
DANSK JAGTHUNDE DERBY 2008 
Foto:  Erik Petersen   

 

 

Morgenparole ved Derbyudvalgets formand Asger Stein 

 

9 finalister.... 
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Engelsk settere  
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Gordon settere 
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Dommerne 
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Starten 

 
 

Terrænleder Svend 
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Prøven er i gang 
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Stand 

 

Agerhøs i luften og ro i opflugt 
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Opmærksomme blikke 

  

http://www.pointerklub.dk/Dansk_Jagthunde_Derby_2008_foto.htm


 

Sort samling 
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Svensker med dansk pointer 
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Stolt ejer 
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Ventetid mellem slip 
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Action 
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 Pointer stil studie 
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Engelsk setter 
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En senere 5. vinder ES 
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I mellem slip 
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Fuld speed på ES 

  

http://www.pointerklub.dk/Dansk_Jagthunde_Derby_2008_foto.htm


 

Ungdommen  
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En kommende Derbyvinder i flot stil og høj fart 
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Et herligt vejr 
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Efterårsfarvene  i september 
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ES slip 
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Smukt syn 
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Dobbelt så smukt... 
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Ro på nu.... 
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Før slip i matchningen 
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En senere 2. vinder på vej 
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En tidligere derbyvinder tv. blandt publikum  
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Spændingen stiger 
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Sidste afpudsning.... 
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Hovedstudie af en senere Derbyvinder                          
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Humøret højt før slip 
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Elegant langstrakt aktion 
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Nyt slip 
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Stand 
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Avance 
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Dommere i samtale 

http://www.pointerklub.dk/Dansk_Jagthunde_Derby_2008_foto.htm


 

Finaleslip 
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Allez 

 
 

På vej.... 
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"Drømmer jeg eller...? " 
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"En forløsning..." 
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Herlig stemning 

 

Mange  følger med 
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Ved målstregen ...."skålstregen".... 
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Præmieoverrækkelse 

 

6. vinder 
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5. vinder 
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4. vinder 
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3. vinder 

  



 

2. vinder 
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Peter Jensen statuetten.... 
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Derbyvinder 2008 GS Åens G. Blackie & Ole Halberg 
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Derbypokalen  

http://www.pointerklub.dk/Dansk_Jagthunde_Derby_2008_foto.htm


 

Derbyudvalgets Opdrætter præmie 
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Gordon setter klubbens formand med champagne flasken...endelig sejr ! 
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Der skænkes først for vinderen og opdrætteren.... 
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Skål...  
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Sejren er hjemme - pokalen i hus.... 
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Husk nu forsikring osv. af de fine pokaler - derbyudvalgets sekretær ligger ryg til underskriften... 

Tak til udvalget for en fin veltilrettelagt prøve som GS folket vil huske som "forløsningens prøve"....  

En prøve som lod vente 77 år på sig.... TAK ! 

RETUR DPK          TOPPEN AF SIDEN              
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