Kritikker Dansk Jagthunde Derby 2016
Dommer Allan Nissen
1.IS Ronja slippes på stub i modvind anlægger her et stort og oftest velanlagt søg i høj fart
og en god stil med hovedet lige over ryglinie, energisk galop, spil i halen, har et par stop.
I 2.og 3. slip bevarer den indtrykket, men slutter dog med at blive noget egenrådig - mere
appel ønskes og Ronja vil ikke lade sig koble.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
2 P Niholys Bess slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et stort og meget velanlagt
søg i god kontakt. Farten er høj, stilen fra god til fortrinlig, højt båret hoved, god flad galop
halen bæres pænt med enkelte bevægelser
I 2. slip på stub og eng har Bess en afstikker ud i terrænet, men kommer dog hurtigt
tilbage, partner påviser agerhøne noget fremme til højre i slippet. I 3. Slip hvor Bess hurtigt
opnår stand, avancerer i flere tempi og udpeger præcist en agerhøne, pistolen svigter og
vi skyder over Bess lidt senere, helt rolig ved skuddet.
1 præmie UK - Forsætter
166 Allan Nissen
3 ES Senjas Uma Kill Bill slippes på stub i modvind. Her anlægger den et stort og lidt
ungdommeligt søg. Farten er høj, stilen fortrinlig, højt båret hoved, god flad galop, lidt spil i
halen, forfølger kort hare og lidt senere råvildt, kommer dog hurtigt tilbage og viser respekt
for ræv. I 2.omgang på stub og eng er der chance til agerhøne som letter i området hvor
Uma befinder sig, kan holdes for springende hare og forfølger kort en hare I 3.slip finder
makkerhunden agerhøne.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
4 ES Stenbitens Izedor slippes på stub i modvind, hvor den viser et stort og velanlagt søg
med god kontakt, stilen er smuk med højt båret hoved og en kraftfuld galopaktion, halen
bæres pænt med lidt bevægelse. Izedor har en afstikker ud i området, hvor der ses flere
rådyr, kaldes dog til orden. Ved skrub får den føling med et par agerhøns der letter,
respekterer. I 2. 3. og 4.slip bevarer den indtrykket fra første omgang. Den har i 4. slip en
oplagt chance til et par agerhøns som Izedor støder og preller kort.
Ingen præmie i UK – Udgår
166 Allan Nissen
5 ES Heegårds Hanna slippes på stub i modvind og her anlægger Hanna et begrænset
søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er tilpas, stilen er oftest ikke i orden, men i
perioder acceptabel. Hovedet føres i ryglinie og derover, galoppen er noget kort og
stikkende, halen ført højt med bevægelser. Har en kort stand ved hegn løser selv

I 2. og 3. slip bekræfter den indtrykket fra tidligere.
Ingen præmie UK – Udgår
166 Allan Nissen.
6 B Strandby Bon slippes på stub i modvind, og her viser Bon et godt søg men god
kontakt. Farten er høj, stilen smuk med højt båret hoved, kraftfuld galop. Der letter i
området hvor Bon befinder sig en fasan, situationen kan ikke bedømmes. I 2. slip er der
chance til et par agerhøns. Opnår i 3. slip stand ved skel, løser ud og opnår igen stand,
avancere kort på ordre udpeger og rejser en agerhøne
1 præmie i UK - Fortsætter
166 Allan Nissen
7 P Niholys Tess slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et passende stort søg med
god kontakt. Farten er passende, stilen svinger fra acceptabel til god, hovedet føres i
ryglinie og lidt under. Tess er ”baghøj” set fra siden når hun arbejder. Den afprøves i flere
slip, men det vil ikke lykkes at få en fugletagning.
Ingen præmie UK - Udgår
166 Allan Nissen.
8 GS Vajskær Cita Citron slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et passende stort
søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er passende til høj, stilen præges af et lidt lavt
ført hoved, galoppen er energisk og der er lidt bevægelser i halen.
I 2. slip bevarer den indtrykket og arbejder i god kontakt. I 3. slip ved skel opnår Cita Citron
en højrejst stand, da føreren er på plads rykker Cita kort og udpeger en fasan rimelig rolig
ved opflugt og skud.
2 præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen
9 GS Åens Hr Gordon slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et begrænset søg og
der ønskes bedre arealdækning. Farten er passende til høj. Stilen er god, med hovedet
ført i niveau med ryglinien, galoppen er lidt tung og halen bæres lidt krum.
I 2. slip mangler der igen arealdækning, og formatet rækker ikke i dag.
Ingen præmie UK - Udgår
166 Allan Nissen.
10 IS Diana slippes på stub i modvind og her viser Diana et noget ungdommeligt søg, hvor
der kunne ønske mere kontinuitet. Farten er høj og stilen er god med hovedet ført i og
over ryglinie, energisk galopaktion, pæn haleføring. Har flere stop og har perioder hvor
hun arbejder sig ud i terrænet, bedre kontakt ønskelig.
I yderligere tre slip bevarer den indtrykket og har en chance til et par agerhøns ved skel i 3
slip.
Ingen præmie UK – Udgår

166 Allan Nissen
11 P Ditte slippes på stub/ raps i modvind. Ditte anlægger et stort og lidt ungdommeligt
søg i god kontakt. Farten er høj, stilen god med hovedet i og over ryglinie, god
galopaktion, halen bæres uden bevægelser. Har en afstikker kommer dog hurtigt tilbage
igen. I 2. slip i skrub og senere uhøstet korn, opnår Ditte hurtig stand, da vi er på vej derud
korrigere Ditte et par gange og opnår ny stand. Avancerer kort på ordre og udpeger
præcist en fasan, rolig ved opflugt og skud.
1 præmie i UK – Fortsætter
166 Allan Nissen
12 B Stevnsåens Saga
Saga slippes på stub i modvind, hvor den anlægger et stort og lidt ungdommeligt søg i god
kontakt med føreren. Farten er for det meste høj og stilen er fra god til smuk, energisk
galopaktion. Den afprøves i flere slip uden at det vil lykkes at opnå en situation. Har i 2.slip
slip en chance til en fasan og senere til et par agerhøns.
Ingen præmie i UK - Udgår
166 Allan Nissen

Dansk Jagthunde Derby 2016 i Nordjylland
Kritikker fra afprøvningen på 2. dagen
Til 2.heat valgte vi at medtage 17 hunde, som alle var indplaceret i kategori 1B. Der blev
fredag aften trukket lod om startrækkefølgen, og denne blev som følger:
Start nr 1 ES Nordvestjydens Joker
Start nr 2 GS Vajskærs Cora
Start nr 3 P Niholys Bess
Start nr 4 ES Midtfyns D Lucky

Start nr 5 P Julevantes Hekla
Start nr 6 B Strandbys Bon
Start nr 7 P Vestpoint Athena
Start nr 8 ES Nordvestjydens Jarl
Start nr 9 IS Bertha
Start nr 10 ES Senjas U Alf
Start nr 11 GS Åens Hr Whit foot
Start nr 12 IS Settermosen Casablanca
Start nr 13 ES Fintorpets Gullegul
Start nr 14 GS Røsnæs Ilex
Start nr 15 P Villetoftes Puk
Start nr 16 Lilleskogens Wayne
Start nr 17 LNs Pointmans Ditte

ES Joker – GS Cora
Joker går i et offensivt søg, godt lagt på bredden. Farten er høj og stilen smuk, højt båret
hoved, god galopaktion og momentvis spil halen. Joker opnår stand ved hegn , avancere
kort på ordre udpeger præcist et par agerhøns, rolig ved opflugt og skud.
Cora går i et passende stort søg i god kontakt, stilen er god med hovedet i ryglinie, flad og
energisk galopaktion, lidt spil i halen. Makkerhunden påviser agerhøns.
Joker forsætter Cora omprøves

P Bess-ES Lucky
Bess anlægger et klassesøg med gode udslag og god kontakt. Høj fart og smuk stil med
en god flad galop, halen bæres uden bevægelser.
Lucky anlægger et tilfældigt søg, som er lagt på hegn og skel – mere kontinuitet er
ønskeligt. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved og en kraftfuld galop, der er
spil i halen.
Bess forsætter og Lucky omprøves
P Hekla- B Bon
Hekla`s søg er i starten præget af nogle stop og der mangler arealdækning, farten er når
den er bedst høj, stilen god med hovedet over ryglinie, god galop, halen bæres uden
bevægelser, partner påviser agerhøns.
Bon går i et stort og arealdækkende søg i god kontakt, stilen er smuk. Opnår ved skel en
stand, avancere kort i 2 tempi udpeger og rejser præcist et par agerhøns, ro i opflugt og
skud.
Bon forsætter og Hekla omprøves.
P Athena- Jarl
Athena slippes på stub, staks hun er sluppet halser hun vedvarende i søget.
Jarl når ikke at komme i gang, reagere meget på fløjten fra makkerens fører.
Athena udgår og Jarl omprøves.
IS Bertha – ES Alf
Bertha slippes i modvind, hvor den anlægger et stort søg i god kontakt med føreren. Stilen
svinger fra acceptabel til god, hovedet i ryglinie, god flad galopaktion, lidt spil i halen.
Alf anlægger et passende stort søg med en del forkerte vendinger, mangler arealdækning, stilen er smuk og med god galop aktion.
Alf udgår og Bertha omprøves
GS Whitefoot- IS Casablanca
Whitefoot slippes på vintersæd i modvind, hvor den anlægger et passende stort søg med
en del forkerte vendinger. Farten er passende til høj, stilen er god med hovedet over
ryglinie, tung galopaktion, mere intensitet kunne ønskes. Makkerhunden finder agerhøns.
Casablanca slippes på vintersæd i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt i en høj fart og
en acceptabel stil, hovedet ført under ryglinie, god galop lidt spil i halen. Der fløjtes meget
af hunden, støder ved hegn et par agerhøns, kaldes til orden.
Begge udgår

ES Gullegul- GS Ilex
Gullegul slipppes i modvind på vintersæd. Søget er meget stort og velanlagt på bredden.
Farten er meget høj, stilen fra god til smuk, hovedet ført i ryglinie og derover, god flad
galopaktion. Opnår ved skel en stand på vej op til hunden korrigere Gullegul et par gange,
på førerens ordre, avancerer Gullegul forsigtigt og udpeger et par agerhøns, rolig ved
opflugt og skud.
Ilex slippes i modvind på vintersæd, men kommer aldrig rigtigt i gang, virker træt. Partner
påviser agerhøns.
Ilex udgår Gullegul forsætter
P Puk – GS Wayne
Begge anlægger et klassesøg i god kontakt, fart og stil i top hos begge.
Begge forsætter
ES Jarl (omprøves) – LNs pointmans Ditte
Jarl går I et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er
smuk, bedre arealdækning ønskes,
Ditte går i et stort og velanlagt søg, stilen er her acceptabel med hovedet ført i perioder
under ryglinie.
Begge udgår.
P Hekla (omprøvning) - IS Bertha (omprøvning)
Hekla kommer ikke i gang, der mangler plan i søget, har et par stop og 2 markeringer
Bertha går i et stort søg med enkelte stop, går i høj fart i god stil når den jager bedst
Begge udgår
GS Cora (omprøvning) - ES Lucky (omprøvning)
Begge arbejder i et stort og velanlagt søg i god kontakt og god til smuk stil
Begge forsætter.
Dermed var der 8 hunde tilbage i matchningen. Disse var rangeret som følger - fra toppen:
P Bess
P Puk
GS Wayne
ES Gullegul
ES Joker
B Bon
GS Cora
ES Lucky

Matchningen blev afviklet på stubmark i modvind
ES Lucky - GS Cora
Begge arbejder i høj fart og i en smuk stil. Som slippet skrider frem arbejder Cora dog i
bedre kontakt og dækker arealet bedst. Lucky arbejder for det meste i venstre side at
marken.
Cora over Lucky
Begge fortsætter
GS Cora –B Bon
Cora forbigår agerhøns- Bon arbejder i området hvor agerhøns letter
Bon over Cora
Cora udgår – Bon placeres som 6.vinder
ES Gullegul- ES Joker
Gullegul slår langt ud til venstre og opnår en højrejst stand, Joker kommer til og går ind
foran Gullegul, agerhøns letter og begge er urolige ved opflugten.
Gullegul over Joker
Joker udgår, Gullegul forsætter
ES Gullegul- Es Lucky
Lucky anlægger et meget åbnet og noget tilfældigt anlagt søg, mere appel ønskes.
Gullegul har en markering ved hegn, løser selv, anlægger herefter et stort og
veldækkende søg i høj fart og god stil
Gullegul over Lucky
Lucky placeres som 5.vnder – Gullegul fortsætter
ES Gullegul- GS Wayne
Hurtigt laver Gullegul en forkert vending i venstre side, mens Wayne anlægger et stort og
velanlagt søg i god kontakt.
Wayne over Gullegul
Gullegul placeres som 4.vinder – Wayne fortsætter
GS Wayne – P Puk
Wayne viser et stort velanlagt klasse søg i høj fart og i en smuk stil med en højstillet galop
aktion og med spil i en lidt højt ført hale, Puk går ligeledes i høj fart og i en smuk stil i et
godt søg med god bredde, slutter dog med at kovende i højre side.
Wayne over Puk
Puk placeres som 3.vinder – Wayne fortsætter til finalen.

Finalen: GS Wayne – P Bess
Begge hunde anlægger et klassesøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er
meget høj og stilen er smuk på begge hunde.
Wayne opnår en kortvarig markering, løser selv uden at påvise vildt. Herefter tager Bess
tèten og ligger over Wayne.
Wayne 2.vinder
Bess bliver 1.vinder på Dansk Jagthunde Derby 2016
Motivering
6 vinder B Strandby Bon
F. Jens Stenhøj
En hund af et godt format som går i et godt anlagt søg i høj fart i en smuk stil, har på
derbyet 2 fugletagninger, missede chancer betinger placeringen.
5 vinder ES Midtfyns D Lucky
F. Klaus Olesen
En hund af meget stort format, som dog går i et åbnet søg i høj fart og smuk stil, 1 fugletagning.
4 vinder ES Fintorpets Gullegul
F Nina Smidtstød
En hund af et meget stort format, hvor søg fart og stil er top, markeringer og en fejlvending
i matchning betinger placeringen - 2 fugletagninger på derbyet.
3 vinder P Villetoftes Puk
F Gunnar Larsen
En stilren hund af et meget stort format, som går stort og velanlagt i et klassesøg, en fejl
vending i matchningen betinger placeringen.
2 vinder GS Lilleskogens Wayne
F. Søren B Thygesen
En hund af et betydeligt format der går i et klassesøg, smuk stil højt båret hoved, god
galopaktion spil i halen, en skarp markering i matchningen betinger placeringen.
1 fugletagning på derbyet
Derbyvinderen 2016 P Niholys Bess
F. Tage Jessen
En på alle måder klassehund af et betydeligt format, som går i et meget stort og velanlagt
søg i høj fart og i en smuk stil. 1 fugletagning på derbyet
En værdig vinder af derbyet 2016

Slutteligt skal der på egne – og mine meddommeres vegne – lyde en stor tak for
invitationen til at dømme Dansk Jagthunde Derby 2016. Tak til hundeførerne for et par
gode dage i marken. Tak til alle terrænledere for at bruge dage på at planlægge Derbyet.
Sidst en tak til mine meddommere under hele Derbyet, men specielt til meddommerne på
2.dagen, Anton Dahl og Flemming Fuglede Jørgensen. Sidst skal der lyde en personlig tak
til Derbyudvalget for tilliden til at jeg skulle være ordførende dommer på årets Derby.
Flemming Fuglede
Anton Dahl
Allan Nissen (ordførende)

Derby 2016, Hold 2.
Dommer H. P. Clausen.
P Chess DK13944/2014
fører: Thomas W. Olsen
Chess slippes på stub i svag modvind og anlægger i høj fart et stort ganske velanlagt bredsøg i god
kontakt og godt anlagt på vinden. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en langstrakt
galopaktion og med halen båret lidt lavt uden bevægelser. I 2. og følgende slip bliver søgsoplægget
momentvis lidt mere begrænset og den får lidt anstrengt forbensaktion. Han viser god udholdenhed
og afprøves i 6 slip i løbet af dagen. I 4. slip på stub opnår han stand, partners søg ligger et slag
foran og makker tager selvstændig stand tæt på parhøns, der letter inden situationen bliver jagtbar.
Partner preller langt, trækker Chess lidt med, men han kaldes hurtigt til orden. I 5. slip opnår Chess
stand, går lidt treven frem, påviser ikke vildt. I 6. slip i eng og brak har Chess chance til fasan, som
partner påviser. Slutter med en stand, går villig frem, men kan ikke påvise vildt. Kort efter trædes
fasan op i området. Udgår.
GS Blacksetter B. Silke DK07839/2014,
fører: Michael Olsen
Silke slippes på stub i svag modvind og anlægger her i høj fart et stort noget ungdommeligt søg
med flere forkerte vendinger og lidt interesse for småfugle. Stilen er meget god med hovedet ført
lidt over ryglinien, en passende lang smidig galopaktion og med halen båret lavt uden bevægelser.
Hun afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen, hvor søgsmønster forbedres med færre forkerte
vendinger. I 3. slip opnår partner stand, hvor Silke er tæt på situationen. Hun går ind foran stående
partner og får parhøns på vingerne. Fuglene følges lidt på vej. I et langt 4. slip søger hun godt, men
en lang haretur tærer på kræfterne. Hun får en chance mere i 5. slip i eng. Her har hun chance til
fasan 2 gange uden at udnytte mulighederne. Udgår.
P Spurvfugldalens Rudi DK14832/2014
fører: Ronni Kronholm Sølvsten
Rudi slippes på stubmark i svag mod/sidevind. Han anlægger i høj fart et stort lidt ungdommeligt
søg med interesse for kanter og skel. Stilen er meget god med højt båret hoved, en lang kraftfuld
galopaktion og med pænt båret hale uden bevægelser. Han vender forkert ved hegn og derved
misser han chance for parhøns, der trædes op. Rudi afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen og
viser meget stor udholdenhed og jagtlyst, for det meste i god kontakt med fører. Jagter i 3. slip lidt
lærker på egen hånd, hvorved den misser chance til parhøns. Han mærker fært og slår over i kort
stand, men er kommet for tæt på hønsene, der flygter ret foran. Rudi er lidt urolig, men kaldes
hurtigt til orden. I 5. slip på majsstub trædes parhøns, der lå i god vind midt på terrænet, op bag ved
hundene. Udgår.
ES Kogtveds M. Malou Da Flora DK06601/2014,
fører: Tor Fløysvik, Norge.
Malou slippes på stubmark i svag mod/sidevind. Hun anlægger i høj fart et stort noget fremadrettet
søg. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien en langstrakt flad galopaktion og med halen ført lidt

under ryg uden bevægelser. Malou søger bag hegn og misser herved chance til parhøns, som lå på
anvist terræn. Hun afprøves i yderligere 3 slip og viser stor udholdenhed og jagtlyst. Søget bedres
væsentligt til et stort for det meste veldækkende søg, dog med enkelte slag bagud i terræn.
I 2. slip opnår hun stand ved hegn, løser selv da fører er næsten oppe, der ses intet vildt. I 3. slip,
liggende stand, går villigt frem på ordre og der letter en lærke. Senere i slippet en skarp markering,
som hun selv løser inden fører er oppe og til slut en stand, villig frem i flere tempi, der påvises intet
vildt. Hun får en chance i 4. slip, men igen tager hun stand, går villig frem på ordre, men kan ikke
påvise vildt. Udgår.
P Jelly Du Bois De La Hulaine DK19692/2014,
Fører Villy Lovén
Jelly slippes på stub i svag modvind og anlægger et passende stort og for det meste velanlagt søg i
høj fart. Stilen er med hoved i ryglinien og momentvis over, en passende lang galopaktion og med
hængende hale uden bevægelser. Opnår stand, inden fører når op løser hun selv. I 2. slip på raps
anlægger hun et mere begrænset søg i lavere fart, tilsyneladende noget følsom på næsen. Hovedet
sænkes til under ryglinien det meste af slippet og der er en del markeringer, som hun dog selv løser.
Slutter med stand, ved rejseordre går den i søg, kommer tilbage til samme område og opnår igen
stand næsten samme sted. På ordre rejser den villig og præcist parhøns, rimelig rolig i opflugt, men
går derefter i søg igen og er noget vanskelig at koble. 2. Pr. UK
IS Røsnæs Ingo DK07091/2014
Fører Niels Erik Krüger.
Ingo slippes på stub i svag modvind og anlægger et acceptabelt stort søg i passende til høj fart.
Stilen er præget af, at hovedet føres i og momentvis under ryglinien, en passende lang galop med
stikkende forbensaktion og med halen bæres lidt under ryglinien og med bevægelser ved vending.
Søger i starten passende stort, men mod slut i slippet bliver søget mere begrænset. Afprøves i
yderligere 2 slip i løbet af dagen og viser samme takter som tidligere. I 3. slip skal den animeres en
del. Partner påviser parhøns på terrænet. Udgår.

Røsnæs Iva DK07095/2014,
Fører: Karin og Niels Erik Krüger
Iva slippes på stub i modvind. Slippet er begrænset, da partner straks forfølger Iva. I 2. slip på stub
viser hun et passende stort søg i god kontakt med korrekte vendinger det meste af tiden. Stilen er
god med hovedet over ryglinien, en passende lang energisk galopaktion og med pænt båret hale
med bevægelser. Partner udnytter parhøns i slippet. I 3. slip på stub går hun i stort søg med korrekte
vendinger og i høj fart. Partner påviser parhøns i slippet. Hun får yderligere en chance på stub i et 4.
slip, men uden at opnå noget positivt. Udgår.

B Stevnsåens Zeppo DK03997/2014
fører: Bent Bonde Jensen

Zeppo slippes i modvind på stub. Han starter straks med at vise stor interesse for partner, som han
forfølger. Kobles. Får yderligere en chance mod ny partner og det gentager sig. Han viser stor
interesse for makkeren og søger på intet tidspunkt selvstændig. Han går tilsyneladende i en høj fart
og en kraftfuld galopaktion med hovedet ført over ryggen. Udgår.
P Astrup´s Gamma DK18921/2014
Fører: Aage Christiansen
Gamma slippes på stub og i raps i modvind. Hun anlægger i høj fart et meget stort og i starten noget
tilfældigt søg med mange forkerte vendinger og med en del interesse for småfugle. Stilen er i store
dele af slippet præget af, at den går med hovedet i og lidt under ryglinien, dog når hun jagter lærker
på synet, går hun med højt hoved. Galopaktionen er med en lidt kort stikkende forbensaktion og
med pænt båret hale uden bevægelser. I 2. slip på stub bedres stilen til at hovedet føres i ryglinien
og lidt over. Søget er langt bedre på vinden med brede udslag og mindre interesse for småfugle.
Opnår stand, partner er tæt på og går foran, rejser parhøns og forfølger. Gamma kaldes hurtigt til
orden. Jagtbar situation for fører. Gamma afprøves i et 3. slip. Her bliver søget igen noget
fremadrettet og åbent. Herved ligger søget noget foran partner, der opnår stand. Gamma søger et
slag foran partner og opnår kort efter selvstændig stand for partners parhøns, som letter kort efter.
Gamma preller langt og ud af terrænet. Udgår.
IS Murphy DK12422/2014
fører: Gunnar Jensen
Murphy slippes på stub og i vinterraps i modvind. Han anlægger i høj fart et passende stort og for
det meste velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt
kraftfuld galopaktion og med pænt båret hale med momentvise bevægelser. Han afprøves i
yderligere 4 slip i løbet af dagen og viser i 2. og efterfølgende slip en langt større intensitet og søget
er stort og veltilrettelagt. I 3. slip mærker han fært i hjørne ved hegn, forsøger at udrede færten, men
kommer for tæt på og støder herunder parhøns. Viser god respekt. I sidste slip på majsstub viser den
fortsat gode takter, men sammen med partner forbigår de parhøns, der trædes op af dommer midt på
marken. Udgår.

P Vet Point´s Athena SE6290/2014.
Fører: Bertil Mårtensson
Athena slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et meget stort og velanlagt søg i god
kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en langstrakt energisk
galopaktion og med pænt ført hale uden bevægelser. Opnår stand, går villigt frem på ordre og rejser
præcist parhøns, rolig i opflugt og skud. I 2. slip på græs og i majsstub viser den i starten et meget
stort velanlagt søg. Stilen er her momentvis med en lidt kort forbensaktion. Til slut i slippet springer
råvildt langt fremme i terrænet. Athena er ikke efter råvildtet, men søger frem i terræn og lidt ude af
kontrol og svær at koble. I 3. slip viser den igen et stort veldækkende søg i god kontakt. 1. pr. UK.

Derby 2016
HOLD 3 dommer Flemming Fuglede Jørgensen
Lodtrækning 29. GS Åens H. Lonka - Dorthe Kjærsgaard.
Lonka startes på stub uden vind og i tåge. Farten er høj,søget veltilrettelagt foran føreren i brede slag.
Stilen god med højt hoved og halen i ryglinie. Galoppen er kraftfuld, lidt længere galop spring ville pynte,
kontakten er særdeles god og Lonka er elegant ført. Der ses intet vildt. I 2.3. Og 4. Slip arbejder Lonka
som før uden at vi kan bringe hende for vildt. I sidste slip er Lonka ved at være slidt op og trættes, hun
finder en hare og forlader prøven, makkerhunden bringer sig i kontakt med fasan, udgår.
Lodtrækning nr.31 ES Nordvestjydens Jarl - Martin Ry Krog
Jarl slippes på stub uden vind og i tåge, søget er veltilrettelagt og i brede slag, stilen er god med højt
hoved og halen føres i ryghøjde uden rørelse. Galoppen er kraftfuld og kontakten til føreren er særdeles
god, den er meget diriger bar. 2.slip, søger godt i vanskeligt terræn, vinden kører rundt, der ses fasan og
agerhøne i luften uden det kan bedømmes. 3. slip, søger igen godt og bredt, opnår stand, da føreren er
oppe letter et par agerhøns ret foran. Ro i opflugt og skud. 1. præmie, fortsætter
Lodtrækning nr 32 P Choko - Knud Nielsen.
Choko slippes på raps uden vind og i tåge, farten er høj, søget er bredt anlagt med afstikkere frem i
terrænet. Stilen er god med højbårret hoved og hale, halerørelse ville pynte. Galoppen er meget kraftfuld,
kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. 2.slip, søger godt Choko tager en kort haretur, agerhøne
samt fasan ses i luften ved makkerhunden. 3.slip søger uafbrudt kontakt med makkerhund, vi stopper
afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 33 ES Midtfyns D Scott - Asger Mogensen.
Scott slippes i vinterraps uden vind og i tåge, farten er god til høj, søget anlagt med gode udslag, skal
animeres en del, stilen er smuk med højtbåret hoved og hale, galoppen kunne godt være en smule mere
kraftfuld. Kontakten til føreren er særdeles god, der ses intet vildt. 2.slip bliver kort, søger fortjenstfuldt
foran sin fører, makkerhunden tager stram stand, Scott ser ikke dette p.g.a. Vegetationen og kommer for
tæt på, er meget urolig da fasan flygter. 3.slip vender nu meget tilbage til sin fører, men holder sin
smukke stil,makker finder og behandler agerhøns og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr. 35 GS Åens Hr. Whitefoot - Erik Petersen
Whitefoot slippes på stub i skiftende vind, farten er høj søget veltilrettelagt på vinden med dybe udslag og
passende afstand imellem slagene. Stilen er god med højbåren hoved og halen i ryglinje uden halerørelse.
Galoppen er kraftfuld, stikker dog lidt på forbenene. Kontakten til føreren er god og den er diriger bar.
Makker finder og behandler agerhøns. 2.slip, et kort slip op mod remise hvor Whitefoot opnår skarp
stand, makkerhunden kommer til og fasan flygter, situationen er jagtbar, ro i opflugt og skud. 3.slip, på
åben mark, viser Whitefoot os et veldækkende søg med korrekte vendinger. Fortsætter

Lodtrækning nr. 37 P Villetoftes Puk - Gunnar Larsen
Puk slippes på stub i modvind, farten er særdeles høj, søget meget veltilrettelagt, med dybe udslag og
tilpas afstand mellem slagene. Stilen er smuk, tidvis fortrinlig. Galoppen er kraftfuld og kontakten til
føreren er god og Puk er dirigerbar. Søger tæt op under asfaltvej, opnår stand, korrigerer en gang,
avancerer på ordre og rejser præcist agerhøns. Ro i opflugt og skud. 2 slip, søger bredt og intenst i smuk
stil. Fortsætter
Lodtrækning nr 38 IS Bijan's Saga. - Tone Bøckman
Saga slippes på stub i skiftende vind, farten er meget høj, søget er bredt anlagt men noget åbent, stilen er
god til smuk, hoved i og over ryglinie, halen i ryglinje uden rørelse. Galoppen er kraftfuld og flad.
Kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. I 2. Og 3. Slip søger Saga flot uden der ses vildt. 4. Slip

søger nu meget åbent, mærker agerhøns, går ret på og preller langt. Der var yderligere 2 par agerhøns på
terrænet og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 39 GS Åens Hot Beauty. - Bjarke Farsinsen
Beauty slippes på stub i skiftende vind, farten er høj, søget veltilrettelagt med brede udslag, stilen er god
med højt hoved og hale i ryglinje, halerørelse ville pynte. Galoppen er kraftfuld, kontakten til føreren er
god, den er velført og viser sig hareren, virker meget veldresseret. 2.slip søger flot, trættes mod
slutningen, intet vildt. 3. Slip søger som før, agerhøns letter i skel. 4. Slip søger godt, men trættes, opnår
stand, agerhøns flygter inden det bliver en jagtbar situation og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 40 P Chilli. - Mette B. Hansen
Chilli slippes på stub i modvind, farten er meget høj, søget er meget stort og velanlagt på vinden i brede
slag. Stilen er smuk med højbåret hoved og hale. Galoppen er kraftfuld og flad, kontakten til føreren er
meget god, den er dirigerbar. Dækken ned 2 gange ved makkerhundens resultatløse stand, der trædes
agerhøns op bag Chilli. 2. Og 3. Slip søger Chilli meget stort og godt i begge slip, trættes lidt mod
slutningen og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 41 ES Senjas U selfie. - Hans Jørgen Mogensen
Selfie slippes på stub i modvind, farten er god, kunne godt søge mere intensivt, søget er veltilrettelagt på
vinden, stilen er god med højbåret hoved og hale i ryglinje. Galoppen er god, kunne være mere kraftfuld.
Kontakten til føreren er god, opnår 2 gange stand uden at præstere vildt, der trædes agerhøns op. 2. Slip
søger nu mere kontinuerligt. 3. Slip Selfie jagter nu godt og bredt, bringer i hæk agerhøns til flugt og er
meget urolig. 4. Slip trættes nu og vi stopper afprøvningen. Udgår
Lodtrækning nr 42. P Astrups Beta. - Carsten Trærup
Beta startes på stub i modvind, farten er meget høj, søget er meget veltilrettelagt, helt til kanten på marken
med tilpas afstand mellem slagene, stilen er god med højtbåret hoved med noget død til tider hængende
hale, galoppen er meget kraftfuld og flot, kontakten til føreren er god, der ses intet vildt. 2. Og 3. Slip
søger som før og viser sig hareren, i 4. Slip har Beta en oplagt chance til fasan og vi stopper
afprøvningen, udgår.

Dansk Jagthunde Derby 2016
Hold 4
Lodtr. nr.
43. Blacksetter B. Donna DK 07838/2014
Donna slippes på stor kuperet rapsmark i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt. Farten høj. Stilen god,
hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, hale i ryglinie, god galop, dog en smule kort forbens
aktion. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Her arbejder Donna godt for sin fører, med gode passende slag. Ellers samme
indtryk for så vidt angår stil. Mod slutningen af slippet trættes Donna noget. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind, samme indtryk som tidligere. Donna støder parhøns som lå oplagt i vinden,
og forfølger disse langt.
Udgår.
44. Kato DK 09424/20014
Kato slippes på stor kuperet rapsmark i modvind. Søget er tilrettelagt foran føreren i gode brede slag, godt
lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale, god kraftfuld galop, en smule mere stræk i
galoppen ønskelig. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Her arbejder Kato som tidligere, en hare springer og Kato forfølger denne. Ved
tilbagekomst virker han meget træt, og slutter slippet med at gå betydelig ned i fart.
3. slip på græsstub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Kato mærker vildt går på enlig agerhøne, som
flygter. Kato forfølger kort.
Udgår.
45. Villestoftes King DK 03436/2014
King slippes på raps, senere græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode brede slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Stilen fortrinlig højt ført hoved og hale ind imellem med rørelse, god kraftfuld galop.
Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Samme gode indtryk som tidligere. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind. Lige fra start går Kingo på makkerhunden og presser den voldsomt to gange.
Udgår.
46. Fønsvigs Jadore SE 12556/2015
Jadore slippes på raps, senere græsstub i modvind. Søget præges i starten noget af stop og tilfældig roden
på fært, senere bliver det godt med gode slag, godt lagt på vinden foran fører. Farten varierer, slutter godt.
Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover. God galop. Samarbejdet med føreren i
orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Samme indtryk som tidligere, dog går Jadore noget ned i fart mod slutningen af
slippet. Jadore holdes for flygtende hare. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Makkerhunden finder fugl.
Udgår.

47. Heegård`s Tjep DK19049/2014
Tjep slippes på græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode brede slag foran føreren. Farten høj.
Stilen smuk, højt ført hoved og hale, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Tjep opnår
stand, på ordre avancerer han villigt frem på parhøns, som letter ret foran Tjep der preller de flygtende
fugle langt over vej, uden at reagere på førerens fløjten og kalden.
Udgår.
48. Røsnes Ilex DK07093/2014
Ilex slippes på græsstub i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag godt lagt på vinden.
Farten god. Stilen acceptabel, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse, halen noget
hængende, god lidt tung galop. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugle.
2. slip på græsstub i modvind. Her arbejder Ilex i en smuk stil med høj hovedføring og hale med rørelse, i en
kraftfuld galop. Ilex opnår stand ved hegn, makkerhunden kommer til og fasan flygter, Ilex er acceptabel
rolig ved fuglens flugt. Senere tager Ilex ny stand ved hegn, på ordre avancerer han ind gennem hegn og
parhøns flygter. Ilex er acceptabel rolig ved opflugt og skud.
1. pr. Fortsætter
49. Bjergagers PinoDK09173/2014
Pino slippes på græsstub i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode, til tider meget store, slag godt lagt på
vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, God kraftfuld galop. Samarbejdet med
føreren i orden. Pino respekterer flygtende hare. Ingen fugle i slippet.
2. slip på græsstub i modvind efterlader Pino samme indtryk som i første slip. Makkerhunden finde fugl to
gange.
Udgår.
51. Nordvestjydens Indy DK05177/2014
Indy slippes på græsstub i modvind. Søget i starten veltilrettelagt i gode store slag, lagt på vinden foran
fører. Indys søg bliver gennem slippet meget selvstændigt og slutter med at gå af hånd. Farten høj. Stilen
smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren ophører under slippet.
Ingen fugle i slippet.
2. slip på stub i modvind. Her efterlader Indy samme indtryk som tidligere en dog også ved at slutte slippet
med at gå af hånd. Indy støder enlig agerhøne og forfølger denne langt.
Udgår.
52. Åens Isak DK20120/2014
Isak slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode slag godt lagt på vinden. Farten i starten
høj, men som slippet skrider frem trættes Isak noget og farten bliver god til moderat. Stilen god, hovedet
føres for det meste over rygliniens forlængelse, halen en anelse slap. God galop, som dog ind i mellem
virker lidt tung. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugl.
2. slip på stub i modvind. Samme indtryk som tidligere. Makkerhunden finder fugl.
Udgår.

53. Jutevatnets Hekla NO42914/14
Hekla slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt med gode slag godt på vinden. Farten høj. Stilen
smuk, højt båret hoved og hale ind imellem med rørelse, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i
orden. Ved hegn mærker Hekla vildt, markerer flere gange, går om på siden af hegnet og fasan flygter uden
hunden er skyld deri. Hekla forholder sig rolig ved fuglens flugt.
2. slip samme indtryk. Hekla respekterer hare to gange. Ingen fugle i slippet.
3. slip på græsstub i modvind, samme gode indtryk. Hekla opnår stand, løser og går under vind og tager ny
stand, som holdes godt. Inden ordre til avance gives flygter parhøns ret foran Hekla, som forholder sig rolig
under opflugt og skud.
1. pr Fortsætter.
54. Lilleskogens Wayne DK02947/2015
Wayne slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode brede slag. Farten høj. Stilen
smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Wayne mærker
vildt, tager stand, udløser og går under vind og opnår ny stand, som holdes godt, inden rejseordre gives
flygter parhøns ret foran Wayne, som forholder sig rolig under opflugt og skud.
2. slip på græsstub i modvind efterlader Wayne samme gode indtryk. Ingen fugle i slippet.
1. pr. Fortsætter.
55. Settermosens Casablanca DK01278/2015
Casablanca slippes på raps i modvind. Søget er noget ungdommeligt anlagt, dog med gode slag lagt på
vinden foran føreren. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse og
derover, halen ind i mellem med rørelse, god energisk galop. Samarbejdet med føreren i orden. Casablanca
sekunderer spontant stående partner. Makkerhunden finder fugl.
2. slip på raps i modvind, her går Casablanca et godt søg, med store slag godt lagt på vinden. Ellers samme
gode indtryk.
3. slip på græsstub i modvind. Her går Casablanca stort og godt, opnår stand langt ude, som holdes godt. På
ordre avancerer hun frisk frem ad tre gange. Parhøns lætter præcist foran Casablanca, som forholder sig
acceptabel rolig under opflugt og skud.
1. pr. Fortsætter

Lodtr.nr. 57 – kat.nr. 13
ES Heegård’s Venice v/Robert D. Johansen

Venice slippes på stub i god vind, søget er noget varieret, farten er høj, stilen er god med høj hovedføring
og en langstrakt galopaktion og momentvis halerørelse. Den har flere forkerte vendinger. Lydig og velført.
2.slip på raps i god vind, søg, fart og stil som i 1.slip. Makker støder agerhøns og Venice forfølger
overflyvende agerhøne og er noget svær at koble.
3.slip på stub i god vind, her er søget noget tilfældigt anlagt. Fart og stil som tidligere. Venice går gennem
hegn og fører melder stand, da jeg er igennem hegnet, ser jeg Venice forfølge agerhøne langt. Senere i
slippet opnår den stand ved hegn, da vi er ved at være oppe ved hunden, løser den selv og forfølger
agerhøne langt langs hegnet.

Udgår

Lodtr.nr. 58 – kat.nr. 54
IS Kenzo v/Lasse Thorn

Kenzo slippes på stub i god vind, den anlægger et passende søg med flere gode udslag, dog med flere
forkerte vendinger, farten er høj, stilen er smuk med højhovedføring og kraftfuld galopaktion og momentvis
halerørelse, lydig og velført.
2.slip på raps i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og stil. Den
støder parhøns i god vind, lidt urolig i opflugt, men kaldes til orden.
3.slip på stub i god vind, straks efter den er sluppet finder Kenzo en harer som forfølges langt. Søg, fart og
stil kan ikke bedømmes, makker finder fugl.

Udgår

Lodtr.nr. 59 – kat.nr. 76
P Villetoftes Fie v/Anne-Marie Larsen

Fie slippes på stub i god vind, den anlægger et noget varieret søg, med flere afstikkere frem i terrænet og
med flere forkerte vendinger i begge sider. Farten er god, stilen er god med hovedet ført i ryglinie og
derover men mangler stræk i forbensaktionen, halen føres i niveau med ryggen. Lydig og velført.
2.slip på raps og senere opharvet stub, her bevares samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og
stil. Fører træder parhøns om bag ved hunden.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et passende søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og
terræn godt. Fart og stil som tidligere. Makker finder fugl.

Udgår

Lodtr.nr. 60 kat.- nr. 22
ES Nordvestjydens Joker v/Thorbjørn Riis

Joker slippes på stub i god vind, den anlægger et stort søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og
terræn godt, farten er høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion, der er
momentvis halerørelse.
2.slip på raps i god vind, her bevare den samme indtryk som i første slip med hensyn til søg, fart og stil.
3.slip på stub i god vind, straks efter den er sluppet, finder makker en hare som forfølges, kort efter opnår
Joker stand, korrigere en gang, ny stand, da fører er inden for afstand, skyder jeg, og Joker er lidt urolig i
opflugt og skud.
1.præmie

Lodtr. Nr. 61 – kat nr. 28
ES Senja’s Undercover v/Allan Højrup

Undercover slippes på stub i god vind, her anlægger den et varieret søg, til tider går den stort og flot,
senere går den ned i format, når den går stort og flot er farten høj, stilen er smuk med høj hovedføring og
en langstrakt galopaktion med momentvis halerørelse.
2.slip på raps og senere opharvet stub i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere, med
hensyn til søg, fart og stil. Makkerføreren træder parhøns op bag ved hundene, Undercover forfølger en
overflyvende høne langt.

3.slip på stub i god vind, søget bliver nu noget tilfældigt anlagt, fart og stil som tidligere, makker finder fugl
2 gange.

Udgår

Lodtr.nr. 62 – kat.nr. 48
IS Bjerkaasen’s Bs-Siff v/Heidi Nørgaard Jensen

Siff slippes på stub i god vind, den anlægger et godt jagtsøg foran føreren, lydig og velført, farten er god,
stilen er smuk med højhovedføring og en kraftfuld langstrakt galopaktion og momentvis halerørelse. Til
tider går den ned i format.
2.slip på opharvet stub og senere raps i god vind, søget er præget af meget roden på jordfært, den kommer
her ikke rigtigt i gang, søg, fart og stil kan ikke bedømmes. Makker bringer sig i kontakt med parhøns.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et noget snævert søg, fart og stil som tidligere, lydig og velført.

Udgår

Lodtr.nr. 63 – kat.nr. 59
IS Vilslevs L Ready to Take off v/Jan Justesen

Take off slippes på stub i god vind, den anlægger et tilfældigt søg, med flere forkerte vendinger, farten er
høj, stilen fortrinlig med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse.
2.slip på raps i god vind, her bevarer den samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og stil.
3.slip på stub i god vind, søget er nu noget tilfældigt, den opnår højrejst stand i skrub, den avancerer villigt
på ordre og rejser præcis fasanhøne, den er rolig i opflugt og skud.

2.præmie

Lodtr.nr. 64 – kat.nr. 73
P Spurvfugldalens Rold v/Lasse Weberg

Rold slippes på raps i god vind, her anlægger den et noget tilfældigt søg, farten er høj, stilen er smuk med
hovedet ført i ryglinie og derover, langstrakt galopaktion og halen hænger. Den forfølger i dette slip 3 harer,
og bliver lidt ulydig til sidst i slippet. Makker støder fugl.
2.slip på opharvet stub og raps i god vind, her går den i et godt søg, med gode udslag, fart og stil som
tidligere. Den mærker fært og går bevidst parhøns op.
3.slip på stub i god vind, her anlægger den et godt søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og terræn
godt, dog bliver den lidt træt til sidst i slippet.

Udgår

Lodtr.nr. 66 – kat.nr. 37
GS Storåens Felix v/Ulrik Burlund

Felix slippes på raps i god vind, den anlægger et noget tilfældigt søg, farten er høj, stilen er smuk med høj
hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Den støder parhøns i god vind, senere i slippet
forfølger den hare meget langt.
2.slip på raps i god vind, her anlægger den et meget stort offensivt søg, med store udslag lagt langt ude.
Fart og stil som tidligere.

Udgår
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68 – Breton Klaphattens Emma – Jens Ole Nielsen
Emma er ude i 4 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et passende stort søg, til tider lidt
offensivt anlagt, med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen god med velbåret hoved og en energisk
galopaktion. I første og tredje slip finder makkerhunden parhøns. Emma går i begge tilfælde forbi
makkerhunden og rejser parhønsene uden tilladelse. I et sidste slip opnår Emma ret hurtigt stand,
avancerer villigt og rejser præcist parhøns med acceptabel ro i opfløj og skud. Udgår
69 – Pointer Jack Du Bois De La Hulaine – Steen Bendt
Jack er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark hvor den arbejder i et varieret søgsoplæg, som
burde være mere kontinuerlig. Søget er præget af at Jack i perioder kigger efter makkerhunden og også
parallelsøger til tider. Søget er, når Jack arbejder selvstændigt, passende stort. Farten er god, stilen er for
det meste god med en kraftfuld, men til tider lidt kort galopaktion, halen føres uden de store bevægelser.
Jack opnår i første slip en højrejst stram stand, da fører er inden for jagtbar afstand kommer makkerhunden
til, går forbi Jack og rejser parhøns, som lå ret foran Jack. Den forholder sig acceptabel rolig i opfløj og
senere viser den sig rolig i skud. Udgår
70 – Irsk Setter Bertha – Lene Knudsen
Bertha er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder for det meste i et stort og
veltilrettelagt søg i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god med hovedet ført primært i niveau
med ryglinien, en langstrakt galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Den har gennem dagen gentagne
gange vist sig hare ren, ligesom den kan holdes for dværghøns. Bertha opnår i 3. slip en stram højrejst
stand, avancerer villigt og kort, rejser præcist parhøns og er rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
71 – Engelsk Setter Midtfyns D. Lucky – Klaus Olesen
Lucky er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den anlægger et stort, lidt offensivt, men ganske
veltilrettelagt søg i god kontakt med sin fører. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, en
kraftfuld og energisk galopaktion, pæn haleføring med svip. I 3. slip opnår Lucky en højrejst stram stand, da
fører er indenfor jagtbar afstand kommer makkerhunden til og kører parhøns op, som lå præcist foran
Lucky, som preller lidt i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
72 – Engelsk Setter Senja’s U. Alf – Aksel Spangsbjerg
Alf er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et passende stort og for det meste
veltilrettelagt søg med god kontakt til føreren. Farten og stilen er god med velbåret hoved, en lang og
kraftfuld galopaktion, pæn haleføring. I første slip opnår Alf en højrest stram stand, med makkerhunden
liggende i dæk tæt på. Den avancerer på ordre behersket i etaper og rejser præcis parhøns med ro i opfløj
og skud. I 2. slip finder makkerhunden parhøns langt ude i kanten af marken. I 3. slip finder makkerhunden
parhøns. Fortsætter 1B.

73 – Gordon Setter Vajskær Cora – Lorenz Clemmesen
Cora er ude i 3 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et stort og for det meste
veltilrettelagt søg. I 2. slip kigger den et par gange efter makkerhunden, hvorved den laver et par forkerte
vendinger bagud i terrænet. Farten er høj og stillen smuk med velbåret hoved, en lang smidig galopaktion
og pæn haleføring. Den kan i første slip fløjtes dæk ved makkerhundens stand for parhøns. I 2. slip opnår
Cora liggende stand, avancerer villigt, opnår ny liggende stand, agerhøne letter ret foran Cora, som er
acceptabel rolig i opfløj og skud. I 3. slip opnår Cora liggende stand og lige inden rejseordre letter parhøns
ret foran Cora, som er rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
74 – Engelsk Setter Finntorpet’s Gullegul – Nina Smidtsrød
Gullegul er ude i 2 slip på opharvet og almindelig stubmark. Den arbejder i et meget stort og velanlagt
bredsøg i god kontakt med føreren. Farten er meget høj og stilen god med hovedet ført i niveau med
ryglinien, en langstrakt og smidig galopaktion, lidt kedelig haleføring uden bevægelser. I første slip opnår
Gullegul en stram højrejst stand, avancerer villigt uden at påvise vildt. I 2. slip opnår den en stram højrejst
stand helt ude i kanten af marken, den står længe, lige idet fører giver rejseordre letter parhøns præcist
foran Gullegul, som er komplet rolig i opfløj og skud. Fortsætter 1B.
75 – Engelsk Setter Landborgens Morris – Lars Åge Malmsten
Morris starter på opharvet stub og eng hvor den anlægger et tilfældigt søg med enkelte gode udslag. Den
har flere umotiverede stop hvor den enten kigger efter makkerhunden eller førerens anvisninger inden den
sætter i gang igen. Farten svinger fra god til moderat, hvilket præger stilen. Desværre rækker formatet ikke
til videre afprøvning. Udgår.
76 – Gordon Setter Åens K Survivor – Ole Jensen
Survivor starter på opharvet stub hvor den anlægger et tilfældigt søg med enkelt gode udslag. Til andre tide
er søget for snævert og cirklende. Farten svinger mellem god og moderat, hvilket præger stilen hvor
hovedet har en tendens til at føres lidt for lavt, ligesom galopaktionen er kort og noget tung. Survivor har
en del løse markeringer. Desværre rækker formatet ikke til videre afprøvning. Udgår.
77 – Engelsk Setter Nordvestjydens Icha – Allan Bak Jensen – Trukket grundet løbskhed.
79 – Bjergager’s Tage – Aksel Spangsbjerg
Tage er ude i 4 slip på opharvet og almindelig stubmark hvor den arbejder i stort til passende stort søg,
veltilrettelagt og i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god til smuk med velbåret hoved, en
lang flad jordvindende galopaktion, pæn haleføring. I 2. slip opnår Tage stand få sekunder efter
makkerhunden og kan holdes i ro ved afvikling af situationen. I 3. og 4. slip finder makkerhunden parhøns,
som lå godt på det anviste terræn. Udgår.

