Dansk Jagthunde Derby 2018
Kritikker af 2. heat og matchningen
Dommerteamet drøftede præstationerne på de startede hunde i 1. heat, og ud fra dette valgte vi, at tage
18 hunde med til afprøvningerne i 2. heat.
Hundene fortsatte i følgende lodtrækningsrækkefølge – i parentes hundenes kategori fra 1.heat.
Nordvestjydens Louis (IFF) – Åens Sievert (2A)
Klintholms D.Arthur (1A) – Vilslevs Nemo (1A)
Østjyllands SW Marley (1B) – Bjerndrups Neagu (1B)
Brit (1B) – Jakobslias Picasso (1B)
Østjyllands SW Liv (1B) – Viroas Stjerna (1B)
Nordvestjydens Malou (1B) – Stenhøjs Sako (1B)
Tobølbjergs Frey (1B) – Åens Prisca (1A)
Bjerndrups Silke (1B) – Jakstormens Asarek (2A)
Gulluras Nicki (1B) – Drongstrups Bessie (2A)
Afprøvningerne i 2. heat og matchningen foregik på store marker i strid modvind – ind i mellem også med
kraftige snebyger.
Nordvestjydens Louis – Åens Sievert
Nordvestjydens Louis viser et stort, men for tilfældigt anlagt søg, uden den fornødne kontinuitet og plan.
Har en lille tur med en hare. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, kraftfuld og langstrakt
galopaktion, pæn haleføring med momentvise bevægelser.
Åens Sievert anlægger oftest et passende stort søg, der dog er præget af flere umotiverede stop. Sievert
virker en smule træt, og dette præger stilen, som er med hovedet ført i niveau med ryglinien, anstrengt
galopaktion og pæn haleføring uden bevægelse.
Begge udgår
Klintholms D. Arthur – Vilslevs Nemo
Klintholms D.Arthur anlægger et meget stort søg, der dog kunne ønskes med mere plan. Har flere slag
bagud i terrænet, ligesom venstre side af marken burde være dækket bedre. Farten er høj. Stilen er smuk
med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion og pæn haleføring. Arbejder med stor jagtlyst og intensitet.
Opnår stand ved remise, løser selv uden at påvise vildt.
Vilslevs Nemo viser et stort og velanlagt søg, hvor der dog specielt i venstre side fremkommer flere forkerte
vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion og pæn haleføring. Har
en lille tur med en hare.
Begge fortsætter
Østjyllands Marley – Bjerndrups Neagu
Østjyllands Marley viser i raps et stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj.
Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og pæn haleføring med sparsomme
bevægelser. Arbejder med stor intensitet. Marley kaster sig i stand, udløser og avancerer frem og nagler
fuglene. På ordre avancerer Marley villigt og rejser præcist et par agerhøns. Rolig i opflugt og skud. En flot
fugletagning.
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Bjerndrups Neagu starter lidt forsigtigt ud, og søget er præget af følsomhed på næsen. Senere viser Neagu
et passende stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er god. Stilen er god med hovedet båret
i niveau med ryglinien og derover. Galoppen virker lidt anstrengt i starten, men bedres betydeligt som
slippet skrider frem, halen bæres pænt med bevægelser.
Makkerhunden udnytter et par agerhøns på anvist terræn. Neagu fløjtes ned ved makkerhundens stand.
Marley fortsætter
Neagu udgår
Brit – Jackoblias Picasso
Straks efter at være sluppet opnår Picasso stand. Brit sekunderer kort, men søger derefter foran Picasso,
der udløser sin stand uden at påvise vildt. Senere viser Brit et stort og bredt dækkende søg med korrekte
vendinger. Søget er dog i perioder uden den fornødne fremdrift, og Brit søger flere gange bag om føreren.
Farten er høj. Stilen er smuk med hovedet båret i niveau med ryglinien, livlig og let galopaktion, halen
bæres pænt med momentvise bevægelser. Makkerhunden bringer et par agerhøns på vinger som ligger
oplagt på anvist terræn.
Picasso viser et stort og bredt anlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er god med hovedet
båret i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion, halen bæres lavt uden bevægelser. Picasso mærker
fært, avancerer frem og der letter et par agerhøns i området, hvor Picasso arbejder. Picasso er lidt urolig da
fuglene flygter.
Begge omprøves
Østjyllands SW Liv – Vidaros Stjerna
Liv starter i et stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med høj
hovedføring, let og elegant galopaktion, livlige halebevægelser. Viser stor jagtlyst og går med god
intensitet. Søger pludseligt langt ud og bagud af anvist terræn – bliver her alt for egenrådig. Kommer efter
nogen tid tilbage og støder et par agerhøns, der ligger oplagt på anvist terræn. Noget urolig da fuglene
flygter.
Stjerna starter i et stort og velanlagt søg med korrekt vendinger. Farten er høj. Stilen er god med hovedet
båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion, og pæn haleføring med momentvis bevægelse. Opnår
stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt, men en småfugl letter lidt fremme i terrænet. Herefter
slår Stjerna langt ud og bagud af anvist terræn. Er alt for egenrådig og arbejder uden den fornødne kontakt
til føreren. I mellemtiden påviser makkerhunden et par agerhøns der ligger oplagt på anvist terræn.
Begge udgår
Nordvestjydens Malou – Stenhøjs Sako
Nordvestjydens Malou anlægger et stort søg, som er præget af interesse for småfugle gennem hele slippet.
Kontakten til føreren er mangelfuld – der skal fløjtes meget for at holde Malou på anvist terræn. Malou
arbejder i høj fart og smuk stil. Støder høns langt fremme i terrænet, som den forfølger. Slutter med at
blive for egenrådig.
Stenhøjs Sako viser slippet igennem et stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er
høj. Stilen er smuk med høj hovedføring og en kraftbetonet galopaktion. Arbejder i god kontakt med
føreren og er lydig og føres godt i terrænet. Sako lastes ikke de fugle, som makkerhunden påviser langt
fremme i terrænet.
Nordvestjydens Malou Udgår
Stenhøjs Sako fortsætter
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Tobølbjergs Frey – Åens Prisca
Tobølbjergs Frey viser slippet igennem oftest et passende stort, og velanlagt søg i god kontakt med føreren.
I perioder kunne der ønskes større bredde i udslagene. Farten er acceptabel – stilen præges af en anstrengt
galop. Hovedet føres i niveau med ryglinien og halen bæres pænt uden bevægelser. Har flere umotiverede
stop slippet igennem.
Åens Prisca anlægger slippet igennem et klassesøg, hvor den i høj fart og fortrinlig stil, afsøger det afsøgte
terræn på bedste vis. På trods af det store søg, så udviser Prisca forbilledlig kontakt til føreren. Prisca er
meget lydig og føres på sympatisk vis.
Tobølbjergs Frey udgår
Åens Prisca fortsætter
Bjerndrups Silke – Jaktstormens Asarek
Bjerndrups Silke arbejder oftest i et passende stort og velanlagt søg – har dog enkelte perioder, hvor den
udviser rigelig interesse for hegn og skel. Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i niveau med
ryglinien, en engergisk men lidt anstregnt galopaktion, pæn haleføring med momentvise bevægelser. Opnår
stand ved hegn, avancerer villigt, men påviser ikke vildt.
Jaktstormen Azarek viser et stort og efter forholdene godt anlagt søg. Farten er god. Stilen er god med
hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med momentvise bevægelser.
Bjerndrups Silke omprøves
Jaktstormens Asarek fortsætter
Gullura`s Nicki – Drongstrups Bessie
Gullura`s Nicki anlægger et søg, der slippet igennem er præget af interesse for hegn og skel. Farten er god.
Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, en kort men energisk galop, pæn haleføring uden
bevægelser. Opnår føling med parhøns, disse letter og Nicki viser respekt. Nicki har en lang afstikker frem
langs hegn. Kommer tilbage og opnår stand i hegn. Avancerer meget villigt, rejser præcist et par agerhøns,
rolig i opflugt og skud.
Drongstrups Bessie anlægger et passende stort og veldækkende søg med korrekte vendinger. Farten er
god. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion og livlige
halebevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren. Makkerhunden påviser et par agerhøns på anvist
terræn. Slutteligt viser Bessie sekundering, da makkerhunden udnytter et par agerhøns i kanten af anvist
terræn.
Gullura`s Nicki omprøves
Drongstrup Bessie udgår
Efter afslutningen af 2.heat, valgte vi at omprøve 4 hunde i denne startrækkefølge:
Jackpotlias Picasso – Bjerndrups Silke
Brit – Gullura`s Nicki
Omprøvning:
Jackobslias Picasso – Bjerndrups Silke
Picasso viser et passende stort, men for tilfældigt søg, hvor der mangler kontinuitet i udslagene. Picasso
arbejder i god fart, men stilen er med hovedet momentvis ført under ryglinie, anstrengt galop og lavt ført
hale.
Bjerndrups Silke anlægger et passende stort, men ustruktureret søg uden den fornødne kontinuitet – har
flere forkerte vendinger bagud i terrænet.
Begge Udgår
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Brit – Gullura`s Nicki
Brit viser et passende stort, og bredt dækkende søg i god fart og god stil.
Gullura`s Nicki slår ud til højre, hvor den har en skarp markering. Har derefter svært ved at løsrive sig fra
området.
Brit fortsætter til matchningen
Gullura´s Nicki har vist sig som en effektiv hund, men med mangler på søgsoplægget. Derfor sættes den
som reserve uden pligt til videre afprøvning.
Derfor var der 7 hunde tilbage til matchningen – disse var rangeret som følger:
Åens Prisca (1A)
Østjyllands SW Marley (1B)
Stenhøjs Sako (1B)
Klintholms D. Arthur (1B)
Vilslevs Nemo (1B)
Jaktstormens Asarek (2A)
Brit (2A)
Matchningen foregik i modvind på en meget stor brakmark.
Brit – Jaktstormens Azarek
Brit anlægger et bredt dækkende søg med korrekte vendinger, men mangler fremdrift og søger bag
føreren. Asarek viser et stort søg med korrekte vendinger i en god stil.
Brit sættes som reserve uden pligt til videre afprøvning
Jaktstormens Asarek placeres som 6.vinder
Vilslevs Nemo – Klintholms D. Arthur
Hurtigt viser det sig, at Arthur formatmæssigt ligger over Nemo, der laver en forkert vending og herefter
går på afsøgt terræn.
Arthur over Nemo
Nemo placeres som 5.vinder
Arthur fortsætter
Klintholms D.Arthur – Stenhøjs Sako
Begge anlægger et stort og veldækkende søg i høj fart og smuk stil. Hundene er længe lige, men Arthur
laver en forkert vending og overlader herefter initiativet til Sako, der derfor sættes over Arthur. Et par rigtig
dejlige derbyhunde.
Klintholms Arthur placeres som 4.vinder
Stenhøjs Sako fortsætter
Stenhøjs Sako – Østjyllands Marley
Sako anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Den ligger formatmæssigt
over makkerhunden.
Marley starter stort og flot i en smuk stil. Overlader derefter initiativet til makkerhunden og kommer til at
gå på afsøgt terræn. Et flot slip, hvor Sako sættes over Marley.
Østjyllands Marley placeres som 3.vinder
Stenhøjs Sako fortsætter til finalen
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Derbyfinalen 2018 bliver mellem Stenhøjs Sako og Åens Prisca
To stilrene hunde af meget stort format, der begge søger stort og flot i absolut bedste kontakt med deres
førere. Prisca tager dog téten, og er stilmæssigt også en kende bedre end Sako. Prisca slutter med på
overlegen vis, at respekterer to harer der springer ret foran hende.
Stenhøjs Sako bliver 2. Vinder
Åens Prisca bliver en værdig og suveræn vinder af Dansk Jagthunde Derby 2018
Motivering for placeringerne:
1.vinder og DERBYVINDER 2018 Gordon Setter Åens Prisca, ejer og fører Henning Rasmussen
Åens Prisca er en hund af meget stort format, der har en fugletagning på Derbyet 2018. Den gnistrer af
jagtlyst og har på begge dage ydet en fejlfri præstation. Den er perfekt dresseret og føres på absolut
sympatisk vis. Et stærkt team og Åens Prisca er en meget værdig Derbyvinder 2018
2.vinder Breton Stenhøjs Sako, ejer og fører John Madsen
Sako er en hund af meget stort format, der på begge dage har gået stort set fejlfrit. Sako har en
fugletagning på førstedagen af Derbyet. Sako samarbejder flot med føreren og er lydig og velført. I finalen
må de se sig slået på stil og format.
3.vinder Gordon Setter Østjyllands SW Marley, ejer og fører Søren Tygesen
Marley er en effektiv hund af meget stort format. Marley er en dejlig hund at se i marken, og den arbejder
konstant i god kontakt med føreren. Marley har på Derbyet vist særdeles godt fuglearbejde.
Efter et lige slip, måtte den til sidst se sig slået på søget af 2.vinderen i matchningen.
4. vinder Engelsk Setter Klintholms D.Arthur, ejer og fører Klaus Olufsen
Klintholms D. Arthur er en stilren hund af meget stort format. En dejlig hanhund at se i marken. Den har en
fugletagning på Derbyet, og den var helt i top efter 1.heat. På 2.dagen er Arthur søgsmæssigt ikke helt på
højde med de tre foranplacerede.
5.vinder Irsk Setter Vilslevs Nemo, ejer og fører Erling Christensen
Vilslevs Nemo er en hund af godt format, der havde en meget stærk præstation i 1. heat, hvor den bl.a. har
en fugletagning. Den arbejder på hele Derbyet i god kontakt med føreren, men bliver slået på søgsoplægget
af 4.vinderen i matchningen.
6.vinder Engelsk Setter Jaktstormens Azarek, ejer og fører Morten XX
Jaktstormens Azarek er en hund af godt format. Den har en fugletagning på førstedagen, men også
uudnyttede chancer til fugl. Derfor kom den til 2.heat i kategori 2A. Den samlede præstation på Derbyet
over begge dage betinger placeringen.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til Derbyudvalget for invitationen til at dømme denne meget fornemme
prøve. Tak til alle terrænlederne, der velvilligt stillede deres terræner til rådighed i et vanskeligt forår.
Tak til alle hundeførere og tilskuere, som bakkede op om Derbyet 2018.
Slutteligt en stor tak til hele dommerteamet, men i særdeleshed mine to meddommere i 2.heat og
matchning, Poul Erik Dahl og Brian Krogh. Vi havde et godt og konstruktivt samarbejde.
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Slutteligt en stor tak for den tillid Derbyudvalget viste mig, ved at lade mig være ordførende på denne helt
specielle prøve.
Poul Erik Dahl
Brian Krogh
Flemming Sørensen, Ordførende
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Soleie slippes på frøgræs i side-/ modvind. Anlægger et stort søg for det meste med passende afstand
mellem slagene, hun har enkelte afstikkere frem i terrænet, Søget skæmmes af stop med roden på jord
fært. Farten er høj, stilen er smuk med højt ført hoved, langstrakt flad galopaktion. Soleie søger sammen
med makker bag hegn. 2 fasaner ses flygte fra området. Situationen kan ikke bedømmes. Kontakten er god.
Soleie afprøves i yderligere 5 slip, hvor hun har perioder, hvor hun halesøger makker. Har flere chancer til
agerhøns og fasaner. Viser stor udholdenhed under vanskelige forhold.
Ingen præmie.

Milton slippes på frøgræs i side-/ modvind. Søget er meget stort med enkelte forkerte vendinger. Farten er
høj til meget høj, stilen er smuk med højt ført hoved, langstrakt galopaktion, som i perioder er med lidt kort
forbens aktion og lidt lavt ført hale. Søger sammen med makker bag et hegn. 2 fasaner ses flygte fra
området. Milton er lydig.
Afprøves i yderligere 6 slip. Fortsætter dagen igennem i et meget stort, velanlagt søg. Har flere chancer til
fasaner og agerhøns. Viser stort udholdenhed. Opnår intet positivt under svære forhold.
Ingen præmie.

Nobel slippes i efterafgrøder i modvind. Søget er stort med passende afstand mellem slagene med enkelte
forkerte vendinger samt enkelte slag bag føreren. Farten er høj, stilen fortrinlig, respekterer hare, lydig.
2. slip i stub. Søger hårdt frem i marken, mærker fært, kommer for tæt på et agerhønse par, som flygter.
Nobel preller et stykke.
3. slip i raps i modvind. Kort efter hundene er sluppet, stødes parhøns. Nobel preller kort.
4. slip i raps i modvind. Opnår hurtigt føling med agerhøns, som flygter. Nobel preller langt.
Afprøves i yderligere 2 slip, men opnår ikke yderligere.
Ingen præmie.

Puk slippes i efterafgrøder i modvind. Anlægger et meget stort og offensivt søg med korrekte vendinger i
god kontakt med fører. Farten er høj til meget høj, stilen er fortrinlig. Respekterer rådyr af 2 omgange.
Slutter med at halse i søget.
Ingen præmie.

Emma slippes i skrub og stub i modvind. Søget er stort, offensivt anlagt med god udnyttelse af vind og
terræn. Farten er høj, stilen er god til smuk. Hoved i og over ryglinje, lang flad galopaktion med pænt båret
hale. Forbigår parhøns som prelles kort. Senere stødes parhøns, og Emma forfølger noget. Kontakten er
god.
Emma afprøves i yderligere 2 slip, hvor hun søger varierende. Forfalder til at jagte småfugle og cirkler i
søget. Chance til agerhøns udnyttes ikke.
Ingen præmie.

Hold 1 side 1

Herta slippes i efterafgrøder i modvind. Søget er stort, for det meste godt anlagt med enkelte slag tilbage i
terrænet. Farten er høj, stilen fortrinlig. Herta respekterer hare. Lydig og velført.
Herta afprøves i yderligere slip. Fortsætter dagen igennem i et meget stort og velanlagt søg med korrekte
vendinger og god udnyttelse af terrænet. Viser stor udholdenhed. Har i løbet af dagen flere chancer til
agerhøns og fasaner, som ikke udnyttes, under de vanskelige forhold.
Ingen præmie.

Ask slippes i efterafgrøder i modvind. Søget er for det meste godt anlagt men en del forkerte vendinger,
specielt i højre side. Farten er høj, stilen fortrinlig. Ask respekterer hare. Kontakten er god.
2. slip: stub og raps i modvind. Ask går som i 1. slip. Har 2 stand, avancerer villigt på ordre uden at påvise
vildt.
3. slip: stub i modvind. Går som i 1. Har her mange markeringer og stande, som han selv løser. Chance til
agerhøns, som ikke udnyttes.
Ingen præmie.

Pomelo slippes i skrub og stub i modvind. Straks efter Pomelo er sluppet, søger han bagud i terrænet og
forsvinder.
2. slip: Stub i modvind. Straks efter han er sluppet, søger han voldsomt frem til højre, tager et slag ind foran
langt fremme og søger mod venstre og forsvinder.
Ingen præmie.

Jasmin slippes på stub i modvind. Søget er godt anlagt foran fører. Søget kunne ønskes større. Farten er
moderat til god. Stilen er acceptabel til god. Hovedet føres over og under ryglinje i en lid slap galopaktion
med lavt ført hale. 2 x chancer til parhøns, som ikke udnyttes.
Jasmin afprøves i yderligere 5 slip. Søget er for det meste i mindste lag. Har igennem dagen flere chancer til
agerhøns og fasaner, som ikke udnyttes.
Ingen præmie.

Hold 1 side 2

E/S. Tobølbjergs N Frey. Fører Poul Aagard Sørensen
Frey viser på frossen rapsmark i god kold vind et passende stort godt anlagt søg, farten er god og stilen god,
kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres passende. Frey bevarer indtrykket i yderligere 2 slip, Frey
har i 2 slip, chance til agerhøns som stødes, Frey opnår i 3 slip ,stram høj rejst stand, avancerer villig, rejser
præcis parhøns, Frey er rolig i opfløj og skud.
1 præmie uk.

Breton. Klaphattens Bowie. Fører Lasse Iversen Hansen
Bowie viser på frossen rapsmark i god kold vind, et passende stort anlagt søg, større udslag på bredden
kunne ønskes, farten er god og stilen god, energisk lidt kort aktion, hovedet føres højt, Bowie bevarer
indtrykket i 2 slip mere, har her chance til parhøns som makker påviser.
ingen præmie uk

G/S Åens Uniq. Fører Preben Pedersen.
Uniq viser på græs i god vind et stort fremad rettet søg, har enkelte åbne slag, farten er god og stilen god,
kraftfuld aktion, hovedet føres varieret i og over ryg linjen, enkelte gange under, halen føres pænt. Makker
påviser parhøns på anvist terræn. Uniq bevarer indtrykket og holder intensiteten i yderligere 3 slip, har her
2 gode chancer til parhøns .

ingen præmie uk

E/S Viroas Stjerna. Fører Vidar Antonsen
Stjerna viser på græs i hård kold vind et stort for det meste godt anlagt bred søg, har et slag bagud af anvist
terræn, farten er høj og stilen fortrinlig, langstrakt aktion, højt ført hoved, halen føres pænt med
bevægelse, Stjerna støder parhøns som forfølges kort. Stjerna bevarer indtrykket og holder intensiteten i
yderligere 5 slip, opnår i 3 slip stand, avancerer villig, påviser intet vildt, senere udnytter makker parhøns på
anvist terræn, Stjerna slutter med højrejst stand, avancerer villig, rejser præcis parhøns, acceptabel rolig i
opfløj og skud.
1 præmie uk

Hold 2 side 1

E/S Klintholms D Arthur. Fører Klaus Olesen.
Arthur viser på græs i god kold vind et stort særdeles velanlagt bredsøg, udnytter vind og terræn på bedste
måde, farten er høj og stilen fortrinlig, kraftfuld hanhunde aktion, hoved føres højt, halen føres pænt med
bevægelse, Arthur viser respekt for harer. Arthur opnår, hø j rejst stand, parhøns letter præcis foran Arthur
som er rolig i opfløj og skud. 2 slip Arthur bevarer indtrykket, har en kortvarig markering , løsner selv.

1 præmie uk.

Lill viser på græs i god kold vind et stort godt anlagt søg, har enkelte slag ud af anvist terræn, farten er høj
og stilen fortrinlig, langstrakt aktion , højt ført hoved, halen ført pænt med bevægelse. Makker udnytter
parhøns på anvist terræn. Lill bevarer indtrykket og holder intensiteten i 3 slip mere, har her chanc til
parhøns som makker påviser.
ingen prømie uk

G/S Østjyllands SW Barney. Fører Aksel Spangsbjerg
Barney viser på græs i god kold vind et passende stort godt anlagt søg, større udslag ønskelig, farten er god
og stilen god, kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Barney har flere stramme markeringer
samt en stand uden påvisning af vildt. Barney bevarer indtrykket i 2 slip mere.

ingen præmie uk.

Pointer Matresse Canto. Fører Helge Jacobsen
Canto viser på græs i god kold vind et stort godt anlagt søg, farten er god og stilen god ,kraftfuld aktion,
højt ført hoved, halen føres pænt. Canto bevarer indtrykket i 3 slip mere ,har en afstikker langt frem i
terræn, senere har Canto chance til agerhøne som makker påviser.
ingen præmie uk

G/S Jimbalayas Bowie. Føre Frederik Weberg Larsen
Bowie viser i god kold vind på frossen raps et passende stort anlagt søg, farten er god og stilen god ,
kraftfuld aktion, hovedet føres varieret i og til tider under ryg linjen, halen føres pænt med bevægelse.
Bowie bevarer indtrykket i 2 slip mere, uden at det i dag kunne lykkedes.
Ingen præmie uk.
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Breton Stenhøj Sako. Fører John Madsen
Sako viser på frossen raps i god vind et passende stort vel anlagt søg, farten er god og stilen god, energisk
aktion, hovedet føres højt. Sako bevarer indtrykket og holder intensiteten i 3 slip mere, Sako slutter med
stram stand, avancerer villig , rejser præcis parhøns, Sako er komplet rolig i opfløj og skud.
1 præmie uk

I/S Irish Power Game`s Adeen
Adeen slippes på raps i god kold vind, straks påviser makker agerhøns, Adeen afprøves i yderligere 4 slip
viser her et stort godt anlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk,kraftfuld aktion, hovedet føres i og over
ryglinjen, halen føres pænt med bevægelse, Adeen viser god udholdenhed og bevarer intensiteten under
alle forhold, Adeen har chance til enlig agerhøne som stødes, 2 forskellige makkere udnytter parhøns på
anvist terræn.
ingen præmie uk
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Kritikker Hold 3 Dansk Jagthunde Derby 2018
Dommer: Flemming Sørensen
Terrænleder: Poul Ellehøj
31) Engelsk Setter Drongstrups Bessie, ejer og fører Lars Drongstrup
Bessie slippes på frøgræs i strid modvind, hvor den anlægger et passende stort og oftest velanlagt
søg, men har dog enkelte udslag hvor der kunne ønskes større bredde i udslagene. Farten er god.
Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion, momentvise
halebevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren.
I 2.slip forsvinder Bessie hurtigt bag bakkekam, og er væk i en kortere periode.
Prøves i 3. slip på raps, hvor Bessie arbejder som i 1.slip. Opnår stand, makkerhunden kommer til
og bringer parhøns på vingerne. Bessie er rolig da fuglene flygter. Situationen ikke jagtbar.
I 4. slip er indtrykket som tidligere. Bessie opnår stand ved skel, udløser og søger under vind, for
igen at opnå stand. Da rejseordre gives letter der præcist foran Bessie et par agerhøns. Bessie er
komplet rolig i opflugt og skud.
2.pr. UK
Fortsætter i kat. 2A
32) Gordon Setter Tytingens Merlin, ejer og fører Peter Jensen
Merlin starter på frøgrøs i strid modvind, hvor Merlin anlægger et passende stort, men noget
cirklende søg uden den fornødne kontinuitet. Senere bedres søget betydeligt og Merlin arbejder
stort og godt. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og pæn
haleføring uden bevægelser.
I 2. omgang starter Merlin godt, men søger hurtigt til skovs, og er svær at holde på anvist terræn.
Merlin prøves i 3. og 4. slip på raps, hvor den viser er stort anlagt søg, som dog i perioder er noget
ungdommelig anlagt. Opnår stand ved remise, avancerer behersket i flere tempi, men påviser ikke
vildt. Senere i 3.slip bringer den en agerhøne på vingerne ved remise. Rolig da fuglen flygter.
Merlin er i perioder af de to sidste slip igen noget egenrådig. Slutter dog med at vise fin respekt for
hare.
Ingen præmie – udgår
33) Engelsk Setter Klintholms D. Asta, ejer og fører Mette Kühl
Asta prøves på dagen i tre slip, hvor den anlægger et oftest passende stort søg, hvor der dog i
perioder kunne ønskes mere bredde i udslagene. Asta har i alle slip flere skarpe markeringer, som
den selv løser. I 2.slip har Asta en periode, hvor den har svært ved at løsrive sig fra læhegn og
skelkanter.
Asta arbejder i god fart. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk
galopaktion, pæn haleføring med livlige bevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren, og er
lydig og velført.
I 2.slip er der en oplagt chance til parhøns, som makkerhunden bringer på vingerne.
Ingen præmie – udgår

Hold 3 side 1

34) Pointer Magic des Grandes, ejer og fører Steffen Olesen
Magic anlægger på frøgræs i hård modvind et meget stort og særdeles velanlagt søg med korrekte
vendinger. Farten er meget høj. Stilen er smuk med velbåret hoved, kraftfuld og langstrakt
galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Arbejder med stor intensitet og viser masser af
jagtlyst. Mod slutningen af slippet bliver Magic noget vidtløftig, hvilket i høj grad skyldes at der er
nogle gæs fremme i terrænet.
I 2.slip forsvinder Magic over bakkekam, og er ude af anvist terræn i en periode.
Prøves i yderligere tre slip, hvor den arbejder stort og veldækkende. Dog ikke på niveau med
1.slip. Slutter med i 5.slip at løbe langt efter råvildt. Et godt emne, der skal bringes i orden
dressurmæssigt.
Ingen præmie – udgår.
35) Engelsk Setter Drongstrups Diaz, ejer og fører Tonny Nygaard
Diaz slippes på frøgræsmark i hård modvind, hvor den starter i et passende stort, men noget
cirklende søg, uden den fornødne kontinuitet. Søget bevirker, at Diaz forbigår oplagt chance til
parhøns. Senere bedres søget, og Diaz arbejder stort og velrevierende med korrekte vendinger.
Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, kraftfuld galop, og pæn haleføring med
bevægelser.
I 2.slip på raps starter Diaz godt, mærker fært og der letter parhøns i området hvor Diaz arbejder.
Viser herefter et noget ungdommeligt søg, hvor der kunne ønskes større kontinuitet.
I et sidste slip arbejder Diaz i et passende stort og velanlagt søg.
Ingen præmie – udgår
36) Gordon Setter Martaifarra, ejer og fører Birger Hermansen
Martha slippes på frøgræs i hård modvind. Her viser Martha slippet igennem et stort og bredt
dækkende søg i god kontakt med føreren. Farten er god. Stilen er acceptabel oftest med hovedet
båret i niveau med ryglinien, desværre med næsen ført nedad, galopaktionen er energisk men lidt
anstrengt, halen bæres pænt uden bevægelser. Oplagt chance til parhøns udnyttes ikke.
I yderligere tre lange slip arbejder Martha som i første slip. Kan flere gange holdes for harer og
råvildt. Har yderligere en chance for parhøns på anvist terræn.
Ingen præmie – udgår
37) Engelsk Setter Kenzo, ejer og fører Søren Gotthard
På frøgræs i hård modvind starter Kenzo med at søge efter makkerhunden, men den kaldes fra og
viser herefter et stort og oftest velanlagt søg. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring,
kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med momentvise bevægelser.
I 2.slip arbejder Kenzo stort og godt. Kan holdes fra hare.
I sidste slip på stub, starter Kenzo igen med at søge efter makkerhunden og vise afhængighed af
denne.
Ingen præmie – udgår
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38) Pointer Björas Elda, ejer og fører Bjørn Danäs
Elda slippes på frøgræs i hård modvind, hvor den anlægger et stort og meget velanlagt søg med
korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, let og elegant galopaktion,
pæn haleføring uden bevægelser. Arbejder i god kontakt med føreren og er lydig og velført.
I 2.slip fortsætter Elda de gode takter, mærker fært og forsøger at nagle fuglene. Det mislykkes
desværre og parhønene flygter – Elda viser promte respekt.
I yderligere fem slip søger Elda vedvarende godt med store udslag og med høj intensitet. Hun viser
mange gange respekt for såvel råvildt og hare. Der er yderligere to chancer for fugl som ikke
udnyttes.
Elda er et stort emne, der i dag manglede det fornødne held.
Ingen præmie – udgår
39) Engelsk Setter Nordvestjydens Louis, ejer og fører Allan Olesen
Louis slippes på frøgræs i modvind, hvor den anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg
med korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion,
pæn haleføring med livlige bevægelser. Arbejder med stor intensitet og viser gnistrende jagtlyst.
Louis arbejder konstant i god kontakt med føreren og er lydig og velført.
Louis fortsætter ufortrødent i 5 slip, hvor den til stadighed søger stort og godt. Den har af et par
omgange lidt interesse i de mange gæs som sad på markerne. Louis er en rigtig velgående hund,
som desværre ikke havde muligheden for at komme for fugl.
IFF – Fortsætter med IFF
40) Engelsk Setter Drongstrups Ike, ejer og fører Tonny Nygaard
På frøgræsmark i hård modvind, anlægger Ike et stort og veldækkende søg med korrekte
vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med velbåret hoved, energisk galopaktion, pæn haleføring
med bevægelser.
I 2.slip arbejder Ike som i første omgang, dog er stilen præget af en noget anstrengt forbensaktion.
Viser respekt for hare.
Prøves i yderligere to slip, hvor den arbejder som i 2.slip. Forbigår i sidste slip makkerhunden der
har stand, og bringer et par agerhøns på vingerne, der ligger ret foran makkeren. Ike forfølger
agerhønsene et stykke på vej.
Ingen præmie – udgår
41) Engelsk Setter Tobølbjergs Nassau, ejer og fører John Bak
Nassau afprøves i to slip, hvor den på frøgræs og senere stub anlægger et søg oftest af begrænset
størrelse. Der kunne ønskes større bredde i udslagene og mere intensitet i Nassaus arbejde. Farten
er acceptabel. Stilen er oftest god, hvor hovedet bæres i niveau med ryglinien, kort, men energisk
galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse.
Formatet rækker efter 2.slip ikke til videre afprøvning.
Ingen præmie - udgår
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Dansk Jagthunde Derby 2018
Hold 4
GS Liv slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og noget offensiv bredsøg med
acceptabel kontakt til fører. Farten er meget høj og stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie i en langstrakt
galopaktion med halebevægelse. Liv mærker fært ved markskel og rykker ind i nabomarken. Liv opnår
højrejst stand, kort efter flygter parhøns ret for Liv som forfølger disse kort. Da fører er indenfor jagtbar
afstand af sin hund, vælger jeg at dække Liv af og skyde over den. Liv udviser ro ved skud. 2.slip på
rapsmark i modvind er søg, fart og stil som i 1.slip Der ses ingen fugle i slippet.
1.Præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

ES Rie slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et passende anlagt søg med enkelte forkerte
vendinger i god kontakt til sin fører. Farten er høj og stilen er acceptabel dog momentvis god med høj
hovedføring i en kort galopaktion som skæmmes af en kort forbensaktion, der ses momentvis
halebevægelse. Makkerhund finder og behandler parhøns. Rie er ude i yderligere 2 slip hvor søget
skæmmes af flere slag bagud i terrænet, farten er nu primært god og stilen er som i 1.slip. I 3.slip støder Rie
parhøns i god vind som forfølges meget langt.
Ingen præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

GS Hiro slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et søg i mindste lag. Farten er fra lav til god og
stilen acceptabel med høj hovedføring i en kort galopaktion, der ses momentvis halebevægelse.
Makkerhund finder parhøns langt fremme i terrænet som Hiro ikke lastes for. I 2.slip på rapsmark i
modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip. Hiro støder parhøns i god vind som den forfølger langt. Efter
slippet trækkes Hiro fra videre afprøvning med dommerens tilladelse grundet en skade.
Ingen præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

ES Athena slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et stort og særdeles velanlagt bredsøg med
dybe udslag og passende afstand mellem slagene i et godt samarbejde med sin fører. Farten er høj og stilen
er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Athena opnår højrejst stand,
men inden fører er oppe ved sin hund går Athena hårdt frem og rejser parhøns, som Athena forfølger
meget langt. I 2.slip på rapsmark i modvind er søg, fart og stil som i 1.slip, Athena opnår højrejst stand, den
avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. Athena slutter slippet med at gå af hånd og er meget svær
at koble. I 3.slip på rapsmark i modvind er søg, fart og stil i starten af slippet som i de foregående slip,
Athena slutter slippet med at miste intensitet og jagtlyst.
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Ingen præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

IS Nemo slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og velanlagt bredsøg med god
udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er meget høj og stilen er fortrinlig med
høj hovedføring i en langstrakt og jordvindende galopaktion med halebevægelse. Nemo udviser stor jagtlyst
og intensitet slippet igennem. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på rapsmark i modvind, Nemo slippes ved
kanten af marken og slår langt ud under vind og kommer tilbage mod fører, Nemo opnår højrejst stand i
jagtbar afstand fra fører, kort efter flygter parhøns ret foran Nemo som er lidt urolig ved opflugten. Nemo
dækkes af og der skydes over den. Nemo udviser komplet ro ved skud.
1.Præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

ES Zika slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et meget stort og offensiv bredsøg i et godt
samarbejde med sin fører. Fart er meget høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt
galopaktion med halebevægelse. Zika er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip Zika
udviser stor jagtlyst og intensitet samt udholdenhed i alle slip. I 2.slip på rapsmark i modvind, støder Zika
parhøns i god vind som den forfølger. I 3.slip på rapsmark i modvind, Zika opnår stand som selv løser,
makkerhund finder og behandler parhøns i slippet. Dette var en chance til Zika. I 4.slip på rapsmark i
modvind, støder Zika parhøns i god vind som den forfølger meget lang.
Ingen præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

GS Nicki slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg i et godt samarbejde med
fører. Farten er høj og stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie i en langstrakt og energisk galopaktion
med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. 2.slip på rapsmark i modvind, søg, fart og stil er som i
1.slip Makkerhund finder og behandler parhøns. Disse var en chance til Nicki. 3.slip på rapsmark i modvind,
søg, fart og stil er som i foregående slip. Nicki opnår højrejst stand, den avancere meget villigt på ordre og
rejser præcis parhøns. Nicki forfølger kort. Senere dækkes Nicki af og der skydes over den, Nicki udviser
komplet ro ved skud.
1.Præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog

GS Sidney slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg i et godt samarbejde
med fører. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med lavt hængende
hale uden bevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Sidney er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er
som i 1.slip. 2.slip på rapsmark i modvind, makkerhund opnår højrejst stand og Sidney går foran
makkerhund og rejser parhøns som Sidney forfølger langt. 3.slip på rapsmark i modvind, Sidney har en
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markering som den selv løser. Der ses ingen fugle i slippet. I 4.slip på rapsmark i modvind, Sidney støder
parhøns i god vind som den forfølger langt.
Ingen præmie
Dommer 176 Brian H. Krog

P Picasso slippes på frøgræsmark i modvind senere sidevind, her viser Picasso et stort og velanlagt bredsøg
med god udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med
høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Picasso opnår højrejst stand, korrigere
under vind og opnår ny højrejst stand, Picasso avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Picasso
udviser komplet ro ved opflugt og skud. I 2.slip på rapsmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip.
Picasso støder parhøns sammen makkerhund, Picasso forfølger disse et stykke, men kaldes til orden.
1.Præmie UK
Dommer Brian H. Krog

GS Marley slippes på frøgræsmark i modvind senere sidevind, her viser Marley et stort og velanlagt bredsøg
med god udnyttelse af vind og terræn i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med
høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Makkerhund finder og behandler parhøns,
disse var en oplagt chance til Marley. I 2.slip på rapsmark i modvind, søg, fart og stil er som i 1.slip. Marley
opnår højrejst stand som holdes på trods af den kraftige provokation da makkerhund går ind foran og rejser
parhøns ret foran Marley. Marley følger kort efter ved opflugten, men kaldes til orden. Marley dækkes af
og der skydes over den, Marley udviser komplet ro ved skud.
1.Præmie UK
Dommer 176 Brian H. Krog
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Hold 5
Kat. 55 Pointer Spurvfugldalens Tanja
1.Slip på græs i modvind. Tanja viser passende brede udslag med mange forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er
god. Hovedet føres i og over niveau med ryg linje i en langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje uden
bevægelse. God kontakt til føreren. Tanja kan kaldes fra hare og har senere oplagt chance til parhøns som hun støder og
forfølger kort. 2 Slip på Raps i modvind. Søget er nu noget ungdommeligt med enkelte gode udslag. Farten er god.
Tanja har flere markeringer men løser selv. Føreren vælger at trække Tanja pga. skadet pote.
Udgår

Kat. 56 Breton Enya
1.Slip på græs i modvind. Enya viser et stort søg med brede udslag og en del forkerte vendinger. Farten er meget høj.
Stilen er smuk. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en energisk galopaktion. God kontakt til føreren. Enya kan
kaldes fra springende hare og har oplagt chance til parhøns som forfølges kort. Enya afprøves i 3 slip mere på raps i
modvind. Søg fart og stil er som før, nu overvejende med korrekte vendinger. 2 slip er der chance til singlehøne som
Enya støder sammen med makker. 3 slip har Enya en høj rejst stand hvor hun avancerer behersket frem på ordre men
påviser ikke vildt. 4 slip med skiftende makker arbejder Enya som tidligere.
Udgår
Kat. 57 Breton luna
1.Slip på græs i modvind. Luna viser et par enkelte ungdommelige slag, begynder herefter at hænge på makker.
Føreren prøver at kalde Luna fra flere gange og hver gang bliver søget søget meget begrænset foran føreren, indtil Luna
igen får øje på makker.
2 Slip på raps i modvind. Luna hænger igen på makker.
Udgår

Kat. 59 Pointer Astrup`s Bo
1.Slip på græs i modvind. Bo viser et stort og godt anlagt søg med brede udslag, for det meste med korrekte vendinger
og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i og over niveau med ryg linje i en
langstrakt kraftfuld galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren. Bo har en
markering men løser selv da makker kommer til. Bo afprøves i yderligere 4 slip på raps og græs i modvind. Bo bevarer
sit indtryk fra 1 slip. Bo støder i 2 slip en singleagerhøne sammen med makker og forfølger kort.3 slip er der chance til
fasan uden Bo bringer sig i kontakt og han kan holdes for råvildt.4 slip er der oplagt chance til parhøns som makker
bringer sig i kontakt med . 5 slip trættes Bo en del mod slutningen.
Udgår
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Kat. 60 Breton Stenhøj Sara
1.Slip på græs i modvind. Sara viser et varierende søg med enkelte brede udslag og mange forkerte vendinger. Farten er
god til høj. Stilen er acceptabel til god. Hoved føres i og under niveau med ryg linje i en varierende galopaktion. Sara
har flere stop med roden på jordfært. Slutter med at forfølge hare kort. Sara er ude i 2 slip mere på raps i modvind og
bevarer for det meste sit indtryk fra 1 slip. Sara går sig lidt op i 3 slip har nu passende brede udslag og søger nu uden
stop og roden på jordfært.
Udgår

Kat. 61 Gordon Setter Åens Prisca
1.Slip på græs i modvind. Prisca viser et meget stort og godt anlagt søg med brede udslag, korrekte vendinger og tilpas
dybde mellem slagene. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en langstrakt
kraftfuld galopaktion. Halen bæres tilpasset med bevægelse. God kontakt til føreren. Prisca afprøves i yderligere 4 slip
og bevarer sit gode indtryk. I 5 slip opnår Prisca stand ved mergelgrav, Prisca rykker hårdt frem en gang og står igen.
Lige inden rejseordre flygter Fasan kok ret foran Prisca som er rolig i opflugt. Der kan ikke skydes i situationen. Prisca
dækkes senere af og er rolig i skud.
Fortsætter 1A

Kat. 62 Engelsk Setter Brit
1.Slip på græs i modvind. Brit viser et stort velanlagt bredsøg ,for det meste med korrekte vendinger og tilpas dybde
mellem slagene. Farten er meget høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt galopaktion.
Halen bæres tilpasset med bevægelse. God kontakt til føreren. Brit afprøves i yderligere 4 slip og bevarer sit gode
indtryk. Mangler lidt i venstre side i 2 slip. 4 slip opnår Brit høj rejst stand, avancerer villigt frem påviser ikke vildt.
Makker udnytter fasan.5 slip opnår Brit høj rejst stand og avancerer meget hårdt frem på ordre, rejser præcist parhøns.
Brit er lidt urolig i opflugt og skud.
Fortsætter 1B

Kat. 63 Pointer Bendt`s Jodi
1.Slip på græs i modvind. Jodi viser et stort og noget offensivt søg ,for det meste med korrekte vendinger . Farten er
meget høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt kraftfuld galopaktion. Halen bæres under
ryg linje uden bevægelse. For det meste god kontakt til føreren. 2 Slip på raps i modvind. Søg fart og stil som før, Jodi
forfølger først hare til skel og senere også råvildt. 3 slip på raps i modvind . Jodi søger passende stort foran sin fører,
trættes mod slutningen.
Udgår

Hold 5 side 2

Kat. 64 Gordon Setter NakkehagesTo Bacco
1.Slip på græs i modvind. To Bacco viser et meget stort og offensivt søg med brede dybe udslag, for det meste med
korrekte vendinger. Farten er meget høj . Stilen er smuk. Hovedet føres i og over niveau med ryg linje i en langstrakt
kraftfuld galopaktion. Halen bæres i ryg linje med bevægelse. For det meste god kontakt til føreren. To Bacco afprøves
i yderligere 4 slip på raps i modvind. I 2 og 3 slip bliver To Bacco noget fixeret på hegn og kanter, forfølger råvildt kort
men kan holdes for hare. 4 og 5 slip søger To Bacco som i 1 slip. 5 slip trættes han mod slutningen, makker udnytter
oplagt chance til parhøns.
Udgår

Kat. 65 Pointer Astrup`s Bion Do
1.Slip på græs i modvind. Bion Do viser et meget stort og godt anlagt søg med brede udslag, korrekte vendinger og
tilpas dybde mellem slagene. Farten er meget høj. Stilen er smuk. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en
langstrakt kraftfuld galopaktion. Halen bæres tilpasset uden bevægelse. God kontakt til føreren. Bion Do afprøves i
yderligere 4 slip på raps og græs og bevarer sit gode indtryk. Bion Do kan i 2 slip holdes for harer i flok 2gange. 3 og 4
slip er søg fart og stil som tidligere.4 slip slutter Bion Do med at støde parhøns som lå oplagt på anvist terræn. 5 slip
trættes Bion do.
Udgår

Hold 5 side 3

Kritikker fra Derby 16.03 – 2018
Dommer: Poul Valdemar Nielsen. Nr. 177
1. Breton Grand’s Uniq M Sigi hv/o
F: Faust De Passemarais LOF 263705/33018
M: Klaphattens Benna DK 08747/2011
Opdr.: Hans Henrik Grand
Ejer og fører: Jens Ole Nielsen, Toftevej 10, 8500 Grenå.
Sigi starter på vintersæd i modvind og anlægger her i høj fart et stort velanlagt søg . Stilen er smuk
med en jordvindende energisk galop og højt ført hoved. Jagtlysten er stor og kontakt til fører god.
3.-4. slip fortsætter Sigi i høj fart og i et for det meste stort velanlagt søgt, der dog præges af at
udslagsbredden varierer fra side til side.
5. slip forlader Sigi anvist terræn med hare.
6. Slip er Sigis arbejde præget af træthed.
Udgår
2. Irsk Setter Red Garlic’s Ingefära SE 11114/2017, tæve f. 11.11.2016 Rød F: Loustic des Demons
de Gergovie DK 14005/2016 M: Red Garlic’s Red Rasberry SE 25681/2011
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19 711 72 Vedevåg, Sverige.
Blev ikke afprøvet pga. af underbid.
3. Gordon Setter Åens Sivert DK 00969/2017, han f. 21.07.2016 S/T F: Glavaris Dv Ztorm SE
35638/2011 M: Vinterdalens Tillaaen DK 20740/2008 Opdrætter: Morten Geir Søgård
Ejer og fører: Ole Jensen, Grenen 3, 9260 Gistrup
Sivert starter på vintersæd i kraftig modvind og anlægger her et meget stort velanlagt søg med
dybeudslag. Stilen er fortrinlig med en kraftfuld langstrakt galop, høj hovedføring og livlige
halebevægelser.
2.og 3. slip arbejder Sievert usvækket til trods for flere korte hareture.
4. Slip opnår Sivert løs stand, men den strammer op til fast stand. I jagtbar afstand umiddelbart på
siden af Sivert flygter agerhøns. Sivert er rolig i opflugt og skud.
2. præmie

Hold 6 side 1

4. Engelsk Setter Rimvarden’s Fast DK 00744/2017, han f. 28.02. 2016 Tri F: Bjerkestølen’s Alfa NO
50590/2010 M: Ranætta’s Aija NO 53631/2010 Opdrætter: Jostein Kloster
Ejer og fører: Ole Frank, danevej 61,9990 Skagen.
Fast starter på frøgræs i modvind og anlægger her i meget høj fart et meget stort velanlagt søg
med stor bredde. Stilen er fortrinlig med en lav stillet langstrakt jordvindende galop. Hoved ført i
ryg og derover. Livlige halebevægelser, når den vender. Slutter slippet ulydigt. Chance til parhøns.
2. slip arbejder Fast som i 1. slip. Den holdes for råvildt og makkerhund finder parhøns på åben
mark.
3. slip søger Fast i et enormt søg, men med uens bredde, hvorved den efterlader uafsøgt terræn.
Udgår
6. Irsk Setter Red Garlic’s Ipren SE 11113/2017, tæve f. 11.11.2016 Rød F: Loustic des Demons de
Gergovie DK 14005/2016 M: Red Garlic’s Red Rasberry SE 25681/2011
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19 711 72 Vedevåg, Sverige.
Ipren starter på frøgræs i modvind i høj fart, i et for det meste velanlagt søg. Stilen er smuk med
en langstrakt galop og hoved ført i ryglinie, livlige halebevægelser ved vending.
Slutter ulydigt. Chance til parhøns.
2. slip fortsætter Ipren i et for det meste velanlangt søg.
3. arbejder Ipren i et til tider åbent søg.
Udgår.
7. Engelsk Setter Nordvestjydens Malou DK 19187/2016, tæve f. 05.11.2016 Tri F: Bjerndrups
Zanka DK 06384/2011 M: Nordvestjydens Ciwa DK 14098/2009 Opdrætter: Kennel Nordvestjydens
Ejer og fører: Kurt Kjærsgaard, Dorfgade 34, 9330 Dronninglund.
Malou starter på raps i kraftig modvind og anlægger et passende sort søg med passende afstand
mellem slagene. Farten er høj, stilen smuk med en jordvindende galop og hoved ført i ryglinie og
derover. Næseryg let faldende. De er livlige halebevægelser. Den forfølger hare og senere råvildt ,
men vender tilbage til sin fører.
2. slip arbejder Malou igen i et passende stort søg. Den opnår højrejst stand. Den er komplet rolig i
opflugt og skud, da et par agerhøns flygter umiddelbart foran hunden.
1. præmie

Hold 6 side 2

8. Pointer Fugledes Bird DK 022674/2016, tæve f. 26.01.2016 S/hv F: Fugledes Odin SE
42191/2013 M: Frierfjordens Rit DK 03020/2011
Opdrætter, ejer og fører: Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58 9480 Løkken.
Bird starter på raps i kraftig modvind og anlægger her et stort velanlagt søg, i høj fart, i god
kontakt til sin fører. Farten er høj, stilen god med en jordvindende kort galop med hoved ført i
ryglinie. Næseryg let faldende. Livlige halebevægelser. Bird opnår kortvarig stand langt fremme,
agerhøns flygter uden af Bird er skyld deri.
2. slip fortsætter Bird i et passende stort søg.
3. slip arbejder Bird i et stort veldækkende søg med enkelte afstikkere. Den trættes tilslut.
Udgår
9. Irsk Setter Red Garlic’s Hot Habanero SE 44818/2016, tæve f. 12.06.2016 Rød F: Fergal du Pied
du Mont LOF 759516/8006 M: Red Garlic’s Juicy Fruit SE 65775/2007
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19,
Habanero starter på vintersæd i et til tider veldækkende stort søg. Farten er høj, stilen er god ,
med et anelse kort forbensaktion, hoved ført i ryglinie og derunder. Halebevægelser ved
vendinger. Jagtlysten er meget stor. Har chance til parhøns ved hegn.
2. slip starter Habanero veldækkende. Udnytter i chance til parhøns.
Udgår.
11. Engelsk SetterBjergagers Roma DK 18043/2016, tæve f. 28.09.2016 hv/r F:
Heegårds Zuki DK 06680/2014 M: Senja’s Komtesse af Hørup 11567/2012
Opdr.: Asger Stein
Ejer og fører: Sarah Cecilie Jensen, Baggesvognsvej 341, 9870 Sindal
Roma starter på raps i modvind og arbejder her i et begrænset søg i skiftende retninger. Går sig
lidt op mod slutningen af slippet. Farten er moderat. Stilen er acceptabel til god, med en højstillet
lidt anstrengt galop. Hale føres med cirklende bevægelse over ryglinien. Hovedet føres højt.
Chance til parhøns ved hegn.
2. slip har Roma oplagt chance til parhøns.
Udgår.

Hold 6 side 3

12. Irsk Setter Kaselyckans Fire SE 44583/2016, tæve f. 06.06.2016 Rød F: Red Garlic’s Red Pepper
SE 25675/2011 M: Working Gundogs Blomma SE 45019/2013 Opdrætter: Thomas og Lisa Olsen
Ejer og fører: Agnetea Andersson, Bosjøvägen 19, 711 72 Vedevåg, Sverige.
Fire starter på raps i modvind og anlægger et for det meste stort velanlagt søg med brede udslag.
Stilen er fortrinlig med en jordvindende højstillet kraftig galop, høj ført hoved og livlige
halebevægelser ved vendinger. Jagtlysten er meget stor.
2. Slip fortsætter som 1. slip, men udnytter ikke oplagt chance til parhøns.
3. og 4. slip fortsætter Fire i for det meste store veldækkende søg med enkelte afstikkere.
Udgår.

13. Pointer Top Point Milton SE 21751/2016, han f. 01.03.2016 G/hv
F: Eidemilia’s Dallas T NO 49847/2011 M: Top Point Axi S42081/2009
Ejer: Marina Rydlöv, Gyllevägen 323-0, 231 91 Trelleborg, Sverige
Fører: Bertil Mårtensson.
Wilton starter i modvind på raps og anlægger her et for det meste velanlagt søg med stor bredde.
Farten er høj og stilen smuk med jordvindende galop, der er anelse kort på forbenene. Hoved ført i
ryglinie og derover, livlige halebevægelser ved vendinger.
2. slip udnytter Wilton ikke chance til parhøns.
3. og 4. slip arbejder Wilton som i 1. slip.
5. slip er der en mindre chance til agerhøns
Udgår
14. Nakkehages TD Laika DK 14818/2016, tæve f. 14.07.2016 S/T F: Glavaris DV Diezel DK
15963/2011 M: Nakkehages BD Tilde DK01314/2011
Opdrætter: Peter og Anne Eliasen
Ejer og fører: Christian Bertelsen, Holbækvej 85, 4420 Regstrup
Laika stater i modvind på raps og anlægger her et stort velskolet søg med brede udslag. Farten er
høj. Stilen er fortrinlig med en langstrakt jordvindende galop, høj hovedføring og livlige
halebevægelser. Chance til parhøns.
2. slip fortsætter Laika som i 1. slip, kan her holdes for flere harer.

Hold 6 side 4

3. starter stort og veldækkende, men trættes til sidst.
4. slip støder Laika parhøns med fuld respekt. I 5. slip finder makkerhund parhøns. Laika
sekunderer.
Udgår.

Hold 6 side 5

Kritikker fra Derby 16.03 – 2018
Dommer: Poul Valdemar Nielsen. Nr. 177
1. Breton Grand’s Uniq M Sigi hv/o
F: Faust De Passemarais LOF 263705/33018
M: Klaphattens Benna DK 08747/2011
Opdr.: Hans Henrik Grand
Ejer og fører: Jens Ole Nielsen, Toftevej 10, 8500 Grenå.
Sigi starter på vintersæd i modvind og anlægger her i høj fart et stort velanlagt søg .
Stilen er smuk med en jordvindende energisk galop og højt ført hoved. Jagtlysten er stor
og kontakt til fører god.
3.-4. slip fortsætter Sigi i høj fart og i et for det meste stort velanlagt søgt, der dog
præges af at udslagsbredden varierer fra side til side.
5. slip forlader Sigi anvist terræn med hare.
6. Slip er Sigis arbejde præget af træthed.
Udgår
2. Irsk Setter Red Garlic’s Ingefära SE 11114/2017, tæve f. 11.11.2016 Rød F: Loustic
des Demons de Gergovie DK 14005/2016 M: Red Garlic’s Red Rasberry SE 25681/2011
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19 711 72 Vedevåg, Sverige.
Blev ikke afprøvet pga. af underbid.
3. Gordon Setter Åens Sivert DK 00969/2017, han f. 21.07.2016 S/T F: Glavaris Dv Ztorm
SE 35638/2011 M: Vinterdalens Tillaaen DK 20740/2008 Opdrætter: Morten Geir Søgård
Ejer og fører: Ole Jensen, Grenen 3, 9260 Gistrup
Sivert starter på vintersæd i kraftig modvind og anlægger her et meget stort velanlagt
søg med dybeudslag. Stilen er fortrinlig med en kraftfuld langstrakt galop, høj
hovedføring og livlige halebevægelser.
2.og 3. slip arbejder Sievert usvækket til trods for flere korte hareture.
4. Slip opnår Sivert løs stand, men den strammer op til fast stand. I jagtbar afstand
umiddelbart på siden af Sivert flygter agerhøns. Sivert er rolig i opflugt og skud.
2. præmie

Hold 7 side 1

4. Engelsk Setter Rimvarden’s Fast DK 00744/2017, han f. 28.02. 2016 Tri F:
Bjerkestølen’s Alfa NO 50590/2010 M: Ranætta’s Aija NO 53631/2010 Opdrætter:
Jostein Kloster
Ejer og fører: Ole Frank,
danevej 61,9990 Skagen.
Fast starter på frøgræs i modvind og anlægger her i meget høj fart et meget stort
velanlagt søg med stor bredde. Stilen er fortrinlig med en lav stillet langstrakt
jordvindende galop. Hoved ført i ryg og derover. Livlige halebevægelser, når den vender.
Slutter slippet ulydigt. Chance til parhøns.
2. slip arbejder Fast som i 1. slip. Den holdes for råvildt og makkerhund finder parhøns
på åben mark.
3. slip søger Fast i et enormt søg, men med uens bredde, hvorved den efterlader uafsøgt
terræn.
Udgår
6. Irsk Setter Red Garlic’s Ipren SE 11113/2017, tæve f. 11.11.2016 Rød F: Loustic des
Demons de Gergovie DK 14005/2016 M: Red Garlic’s Red Rasberry SE 25681/2011
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19 711 72 Vedevåg, Sverige.
Ipren starter på frøgræs i modvind i høj fart, i et for det meste velanlagt søg. Stilen er
smuk med en langstrakt galop og hoved ført i ryglinie, livlige halebevægelser ved
vending.
Slutter ulydigt. Chance til parhøns.
2. slip fortsætter Ipren i et for det meste velanlangt søg.
3. arbejder Ipren i et til tider åbent søg.
Udgår.
7. Engelsk Setter Nordvestjydens Malou DK 19187/2016, tæve f. 05.11.2016 Tri F:
Bjerndrups Zanka DK 06384/2011 M: Nordvestjydens Ciwa DK 14098/2009 Opdrætter:
Kennel Nordvestjydens
Ejer og fører:
Kurt Kjærsgaard, Dorfgade 34, 9330 Dronninglund.
Malou starter på raps i kraftig modvind og anlægger et passende sort søg med passende
afstand mellem slagene. Farten er høj, stilen smuk med en jordvindende galop og hoved
ført i ryglinie og derover. Næseryg let faldende. De er livlige halebevægelser. Den
forfølger hare og senere råvildt , men vender tilbage til sin fører.
2. slip arbejder Malou igen i et passende stort søg. Den opnår højrejst stand. Den er
komplet rolig i opflugt og skud, da et par agerhøns flygter umiddelbart foran hunden.

Hold 7 side 2

1. præmie
8. Pointer Fugledes Bird DK 022674/2016, tæve f. 26.01.2016 S/hv F: Fugledes Odin SE
42191/2013 M: Frierfjordens Rit DK 03020/2011
Opdrætter, ejer og fører: Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58 9480 Løkken.
Bird starter på raps i kraftig modvind og anlægger her et stort velanlagt søg, i høj fart, i
god kontakt til sin fører. Farten er høj, stilen god med en jordvindende kort galop med
hoved ført i ryglinie. Næseryg let faldende. Livlige halebevægelser. Bird opnår kortvarig
stand langt fremme, agerhøns flygter uden af Bird er skyld deri.
2. slip fortsætter Bird i et passende stort søg.
3. slip arbejder Bird i et stort veldækkende søg med enkelte afstikkere. Den trættes
tilslut.
Udgår
9. Irsk Setter Red Garlic’s Hot Habanero SE 44818/2016, tæve f. 12.06.2016 Rød F:
Fergal du Pied du Mont LOF 759516/8006 M: Red Garlic’s Juicy Fruit SE 65775/2007
Opdrætter, ejer og fører: Agneta Andersson, Bosjøvägen 19,
Habanero starter på vintersæd i et til tider veldækkende stort søg. Farten er høj, stilen
er god , med et anelse kort forbensaktion, hoved ført i ryglinie og derunder.
Halebevægelser ved vendinger. Jagtlysten er meget stor. Har chance til parhøns ved
hegn.
2. slip starter Habanero veldækkende. Udnytter i chance til parhøns.
Udgår.
11. Engelsk SetterBjergagers Roma DK 18043/2016, tæve f. 28.09.2016 hv/r F:
Heegårds Zuki DK 06680/2014 M: Senja’s Komtesse af Hørup 11567/2012
Opdr.: Asger Stein
Ejer og fører: Sarah Cecilie Jensen, Baggesvognsvej 341, 9870 Sindal
Roma starter på raps i modvind og arbejder her i et begrænset søg i skiftende retninger.
Går sig lidt op mod slutningen af slippet. Farten er moderat. Stilen er acceptabel til god,
med en højstillet lidt anstrengt galop. Hale føres med cirklende bevægelse over
ryglinien. Hovedet føres højt. Chance til parhøns ved hegn.
2. slip har Roma oplagt chance til parhøns.

Hold 7 side 3

Udgår.

12. Irsk Setter Kaselyckans Fire SE 44583/2016, tæve f. 06.06.2016 Rød F: Red Garlic’s
Red Pepper SE 25675/2011 M: Working Gundogs Blomma SE 45019/2013 Opdrætter:
Thomas og Lisa Olsen
Ejer og fører: Agnetea
Andersson, Bosjøvägen 19, 711 72 Vedevåg, Sverige.
Fire starter på raps i modvind og anlægger et for det meste stort velanlagt søg med
brede udslag. Stilen er fortrinlig med en jordvindende højstillet kraftig galop, høj ført
hoved og livlige halebevægelser ved vendinger. Jagtlysten er meget stor.
2. Slip fortsætter som 1. slip, men udnytter ikke oplagt chance til parhøns.
3. og 4. slip fortsætter Fire i for det meste store veldækkende søg med enkelte
afstikkere.
Udgår.
13. Pointer Top Point Milton SE 21751/2016, han f. 01.03.2016 G/hv
F: Eidemilia’s Dallas T NO 49847/2011 M: Top Point Axi S42081/2009
Ejer: Marina Rydlöv, Gyllevägen 323-0, 231 91 Trelleborg, Sverige
Fører: Bertil Mårtensson.
Wilton starter i modvind på raps og anlægger her et for det meste velanlagt søg med
stor bredde. Farten er høj og stilen smuk med jordvindende galop, der er anelse kort på
forbenene. Hoved ført i ryglinie og derover, livlige halebevægelser ved vendinger.
2. slip udnytter Wilton ikke chance til parhøns.
3. og 4. slip arbejder Wilton som i 1. slip.
5. slip er der en mindre chance til agerhøns
Udgår
14. Nakkehages TD Laika DK 14818/2016, tæve f. 14.07.2016 S/T F: Glavaris DV Diezel
DK 15963/2011 M: Nakkehages BD Tilde DK01314/2011
Opdrætter: Peter og Anne Eliasen
Ejer og fører: Christian Bertelsen, Holbækvej 85, 4420 Regstrup
Laika stater i modvind på raps og anlægger her et stort velskolet søg med brede udslag.
Farten er høj. Stilen er fortrinlig med en langstrakt jordvindende galop, høj hovedføring
og livlige halebevægelser. Chance til parhøns.
2. slip fortsætter Laika som i 1. slip, kan her holdes for flere harer.
3. starter stort og veldækkende, men trættes til sidst.
4. slip støder Laika parhøns med fuld respekt. I 5. slip finder makkerhund parhøns. Laika
sekunderer.
Udgår.

Hold 7 side 4

