Hold 1 – Dommer Anton Dahl
B Stevnsåens Tænd a starter på græs og stubmark, hvor den i starten anlægger et passende stort søg,
senere et stort og for det meste korrekt bredsøg med god kontakt. Farten er god Cl høj og sClen god Cl
smuk, med en pæn hovedføring og en energisk galopakCon. Tænd a er ude i yderligere 3 slip hvor den
bevarer indtrykket. I 2. slip opnår den en stand, inden føreren er fremme, løser Tænd a, sænker hovedet og
arbejder på jordfært for Cl sidst at bringe en agerhøne Cl ﬂugt, acceptabel rolig. Senere støder Tænd a,
sammen med makkerhunden en stor agerhønseﬂok, hvor den preller kort. I 4. slip arbejder Tænd a
udmærket ved vildtstriber, agerhøns ses i luLen, uden at situaConen kan bedømmes yderligere.
Ingen præmie UK.
IS Baldur starter på græs og stub hvor den anlægger et stort søg, dog med en del forkerte vendinger bagud i
terrænet. Den ses gå noget eLer småfugl hvilket også påvirker søgsoplægget. Farten er høj og sClen smuk
med høj hovedføring, pænt ført hale og en lang kraLfuld galopakCon. Til Cder slapper Baldur lidt rigeligt af. I
2. slip arbejder Baldur nu i et stort søg, Cl Cder lidt åben, men med overvejende korrekte vendinger. Lidt
fremme på marken, mærker Baldur fært og går bevidst en ﬂok agerhøns op, som prelles.
I 3. slip på stub gentager dePe sig.
Ingen præmie UK.
ES Tex starter på stub hvor den anlægger et passende stort søg, dog kunne udslagene Cl Cder ønskes
bredere, ligesom den viser lidt interesse for jordfært. Farten og sClen er god med hovedet ført primært i
niveau med ryglinien, en energisk galopakCon, som Cl Cder kunne ønskes længere, samt en sabelformet
hale. Da Tex har et længere bagudslag i marken, ﬁnder og behandler makkerhunden agerhøns på anvist
terræn. Tex viser spontan sekundering da han ser makkerhunden. Tex er ude i yderligere 3 slip hvor den
arbejder i et passende stort søg, men uden at stoppe på jordfært. 2. slip Opnår den stand ved grøLekant
med siv, men inden føreren er fremme lePer en agerhøne, som prelles. Kort eLer mærker Tex fært og
bringer bevidst yderligere en agerhøne Cl ﬂugt, som ligeledes prelles.
Ingen præmie UK.
P Fugledes Disel er ude i 2 slip på græs og stub hvor den anlægger et stort bredsøg, dog med ﬂere forkerte
vendinger. Farten er høj og sClen smuk med en pæn hovedføring og en lang kraLfuld galopakCon. Halen
føres hængende uden bevægelse. I første slip opnår Disel stram stand, som holdes længe, avancerer hårdt
frem på ordre og rejser præcis en ﬂok agerhøns, som prelles noget i opﬂøj og skud. Men den vender dog
inden for en accepterbar afstand. I 2. slip bevarer Disel det gode indtryk, den har en stand, med villig avance
uden påvisning af vildt.
1. Præmie UK, fortsæPer i kategori 1B.
P Boelsgaards M Selma starter på stub hvor den anlægger et planløst søg med lange sCk frem i terrænet og
en del cirklen. Farten er høj og sClen smuk sCl med en pæn hovedføring, en let og smidig galopakCon.
Selma kan kaldes ind af ﬂere omgange ved makkerhundens resultatløse stand. SluPelig ﬁnder
makkerhunden dog agerhøns lidt fremme i terrænet. I 2. slip ligner søgsmønsteret det samme som i første
slip. Makkerhunden ﬁnder af to omgang agerhøns.
Ingen præmie UK

B Aulumboens O-Nikki starter på stub hvor den i starten anlægger et stort ﬂot bredsøg, senere bliver søget
meget langt an på hegn og skel, som den vanskelig kaldes fra. Farten er i starten af slippet for det meste høj

og sClen smuk, men som slippet skrider frem modereres farten og indtrykket af sClen falder ligeledes. Den
har i slippet ﬂere skarpe markeringer samt en stram stand, som holdes længe, med villig avance uden
påvisning af vildt. SluPelig opnår Nikki igen stand, tager et par skridt og bringer agerhøne på vingerne,
inden situaConen er jagtbar. HereLer er den noget svær at få kaldt ind. Nikki er ude i to slip yderligere hvor
den arbejder pænt og stort, men har i begge slippene ﬂere skarpe markeringer, som den burde løse for,
noget hurCgere end Clfældet er.
Ingen præmie UK.
IS Vorrehøjs Jazz starter på stub og når lige et enkelt slag på marken inden makkerhunden opnår stand.
Fører forsøger at ﬂøjte Jazz ind, men den presser makkerhunden og roder rundt i nærheden af denne. ELer
makkerhunden heldigvis lykkes med at afvikle situaConen er Jazz stadig ikke koblet, mærker fært, går en
agerhøne op og preller langt. 2. slip på frøgræs viser Jazz at den kan arbejde i et, for det meste stort
konCnuerligt bredsøg i fornuLig kontakt med føreren. Farten er høj og sClen smuk med en pæn hovedføring
og en lang smidig galopakCon, halen føres pænt med svip. Jazz viser her at den kan kaldes ind ﬂere gang ved
makkerhundens resultatløse stande og markeringer. 3. slip på stub støder den sammen med makkerhunden
en agerhønseﬂok, som prelles.
Ingen præmie UK
P Top Point Athilla afprøves i tre slip på stub og frøgræs, hvor den konstant arbejder i et meget stort, korrekt
og veldækkende bredsøg, i god kontakt med føreren. Farten er meget høj og sClen smuk med en pæn
hovedføring og en lang ﬂad, smidig galopakCon, halen føres lidt kedeligt uden bevægelser.
I første slip opnår Athilla stram stand, som holdes længe trods makkerhundens provokaConer, lige inden
rejseordre gives lePer en agerhøne ret foran Athilla, som er helt rolig i opﬂøj og skud.
I 2. slip støder makkerhunden, lidt fremme i marken, en ﬂok agerhøns.
1. Præmie UK – FortsæPer i kategori 1A.
P Top Point Leija afprøves i tre slip på stub, græs og i vildtager. I første slip anlægger den et fornuLigt søg af
passende bredde i en god Cl høj fart, samt en god Cl smuk sCl med pæn hovedføring og en lang smidig
galopakCon. Pæn haleføring. Kontakten er god. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns, senere støder
Leija sammen med makkerhunden en stor agerhønseﬂok, hvor den preller dem lidt på vej. I andet slip på
græs starter Leija godt, men træPes meget som slippet skrider frem. I tredje slip i vildtager ses agerhøns
ﬂygte fra området hvor Leija og makkerhunden beﬁnder sig, uden at det kan bedømmes.
Ingen præmie UK

Dansk Jagthunde Derby september 2020. Hold 2 Dommer Poul Erik Dahl.
Katalog nr 18 Engelsk setter Setterlandets DK Jessie . Fører Jens Hansen
Jessie viser på stub i god vind et stort særdeles velanlagt søg, farten er høj og stilen smuk, energisk
langstrakt aktion, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres med bevægelse. Jessie viser god kontakt til
fører og stor jagtlyst. Jessie bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem flere slip, Jessie har 3
chancer til agerhøns.

ingen pr uk
Katalog nr 31 Gordon setter Over des Pres d`ondine

Fører Ove Steen Petersen

Over viser på stub i god vind et stort velanlagt bredsøg. Farten er god og stilen god, kraftfuld hanhunde
aktion, højt ført hoved, halen føres passende med bevægelse. Over viser god kontakt til fører og god
jagtlyst. Over opnår stand avancerer, påviser intet. 2 slip Over bevarer indtryk, opnår højrejst stram stand,
generes groft af makker, Over avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Over er rolig i opfløj og senere skud.

1 pr uk

Katalog nr 17 Engelsk setter Setterlandets DK Carlos

Fører Kenneth Asmussen

Carlos viser på stub i god vind et stort godt anlagt bred søg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld aktion,
hoved føres højt, halen føres passende med bevægelse. Carlos viser god kontakt til fører og stor jagtlyst.
Begge hunde forsvinder bag bakke, agerhøns ses i luften,uden at det kan bedømmes yderligere. Carlos
bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem 4 slip mere, 2 makkere udnytter agerhøns på anvist
terræn og der var yderligere en chance til agerhøns.

ingen pr uk

Katalog nr 63 Pointer Top Point Purdey. Fører Alexander Bennergård
Purdey viser på stub i god vind et stort særdeles velanlagt bredsøg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld
han hunde aktion, højt ført hoved, halen føres med bevægelse. Viser god kontakt til fører og stor jagtlyst.
Der ses agerhøns i luften bag bakke uden at dette kan bedømmes yderligere. 2 slip bevarer indtryk, Purdey
opnår højrejst stand, korrigerer, presser agerhøne til at lette, Purdey er rolig i opfløj. 3 og 4 slip Purdey
bevarer indtrykket, opnår højrejst stand, avancerer villig, rejser præcis agerhøns, rolig i opfløj og skud.
1 pr uk

Katalog nr 45 Boelsgaards m Sejr. Fører Tom B Hansen
Sejr viser på stub i god vind et stort offensivt godt anlagt søg. Farten er høj og stilen smuk, kraftfuld
hanhunde aktion, hoved føres højt ,halen pænt med bevægelse. Sejr viser god kontakt til fører og stor
jagtlyst. Makker på viser agerhøns på anvist terræn. Sejr bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem
flere slip, en makker, påviser agerhøne på anvist terræn, Sejr har yderligere 1 oplagt chance til agerhøns.

ingen pr uk

Katalog nr 3 Breton Klettens A Trond. Fører Flemming Knudsen.
Trond viser på stub i god vind et stort offensivt godt anlagt søg. Farten er høj og stilen smuk, langstrakt
aktion, hoved føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Trond viser godt kontakt til fører og stor
jagtlyst. Trond kaster sig rundt i en kortvarig stand, agerhøns letter, og Trond preller i opfløj.Trold bevarer
indtrykket og holder intensiteten gennem flere slip, har her 2 chancer til agerhøns.
ingen pr uk

Katalog nr 12 Engelsk setter Lammefjordens Lucky Luke. Fører Klaus Olesen
Locky luke viser på stub i god vind, et godt anlagt søg som varieres fra passende stort til stort, farten er høj
og stilen god, kraftfuld lidt kort aktion, hoved føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Luke viser god
kontakt til fører og god jagtlyst. 2 slip Luke bevarer indtrykket, har chance til agerhøne. 3 og 4 slip. Luke
bevarer indtrykket, opnår højrejst stand i roer, avancerer villig, følger godt op 3 gange, rejser præcis
agerhøns, Luke er rolig i opfløj og skud.
1 pr uk

Katalog nr 29 Engelsk setter Østkystens MN Martha. Fører Østein Grandorf
Martha viser på stub i god vind et søg som varieres fra passende til stort. Farten er god og stilen god,
energisk aktion, hoved føres højt, halen føres med bevægelse. Martha viser god kontakt til fører og god
jagtlyst. 2,3og4 slip Martha bevarer indtryk, tager en kort tur efter hare. 5 slip bevarer indtryk, makker
udnytter agerhøns på anvist terræn, ved kobling ordre letter der 2 agerhøns foran Martha, der er rolig i
opfløj. 6 slip bevarer indtryk, opnår højrejst stand, avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Martha er rolig i
opfløj og skud.
1 pr uk

Katalog nr 34. Irsk setter Working Gundogs Enduro. Fører Gunnar Jensen
Enduro viser på stub i god vind et stort offensivt fremadrettet søg . Farten er god og stilen god, energisk lidt
kort han hunde aktion, hoved føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Enduro viser passende kontakt
og stor jagtlyst. Enduro bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem 5 slip, slutter med at blive
egenrådig uden den fornødne kontakt til fører, har flere chancer til agerhøns.
ingen pr uk

HOLD 3 - Mogens Vestergaard Hansen
Lodtr. Nr. 32, kat. nr. 56: Villestofte´s Nora Fører: Anne-Marie Larsen
Nora afprøves på stubmark i medvind. Afsøger marken i et skolet søg, med gode brede udslag.
Farten er høj. Stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt
galopaktion og lidt lavt hængende hale med bevægelser. Har en enkelt markering.
Nora afprøves i yderligere 3 slip, på stub og græs. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil
angår. Har chance for enlig agerhøne, som trædes op bag hunden.
I 3. slip finder makkerhunden fugl i hegn og i sidste og 4. slip støder Nora en flok høns, som lå i
kanten af marken.
Ingen præmie

Lodtr. Nr. 33, kat. nr. 7: Strandsbys Gaia Fører: John Madsen
Gaia slippes på stub i medvind. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, som er offensivt. Farten er høj.
Stilen smuk med højt båret hoved og langstrakt galopaktion. Forsvinder i grøft, kort efter flygter to
stykker råvildt fra området. Gaia søger kort efter på fod af færten, og ud af anvist terræn. Gaia
afprøves i yderligere 2 slip. I 2. slip er søget stort og bredt anlagt med korrekte vendinger. I 3. slip
opnår Gaia stand ved hegn. Avancerer villigt frem på ordre, og rejser enlig agerhøne, som forfølges
et godt stykke under opflugt og skud.
1. præmie / Fortsætter

Lodtr. Nr. 34, kat. nr. 21: Setter Landet’s DK Sacco Fører: Lars Nielsen
Sacco slippes på stub i modvind. Afsøger marken i et meget bredt og stort anlagt søg. Farten er
meget høj. Stilen fortrinlig med højt båret hoved, lang og flydende galopaktion, samt sparsom
halerørelse.
Sacco afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår.
I 3. slip opnår Sacco højrejst stand. Går villigt frem på ordre, uden påvisning af vildt.
Iff. / Fortsætter

Lodtr. Nr. 35, kat. nr. 14: Lammefjorden’s Scarlett Fører: Asger Mogensen
Scarlett slippes på stub og græsudlæg i modvind. Afsøger marken i et tilpas bredt anlagt søg, som til
tider kunne ønskes bredere anlagt. Har nogle forkerte vendinger i slippet. Er meget kontaktsøgende.
Farten er tilpas høj. Stilen smuk med højt båret hoved, tilpas stræk i galoppen og livlig halerørelse.
Scarlett afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme indtryk, hvad søg, fart og stil angår. I 3. slip er
søget dog bredt anlagt uden forkerte vendinger.
Vi får desværre ikke Scarlett for fugl på dagens afprøvninger. Det samlede format på dagen rækker
dog ikke til Iff.
Ingen præmie

Lodtr. Nr. 36, kat. nr. 43: Astrup’s Liva Fører: Hans Nielsen
Liva slippes på stub i modvind. Søget er i slippet præget af en del forkerte vendinger, i venstre side af
marken. Farten er høj. Stilen smuk til fortrinlig med hovedet ført i niveau med ryggen og derover,
langstrakt galopaktion, samt højt ført hale med sparsom bevægelse.
Liva afprøves i yderligere 2 slip. Bevarer samme indtryk, hvad søg, fart og stil angår, dog med
korrekte vendinger. I 3. slip opnår Liva højrejst stand ved hegn. Går villigt frem på ordre og rejser en
flok høns. Er rolig i opflugt og skud.
1. præmie / Fortsætter

Lodtr. Nr. 38, kat. nr. 61: Top Point Ginn Fører: Allan Bredsgaard
Ginn afprøves på stubmark i modvind. Afsøger marken i et meget bredt og stort anlagt søg, i god
kontakt til sin fører. Farten er meget høj. Stilen smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt
galopaktion, samt livlig halerørelse.
Ginn afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår.
I sidste slip har Ginn chance for en flok agerhøns, som makkerhunden støder på marken ved hegn.
Ingen præmie.

Lodtr. Nr. 39, kat. nr. 32: Trollfuglens Te Black Chili Fører: Kjetil Urdal
Chili afprøves på stubmark i modvind. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, med tilpas dybde
imellem slagene. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret hoved, tilpas til langstrakt galopaktion og
halerørelse.
Chili afprøves i yderligere et par slip. I 2. slip går Chili lidt ned i format, hvor farten kunne ønskes
højere. Går foran stående makker.
I sidste slip har Chili chance for agerhøns, som makker finder i slippet.
Ingen Præmie.

Lodtr. Nr. 40, kat. nr. 16: Senjas Yatzy (Max) Fører: Thomas Bang Clausen
Max slippes på stub i modvind. Afsøger marken i et meget bredt og stort anlagt søg. Farten er meget
høj. Stilen fortrinlig med højt båret hoved, lang og flydende galopaktion, samt sparsom halerørelse.
Max afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår.
I 2. slip har Max chance for en flok høns, som makker finder.
I sidste slip han Max en markering i slutningen af slippet, løser selv. Makker finder efterfølgende
enlig agerhøne midt i hegn, i bunden af marken.
Ingen præmie

Lodtr. Nr. 47, kat. nr. 34: Greenspot Fører: Sarah Cecilie Jensen
Greenspot afprøves på stub i modvind. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Farten er høj.
Stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion og
halerørelse. Har til slut i slippet en afstikker bag hegn, og søger efterfølgende ret op i vinden, langs
med hegn.
Greenspot afprøves i yderligere 2 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har i
2. slip chance for enlig agerhøne, som trædes op bag hunden. I 3. slip opnår Greenspot stand ved
hegn. Avancerer villigt på ordre frem og rejser agerhøns, som forfølges et stykke under opflugt og
skud.
1. præmie / Fortsætter

Lodtr. Nr. 48, kat. nr. 20: Setter Landet’s DK Lui: Robert Poulsen
Lui afprøves på stubmark i modvind. Afsøger marken i et stort og meget bredt anlagt søg, med tilpas
dybde imellem slagene. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt
galopaktion, samt halerørelse.
Lui afprøves i yderligere et slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. I slutningen
af slippet opnår Lui stand i kanten af marken. På ordre rejser Lui villigt og præcist en flok agerhøns.
Er komplet rolig i opflugt og skud.
1. præmie / Fortsætter

Derby 2020, Hold 4. Dommer Sv.Aage Vad.

Lodtr. Nr 49: IS Klippeøens E Frej, fører Heidi Nørgård Jensen.
Klippeøens E Frej slippes på stub i modvind og viser et stort og velanlagt bredsøg, med korrekte vendinger
og i god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er god Kl smuk, med hovedet ført i i niveau med ryggen og
en Kl Kder lidt kort og anstrengt galopakKon og pæn ført hale med bevægelser. Frej afprøves igen og her er
søget knap så stort anlagt og viser ikke helt samme intensitet som i første slip. Frej bringer sig i kontakt med
agerhøns, som ﬂygter og Frej respekterer. Der var i slippet yderligere chance Kl agerhøns. I sidste slip
bevarer den indtrykket fra første slip og sluPer med stand ved hegn. På ordre avancerer den villigt og rejser
præcist en fasan og der er ro i opﬂugt og skud. Der var i slippet en chance Kl agerhøns. 1.Pr. UK og
fortsæPer med Kat 1B.
Lodtr. Nr 50: ES Melsgård V. Zeus, fører Jane Mortensen.
Melsgård V. Zeus slippes på stub og viser et stort og oXest godt anlagt søg, med korrekte vendinger og i god
kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er smuk, med højt ført hoved og en energisk galopakKon og pæn
ført hale. I 2. slip bevarer den indtrykket fra Kdligere men ved remise stødes agerhøns, som forfølges et
stykke. I sidste slip har Zeus nogle stop og roder noget på jordfært og agerhøns stødes. Til sidst opnår Zeus
stand ved et hegn. Inden vi er fremme, går Zeus frem og bringer agerhøns på vingerne. Ingen Præmie.
Lodtr. Nr 51: IS Æblevangen Flannigan, fører Allan Nissen.
Æblevangen Flannigan afprøves på en smal mark og søget bliver lidt fremadrePet, hvorved chance Kl
agerhøns ikke udnyPes. Farten er høj. SKlen er smuk, med højt ført hoved og en lang smidig galopakKon og
en højt ført hale med livlige bevægelser. I 2. slip er søget nu stort og bredt anlagt og i god kontakt Kl føreren.
Et stykke fremme i marken støder makkerhunden agerhøns. I sidste slip er bevarer den indtrykket fra 2. slip.
Flannigan opnår stand men løser selv. Kort eXer ﬂygter agerhøns fra området. Der var i slippet yderligere
chance Kl en fasan. Ingen Præmie.
Lodtr. Nr 52: P Fugledes Didi. Fører Flemming Fuglede Jørgensen.
P Fugledes Didi slippes på en smal stubmark og viser et passende stort søg, hvor der dog forekommer en del
forkerte vendinger. I starten søger Didi ret frem og forbigår agerhøns. Farten er høj. SKlen er smuk med
hovedet ført i ryglinie og en energisk galopakKon og pæn ført hale. Didi sluPer med stand og på ordre
avancerer den kort og rejser præcist agerhøns, der er ro i opﬂugt og skud. I et langt 2. slip viser Didi et stort
og godt anlagt søg, der Kl Kder er oﬀensivt anlagt, og søget er nu med korrekte vendinger. Didi jagter med
stor intensitet. 1.Pr. UK og fortsæPer med Kat. 1B.
Lodtr. Nr 54: P Fugledes Demon. Fører Steﬀen Olesen.
Fugledes Demon slippes på stub i modvind og viser et klassesøg, hvor den afsøger marken fra kant Kl kant
på bedste vis. Farten er høj. SKlen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en lang kraXfuld
galooppakKon og pæn ført hale med bevægelser. Trods det gode søg, så støder Demon agerhøns, som
forfølges kort. Demon afprøves i yderligere 2 slip hvor den bevarer indtrykket fra Kdligere. I sidste slip er der
ﬂere chancer Kl agerhøns, som ikke udnyPes og Demon træPes Kl sidst. Ingen Præmie.

Lodtr. Nr 55: IS Vorrehøjs Jessie. Fører Flemming Jensen.
Vorrehøjs Jessie slippes på stub og viser i starten et noget rodet og ustruktureret anlagt søg. Søget bedre
som slippet skrider frem, men mangler en del af venstre side af marken. Den har også et slag ret frem i
marken, hvorved oplagt chance Kl agerhøns ikke udnyPes. Farten er god. SKlen er god, med hovedet ført i
ryglinie, en Kl Kder lidt kort galopakKon og pæn ført hale med bevægelser. Jessie afprøves igen hvor den
viser nogle gode slag, men også en del slag bagud i marken. Den bringer sig i kontakt med agerhøns som
ﬂygter. Ingen præmie.
Lodtr. Nr 57: B Tot. Fører John Hjernø.
Tot slippes på stub og viser i starten et meget stort og velanlagt søg, men som slippet skrider frem, bliver
søget nu begrænset anlagt og med en del forkerte vendinger. Farten er i starten høj, senere god.SKlen er
smuk, med højt ført hoved og en lang kraXfuld galopakKon. Tot afprøves igen hvor den igen starter godt,
men hurKgt falder intensiteten og den træPes noget. Ingen Præmie.
Lodtr. Nr 58: B OdePe du Vallon d Iron. Fører Palle Flodgaard.
OdePe du Vallon d Iron slippes på stub og viser et noget varieret søgsoplæg, med en del forkerte vendinger
og slag både ret frem og bagud i marken. Der forekommer nogle stop og markeringer i søget. Farten er høj.
SKlen er smuk, med højt ført hoved og en energisk galopakKon. OdePe afprøves igen og bevarer indtrykket
fra Kdligere. Der var i slippet chance Kl agerhøns, som ikke udnyPes. Ingen Præmie.
Lodtr. Nr 59: ES SePerlandets DKPil. Fører Søren God`redsen.
SePerlandets DKPil slippes på stub og viser et stort og oXest godt anlagt søg, med enkelte fremadrePede
slag. Farten er høj. SKlen er smuk, med hovedet ført i ryglinie og en lang smidig galopakKon og en lidt
kedelig ført hale uden bevægelser. Makkerhunden påviser agerhøns bag Pil. Pil sluPer med stand. EXer et
par rejseordre ﬂygter agerhøns ret foran Pil og der er ro i opﬂugt og skud. Pil afprøves igen og bevarer
indtrykket fra Kdligere og der jagtes med høj intensitet. Til Kder bliver søget lidt fremadrePet og der ﬂøjtes
lidt. 1.Præmie UK og fortsæPer med Kat. 1B.

Dansk Jagthunde derby 2020 – hold 5.
Dommer H. P. Clausen

GS Nakkehagens SH Sif
Fører: Jan Sand Christensen
Sif slippes på stub i modvind og anlægger i starten et noget begrænset søg med flere forkerte
vendinger. Momentvis enkelte gode udslag. Farten er svingende fra god og momentvis høj, men der
mangler intensitet i søg og aktion. Stilen er smuk når Sif strækker ud og viser sit potentiale, med
højt båret hoved, en lang galopaktion og med halen i niveau med ryg og med livlige bevægelser.
Løber i slut af slippet sammen med partner og slår sig, kommer ikke i gang igen i resten af slippet.
Sif afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen på forskellige biotoper. Går sig op og anlægger et
passende stort søg i god kontakt. En del forkerte vendinger og trættes noget mod slut. I 4. slip i brak
støder Sif 2 fasaner i god vind, viser omgående respekt. Udgår.

P Astrups Midi
Fører: Alex Nissen.
Midi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg med korrekte
vendinger. Stilen er god med hovedet ført i og lidt over ryglinien, en lang smidig galopaktion og
halen bæres lidt under ryg og uden bevægelser. Momentvis sænkes hovedet til lidt under ryg. Støder
til slut i slippet sammen med partner, men fortsætter søget upåvirket. Hun afprøves i yderligere 3
slip. I 2. slip i eng og græs viser hun gode takter, søger stort og veldækkende. Opnår stand, løser
selv. Fører melder at der lå en harekilling. I et 3. kort slip søger hun langs hegn, opnår kortvarigt
stand, men inden fører når frem går hun ind i hegnet og 2-3 fasaner letter. Midi forfølger den ene
noget. I 4. slip i fodermark søger hun stort, får føling med fasaner. Opnår kortvarigt stand, hvorefter
hun uden tilladelse går frem og rejser flere fasaner, forfølger disse en del, herunder stødes flere
fasaner. Midi søger tilbage i området, finder flere fasaner, der rejses uden tilladelse. Igen preller hun
noget. Seancen gentages et par gange mere. Udgår.

P Fugledes Duke
Fører: Thomas Christensen
Duke slippes på stubmark i modvind og anlægger her i meget høj fart et meget stort og
veldækkende søg. Stilen er god med højt båret hoved, galopaktionen er noget huggende og
forbensaktionen lidt kort. Halen bæres i niveau med ryg og uden bevægelser. Holdes ved partners
resultatløse stand. I 2. slip på opharvet stub søger han stort, her har han dog enkelte forkerte
vendinger. Han afprøves i yderligere 4 slip på skiftende terræner. Viser stor jagtlyst og energi hele

dagen. I 4. slip i fodermark rydder partner marken for fasaner, Duke holdes tilbage, men det var
selvfølgelig også en chance for Duke. I 5. slip ved remissekant med majs melder fører stand inde i
majsen. Inden dommer når frem, letter flere fasaner og Duke dækkes ned. Uoverskuelig og ikke
muligt at bedømme. I 6. slip i brak påviser partner fasan, umiddelbart efter melder Dukes fører
stand inde i hegn. Inden jeg når frem, høres knasen fra hunden og der høres fasan lette. Desværre
igen uoverskuelig for dommer. Udgår.

B Engbjergvejs Oni
Fører: Asger Bak
Oni slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et passende til stort søg i god kontakt. Stilen er
med hovedet ført i ryglinien og en passende lang energisk aktion. Søget afbrydes et par gange af
stop og markeringer. Fører fløjter Oni i gang. Har en stand, går behersket men villig frem, men kan
ikke påvise vildt. Hun afprøves i yderligere 5 slip på skiftende terræner i løbet af dagen og viser
samme indtryk. I 2. slip på opharvet stub opnår hun hurtigt stand ind mod remisse. Partner kommer
til samtidigt med at Oni løser, sammen går de ind i remisse og der ses en stor flok agerhøns i luften.
Oni viser rimelig respekt, da fuglene flygter. Situationen kunne ikke bedømmes. I 3. slip påviser
partner meget hurtigt fasaner noget fremme. I 4. slip langs hegn og eng opnår hun stand, går noget
treven frem på flere ordre, rykker kort hver gang, men kan ikke påvise vildt. Partner udnytter
fasaner i hegn. Ved koblingsordre melder fører stand. Oni går villigt frem på ordre, men fasan letter
noget til venstre og bag Oni og situationen kan ikke godkendes. I 6. slip mod 2 partnere trættes hun
en del. Har chance til fasaner. Udgår.

P Boelsgaards Elvira
Fører: Anne Boelsgaaard.
Elvira slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort til tider lidt tilfældigt søg med slag
bag om fører og viser lidt interesse for partner. Stilen er god til meget god med hovedet ført i og lidt
over ryglinien, en lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryg uden bevægelser. I 2.
slip viser hun et stort selvstændigt søg i god kontakt. I 3. slip langs hegn viser hun samme søg, som
i 2. slip. Opnår stand inde i hegnet, rejser præcis og villig 2-3 fasaner. Rolig i opflugt og skud.
Afprøves i et 4. slip på stub for at bekræfte formatet. Går som i 2. slip. Opnår stand, på vej op
rykker hun, ny stand og på ordre rejser hun villigt og præcis flere agerhøns. Komplet rolig i opflugt
og skud. Fortsætter 1B.

B Stevnsåens Xena
Fører: Niels Ekholm

Xena slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et passende til stort søg, der for det meste er
veltilrettelagt. Har enkelte stop. Stilen er meget god med højt båret hoved og med en lang smidig
galopaktion. I 2. slip i remisse med høj bevoksning arbejder hun godt, opnår stand. På ordre rejser
hun villigt og præcis en fasan. Rolig i opflugt og skud. I 3. slip viser hun et lidt mindre søg, hvorfor
Xena afprøves i et 4. slip på en stor stub. Her viser hun et stort veldækkende søg i god kontakt.
Partner udnytter en lille flok agerhøns i venstre side. Fortsætter 1B.
ES Lammefjordens Eddie
Fører: Leif Boje Hyllested
Afvist p.g.a. tandfejl.

P Fugledes Dina
Fører Kasper Beck Hansen
Dina slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et passende stort søg til højre for fører, men
forsømmer venstre side. Stilen er med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og halen
ført lidt under ryg uden bevægelser. 2. slip. Straks efter hundene er sluppet opnår partner kortvarig
stand ind mod remisse, løser og sammen går de ind i remissen. En stor flok agerhøns letter. Dina
forbliver i remissen, kort efter letter yderligere en enkelt agerhøne. Dina er rimelig rolig.
Situationen kunne ikke overskues. Hun afprøves i yderligere 4 slip. Har chance til fasaner ved
foderpladser i 2 af slippene. I 4. slip på stub søger hun stort og dækkende. I sidste slip opnår hun
stand ved hegn, rejser villigt og præcis fasan, lidt urolig i opflugt og skud. Fortsætter 1B.

ES Lammefjordens Pablo
Fører Diana Gale Heiede
Pablo slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort søg med en del forkerte vendinger i
højre side, men det bedres mod slut af slippet. Stilen er meget god til smuk med hovedet ført over
ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion og med halen båret i niveau med ryg og med momentvise
bevægelser. Han afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen og går sig op med færre forkerte
vendinger. I 2. slip i remisse og fodermarker har Pablo chance til fasan, som partner udnytter. I
sidste slip i brak viser han gode takter, søger stort, men partner støder fasaner, der lå i god vind for
begge hunde. Udgår.

Hermed kritikkerne fra hold 5 fra Dansk Jagthundederby 2020. Tak for invitationen til at dømme på
denne fornemme prøve, tak til hundeførerne for en god dag i marken og ikke mindst tak til min

terrænleder Torben, der sammen med Nold sørgede for og viste os rundt på de dejlige terræner ved
Toftegård.

St. Darum den 14. sept. 2020.

H. P. Clausen

Dansk Jagthunde Derby – 2. Heat og matchning – 11. & 12. sept. 2020, Vendsyssel.
Hele afprøvningen foregik på særdeles velegnede terræner, stubmarker med frøgræs eller efterafgrøder.
Forholdende var ganske vanskelige med kraftig regn og pæn blæst hele dagen.
Deltagende ekvipager:

Kategori

Top Point Athilla, P, Bertil Mårtensson
Top Point Purdey, P, Alexander Bennergård
Setter Landets Dk Lui, ES, Robert Paulsen
Fugledes Disel, P, Jan Stokbæk
Over des Pres d’ondine, GS, Ove Steen Petersen
Lammefjordens Lucky Luke, ES, Klaus Olesen
Østkystens MN Martha, ES, Øystein Grandorf
Strandbys Gaia, B, John Madsen
Greenspot, IS, Sarah Cecilie Clausen
Astrups Liva, P, Hans Nielsen
Klippeøens E Frej, IS, Heidi Nørgaard Jensen
Fugledes Didi, P, Flemming Fuglede Jørgensen
Setter Landets DK Pil, ES, Søren Gottfredsen
Boelsgaards Elvira, P, Anne Boelsgaard
Stevnsåens Xena, B, Niels Ekholm
Fugledes Dina, P, Kasper Beck Hansen
Setter Landets DK Sacco, ES, Lars Nielsen

1A
1A
1A
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
IFF

2. Heat i henhold til lodtræknings rækkefølge:
Over – Purdey
Over starter lidt svagt, med lidt cirklen, men anlægger herefter et passende stort søg, med flere forkerte
vendinger. Farten og stilen er for det meste god, hovedet føres i niveau med ryglinien, en kraftfuld
galopaktion, som dog synes lidt tung.
Udgår
Purdey anlægger et meget stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og god stil, med hovedet ført
primært i niveau med ryglinien, til sider sænkes hovedet dog lidt, en langstrakt kraftfuld galopaktion.
Fortsætter, men kategorien ændres fra 1A til 1B
Martha – Lui
Martha starter lidt svagt, i et søg, hvor udslagene kunne ønskes bredere, men i de sidste 2/3 dele af slippet
arbejder Martha i et stort og godt anlagt søg i høj fart og god til smuk stil med en pæn hovedføring,
energisk galopaktion, til tider dog lidt kort.
Fortsætter og bevarer kategori 1B
Lui anlægger et meget stort søg, dog udelukkende koncentreret i højre side af marken. Farten er meget høj
og stilen smuk med en pæn hovedføring og en langstrakt smidig galopaktion. Langt ude til højre i marken,
kaster Lui sig i liggende stand og da fører er indenfor jagtbar afstand letter agerhøne ret foran Lui, som er
rolig i opfløj og skud.
Fortsætter, men kategorien ændres fra 1A til 1B

Liva – Didi
Liva anlægger et begrænset søg, cirklende og uden det fornødne plan.
Udgår
Didi anlægger et stort og velanlagt bredsøg i høj fart og smuk stil med en pæn hovedføring og en let smidig
galopaktion.
Fortsætter og bevarer kategori 1B
Greenspot – Gaia
Greenspot anlægger et stort bredsøg, men har dog en del forkerte vendinger. Farten er høj og stilen smuk
med en pæn hovedføring og en langstrakt galopaktion.
Omprøves
Gaia anlægger et stort og for det meste velanlagt bredsøg i høj fart og en smuk stil med høj hovedføring og
en energisk galopaktion. Er en smule længe om at frigøre sig fra fært.
Fortsætter og bevarer kategori 1B
Frej - Elvira
Frej starter i et lidt planløst søg og forfalder herefter til markeringer og roden på jordfært. Formatet er i dag
ikke hvor det skal være.
Udgår
Elvira anlægger et passende stort søg i god fart og stil, men vender konstant forkert i venstre side af
marken.
Udgår
Pil – Sacco
Pil anlægger et stort bredsøg, som i starten dog er noget defensivt anlagt. Farten er høj og stilen smuk med
en pæn hovedføring og en energisk galopaktion. Der trædes en agerhøne op af førerne, som lå bag
hundene, kort efter støder Pil en flok agerhøns, under fuld respekt.
Udgår
Sacco starter i et stort flot bredsøg i meget høj fart og en smuk til fortrinlig stil med en pæn hovedføring og
en langstrakt kraftfuld galopaktion. Som slippet skrider frem har Sacco dog flere større vendinger bagud i
terrænet, i begge sider. I slutningen af slippet træder førerne en agerhøne op, som lå bag hundene, kort
efter støder makkerhunden en flok agerhøns.
Udgår
Xena - Lucky
Xena starter svagt, men arbejder sig frem til at gå i et passende stort søg, i varieret fart og stil. Den opnår
stand, avancerer villigt på ordre uden at påvise vildt. Senere støder makkerhunden, i højre side af marken,
agerhøns af to omgange.
Udgår
Lucky anlægger et passende stort søg i god fart og stil med høj hovedføring og en energisk, til tider lidt kort
og stiv, forbens aktion. Lucky støder af to omgange agerhøns ved kanten af marken.
Udgår

Disel – Athilla
Disel starter med at vise en kontrollerende tendens overfor makkerhunden, idet den i første slag tvinger
den til at vende forkert. Herefter anlægger den et stort godt bredsøg, bortset fra et par forkerte vendinger i
hver side. Farten er høj og stilen smuk med pæn hovedføring og en kraftfuld kraftfuld galopaktion.
Fortsætter og bevarer kategori 1B
Athilla anlægger et meget stort og velanlagt søg i meget høj fart og en smuk stil med pæn hovedføring og
en langstrakt, let og glidende galopaktion.
Fortsætter og bevarer kategori 1A
Dina – Greenspot (Omprøvning af Greenspot)
Dina anlægger et stort søg, som dog præges af flere forkerte vendinger, herunder to større udslag bagud i
marken. Farten er høj og stilen smuk. Makkerhundens fører træder mod slutningen af slippet en agerhøne
op som lå bag begge hundene.
Udgår
Greenspot anlægger nu et stort søg, med overvejende korrekte vendinger, i god til høj fart og for det meste
en smuk stil. Føreren træder en agerhøne op, som lå bag begge hundene.
Udgår
Rangeringen af de fortsættende ekvipager efter afprøvningen i 2. heat er følgende (Fra toppen):
Athilla
Lui
Didi
Gaia
Purdey
Martha
Disel

1A
1B
1B
1B
1B
1B
1B

Matchning:
Disel – Martha
Begge hunde arbejder stort, men Disel bekræfter tendensen til at ville kontrollere makker.
Disel sættes af udenfor placeringerne – Martha fortsætter.
Martha – Purdey
Begge hunde søger stort og godt, men da Martha vender bagud, opnår Purdey stand, dog er den kommet
for tæt på en agerhønseflok, som letter rundt om Purdey.
Martha sættes af som 6. vinder – Purdey fortsætter.
Purdey – Gaia
Begge hunde starter godt, men Gaia går gennem et levende hegn og tager et stort bagudslag i marken.
Purdey fortsætter og Gaia sættes af som 5. vinder.
Purdey -Didi
Purdey fortsætter sit gode søgsoplæg – mens Didi vender bagud, to gange, i højre side af marken, trods
førerens kraftige forsøg på at dirigere den op i vinden.
Purdey fortsætter – Didi sættes af som 4. vinder.

Purdey - Lui
Begge hunde starter godt i høj fart, dog med Lui over Purdey på en smukkere stil, sluttelig vender Purdey
bagud i marken.
Purdey sættes af som 3 vinder – Lui fortsætter til finalen.
Lui – Athilla (Finalen)
Lui anlægger et meget stort bredsøg og dækker marken fra kant til kant, i høj fart og smuk stil.
Athilla anlægger ligeledes et meget stort bredsøg, som går fra kant til kant i marken, i meget høj fart og en
smuk stil. Athilla har teten gennem hele slippet og Lui må i finalen se sig henvist til at gå på afsøgt terræn.
Et flot finaleslip med et par virkelige gode repræsentanter for deres race.
Lui bliver 2. vinder og Athilla vinder dermed Dansk Jagthunde Derby 2020.
Motivering:
1. Vinder P - Top Point Athilla v. Bertil Mårtensson
En hund af ypperste format og en meget værdig vinder af Dansk Jagthunde Derby 2020.
1 fugletagning.
2. Vinder ES – Setterlandets DK Lui v. Robert Paulsen
En hund af betydeligt format og en værdig 2. vinder.
2 fugletagninger.
3. Vinder P - Top Point Purdey v. Alexander Bennergård
En hund af et meget stort format, som til slut må se sig slået på søgsoplægget.
1 fugletagning.
4. Vinder P - Fugledes Didi v. Flemming Fuglede Jørgensen
En hund af meget stort format, som i matchningen bliver slået på søgsoplægget.
1 fugletagning.
5. Vinder B - Strandbys Gaia v. John Madsen
En hund af stort format, som i matchningen bliver slået på søgsoplægget.
1 fugletagning.
6. Vinder ES – Østkystens MN Martha v. Øystein Grandorf.
En hund af stort format, som i matchningen bliver slået på søgsoplægget.
På vegne af hele dommerteamet takker jeg, Dansk Jagthunde Udvalg, for invitationen til at dømme denne
fornemme prøve. Det har været os en stor ære og fornøjelse.
Terrænlederne havde sørget for særdeles velegnede efterårs marker og det er vores indtryk, at ingen
hunde har manglet de nødvendige chancer til at gøre sig gældende.
En stor tak til jer alle i Vendsyssel.
Venlig hilsen
Anton Dahl (Ordførende) Mogens Vestergaard Hansen, Svend Åge Vad
Poul Erik Dahl, Hans Peter Clausen

