
8 51 GS Åens Pepsi Ole Halberg
9 47 GS Østjyllands pb Mal Anton Dahl
10 34 GS Nørre Løgums Daphne Lauge S. Larsen
11 40 GS Vinterdalens Tillaaens Erik Petersen
12 31 ES Østkystens Virgil Øystein Grandorf
13 72 P Metrinelunds Stradi Anders Haugaard
2. Kritik af 2. heat og omprøvning.
Lady - Ylva
Slippes på vintersæd i modvind.
Begge hunde søger stort og godt. Begge enkelte forkerte vendinger. Begge søger i høj
fart. Lady går i en god stil med hovedet ført i ryglinie og derover, en lang og flad galop i en
god aktion. Ylva går også i god stil med hovedet ført i ryglinie og derover og en kort og
kraftfuld aktion.
Ylva har en markering, løser selv. Senere opnår Ylva stand i skrub, inden fører er fremme
går Ylva frem og fasan ses i luften hvor Ylva befinder sig.
Begge fortsætter.
Britta - Valdemar
Slippes på vintersæd i modvind.
Britta starter med at udvise noget interesse for makkerhund, hvor ved at søgsoplæg
ødelægges. Viser senere et godt søg med god bredde. Slutter igen med at vise interesse
for makkerhund. Britta søger i høj fart og smuk stil. Valdemar går meget stort og til tider lidt
åbent. Valdemar går i høj fart og prima stil.
Begge fortsætter
Esex - Nice
Slippes på græs i modvind.
Nice anlægger et meget stort og velanlagt søg i god fart og meget god stil med højt båret
hoved og en energisk galop. Nice har en markering, løser selv. Esex starter i et stort og
offensivt søg, til tider lidt åbent, i høj fart og god stil. Som slippet skrider frem mister Esex
dog noget intensitet og søget bliver begrænset og stilen skæmmes nu af momentvis lav
hovedføring. Esex respekterer springende hare.
Nice fortsætter

Esex omprøves
Kate - Pepsi
Slippes på vintersæd senere majsstub i modvind.
Begge søger passende stort foran føreren i høj fart, Pepsi har i starten et par slag bagud i
terrænet. Kate arbejder i god stil med højt båret hoved i en kort og energisk aktion. Pepsi
går i en god stil med hovedet ført i ryglinie og derover, en kraftig galop i en smidig aktion.
Begge fortsætter
Mal – Daphne
Slippes på majstub senere raps og vintersæd i modvind.
Mal søger passende foran føreren i god fart og stil med højt båret hoved, en flad og lang
galop i en kraftig aktion. Mal opnår liggende stand i majsstub, løser selv ud da makker
kommer til. Senere forfølger Mal hare kort. Daphne søger for åbent og koncentreret på
hegn. Farten er god, stilen skæmmes af at Daphne momentvis sænker hovedet og
galoppen herved bliver lidt kort og baghøj.
Mal fortsætter
Daphne udgår
Tillaaens – Virgil
Slippes på vintersæd senere græs i modvind.
Begge søger meget stort og godt i høj fart. Virgil i prima stil. Tillaaen i god stil med højt ført
hoved og en energisk aktion. Virgil holdes for springende hare.
Begge fortsætter.
Stradi - Esex (omprøvning)
Slippes på vintersæd i modvind.
Stradi anlægger et stort søg foran føreren i god fart. Hovedet føres i ryglinie, aktionen er
kort og energisk. Stradi arbejder sig frem i terrænet på harefod, hare rejses og forfølges
kort. Esex starter åbent og fremadrettet uden den fornødne kontakt til føreren. Esex kan
holdes for hare.
Stradi fortsætter
Esex udgår
3. Kritik af 3. heat.
Britta – Lady
Slippes på vintersæd i modvind.
Begge søger stort og velanlagt i høj fart. Lady i god stil, Britta i smuk stil. Britta har en
enkel markering, løser selv.
Begge fortsætter
Valdemar – Ylva
Slippes på vintersæd i modvind.
Begge søger meget stort og godt i høj fart. Ylva i god stil, Valdemar i prima stil. Ylva har
en kort haretur.
Begge fortsætter
Nice – Pepsi
Slippes på vintersæd i modvind.

Nice anlægger et meget stort og velanlagt søg i høj fart og meget god stil. Pepsi anlægger
et passende søg men slog dog stadig en del tilbage i terrænet. Pepsi går i høj fart og god
stil.
Begge fortsætter
Kate – Mal
Slippes på vintersæd i modvind.
Kate anlægger et passende søg, skal dog dirigeres en del. Kate går i god fart og stil, dog i
en noget kort aktion. Kate har chance til parhøns. Mal søger stort og godt i god fart og god
stil. Mal opnår kortvarig kontakt med parhøns, som dog letter og Mal forfølger kort. Mod
slutningen af slippet kniber det for Mal at holde intensiteten.
Mal fortsætter
Kate udgår
Tillaaens – Stradi
Slippes på vintersæd i modvind.
Stradi søger passende stort, men kort efter at hundene er sluppet viser det sig, at søget
skæmmes af roden på jordfært og hovedet bæres for det meste under ryglinie.
Stradi udgår
Tillaaens fortsætter mod ny makker.
Tillaaens – Virgil
Slippes på vintersæd i modvind.
Begge anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart. Tillaaen i god stil, Virgil nu også i god
stil, hvor galoppen nu er kraftig men aktionen lidt tung.
Begge fortsætter
4. Rangering inden matchning samt kritik af denne.
1 ES Nice
2 P Valdemar
3 ES Lady
4 GS Tillaaen
5 P Ylva
6 ES Virgil
7 GS Mal
8 GS Pepsi
9 P Britta
Britta - Pepsi
Slippes på vintersæd i modvind.
Britta søger stort og godt i høj fart og smuk stil. Pepsi søger passende i god fart og god stil
dog i en lidt kort aktion og hovedet sænkes momentvis under ryglinie.
Britta over Pepsi
Britta - Mal
Slippes på vintersæd i modvind.
Britta søger igen stort og godt i høj fart og smuk stil. Mal når at slå enkelte slag og bruger
lidt tid på at rode på jordfært. Britta opnår i dette område højrejst stand, inden fører er

fremme letter parhøns ret foran Britta som er lidt urolig. Mal sekunderer umiddelbart bag
Britta.
Britta over Mal
Britta – Virgil
Slippes på vintersæd i modvind.
Britta søger stadig stort og godt i høj fart og smuk stil. Britta har en markering, løser selv.
Virgil starter i et stort og godt søg i høj fart og smuk stil men kan ikke bevare intensiteten
som slippet skrider frem. Virgil har en stand, løser selv ud.
Britta over Virgil
Britta – Ylva
Britta søger stadig stort og godt i høj fart og smuk stil. Ylva søger ret frem i terrænet
hvorefter søget bliver noget begrænset.
Britta over Ylva
Britta – Tillaaens
Slippes på raps i modvind.
Kort efter hundene er sluppet opnår Tillaaen højrejst stand, Britta går forbi, uden at
mulighed for at nå at sekundere, og opnår selvstændig stand. Da fører skal koble
Britta slår Tillaaen under vind og forsøger at nagle flygtende agerhøns som dog herved
bringes på vingerne, begge hunde rimelig rolige.
Tillaaen over Britta
Tillaaens – Lady
Slippes på raps i modvind.
Begge søger meget stort og godt i høj fart og god stil. Som slippet skrider frem bliver
Tillaaen dog lidt defensiv. Lady ligger stilmæssigt over Tillaaens pga. en mere langstrakt
galop.
Lady over Tillaaen
Lady – Valdemar
Slippes på raps i modvind.
Valdemar søger meget stort og særdeles velanlagt i høj fart og prima stil. Lady søger
søger stort og godt i høj fart og god stil. Mod slutningen bliver Lady noget fremadrettet og
Lady ligger stilmæssigt under Valdemar.
Valdemar over Lady
Valdemar – Nice (Finale)
Slippes på raps i modvind.
Begge anlægger et meget stort og velanlagt søg i høj fart. Nice i meget god stil, Valdemar
i prima stil. Nice arbejder sig frem i terrænet på harefod imens opnår Valdemar højrejst
stand, da fører er oppe ved Valdemar, letter parhøns ret foran Valdemar, ro i opflugt og
skud.
Valdemar over Nice
5. Motivering for rangering.
6. Vinder

70 P Matrese Ylva v/Jan Espersen
En hund af et godt format. Anlægger et stort søg i høj fart og god stil. Har på
Derbyet en fugletagning med rejsning. Ligger stilmæssigt under de
foranliggende
5. Vinder
74 P Mørups Britta v/Hugo Nielsen
En stilren hund af et meget stort format. Anlægger et meget stort søg i høj fart.
Har en fugletagning med rejsning på Derbyet. Udviser momentvis interesse på
makkerhund.
4. Vinder
40 GS Vinterdalens Tillaaens v/Erik Petersen
En hund af et meget stort format. Anlægger et meget stort søg i høj fart og god
stil. Har en fugletagning med rejsning på Derbyet. Ligger formatmæssigt under
de foranliggende.
3. Vinder
21 ES Lammefjordens Lady v/Asger Mogensen
En hund af et meget stort format. Anlægger et meget stort og offensivt søg i
høj fart og god stil. Har en fugletagning med rejsning på Derbyet. Bliver slået
på intensitet og stil i matchning.
2. Vinder
25 ES Senja´s Nice v/Erling Clausen
En hund af et meget stort format. Anlægger et meget stort og velanlagt søg i
høj fart og meget god stil. Har på Derbyet en fugletagning med rejsning. Bliver
slået på fugl i finalen.
Derbyvinder 2010
76 P Vildmandens Valdemar v/Jens Rasmussen
En hund af et særdeles stort og betydeligt format. Anlægger et særdeles stort
og velanlagt søg i høj fart og prima stil. Har på Derbyet to fugletagninger, en
med og en uden rejsning. Ligger formatmæssigt over de øvrige.
Over Aastrup den 6. maj 2010
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle hundeførere og ikke mindst Gert Clausen som på
eksemplarisk vis fungerede som terrænleder på dagen. Endnu en tak til mine
meddommere Poul Rasmussen og Anders Warming for rigtig god støtte, vejledning og
samarbejde i marken.
Tak til Derbyudvalget for den tillid de har vist undertegnede, ved at lade mig få det
ærefulde hverv at være ordførende dommer på denne prestigefyldte prøve.
Ordførende dommer
Joakim Skovgaard Larsen
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