Kri$kker Derby 2019. HOLD 1 DOMMER

POUL ERIK DAHL

Engelsk se>er Flasch afprøves i 5 slip, viser her et stort oﬀensivt søg, farten er høj og s$len smuk, kraOfuld
ak$on, hovedet føres højt, halen føres passende med bevægelse. Flach opnår i 1 slip stram stand langt ude,
løsner selv og søger meget målre>et frem i terræn, Flach har senere en stand , hvor den avancerer villig,
uden påvisning af vildt, Flach har $l slut en chance $l fasan som ikke udny>es. Ingen præmie uk
Engelsk se>er PVN`s Noah afprøves i 3 slip, viser her et passende stort godt anlagt søg, farten er god og
s$len er god, kraOfuld ak$on, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen pænt med bevægelse. Noah
slu>er med chancer $l fasaner som ikke udny>es. Ingen præmie uk
Irsk Se>er Vorrehøjs Irma afprøves i 5 slip, viser her et stort særdeles vel anlagt søg, udny>er vind og
terræn på bedste måde, farten er høj og s$len fortrinlig, langstrakt ak$on, hovedet føres højt, halen føres
pænt med bevægelse, Irma er lydig og velført, Irma har chance $l fasan som forfølges langt, Irma opnår
stand langt ude , avancerer hårdt, går fasan op og preller langt. Ingen præmie uk.
Engelsk se>er Iris afprøves i 1 slip, viser her et stort for det meste godt anlagt søg, farten varieres fra god $l
høj, s$len er god ,lidt kort ak$on, hovedet føres højt, halen føres passende, Iris opnår høj rejst stand,
nægter her at avancerer. ingen præmie uk.
Gordon se>er Gulluras Arya afprøves i 2 slip, viser her et passende stort lidt ungdommeligt anlagt søg,
farten er god og s$len god, kraOig ak$on, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres $lpas, Arya forfølger
hare ,kommer hur$g $lbage, Arya har chancer $l fasan ved remise. ingen præmie uk
Irsk se>er se>ermosens Darwin afprøves i 3 slip, viser her et stort for det meste godt anlagt søg, farten er
god og s$len god, kraOfuld han hunde ak$on, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres
passende, Darwin her ﬂere perioder hvor intensiteten formindskes , ak$onen bliver slap og s$len forringes.
ingen præmie uk.
Pointer Sjødersjøens Sally afprøves i 2 slip, viser her et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og s$len smuk,
kraOfuld ak$on, hovedet føres højt, halen føres passende med bevægelse, Sally har en stand hvor hun
avancerer villig uden at påvise villd, makker udny>er senere parhøns på anvist terræn, Sally slu>er med
chance $l parhøns som ikke udny>es. ingen præmie uk
Pointer Kvint viser på raps i god vind et stort velanlagt bredsøg , farten er høj og s$len smuk, langstrakt
ak$on, høj ført hoved, halen føres passende, Kvint opnår stram stand, avancerer villig og rejser præcis
parhøns, Kvint er komplet rolig i opﬂøj og skud. 2 slip, Kvint kommer her aldrig igang, søget præges af ﬂere
forkerte vendinger og manglende udslag på bredden. 2 præmie uk.
Breton Davinci afprøves i 2 slip, viser her et stort godt anlagt søg, farten er høj og s$len smuk, energisk
ak$on , højt ført hoved, Davinci har en stand, påviser intet vildt, senere har Davinci svært ved at løsrive sig
fra område , hvor vi har set råvildt, makker påviser her parhøns midt på anvist terræn. ingen præmie uk.
Engelsk se>er Tøbølbjergs O Dylan afprøves i 5 slip, viser her et stort oﬀensivt søg , farten er god og s$len
god, kraOig hanhunde ak$on , hoved føres højt, halen føres passende med bevægelse, O Dylan viser god
udholdenhed og bevarer intensiteten, O Dylan har 2 gange stand uden påvisning af vildt. ingen præmie uk

Gordon se>er Østjyllands Chilli afprøves i 5 slip, viser her et stort særdeles velanlagt søg , farten er god og
s$len god, kraOfuld ak$on, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres passende, Chilli har 3
gange stand, hvor hun avancerer villig uden at påvise vildt. ingen præmie uk.
Engelsk se>er Bjerndrups Carlos afprøves i 5 slip, viser her et stort oﬀensivt søg, farten er høj og s$len
smuk kraOfuld han hunde ak$on, hovedet føres højt, halen føres passende, Carlos har ﬂere kraOige
markeringer, samt 2 gange stand uden påvisning af vildt. ingen præmie uk
Gordon se>er Gulluras Storm afprøves i 5 slip, viser her et stort godt anlagt søg, farten er høj og s$len
smuk, langstrakt ak$on, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, Storm her en stand uden påvisning af
vildt, Storm har chance $l fasan, som ikke udny>es. ingen præmie uk

Kritikker fra hold 2, Dansk Jagthunde Derby – Fredag den 15. marts 2019.
Terrænleder Alex Nissen, Turup, Holevad.
Dommer Anton Dahl
16. IS Vilslev PK Only Starter på vintersæd og når ikke rigtigt at komme i gang, førend makkerhunden opnår
stand for parhøns. 2. slip i raps anlægger Only et passende stort, men noget varieret søgsoplæg i god til høj
fart, i en god til smuk stil med pæn hovedføring, når farten er højest er galopaktionen lang og kraftfuld. I
slutningen af slippet mærker Only fært, snævrer søget ind og kører parhøns op, som prelles. I 3. slip
arbejder Only som tidligere. Ingen Præmie, Udgår.
17. ES Prince er ude i 3 slip på vintersæd og raps, hvor den anlægger et passende stort til stort bredsøg i
god fart og stil. Hovedet føres i niveau med ryglinien, aktionen er lidt kort, men energisk. Til tider kan Prince
virke lidt tung. I første slip opnår Prince hurtigt stram stand, avancerer villigt og rejser præcis parhøns, som
prelles i opfløj og skud. 1. Præmie UK, Fortsætter.
18. B Strandby Fille er ude i 4 slip på raps og vintersæd hvor den i første slip anlægger et noget tilfældigt
søg, langs hegn og skrub. Dette bedrer sig gennem dagen til et stort, til tider lidt åbent søg i god fart og stil,
med pæn hovedføring og en energisk galopaktion. I 2. slip opnår Fille stram stand, som holdes pænt længe.
Da fører er oppe ved den, kommer makkerhunden til, går foran og bringer parhøns til flugt, Fille kan holdes
i opfløj og skud. 1. præmie UK, Fortsætter.
20. P Fugledes Choco er ude i 3 slip på raps og vintersæd hvor den anlægger et stort og korrekt bredsøg i
god kontakt. Farten er høj og stilen smuk med en pæn hovedføring og en lang og energisk galopaktion. I 2.
slip finder makkehunden parhøns på anvist terræn. I 3. slip opnår Choco stram stand og avancerer villigt af
to omgange, rejser præcis parhøns med rimelig ro i opfløj og skud. 1. Præmie UK, Fortsætter.
21. ES PVN’s Nazar er ude i 3 slip på vintersæd og raps hvor den anlægger et passende stort søg med flere
forkerte vendinger. God kontakt. Farten og stilen er god med hovedet ført i noveau ryglinien, en lidt kort,
men energisk galopaktion. I 2. slip mærker Nazar fært og kører målrettet frem i terrænet, for til slut at opnå
stram stand. Da fører er indenfor jagtbar afstand letter parhøns ret foran Nazar, som preller i opfløj og
skud. 1. Præmie UK, Fortsætter.
22. IS Dee er ude i 2 lange slip på raps og vintersæd hvor den anlægger et stort, til tider åbent og
ustruktureret, søg.
Farten er høj og stilen god, når farten er højest dog smuk. Hovedet føres primært i niveau med ryglinien og
lidt over, galopaktionen er lang og jordvindende, men kan dog virke lidt vuggende. I 2. slip opdager den at
makkerhunden langt ude har stand og trods førerens protester, kører den ret ud til makkerhunden, går
foran og rejser parhøns, som den preller på. Ingen præmie UK, Udgår
23. P Södersjöns Finn Mcmissile er ude i 2 lange slip på vintersæd og raps hvor den ind i mellem søger i
nogle brede slag, mens søget til andre tider er noget tilfældigt. Farten er høj og stilen god med hovedet ført
primært i niveau med ryglinien, en langstrakt galopaktion og en lidt kedelig haleføring. I 1. slip opnår
Missile stand nogle sekunder efter makker, Missile kan holdes, da parhøns flygter i forbindelse med at
føreren har fået besked på at trække hunden tilbage. I 2. slip har den 2 chancer til agerhøns, som
makkerhunden bringer sig i kontakt med.

24. ES PVN’s Nadine er ude i 3 slip på raps og vintersæd, søget er passende stort, dog med tendens til lidt
forkerte vendinger. Farten og stilen er god med ført primært i niveau med ryglinien, en lidt kort, men
energisk galopaktion. I 1. slip opnår Nadine en stram stand, nogle sekunder før makkerhunden. Da
makkerhunden skal trækkes tilbage flygter parhøns, som lå ret foran Nadine, de prelles i opfløj og skud. 1.
Præmie UK, Fortsætter.
25. ES Vestsalling Abby er er ude i 2 slip på vintersæd og raps, hvor den anlægger et passende stort til stort
bredsøg, med korrekte vendinger, i god kontakt. Farten er god til høj og stilen god til smuk med en pæn
hovedføring og en langstrakt galopaktion. Den har en stand hvor parhøns kort forinden er flygtet, men løser
dog selv. Makkerhunden påviser parhøns. I 2. slip i kuperet terræn ses parhøns i luften, hvor Abby
formodes at befinde sig, uden at situationen kan bedømmes. Kort efter opnår Abby stram stand ind mod
levende hegn, agerhøne flygter og Abby kan fløjtes til ro i opfløj og skud. 1. præmie UK, Fortsætter.
26. P Fugledes Charly er ude i 2 slip, hvor den anlægger et passende stort søg i god fart og en varieret stil,
med hovedet ført primært i niveau med ryglinien, men også lidt under. Galopaktionen synes kort. I 1. slip
mærker Charly fært, opnår kortvarig stand, løser med det samme og roder lidt rundt på jordfært i området,
hvorved den bringer parhøns til flugt, som prelles kort. I slutningen af slippet opnår den en stram stand,
hvor den avancerer trægt, over længere afstand, uden at påvise vildt. Ingen præmie, Udgår.
27. ES Arica starter slippet med at søge tilbage til førerens bil og vil ikke ud på marken. Dette gentager sig
endnu engang. Ingen præmie UK, Udgår.
28. ES Sisto er ude i 3 slip på raps og vintersæd hvor den til tider arbejder i nogle store gode slag, til andre
tider er søgsoplægget dog noget varieret, med flere stop og interesse for remise. (Det skal dog nævnes at
føreren, af personlige årsager, fører hunden for første gang.) Farten er god til høj og stilen god til smuk.
Hovedet bæres højt og når farten er højest er galopaktionen lang og kraftfuld. Halen føres pænt. I 1. slip
har Sisto chance til parhøns, som makkerhunden påviser, de prelles et pænt stykke på vej. I 2. slip
forsvinder Sisto, sammen med makkerhunden, en periode ud af anvist mark. I 3. slip opnår Sisto stram
stand, løser lige inden føreren er fremme og har svært ved at gå ud i søg igen. Ingen præmie UK, Udgår.
30. P Mjølners Maggi er ude i 3 slip på raps og vintersæd hvor den anlægger et stort og til tider lidt åbent
søg i høj fart og smuk stil med en pæn hovedføring og en let smidig galopaktion. I et langt 2. slip opnår
Maggie på en kuperet mark stand langt ude, løser selv og søger direkte gennem hegn, ud af anvist mark,
hvor den forsvinder en længere periode. I 3. slip virker Maggie lidt træt, idet hovedet nu sænkes en del.
Makkerhunden finder og behandler parhøns på anvist terræn. Ingen Præmie UK, Udgår.

Dansk Jagthunde derby 2019
Hold 3.
Teræn: Urup/Skellerup
Terrænleder: John Skovgård
Dommer: John Bak

Lodtr.nr. 31 Eng. Setter Danceætten’s Lemon De Malou
1. Slip. Lemon slippes på raps i modvind. Viser et velanlagt søg med gode udslag. Farten er høj.
Stilen er god til smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien og over. Langstrakt galopaktion.
Lemon slutter slippet af med at forlade anvist terræn, og er væk i lang tid.
2.Slip. Lemon slippes på vintersæd i modvind. Viser et par gode slag, forlader herefter anvist
terræn, og er væk i længere tid. Ingen præmie UK
Lodtr.nr. 32 Eng. Setter Riff
1.Slip. Riff slippes på raps i modvind. Viser et ungdomligt søg som mangler struktur og plan.
Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En kraftfuld galopaktion. Pæn
ført hale med bevægelse.
Riff er ude i yderligere 3 slip, henholdsvis på vintersæd og raps i modvind. Søget er nu bedre anlagt
med gode udslag. Fart og stil som tidligere. I 3. & 4. slip er der chance til agerhøns. Ingen præmie
UK
Lodtr.nr. 35 Gordon Setter Nakkehages SW Skye
1.Slip. Skye slippes på raps i modvind. Viser et stort søg uden plan og struktur. Farten er høj. Stilen
god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Hængende hale uden
bevægelse. Skye går af hånd og jagter selvstændigt på ikke anvist terræn. Ingen præmie UK
Lodtr.nr. 36 Engelsk Setter Danceætten’s Leroy De Malou
1. Slip. Leroy slippes på raps i modvind. Leroy starter forsigtigt ud, men går sig op og viser et godt
anlagt søg med tilpas bredde udslag. Farten er i starten moderat senere god. Stilen er god med
hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Leroy
opnår stand, går villigt frem på ordre, rejser præcist parhøns, ro i opflugt og skud.
2.Slip. Leroy slippes på vintersæd i modvind. Søg, fart og stil som 1. Slip. Leroy bevarer det gode
indtryk. 1. Præmie UK
Lodtr.nr. 37 Engelsk Setter Bjerndrups Bæver
1.Slip. Bæver slippes på raps i modvind. Viser et søg med bredde udslag, men mister terræn da han
slår bagud i terrænet i højre side. Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i niveau med
ryglinien. En kraftfuld galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Fasan flygter fra området hvor
Bæver arbejder, Bæver går kort efter.
2. Slip. Bæver slippes på vintersæd i modvind. Viser et stort velanlagt søg. Fart og stil som
tidligere. Der er oplagt chance til agerhøns.
3.Slip. Bæver slippes på vintersæd i modvind. Søg, fart og stil som 2. slip. Bæver opnår stand, går
villigt frem på ordre, rejser præcist agerhøns, ro i opfløj, men noget urolig i skud og bliver svær at
koble. 2. Præmie UK
Lodtr.nr. 38 Pointer Södersjöns Rusty
1.Slip. Rusty slippes på raps i modvind. Viser i starten et godt anlagt søg med gode udslag, kunne
ønskes mere dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk med højt ført hoved. En
langstrakt kraftfuld galopaktion. Pæn ført hale.
Rusty er ude i yderligere 3 slip på henholdsvis vintersæd og raps. Fart, søg og stil som 1. slip. I 3.
slip er chance til agerhøns. I 4. slip opnår Rusty stand, går forsigtigt frem på ordre, rejser præcist
agerhøns, ro i opflugt og skud. 1. Præmie UK

Lodtr.nr. 39 Engelsk Setter Danceætten’s Legrey De Malou
1. Slip. Legrey slippes på raps i modvind. Viser er godt anlagt søg med bredde udslag. Farten er høj.
Stilen er god til smuk med hovedet ført over ryglinien. En langstrakt galopaktion. Hængende hale
uden bevægelse. Legrey opnår stand langt ude, inden vi er oppe løser Legrey selv.
Legrey er ude i yderligere 3 slip henholdsvis på vintersæd og raps. Søg, fart og stil som 1. slip. Der
er oplagt chance til agerhøns i 2. og 4. slip. Ingen præmie UK
Lodtr.nr. 40 Engelsk Setter Vestsalling Cora
1. Slip. Cora slippes på raps i modvind. Viser i starten et søg i det mindste, som slippet skrider frem
går Cora sig op, og viser et godt anlagt søg med tilpas bredde udslag. Farten er god. Stilen er god
med hovedet ført over ryglinien. En tilpas lang galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Cora
kører frem i marken, opnår stand, inden føreren er oppe, letter agerhøns ret foran Cora som går kort
efter.
Cora er ude i yderligere 2 slip på henholdsvis vintersæd og raps. Søg, fart og stil som tidligere. I 2.
slip er der god chance til agerhøns, som makkeren udnytter. I 3. slip opnår Cora stand, går villigt
frem på ordre, kan ikke påvise vildt, fasan letter et stykke ude til venstre. Cora opnår ny stand, går
villigt frem på ordre, rejser præcist agerhøne, acceptabel ro i opflugt og skud. 1. Præmie UK
Lodtr.nr. 41 Irsk Setter Norrsetter SA Bagherra
1.Slip. Bagherra slippes på raps i modvind. Viser et søg med bredde udslag som dog skæmmes af
kovendinger i højreside, som slippet skrider frem bedres søget til godt anlagt uden forkerte
vendinger. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En kraftfuld galop.
Pæn ført hale uden bevægelse. Bagherra opnår stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt.
2.Slip. Bagherra slippes på vintersæd i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas bredde udslag,
senere i slippet bliver søget i mindste lag. Stilen skæmmes af lavt ført hoved og en kort galop.
Bagherra opnår stand, går villigt frem på ordre, rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og skud. 2.
Præmie UK
Lodtr.nr. 42 Breton Strandbys Fie
1.Slip. Fie slippes på raps i modvind. Viser et søg som skæmmes af en del stop, og der mangler
kontinuitet i søget. Farten er moderat til god. Stilen er acceptabel med hovedet ført i niveau med
ryglinien. En kort galopaktion.
Fie er ude i yderligere 3 slip, henholdsvis på vintersæd og raps. Fie arbejder bedre i disse slip, men
stadig med en del stop. Stilen er nu god. I 2. slip opnår Fie stand 2 gange, begge gange går fie villigt
frem, men kan ikke påvise vildt. I 3 slip arbejder Fie på fært og opnår stand flere gange, føreren
træder fasan op bagved Fie. I 4.slip er der god chance til agerhøns. Ingen præmie UK
Lodtr.nr. 43 Pointer Fugledes Cadet
1.Slip Cadet slippes på vintersæd i modvind. Tager et godt slag, opnår stand, kommer for tæt på,
agerhøns flygter, går kort efter.
Cadet er ude i yderligere 3 slip på vintersæd og raps. Viser et stort velanlagt søg med bredde udslag.
Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion.
Hængende hale uden bevægelse. I 3. slip opnår Cadet stand, går forsigtigt frem på ordre, kan ikke
påvise vildt. I 4. slip opnår Cadet stand, går villigt frem på ordre, rejser præcist agerhøns, ro i
opfløj, da pistolen klikker skydes der senere, alt ok. 1. Præmie UK
Lodtr.nr. 44 Engelsk Setter Nordvestjyden’s Nia
1.Slip Nia slippes på vintersæd i modvind. Viser et par gode slag, makkeren finder fugl.
2.Slip. Nia slippes på vintersæd i modvind. Kører hårdt ret frem i marken, opnår stand langt ude
som holdes længe, går villigt frem på ordre i flere tempi, rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og
skud.
3.Slip. Nia slippes på raps i modvind. Viser et velanlagt søg med tilpas bredde udslag og passende
dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien og

over. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Nia opnår stand, går forsigtigt frem
på ordre, rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og skud. 1. Præmie UK
Lodtr.nr. 45 Breton Engbjergvejs Naele
1.Slip Naele slippes på vintersæd i modvind. Viser et godt anlagt søg med gode udslag. Farten er
god til høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En energisk galopaktion.
2.Slip. Naele slippes på vintersæd i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Naele opnår stand, da
føreren er oppe i jagtbar afstand letter agerhøns ret foran Naele, ro i opflugt og skud. 1. Præmie
UK
Lodtr.nr. 46 Irsk Setter Norrsetter SA Cooper
1.Slip. Cooper slippes på vintersæd i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas bredde udslag.
Farten er god til høj. Stilen er god til smuk med højt ført hoved. En kraftfuld langstrakt galopaktion.
Hængende hale uden bevægelse.
Cooper er ude i yderligere 3 slip på vintersæd og raps. Søg, fart og stil som 1. slip.
I 3. slip er der chancer 2 gange som makkeren bringer sig i kontakt med. I 4. slip opnår Cooper
stand, kommer for tæt på, agerhøns flygter. Acceptabel ro i opfløj. Ingen præmie UK

Dansk Jagthunde Derby 2019
Hold 4 - Fredag den 15. marts 2019
Dommer Søren Stenhøj Jørgensen, 162
48 P Mjølners My dk07303/2017 v. Jens Have
My starter på græs i modvind og skrå sidevind. Den anlægger indledningsvis et stort og godt bredsøg, der
bliver noget fremadrettet, som slippet skrider frem. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt
galopaktion, hvor hovedet bæres i niveau med ryglinjen. Halen hænger lidt. Den udviser stor jagtlyst.
Den opnår en løs stand langt fremme i marken. Den følger op ad flere gange, for til sidst at gå i søg igen.
Den slippes på rapsmark i modvind. Den kaldes ind ved makkers resultatløse stand. Dens søg bliver
efterfølgende noget stikkende frem i terræn, og den virker noget ulydig. På vintersæd går den ret frem i
marken, og anlægger et søg langt væk fra fører.
Ingen præmie UK
49 GS Sydåens U Maika dk10700/2017 v. Jan Poulsen
Maika starter på græs i modvind og skrå sidevind. Den anlægger indledningsvis et stort og godt bredsøg.
Som slippet skrider frem, bliver søget noget snævert. Farten er høj. Stilen er god, præget af en lidt kort
galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Senere tabes hovedet momentvis. Halen
hænger lidt. Den udviser stor jagtlyst. Kan kaldes ind ved makkers resultatløse stand.
Den afprøves yderligere 3 gange, hvor den især i rapsmark forbedrer det stilmæssige indtryk. Den slutter
med liggende stand lidt foran makkerhund, som også tager selvstændig stand. Agerhøns flygter inden
rejseordre gives. Der skydes. Her forfølger Maika de flygtende fugle, går i søg langt fremme i marken, og er
her meget svær at koble.
2. præmie UK
50 ES Høgdebrotets Lady Lexus no45217/17 v. Arne Hovde
Lexus starter på græs I modvind. Den anlægger et svingende og noget ungdommeligt søg uden struktur og
fremdrift. Farten er for det meste høj. Stilen er god, præget af en noget ungdommelig galopaktion. Hovedet
føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt. Den virker noget umoden.
Den prøves i raps i modvind. Den efterlader samme indtryk som i første slip. Makker bringer sig i kontakt
med fasan.
Ingen præmie UK
51 ES Lammefjordens Cilla fi30325/17 v. Kari Juntunen
Cilla starter på græs i modvind. Den anlægger et stort og godt søg med brede udslag og god dybde mellem
slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med
ryglinjen og derover. Halen bæres flot. Den udviser stor jagtlyst. Den er lydig.
På lille rapsmark bliver søget noget rodet, og marken bliver ikke afsøgt fornuftigt. På vintersæd viser den
igen formatet fra 1. slip. Den afprøves efterfølgende to gange på raps, hvor makker påviser fugl. Cilla går
lidt ned til sidst.
Ingen præmie UK
52 P Krogsøgårds Saga dk04849/2017 v. Tue Iversen
Saga starter på græs i modvind. Den anlægger et meget stort søg med meget brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god. Det er en ekstrem stærk hund at se på. Den har en kraftfuld
langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen. Det vugger dog noget op og ned, når
hunden arbejder. Halen bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Der fløjtes en del.
I 2. slip på raps anlægger den et stort og godt søg. Men, som slippet skrider frem, arbejder den sig ind på
nabomarken, hvor den er svær at koble. I sidste slip på vintersæd stikker den ret frem i marken, og søger
for sig selv. Kan til sidst kobles.
Ingen præmie UK

53 IS Vorrehøjs Ingo dk09685/2017 v. Flemming Jensen
Ingo starter på græs i modvind. Den anlægger et flot, stort og godt søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet bæres i
niveau med ryglinjen. Halen bæres flot. Den udviser stor jagtlyst. Den er lydig. En dejlig hund at se på.
I 2. slip på raps arbejder den for det meste godt. Slutter med at rode på lidt fært og gå ned i kadence.
På vintersæd kommer den over agerhøne. Den er lidt urolig, da agerhønen flygter. I sidste slip på rapsmark
slår den flere gange bag ud i marken. Makker påviser agerhøns.
Ingen præmie UK
54 ES Scotty dk14826/2017 v. Kenneth R Svenningsen
Scotty starter på græs i modvind. Den anlægger et stort og godt søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god, præget af en lidt tung og kort galopaktion, hvor hovedet bæres
i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Den er lydig. Den har en
kort stand for lærker.
I 2. slip på raps forlader den anvist terræn, men kan fanges hurtigt. Den får en chance til på raps, hvor den
slår noget bagud i marken. Slutter med højrejst stand. Den går villigt frem på ordre og rejser præcist
parhøns. Den er rolig i opflugt og skud, men forfølger kort de flygtende fugle.
2. præmie UK
55 ES Nordvestjydens Oscar dk12265/2017 v. Ole Dahl Madsen
Oscar starter på græs i modvind. Den anlægger et stort søg med brede udslag og god dybde mellem
slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen og derover. Halen hænger lidt. Den udviser stor jagtlyst. Den har en kortvarig stand, som den selv
løser.
Den afprøves yderligere 3 gange, hvor den fastholder indtrykket fra 1. slip. Makker påviser fugl i det ene
slip. Den opnår til sidst selvstændig højrejst stand ved siden at makker, som ligger i stand. Inden
makkerhundens fører giver rejseordre, letter agerhøns foran hver sin hund. Der skydes. Oscar forfølger
kort, men kommer hurtigt tilbage.
1. præmie UK
56 IS Malstabodarna Skye dk07214/2018 v. Jan Lorentzen
Skye starter på græs i modvind. Den anlægger et stort og veldækkende søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau
med ryglinjen. Halen bæres flot med bevægelse. Den udviser stor jagtlyst. Den respekterer hare.
Den prøves 4 gange mere, hvor den fastholder indtrykket fra tidligere. Den udnytter ikke chance til single
agerhøne. Den opnår til sidst højrejst stand. Den går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns. Den er
komplet rolig i opfløj og skud.
1. præmie UK
57 P Riff dk03792/2017 v. Bent Petersen
Riff starter på græs i modvind. Den anlægger et stort og veldækkende søg med brede udslag og god dybde
mellem slagene. Den har enkelte forkerte vendinger i højre side. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en
langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen hænger lidt. Den udviser stor jagtlyst.
I 2. slip på raps efterlader den samme indtryk som i 1. slip. På vintersæd får den ikke højre side med og
forbigår single agerhøne. I et sidste slip på raps opnår den intet positivt.
Ingen præmie UK
58 P Fugledes Chilli dk05424/2017 v. Flemming Fuglede Jørgensen
Chilli starter på raps i modvind. Den opnår straks højrejst stand. Den går villigt frem på ordre. Rejser fasan,
som forfølges kort. Der skydes efterfølgende over hunden.

I 2. slip på raps anlægger den et stort veldækkende søg med brede udslag og god dybde. Farten er høj.
Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen. Halen bæres
pænt i forlængelse af samme. Den udviser stor jagtlyst. Der fløjtes noget i slippet.
1. præmie UK
61 ES Alba se58127/2017 v. Alexander Bennergård
Alba slippes i raps i modvind. Makker finder straks fugl. Slippes med ny makker. Alba tager hurtigt stand.
Den avancerer ad flere gange, men påviser ikke vildt.
Senere i raps anlægger den et stort og godt søg med brede udslag og god dybde mellem slagene. Farten er
høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen
bæres pænt. Den udviser stor jagtlyst. Den er lydig.
Den har en stand uden påvisning af vildt. Dette gentager sig. Den kommer senere i kontakt med fasan, som
forfølges. Den kan kaldes fra. Forbigår til sidst fasan.
Ingen præmie UK

Sandby, den 17. marts 2019
Søren Stenhøj Jørgensen, 162

Dansk Jagthunde derby 2019
Hold 5.
Teræn: Vierne-Gamby
Terrænleder: Anne Marie Larsen
Dommer: Anders Varming

Lodtr.nr. 60 Eng. setter Nadim.
Nadim slippes på vintersæd. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg med enkelte forkerte
vendinger. God-høj fart. God stil, med hovedet ført i og over ryglinje, en tilpas lang og let galopaktion og
pænt ført hale med sparsom bevægelse. 2. slip i raps: Her søger Nadim passende stort med enkelte
forkerte kontaktvendinger. 3. slip i raps: Igen søger Nadim passende stort med god intensitet. Hun støder
en single agerhøne og preller kort. 4. slip i raps: Igen arbejder Nadim stort og usvækket. Hun opnår stand,
tager et par skridt og agerhøns flygter ret foran hende. Nadim preller noget.
Udgår

Lodtr.nr. 62 Eng. setter. Sir Bob av Bokkebdal’n
Bob slippes på vintersæd. Han anlægger et noget tilfældigt søg, med flere slag bagud i terrænet. God-jævn
fart. God stil med hovedet ført i ryglinje, en passende lang, men noget tung galopaktion og pænt ført hale
med let bevægelse. 2. slip på raps: Her søger Bob stort med nogle forkerte vendinger i begge sider. Fart og
stil som tidligere. Han opnår stand, men løser selv. Senere ny stand som holdes længe. På ordre går han
noget trevent frem og rejser til sidst parhøns. Han er rolig i opflugt og skud.
2. pr. UK.

Lodtr.nr. 63 Pointer. Spring og Kells Abrakadabra
Abra slippes på stub. Han anlægger et stort og i perioder lidt åbent søg. Høj fart. God stil, med hovedet ført
i og over ryglinje, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med sparsom bevægelse. Chance
for fasan i mergelgrav som makker bringer sig i kontakt med. Slutter med at forlade anvist terræn med en
hare. 2. slip i raps: Her søger Abra stort, men særdeles veldækkende i høj fart og god stil. 3. slip i raps: Igen
søger Abra stort og godt, men starter med at slå bagud i terræn og misser derved chance for agerhøne som
makker påviser. Abra ser denne og preller kort. 4. slip i raps: Her søger Abra i starten stort, men trættes nu
og farten og søget mindskes nu noget.
Udgår.

Lodtr.nr. 64 pointer. Carnbrings Bombay Sapphire
Sapphire slippes på stub. Hun anlægger her et stort søg med enkelte forkerte vendinger. God-høj fart. God
stil, med hovedet ført i ryglinje, en lidt kort, men ganske energisk galopaktion og halen føres hængende
uden bevægelse. Sapphire har i slippet en stand som den selv løser. Ved mergelgrav bringer Sapphire en
fasan til flugt og preller noget. 2. slip på raps: Her søger sapphire stort og i perioder noget egenrådigt. Fart
og stil som tidligere. Forsvinder i skov og bliver nu lidt svær at få koblet. 3. slip på raps: Igen søger Sapphire
stort og egenrådigt i en lidt kort aktion.
Udgår.

Lodtr.nr. 65 eng. setter. Luna
Luna slippes på stub. Hun anlægger her et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er
god. Stilen er smuk med højt båret hoved, en tilpas lang og let galopaktion og pænt ført hale med god
bevægelse. 2. slip på raps: Her søger Luna i perioder noget snævert, i svingende fart. Stil som tidligere. Hun
har i slippet enkelte markeringer som hun selv løser. 3. slip på raps: Nu søger Luna passende stort i god fart
og stil. 4. slip i raps: I starten søger Luna passende stort. Hun får kontakt med en bekkasin. Dette giver
jagtlyst og Luna søger nu stort i høj fart og smuk stil. Det lykkes desværre ikke at få bragt Luna direkte for
fugl.
Udgår

Lodtr.nr. 66 Breton Louis
Louis slippes på stub. Han anlægger her et stort søg, med enkelte forkerte vendinger. God fart. God stil,
med hovedet ført i og over ryglinje og en tilpas lang og kraftfuld galopaktion. 2. slip på raps: Her søger Louis
passende stort og veldækkende, i god fart og stil. Han opnår stand, men løser selv. 3. slip i raps: Igen søger
Louis stort og godt. I dalsænkning ses parhøns flygte fra området hvor Louis arbejder uden at situationen
kan vurderes. 4. slip i raps: Også her arbejder Louis stort og usvækket. 5. slip i raps: Her arbejder Louis
passende stort i god fart og stil. Makker finder parhøns langt ude til venstre.
Udgår.

Lodtr.nr. 68 Pointer. Södersjöns Jeff.
Jeff slippes på raps. Han går her i et meget stort og i perioder lidt egenrådigt søg. Farten er høj. Stilen er
god, med hovedet ført i ryglinje, for det meste en tilpas lang galopaktion, men momentvis virker
bagbensaktionen lidt kort. Halen føres hængende uden bevægelse. Jeff støder en fasan og preller kort.
2. slip på raps: Her søger Jeff alt for åbent og egenrådigt. Helt uden kontakt til sin fører.
Udgår

Lodtr.nr. 69 Gordon setter Troldmarkens Lester
Lester slippes på raps. Han søger her passende stort i og ganske velanlagt. Jævn-god fart. God stil, med
hovedet ført i ryglinje, en tilpas lang, men lidt tung galopaktion og pænt ført hale med god bevægelse.
Lester har flere gange stand som han selv løser. Makker bringer sig i kontakt med en fasan.2. slip i raps: Her
søger Lester stort og ganske velanlagt, i god fart og stil. 3. slip i raps: Her søger Lester stort med enkelte
forkerte vendinger. Chance for parhøns som makker bringer sig i kontakt med. 4. slip i raps: Her søger
Lester igen stort, men lidt defensivt. Stadig i god fart og stil.
Udgår

Lodtr.nr. 70 Eng. setter Kleopatra.
Kleopatra slippes på raps. Hun anlægger her et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. God
fart. God stil, med hovedet ført i ryglinje, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med let
bevægelse. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns to gange, og der ses yderligere et par lette fra
terrænet. 2. slip i raps: Her søger Kleopatra stort med enkelte forkerte vendinger. Høj fart og god stil. Hun
har en stand som hun selv løser. Makker finder parhøns.
Udgår.

Lodtr.nr. 71 eng. setter Nordvestjyden’s Olga
Olga slippes på raps. Hun søger her passende stort, men med en del forkerte vendinger især i venstre side.
God fart. God stil, med hovedet ført i ryglinje, en tilpas lang galopaktion og pænt ført hale med sparsom
bevægelse. Olga støder to gange agerhøns og preller kort. Der ses yderligere et par agerhøns som letter fra
terrænet. 2. slip på raps: Her søger Olga passende stort i god fart og stil.
Udgår

Lodtr.nr. 72 Eng. setter Frost
Frost slippes på vintersæd. Hun anlægger her et stort momentvis lidt åbent søg. Høj fart. Smuk stil, med
hovedet ført i og over ryglinje, en langstrakt og let galopaktion og pænt ført hale med let bevægelse. Frost
viser momentvis nogen interesse for småfugle. 2. slip på raps: Her søger Frost stort, i høj fart og smuk stil.
Den forsvinder i skov, men kommer dog ret hurtigt ud igen og kobles. 3. slip i raps: Også her søger Frost
stort. Momentvis noget langs med kanter. Fart og stil som tidligere. 4. slip i raps: Også her søger Frost stort.
Nu lige på kanten til at være ude af hånd. Stadig med stor intensitet og i smuk stil. Det lykkes desværre ikke
at få bragt Frost i kontakt med fugl.
Udgår

Lodtr.nr: 73 Eng. setter Tobølbjergs O. Sally
Sally slippes på vintersæd. Hun anlægger her et noget svingende søg. I starten er det noget cirklende,
senere bliver det passende stort og ganske veldækkende. God fart. God stil, med hovedet ført i ryglinje, en
tilpas lang galopaktion og pænt ført hale uden bevægelse. Sally viser momentvis interesse for småfugle. 2.
slip på raps: Her søger Sally for det meste passende stort, men momentvis snævres søget noget ind og
bliver lidt cirklende. Ellers god fart og stil.
Udgår.

Lodtr.nr. 74 Eng. setter Melsgård U. Nivana
Nivana slippes på vintersæd. Han anlægger her et noget svingende søg. I perioder noget snævert, senere
passende stort. Farten er svingende fra jævn-god. Stilen er god når han strækker ordentligt igennem. Højt
båret hoved, en tilpas lang galopaktion, men periodevis bliver bagbensaktionen noget kort. Halen føres
hængende i sabelform. Nivana udviser momentvis nogen interesse for småfugle. 2. slip i raps: Her søger
Nivana for det meste passende stort, men med mange forkerte vendinger i venstre side. Som slippet skrider
frem indskrænkes søget noget.
Udgår

Lodtr.nr. 75 Pointer Analog CI Lord Arthur
Arthur slippes på vintersæd. Han anlægger her et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Godhøj fart. God stil, med hovedet ført i ryglinje, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med
sparsom bevægelse. 2. slip på raps: Her søger Arthur stort med en del forkerte vendinger i venstre side. 3.
slip i raps: Her søger Arthur stort og godt i god fart og kraftfuld galopaktion. 4. slip i raps: Igen søger Arthur
stort og usvækket i en kraftfuld galopaktion. Desværre lykkes det ikke at få Arthur bragt for fugl.
Udgår.

Derby Hold 6.

Kat.nr. 62 IS. Bonny
Bonny slippes på stub anlægger her i god fart et for det meste godt bredsøg, har nogle slag bagud i terræn,
stilen er med hoved i og over ryglinje, der kunne ønskes mere stræk i galoppen.2, slip arbejder her stort og
godt, chance til fasan som makkerhund finder, stadig er det ønskeligt med mere stræk i galoppen.
Ingen Præmie.

Kat.nr 6 B. Vincent
Vincent anlægger på stub et godt bredsøg i god fart og en energisk stil, der ses ikke vildt i slippet2. slip
søger stort og godt først i brak senere Raps, i brak ses en fasan i luften uoverskueligt, senere i raps finder
makkerhund fasan, 3 slip på vintersæd meget hurtigt finder makkerhund parhøns.4, slip på vintersæd
bevarer indtryk fra tidligere, der ses agerhøne lette i området ved hegn, hvor hundene befinder sig
uoverskueligt, tilslut i slippet ved solbærbuske ses igen agerhøne i luften, uden det lykkes for Vincent at
sætte denne.
Ingen Præmie.

Kat.nr 23. ES Høst
Høst anlægger på stub et stort indimellem noget selvstændigt søg med flere slag bagud i terræn, farten er
god til høj kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved.2, slip på raps søger her stort og godt med enkelte
afstikkere frem i terræn, chance til agerhøns, som makkerhund finder.3, slip på vintersæd bevarer indtryk
fra tidligere, der ses ikke vildt.
Ingen præmie.

Kat.nr. 67. IS Settermosen Devil
Devil slippes på stub anlægger her i høj fart og smuk stil et stort bredsøg, langstrakt galopaktion og hoved i
og over ryglinje, opnår stand på bakketop, på vejen derop mister vi udsyn til standen, og vi ser Devil i søg
igen, uoverskueligt. 2, slip starter her i brak senere raps, der ses en fasan i luften i brak, uoverskueligt,
senere i raps bevarer sit gode indtryk opnår stand men påviser ikke vildt, lidt efter stødes fasan i området,
som forfølges kort, 3, slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk, der ses ikke vildt.
Ingen præmie.

Kat.nr. 28 ES Maclau Hitched Ginny Cocktails.
Ginny anlægger på raps et stort offensivt søg I høj fart stilen er smuk med hoved i og over ryglinje god
langstrakt galopaktion, opnår stand avancere villigt på ordre der ses ikke vildt, på et tidspunkt ses fasan i

luften ved hegn i området hvor Ginny befinder sig, uoverskueligt.2, slip på raps arbejder her stort og godt,
mærker fært opnår stand løser selv, arbejder herefter på fært over et længere stykke, opnår stand, da vi
når op letter fasan for enden af marken ret foran Ginny, acceptabel ro i opflugt, Ginny dækkes af der er ro i
skud.
1, præmie
Forsætter.

Kat.nr 14. ES Bowie
Bowie anlægger på raps et godt bredsøg i god fart, er indimellem noget fokuseret på hegn, men kan kaldes
fra, stilen er med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, arbejder tilslut i slippet godt i brak, der ses
råvildt flygte, Bowie respektere dette.2, slip på raps anlægger her et godt bredsøg, opnår stand avancere
villigt på ordre rejser præcist enlig agerhøne, ro i opflugt og skud.
1. præmie
Forsætter

Kat.nr 54 GS Gullara’s Wilma
Wilma anlægger på raps i høj fart momentvis et godt søg, har dog mange afstikkere frem og tilbage i
terræn, stilen er med en god kraftfuld galopaktion hoved føres i og over ryglinje, slutter slippet med at
forlade anvist terræn.2, slip søger er meget åbent og selvstændigt.
Ingen præmie.

Kat.nr. 10 ES Atos
Atos anlægger på raps et for det meste godt bredsøg der kunne dog ønskes mere dybde mellem slagene,
stilen er god med en kraftfuld galopaktion højtbåret hoved, i brag arbejder Atos i et godt jagtsøg, 2, slip
arbejder her som tidligere, der kunne ønskes mere brede og fremdrift i søget.
Ingen Præmie

Kat.nr 77 P. Krogsøgård’s Bruen Sussi
Bruen anlægger her på raps et stort og godt bredsøg i høj fart stilen er smuk med en kraftfuld galopaktion
hoved i og over ryglinje, tilslut i slippet mærkes fært og får parhøns på vingerne god chance som ikke
udnyttes, forfølges kort men kaldes hurtigt til orden.2, slip på vintersæd tager et par gode slag, bevarer
indtryk fra tidlige, chance til parhøns som stødes i god vind, forfølges kort men kaldes til orden.
Ingen præmie.

Kat.nr. 9. ES. Ask
Ask anlægger på raps i god til høj fart et godt bredsøg, stilen er god med en kraftfuld galopaktion og
højtbåret hoved, makkerhun finder fugl fremme i terræn, hvor Ak ikke er kommet frem.2, slip bevarer
indtryk fra tidligere, chance til fasan som trædes op på terræn.3, slip på vintersæd, bevarer intryk der ses
agerhøne i luften ved hegn, uoverskueligt, senere i slippet ved solbærbuske ses agerhøne i luften i området
hvor hundene befinder sig.
Ingen præmie

Kat.nr. 52 GS Gullara’s Miss Universe
Universe anlægger på raps et godt bredsøgi høj fart stilen er smuk med en lang let aktion og hoved i og over
ryglinje, opnår i slippet stand 2 gange med avance påviser ikke vildt, tilslut i slippet stødes parhøns som
forfølges kort, kaldes hurtigt til orden.2, slip på vintersæd bevarer indtryk fra tidligere, har i slippet stand 2
gange uden påvisning af vildt.
Ingen præmie.

Kat.nr.33 ES Nordvestjydens Odin.
Odin anlægger på raps i god til høj fart et stort og godt bredsøg, stilen er smuk med en kraftfuld
galopaktion og højtbåret hoved, sekundere makkerhunds resultatløse stand 2 gange i slippet, tilslut i slippet
chance til parhøns som makkerhund finder.2, slip starter her stort og godt, mærker hen i slippet fært, og
arbejder langt ud med dette, stand af flere omgange løser selv, uden dette fører noget med sig, der trædes
fasan op på anvist terræn.3, slip på vintersæd bevarer indtryk opnår af flere omgange stand ved hegn, løser
selv, der ses ikke vildt.
Ingen præmie.

2’ Heat Følgende 17 hunde er med.:
ES. Maclau Hitched Ginny Cocktails.
P. Fugledes Cadet
ES. Vestsalling Cora
P. Fugledes Chilli
ES. Vestsalling Abby
ES. Bowie
ES. Nordvestjydens Oscar
IS. Malstabodarna Skye
P. Fugledes Choco
ES. Danceætten’s Leroy De Malou
ES. Prince
ES. Nordvestjydens Nia
ES. PVN’S Nazar
P. Sødersjøns Rusty
ES. PVN’S Nadine
B. Strandby’s Fille
B. Engbjergvej’s Naele.

Ginny – Cadet
Begge starter i et fremadrettet søg, Ginny opnår fremme i terræn stand, følger hårdt op parhøns står af,
viser acceptabel respekt, efter koblingsordre ny stand avancerer villigt på ordre rejser parhøns ro i opflugt
og skud, Cadet har også chance til disse.
Ginny forsætter
Cadet omprøves

Cora – Chilli
Chilli anlægger et fremadrettet søg opnår stand, holdes længe under rejseordre berøres hunden, Cora slår
ud til højre opnår stand avancere villigt på ordre påviser ikke vildt, der er tidligere set høns i området, har
herefter svært ved at løsrive sig fra færtforholdene.

Begge udgår.

Abby – Bowie
Begge søger stort og godt, Abby opnår stand avancerer på ordre hårdt frem rejser præcist parhøns,
acceptabel ro i opflugt og skud.
Begge forsætter

Oscar – Skye
Skye anlægger et godt bredsøg, mærker fært, roder lidt på fært, agerhøne flygter fra området, Skye viser
respekt. Oscar anlægger momentvis et godt bredsøg, i perioder fokuseret på makkerhund, opnår stand af
flere omgange agerhøns letter på anden side af hegn, uden Oscar får disse sat.
Begge omprøves

Choco – Leroy
Choco anlægger et stort offensivt bredsøg i høj fart og smuk stil, Leroy anlægger i perioder et godt bredsøg,
har dog momentvis manglede intensitet, opnår stand uden påvisning af vildt.
Choco forsætter
Leroy udgår

Prince – Nia
Nia anlægger et stort offensivt søg, bedre kontakt ønskelig, Prince starter stort og godt, hen i slippet kunne
bedre reviering ønskes, opnår tilslut i slippet stand, holdes længe, løser selv, der ses ikke vildt.
Begge omprøves

Nasar – Rusty
Nasar kommer slet ikke igen, slår bagud i terræn, Rusty anlægger et stort velanlagt søg i høj fart, meget
kort slip.
Nasar udgår
Rusty omprøves

Nadine – Fille

Fille starter stort og godt bredsøg i høj fart og smuk stil, makkerhund opnår stand i første omgang kaldes
Fille til orden, senere ved makkerhunds resultatløse stand generer Fille makkerhund noget provokerende,
Nadine har i starten af slippet et par gode slag mærker fært følger godt op, opnår stand avancere villigt på
ordre påviser ikke vildt, dette gentages nogle gange.
Nadine udgår
Fille omprøves

Naele -Cadet
Naele anlægger i smuk sttil et stort velanlagt søg i høj fart. Cadet anlægger et stort velanlagt søg i høj fart
opnår stand, ved rejseordre låser Cadet, og fører kommer foran hunden.
Cadet udgår
Naele forsætter

Rusty – Nia
Begge anlægger i høj fart og smuk stil et stort velanlagt bredsøg
Begge forsætter

Oscar – Fille
Fille anlægger et offensivt bredsøg opnår stand parhøns flygter, udviser prompte respekt, ved
koblingsordre tager Fille lige en afstikker frem i terræn, kaldes hurtigt til orden. Oscar anlægger et passende
søg, men har på dagen haft flere chancer til fugl som ikke udnyttes eller makkerhund finder.
Fille forsætter
Oscar udgår

Skye – Prince
Prince anlægger et godt bredsøg, har enkelte markeringer, opnår stand avancere villigt på ordre påviser
ikke vildt, ret efter ny stand parhøns flygter, dækkes efterfølgende af ro i skud. Skye anlægger her et
varierende bredsøg chance til parhøns makkerhund finder, har på dagen nogle chancer som ikke udnyttes.
Prince forsætter
Skye udgår

Til Matchning har vi følgende 9 hunde med rangeret fra top på følgende måde.
Abby – Ginny – Rusty -Naele – Choco – Nia – Bowie – Prince – Fille.

Fille – Prince
Begge starter stort og godt, Fille opnår stand avancere villigt på ordre påviser ikke vildt. Prince har flere
markeringer og efter koblingsordre opnås stand, løser selv der ses ikke vildt.
Begge udgår

Bowie – Nia
Bowie tager et stort offensivt slag opnår stand avancere villigt på ordre påviser ikke vildt. Nia anlægger et
stort velanlagt søg i høj fart.
Nia forsætter
Bowie udgår

Choco – Nia
Begge anlægger et stort og godt bredsøg, Nia opnår stand går på ordre behersket frem rejser parhøns, som
forfølges kort, kaldes hurtigt til orden.
Nia forsætter
Choco 6. Vinder

Naele – Nia
Naele stort og veldækkende søg, mærker fært opnår stand løser selv, senere ny stand avancere villigt på
ordre påviser ikke vildt. Nia stort offensivt søg har et stort slag ud under vind, forsvinder for os og findes i
stand, avancere villigt på ordre rejser parhøns som forfølges kort, kaldes hurtigt til orden.
Nia forsætter
Naele 5. Vinder

Begge starter stort og godt, Nia opnår stand for parhøns alt ok
Nia forsætter
Rusty 4.Vinder

Ginny – Abby
Abby anlægger et stort velanlagt bredsøg i høj fart, Ginny starter lidt svagt, tager herefter nogle gode slag,
slutter med at tage et slag bagud i terræn.
Abby forsætter

Ginny 3. Vinder

Abby – Nia
Abby har et par gode slag opnår stand avancere villigt på ordre påviser ikke vildt, Nia søger her i høj fart
stort og godt.
Abby 2. Vinder
Nia 1. Vinder.

Motivation
1. Vinder
ES. Nordvestjydens Nia
En hund af betydeligt format som i matchningen har 3 fugltagninger, en meget værdig 1’ vinder.

2. Vinder
ES. Vestsalling Abby
En hund af stort format, har en fugltagning i 2’ heat tom stand i finaleslippet betinger placering.

3. Vinder
ES. Macau Hitched Ginny Cocktails
En hund af stort format, har i 2’ heat 2 fugltagninger hvoraf en komplet, må i matchningen se sig slået på
søgsoplæg.

4. Vinder
P. Søndersjøns Rusty
En hund af stort format, har på hele dagen gået i et veldækkende søg, må i matchningen se sig slået på fugl.

5. Vinder
B. Engbjergvejs Naele
En hund af stort format har dagen igennem gået i et stort og veldækkende søg, må i matchningen se sig
slået på fugl.

6. Vinder
Fugledes Choco
En hund af stort format, som i matchningen må se sig slået på fugl.

Der skal lyde en stor tak til Derbyudvalget for invitationen til at dømme på dette år’s derby, også en stor tak
til alle de frivillige hjælpere og terrænledere som har gjort en kæmpe indsats for at gøre denne prøve til
noget særligt. Tak til mine meddommere på 2’ dagen Søren Stenhøj og Poul Erik Dahl for godt samarbejde.
Mvh Lars Nielsen

