Kri kker Hold 1, Derby 2021, Dommer Poul Erik Dahl.
I/S Kiwilines Advocato

Lodtr nr 1

katalog nr 66

Advokato viser på græs i god vind et passende stort godt anlagt søg, farten er høj og s len smuk, langstrakt
ak on, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres pænt m bevægelse. Viser god jagtlyst og god kontakt l
fører. Har en stram stand som den selv løsner. Bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem 4 slip.
Slu er med chance l agerhøns som ikke udny es. UDGÅR

P Mjølners Birdy Boom (Karla)

Lodtr nr 2 katalog nr 81

Karla viser på græs i svag vind et småt cirklende søg, uden den fornødne bredde , farten varieres fra
acceptabel l god, ak onen virker slap, hovedet føres i og over ryg linjen, halen uden bevægelse. Viser god
kontakt l fører, større jagtlyst kunne ønskes. 2 slip Karla går nu bedre med større intensitet og bedre
ak on. UDGÅR

I/S Vilslev TK Qina

Lodtr nr 3

katalog nr 73

Quina viser på græs et stort vel anlagt bredsøg, farten er høj og s len smuk, kra fuld langstrakt ak on,
hovedet føres højt, halen med bevægelse. Viser god kontakt l fører og stor jagtlyst. Qina bevarer indtrykket
og holder intensiteten gennem 5 slip, slu er med chance l enlig agerhøne.
UDGÅR

G/S Sydåens Bianca Lodtr nr 5 katalog nr 53
Bianca slippes på græs i god vind, starter med et slag ud mod makker, viser here er et stort godt anlagt
søg, opnår stand løsner selv, har et målre et slag ud af terræn, da Bianca kommer hjem falder intensite en
og fart og s l forringes. 2 slip Bianca viser på stub et passende stort godt anlagt søg , farten er god og s len
god, lidt kort ak on, hoved føres i og over ryglinjen, halen føres kedeligt. Viser sekundering med logrende
hale da makker har stand men strammer op og tager selvstændig stram stand, avancere villig og rejser
præcis agerhøns som forfølges langt i op øj og skud.
Tildeles 2 pr uk.
UDGÅR

E/S Tobølbjergs Stark Lodtr nr 5 katalog nr 42
Stark viser på græs i svag vind et passende stort særdeles godt anlagt søg i højre side af anvist terræn,
farten er høj, ak onen langstrakt, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres m bevæglse. Viser god
kontakt l fører og god jagtlyst. Viser sekundering. Stark bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem
5 slip, har 2 chancer l agerhøns som ikke udny es.
UDGÅR
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P Mjølners Audrey Ammanda

G/S Højto egaards Q Cora

Lodtr nr 7

katalog nr 48

Cora viser på græs senere stub i svag vind et passende stort godt anlagt søg, farten er god og s len god , lidt
kort ak on, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres kedeligt uden bevægelse. Viser god kontakt l
fører og god jagtlyst, opnår stram stand, avancerer villig uden at påvise vildt, here er ere markeringer i
samme område. Cora bevarer indtrykket i 2 slip mere, har en stram stand hvor der le er småfugl, slu er
med at have ere stramme stande og arbejde meget intens i samme område, støder l slut 3 agerhøns.
UDGÅR

E/S Molly av Odins ØY

Lodtr nr 8

katalog nr 21

Molly viser på græs senere stub et passende stort godt anlagt søg, farten er høj og s len smuk, langstrakt
ak on, hovedet føres højt halen føres med bevægelse. Molly viser god kontakt l fører og god jagtlyst. Viser
ere gange sekundering med førerstø e. 2 slip bevarer indtrykket, har en stor chance l agerhøns som
stødes, viser fuld respekt . 3 slip Bevarer indtryk , chance l agerhøns. UDGÅR

E/S Vallunds Pomeroy av Danceæ ens Lodtr nr 10 katalog nr 45
Pomeroy viser på stub i god vind et passende stort o ensivt anlagt søg, farten er god og s len god, lang ad
ak on, hovedet føres varieret i ryglinjen, halen med bevægelse. Viser god kontakt l fører og god jagtlyst.
Opnår stram stand, korriger, avancere villig ad ere gange, påviser intet vildt. 2 slip, bevarer indtrykket, har
sammen med makker stor chance l agerhøns som Pameroy forfølger langt mens makker respekterer.
UDGÅR

I/S Kiwi Lines Papaya

Lodtr nr 11

katalog nr 68
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Papaya viser på stub i svag modvind et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og s len smuk, langstrakt
ak on, højt ført hoved, halen føres med bevægelse. God kontakt l fører. Viser god jagtlyst. Bevarer indtryk
og holder intensiteten gennem 5 slip, har 1 chance l agerhøns som makker påviser, slu er med højrejst
stand, da fører er i jagtbar afstand, le er agerhønse ok, Papaya er komplet rolig i op øj og skud.
Tildeles 1 præmie uk
FORTSÆTTER

ti

fl

Ammanda viser på græs i svag vind et passende stort godt anlagt søg, farten er høj og s len smuk, kra fuld
ak on, hovedet føres i og over ryglinjen, halen med bevægelse. Viser god kontakt l fører og god jagtlyst.
har en stand som den selv løsner. 2 slip bevarer indtrykket, opnår stram højrejst stand, avancere villig
påviser intet vildt, makker påviser og udny er agerhøns ude l højre for Ammanda. 3 slip Amanda bevarer
indtrykket, søget er nu stort og godt anlagt på bredden, udny er terrænet på bedste vis.
UDGÅR

Dansk Jagthundederby 2021
Hold 2
Dommer Poul Aagaard Sørensen

Kat. 54 GS Sydåens Brus. Ejer og fører Bjarke Fasinsen
Brus slippes på græs og stubmark. Her anlægger den et søg, der i starten præges af nogle afstikkere
frem i terrænet. Bedres dog i slutningen af slippet, hvor søget nu er godt anlagt på bredden. Farten
er god. Stilen er god. Højt båret hoved. Galopaktionen er lidt tung, der mangler afspark. Halen
bæres pænt med bevægelser. Har en stand som den selv løser. Brus afprøves i yderlige 3 slip, hvor
indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. Har i 3. og 4. slip stand, hvor den på rejseordre
villigt går frem uden påvisning af vildt. Ingen præmie
Kat. 49 GS Nakkehagens SB Power. Ejer og fører Peter Eliasen
Power slippes på græs og stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og veldækkende bredsøg,
med passende afstand mellem slagene. Farten er god til høj. Stilen er god til smuk. Hovedet føreres
i rygniveau og derover. Galopaktionen er smidig og langstrakt. Halen bæres pænt med bevægelser.
Power afprøves i yderlige 4 slip på græs og stubmark. Indtrykket af søg, fart og stil er det samme
som beskrevet i 1. slip. I 4. slip opnår den stand. makkerhunden kommer til og tager stand ved siden
af Power. Sammen rykker de frem og går herefter i søg igen. Agerhønseflok letter i området hvor de
stod. I 5 slip på stubmark, vil Power i starten kontroller makkerhunden. Senere, opnår
makkerhunden stand. Power går foran stående makker og bringer agerhøns til flugt. Er herefter
svær at koble. Ingen præmie
Kat. 50 GS Pointmanns H-Winston. Ejer og fører Søren Brøndum Thygesen
Winston slippes på græs og stubmark i modvind. Her anlægger den et søg der er koncentreret i højre
side. Har en del forkerte vendinger. Farten er høj, falder dog en smule i slutning af slippet. Stilen er
god. Højt båret hoved. Kraftfuld galopaktion, der dog mod slutningen bliver lidt slap. Halen bæres
pænt uden bevægelser. Winston afprøves i yderlige 3 slip på græs og stubmark. Fart og stil er som
beskrevet i 1. slip. Søget forbedres til et stort og veldækkende bredsøg, med passende afstand
mellem slagene. I 2. slip forbigår den agerhøns på anvist terræn. I 4. slip opnår Winston stand.
Inden føreren er i jagtbar afstand, Kommer makkerhunden til og går foran Winston og støder
agerhønsene som den stod for. Ingen præmie
Kat. 71 IS Power Games Bon Bon. Ejer og fører Ole Emde Schmidt
Bon Bon slippes på græs og stubmark i modvind. anlægger her et stort og for det meste velanlagt
bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten den er høj. Stilen er smuk. Højt ført hoved og
en smidig galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Bon Bon afprøves i yderlige 4 slip på
stub og rapsmark, hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. i 5 slip på rapsstub, finder
makkerhunden agerhøns på anvist terræn. Ingen præmie
Kat. 27 ES Senjas Arizona. Ejer og fører Sarah Clausen
Arizona slippes på græs og stubmark. Her anlægger den i starten et noget cirklende søg. Søget
bedres dog i slutning af slippet, men udslagene bør være større. Farten er god. Stilen er god til

smuk. Højt ført hoved og en smidig galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Har dog
perioder hvor det bliver til for lidt, mangler intensitet. Arizona afprøves i yderlige 2 slip, hvor
indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. Har på dagen ikke Derbyformat. Ingen præmie
Kat. 52 GS Sydåens Bella. Ejer og fører Rene Madsen
Bella slippes på græs og stubmark i modvind. Her anlægger den et alt for åbent søg. Jagter småfugle
hele slippet. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig. Højt ført hoved og en langstrakt og smidig
galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. I 2. slip på stubmark, gentager den sit voldsomme
og åbne søg. Støder agerhøns, som prelles langt. Under prelleturen finder den råvildt som forfølges
langt ud af terrænet. Kontakten til føreren er mangelfuld. Ingen præmie
Kat 70 IS Meksh. Ejer og fører Ole Emde Schmidt
Meksh slippes på græs og stubmark i modvind. Anlægger for det meste et stort og velanlagt
bredsøg, har dog nogle forkerte vendinger. Farte er god. Stilen er god. Hovedet føres i rygniveau.
Mere stræk i galoppen ønskes. Halen bæres pænt uden bevægelser. Meksh afprøves i yderlige 2 slip
på rapsstub. Her er indtrykket af søg, fart og stil det samme som i 1. slip. I 3. slip finder
makkerhunden agerhøns på anvist terræn. Ingen præmie
Kat. 40 ES Tobølbjergs Smilla. Ejer og fører Ole Andersen
Smilla slippes på græs og stubmark i modvind. Anlægger et stort og velanlagt bredsøg med
passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, højt båret hoved og en smidig
galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Smilla afprøves i yderlige 5 slip, hvor indtrykket af
søg, fart og stil fra 1. slip bevares. i 4. slip på græsmark, opnår den stand et splitsekund efter
makkerhunden tager stand. Sammen med makkerhunden rykker den frem og går herefter i søg.
Agerhønseflok letter fra området hvor de stod. I 6. slip på rapsstub opnår Smilla stand. Inden
rejseordre gives, letter agerhønseflok ret foran Smilla, som forholder sig rolig i opflugt og skud.
1. præmie UK
Kat. 29 ES Senjas Ztorm. Ejer og fører Sarah Clausen
Ztorm slippes på Græs og stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og for åbent søg. Jagter
småfugle. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved og en kraftfuld og langstrakt galopaktion.
Halen bæres pænt med bevægelser. Støder agerhønseflok i god vind, og preller da de flygter.
Kontakten til føreren er mangelfuld. I 2. slip på rapsstub, støder den kort efter den er sluppet
agerhøns. Er noget urolig da de flygter. Ingen præmie
Kat. 47 ES Vestsalling Laika. Ejer og fører Kristian Fly
Laika slippes på græs og stubmark. Her anlægger den et tilpas stort bredsøg, dog kunne udslagene
godt være større. Farten er god. Stilen er god. Højt båret hoved. Lidt kort i galopaktionen, der
mangler afspark. Trættes i slutningen af slippet. I 2. slip på græsmark er indtrykket af søg, fart og
stil det samme som i 1. slip. Forbigår agerhøns på anvist terræn. Ingen præmie

Dansk Jagthunde Derby 10-09-2021
Hold 3
Kat. 29 Breton PVN Pigro
1.Slip på stub i modvind. Pigro viser enkelte varierende udslag med flere forkerte vending og stop.
Der er oplagt chance til agerhøns uden Pigro bringer sig i kontakt. 2 slip på stub i modvind. Pigro
Starter med flere brede dybe udslag og korrekte vendinger, men hurtigt bliver søget noget
fremadrettet og ungdommeligt. Farten er nu høj. Stilen er med højført hoved i en kraftfuld aktion.3
slip på stub i modvind. Pigro udnytter vind og terræn på bedste vis i en høj fart og smuk stil i god
kontakt med sin fører. 4 slip i skrub arbejder Pigro i et tilpasset jagt søg for sin fører, senere på stub
mærker Pigro fært og bringer sammen med makker agerhøns på vingerne, oplagt chance. Pigro er
lidt urolig i opflugt.
Udgår
Kat. 30 Irsk Setter Ally
1.Slip på stub i modvind. Ally viser enkelte brede dybe udslag med korrekte vendinger. Ally har en
stram markering som hun løser selv og slår under vind. Ally opnår stram stand, på ordre avancere
hun behersket frem og rejser præcist agerhøns. Ally er lidt urolig i opflugt og skud. 2 slip på stub i
modvind. Ally viser et stort og for det meste velanlagt søg med brede dybe udslag, har lidt forkerte
vendinger i venstre side. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved i en langstrakt
galopaktion med tilpasset hale føring. God kontakt til føreren.
Fortsætter 1b

Kat. 32 Engelsk Setter Rex
1.Slip på stub i modvind. Rex viser et ungdommeligt søg med varierende udslag og flere forkerte
vendinger. Farten er god. Stilen er acceptabel/god. Hovedet føres i og under niveau med ryg linje i
en kort og tung galopaktion. Halen førers med bevægelse. God kontakt til føreren. Rex trættes
hurtigt. 2 slip på stub i modvind. Søg fart og stil som tidligere. Rex trættes igen hurtig.
Udgår

Kat. 33 Engelsk Setter Tobølbjergs Sara
1.Slip på stub i modvind. Sara viser et stort velanlagt søg med brede dybe udslag og korrekte
vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk med hoved ført over ryglinje i en langstrakt let galopaktion
med tilpasset haleføring. God kontakt til føreren. Sara afprøves i 5 slip mere og bevarer indtrykket
på søg fart og stil. I 5 slip opnår Sara stand men inden vi er i jagtbar afstand flygter agerhøns ret
foran Sara som er rolig i opflugt. 6 slip opnår Sara stand, lige inden rejseordre flygter fasan ret
foran Sara som er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter 1b
Kat. 34 Engelsk Setter Sikas Puk
1.Slip på stub i modvind. Puk viser et stort meget velanlagt søg med brede dybe udslag og korrekte
vendinger. Farten er meget høj. Stilen er smuk/fortrinlig. Højført hoved i en langstrakt let
galopaktion. Tilpasset haleføring. For det meste god kontakt til føreren. Puk støder agerhøns og
forfølger til skel hvor den får kontakt med flere agerhøns som bringes på vingerne. Puk må kaldes
kraftigt til orden. Puk afprøves i 3 slip mere på stub i modvind og bevarer indtrykket på søg fart og
stil.3 slip er der oplagt chance til fasan uden Puk bringer sig i kontakt. 4 slip arbejder Puk i hegn og
agerhøns ses i luften. Situationen kan ikke bedømmes.
Udgår

Kat. 36 Engelsk Setter Hector
1.Slip på stub i modvind. Hector søger med passende brede udslag og korrekte vendinger, bedre
reviering kunne ønskes. Flere slag ligger bag føreren. Farten er høj. Stilen er god. Hoved føreres i
ryglinje i en kraftig galopaktion med tilpasset hale føring. God kontakt til føreren. Der er oplagt
chance til agerhøns uden Hector bringer sig i kontakt.2 slip på stub. Søg fart og stil er i starten som
tidligere. Hector trættes hurtigt og søger ikke længere selvstændig. Formatet rækker ikke til videre
afprøvning.
Udgår

Kat. 37 Engelsk Setter Tobølbjergs Speedy Conzales
1.Slip på stub i modvind. Speedy Conzales viser et meget stort og offensivt søg med flere stik frem
i terræn. Farten er meget høj. Stilen er smuk med højført hoved i en langstrakt kraftfuld galopaktion
med tilpasset haleføring. Kontakt til føreren kunne ønskes bedre. Speedy Conzales afprøves i
yderligere 5 slip hvor søget nu er med tilpas dybde mellem slagene og i god kontakt til føreren. Fart
og stil som tidligere. 5 slip er der oplagt chance til agerhøns som føreren træder op bag Speedy
Conzales. 6 slip i skrub med skiftende makker. Agerhøns ses i luften uden situationen kan
bedømmes. Kontakt til føreren kunne være bedre.
Udgår
Kat. 38 Engelsk Setter Kongsvoldrypas Maximus
1.Slip på stub i modvind. Maximus viser i starten et søg med passende brede udslag og korrekte
vendinger. Senere bliver søger noget snævert anlagt foran sin fører med flere stop hvor Maximus
skal animeres en del. Farten er i starten høj, senere god til moderat. Stilen er i starten smuk senere
acceptabel. God kontakt med føreren. 2 og 3 slip på stub i modvind. Maximus søger her noget
ungdommeligt og offensivt, han trættes hurtigt og formatet rækker ikke til videre afprøvning.
Udgår
Kat. 39 Engelsk Setter Tobølbjergs Sally
1.Slip på stub i modvind. Sally viser et stort meget velanlagt søg med brede dybe udslag og korrekte
vendinger. Farten er meget høj. Stilen er smuk/fortrinlig. Hoved føreres i ryglinje i en langstrakt let
galopaktion med tilpasset hale føring. Udnytter vind og terræn. God kontakt til føreren. Sally
afprøves i 5 slip mere og bevarer indtrykket fra 1 slip og viser stor jagtlyst og intensitet dagen
igennem. 4 og 5 slip er der oplagt chance til agerhøns uden Sally bringer sig i kontakt. 6 slip
mærker Sally fært og bringer sammen med makker agerhøns på vingerne, oplagt chance. Sally er
lidt urolig i opflugt.
Udgår
Kat. 40 Breton PVN Perra
1.Slip på stub i modvind. Perra viser et noget ungdommelig søg med varierende udslag og flere
forkerte vendinger. Farten er god til høj. Stilen er god. Hovedet førers for det meste i ryglinje i en

lidt kort galopaktion. Perra har flere stop med roden på jordfært. God kontakt til føreren. 2 slip på
stub i modvind. Søg fart og stil er som tidligere. Formatet rækker ikke til videre afprøvning.
Udgår

Kritikker fra Dansk Jagthunde Derby 2021 – hold 4
Dommer: Flemming Sørensen
Terrænleder: Henrik Christensen
Terræn: Ormholt Gods
Katalognummer 42 Engelsk Setter Avem Venandi Nyx, ejer og fører Andras Talpai
Avem Venandi Nyx anlægger på stub et stort og veldækkende søg i god kontakt med føreren. Farten er høj.
Stilen er smuk med høj hovedføring, let og elegant galopaktion, lidt lavt ført hale med livlige bevægelser.
Nyx støder agerhøns uden den udviser respekt – fortsætter sit søg. Makkerhunden udnytter en stor flok
agerhøns på anvist terræn.
Nyx afprøves i yderligere to slip, hvor den arbejder stort, men i perioder noget ungdommeligt, hvor der
kunne ønskes større kontinuitet og bedre arealdækning i søget. Nyx har i 3.slip en oplagt chance til fasan,
som ikke udnyttes.
Ingen præmie
Katalognummer 43 Engelsk Setter Skedoms O Black Jack, ejer og fører Allan Olsen
Skedoms O Black Jack slippes på stub, hvor den oftest anlægger et søg af passende størrelse. Ind i mellem
kunne der ønskes mere bredde og kontinuitet i udslagene, ligesom Black Jack har flere skarpe markeringer.
Farten er god. Stilen er præget af en noget tung galopaktion. Hovedføringen er i niveau med ryglinien,
halen bæres pænt uden bevægelser.
Black Jack opnår smuk stand, da føreren er i en jagtbar situation letter der præcist foran Black Jack en stor
flok agerhøns. Black Jack er rolig i opflugt og skud.
I 2.slip på stub arbejder Black Jack som i 1.slip. Der mangler arealdækning i søget, ligesom den igen har flere
markeringer.
2.præmie UK
Katalognummer 44 Engelsk Setter Senjas Tommy Gun, ejer Patrick Eggers, fører Erling Clausen
Senjas Tommy Gun slippes på stubmark, hvor den viser et meget stort og oftest velanlagt søg. Farten er
meget høj. Stilen er fortrinlig – en dejlig hund at se i marken. Der letter agerhøns i området hvor Tommy
Gun arbejder – disse forfølges et stykke på vej. Senere opnår Tommy Gun kontakt med agerhøns ved
remise, hønsene flygter og Tommy Gun er lidt urolig.
I 2.slip på stub arbejder Tommy Gun som i 2. slip. Prøves i et 3.slip på stub, hvor den hurtigt søger til skovs
og er væk længe.
Ingen præmie
Katalognummer 46 Engelsk Setter Herrskapets Xport, ejer og fører Thorbjørn Riis
Herrskapets Xport slippes på stubmark, hvor den anlægger et stort og bredt dækkende søg i god kontakt
med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med velbåret hoved, kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med
momentvise bevægelser. En god chance til agerhøns på anvist terræn udnyttes ikke.
I 2.omgang starter Xport i et noget cirklende søg, uden den fornødne bredde. Dette bedres som slippet
skrider frem, og Xport arbejder som i 1.slip. Trods dette forbigår den en oplagt chance til agerhøns, som
makkerhunden påviser på anvist terræn.
I sidste slip på stub arbejder Xport godt. Makkerhunden påviser en flok agerhøns på anvist terræn.
En dejlig hund at se i marken, men den manglede i dag det fornødne held.
Ingen præmie UK

Katalognummer 47 Pointer Drumfergue Goshawk, ejer og fører Tage Jessen
Drumfergue Goshawk slippes på stubmark, hvor den anlægger et stort, men periodevist noget
ungdommeligt søg, hvor der kunne ønskes større kontinuitet. Farten er høj. Stilen er oftest god med
hovedet båret i niveau med ryglinien, kraftfuld galopaktion, og pæn haleføring. Goshawk har perioder, hvor
den mangler noget intensitet, hvilket påvirker stilen.
Den støder en fasan ved mosekant, som den forfølger langt ret frem i terrænet. Senere findes Goshawk i
stand ved læhegn. På ordre avancerer den behersket, rejser præcist en flok agerhøns, som den forfølger et
stykke i opflugt og skud.
I 2.slip arbejder Goshawk noget varierende. Ind i mellem passende stort og veldækkende, og til andre tider
mangler der noget intensitet. Goshawk virker ikke helt målbevidst. Den støder en flok agerhøns, som den
følger et stykke på vej.
2.præmie UK
Katalognummer 48 Engelsk Setter Avem Venandi Tittie, ejer og fører Andras Talpai
Aven Venandi Tittie slippes på stubmark, hvor den anlægger et stort søg, der dog i perioder er præget af
forkerte vendinger i højre side. Arbejder i god kontakt med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med høj
hovedføring, energisk og let galopaktion, halen bæres lavt med bevægelser.
Tittie afprøves i yderligere 3 slip, hvor den arbejder i et passende stort søg, som dog i perioder bliver
præget af for mange forkerte vendinger. Den bliver noget afhængig af føreren.
Har i 3.slip en god chance til en fasan, som ikke udnyttes.
Ingen præmie UK
Katalognummer 49 Gordon Setter Sydåens Zarina, ejer Erik Petersen, fører Erling Clausen
Sydåens Zarina afprøves på dagen i 4 slip på stub, brak og mose. Zarina arbejder dagen igennem meget
fornuftigt, og afpasser søget efter terrænets beskaffenhed. På stub er søget stort og veldækkende, mens
den i brak og mose, arbejder passende stort og i god kontakt med føreren. Farten er på stub høj, mens den
i høj vegetation arbejder i afpasset fart. Stilen er flot med hovedet båret i niveau med ryglinien og derover,
aktionen er let og energisk, halen bæres pænt med sparsomme bevægelser.
Den viser i 3.slip respekt for råvildt og senere en fin kronhjort. Har en chance til en fasan som
makkerhunden påviser på anvist terræn.
I et langt sidste slip slutter Zarina med at støde en stor flok agerhøns, som den forfølger kort.
En dejlig hund, der i dag manglede det fornødne held.
Ingen præmie UK
Katalognummer 50 Breton PVN`s Petra, ejer og fører Bent Olsen
PVN`s Petra slippes på stub, hvor den oftest arbejder i et passende stort søg, men har dog perioder, hvor
den henfalder til skarpe markeringer og roden på jordfært. Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i
niveau med ryglinien og en god galop.
I 2.slip arbejder den som i 1.slip. Støder en flok agerhøns, og er rolig da fuglene flygter.
I et langt 3.slip arbejder Petra i et stort og veldækkende søg i høj fart og smuk stil. Makkerhunden påviser
en stor flok agerhøns på anvist terræn.
Ingen præmie UK
Katalognummer 53 Engelsk Setter Lammefjordens Kaidu, ejer og fører John Bak
Lammefjordens Kaidu slippes på stor stubmark, hvor den anlægger et ungdommeligt søg præget af
manglende kontinuitet i udslagene, hvorved arealdækningen er noget mangelfuld. Farten er høj. Stilen er
flot med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt uden bevægelser.

I 2.slip starter Kaidu i et stort og velanlagt søg. Forsvinder bag bakkekam, og kommer efter nogen tid til
syne bagud i terrænet og herefter bliver søget igen noget ustruktureret.
I 3.slip søger Kaidu hurtigt bag læhegn, hvor den efter nogen tid opnår stand. Avancerer på ordre, men
påviser i første omgang ikke vildt. Opnår igen stand, avancerer kort på ordre og rejser flere fasaner. Noget
urolig i opflugt og skud.
Afprøves i et sidste slip på stor stubmark, og her er søget præget af interesse for læhegnene, og Kaidu får
ikke vidst det ønskede søg på åben mark. Slutter med at vise lidt interesse for råvildt.
2.præmie UK
Katalognummer 54 Breton Lyngrodens Pia, ejer og fører Jens Ole Nielsen
Lyngrodens Pia slippes på stubmark, hvor den starter med at vise interesse for makkerhunden. Herefter
søger den langt bagud i terrænet. Vi kobler op og fortsætter på ny. Herefter Pia viser et noget varierende
søgsoplæg, hvor der kunne ønskes større bredde og kontinuitet i udslagene. Farten er høj. Stilen er smuk
med høj hovedføring og let galopaktion.
I 2.slip er søget igen ungdommelig anlagt og i perioder anlagt i samme linjer som makkerhunden.
I sidste slip søger Pia ret frem i terrænet uden den fornødne arealdækning. Bliver noget selvstændig og
bedre appel ønskeligt.
Ingen præmie UK

Dansk Jagthunde Derby 2021, Hold 5,
Kri kker af dommer 147, Poul Vestervang.

Lodtræknings nr/Katalog nr.
55/20- ES Melsgard AM Alta.
Alta starter på stuk i skrå modvind. Søget er godt anlagt, men kunne være lidt mere kon nuerligt lagt
på vinden. Farten er god l høj. S len er god med hovedet i ryglinjen og en kra fuld galopak on.
Halen bæres hængende. Straks e er hundene er sluppet le er agerhøns og yver frem i terrænet.
Hundene var ikke under vind af hønsene.
Alta opnår stand, men inden fører er helt fremme rykker hun frem og le er agerhøns. Tilpas rolig i
op ugt. E er koblingsordre opnår hun ny stand. Inden fører når frem le er agerhøns ret foran
hunden. Tilpas rolig i op ugt og skud.
Hun afprøves igen, men går stadig et et noget svingende søg.
2. pr. UK - Udgår.

56/23- ES Nordvestjydens Pe t.
Pe t starter på stub i skrå sidevind. Søget er stort og veldækkende i god kontakt l føreren. Hun
udny er vind og terræn godt. Farten er høj. S len er fortrinlig med højt båret hoved, meget
langstrakt galopak on og pæn haleføring. Straks e er hundene er sluppet le er okhøns og yver
frem i terrænet. Ingen af hundene var under vind af dem. Makkerhunden nder 2 gange agerhøns på
anvist terræn. I 2. slip i modvind går hun i et meget stort veldækkende søg. Har 2 x stand – avancerer
villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Opnår stand meget langt ude. Rykker frem l ny stand på 1.
avanceordre. Avancerer igen villigt og rejser præcist agerhøns. Ro i op ugt og skud.
1. Pr. UK - Fortsæ er.

57/59- GS Sydåens Zigzag.
Zigzag starter på stub i skrå modvind. Søget er meget veldækkende, anlagt i god kontakt l føreren.
Udslagene kunne være breddere anlagt. Farten er god og s len er god, med hovedet båret over
ryglinjen, en noget vuggende galopak on og lidt hængende hale. Han opnår stand. Avancerer villigt
på ordre og rejser præcist agerhøns. Der er komplet ro i op ugt og skud.
Han afprøves igen i modvind. Fart, søg og s l som i 1. slip. Han viser spontan sekundering ved
makkers stand. Makker påviser agerhøns i slippet.
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1. Pr. UK - Fortsæ er.

58/8, B, PVN.s Poker.
Poker starter på stub i skrå modvind. Han anlægger et meget stort og momentvis noget åben søg.
Farten er meget høj og s len er smuk, med højt båret hoved og en kra fuld, energisk galopak on.
Han har to skarpe markeringer, som han løser inden fører når frem. Makker påviser agerhøns i
slippet. Han afprøves ere gange. Fortsæ er sit store, lidt åbne søg. Makkerhund påviser agerhøns i
bag Poker og 2 gange støder han agerhøns i god vind.
Udgår.

59/75, P. Astrups Allie.
Allie starter på stub i skrå modvind. Søget er meget stort anlagt med god reviering, med enkelte åbne
udslag. Farten er meget høj og s len er fortrinlig med hovedet båret over ryglinjen og kra fuld
galopak on. Halen bæres pænt.
Han afprøves igen. Går som i 1. slip. E er et åbent udslag vender han lbage og opnår stand tæt ved
føreren. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Der er ro i op ugt og skud.
1.pr UK - Fortsæ er.

60/63, GS Østjyllands JW Liza.
Liza starter på stub i skrå modvind. Hun starter i et noget snævert søg med ere stop, men bedrer sit
søg mod slut i slippet. Farten er god og s len er god med højt båret hoved, og lidt kort forbens
ak on. Der er spil i halen. Hun afpræves ere gange. Makkerhund nder agerhøns i slippet. Slu er
med at gå i et stort veldækkende søg, men forbigår 2 gange agerhøns.
Udgår.

61/79, P. Drumfergue Praine.
Praine starter på stub skrå modvind. Han starter i et godt anlagt søg foran føreren, men går hur gt
ned i kadance og går nu i et noget snævert søg. Farten er i start god, men slu er acceptabel. S len
præges af lidt kort forbensak on, hovedet bæres højt og halen bæres hængende. Han kaldes l
orden ved over yvende agerhøne. Makker hunden nder agerhøns. Kommer l markskel og roder
agerhøns op, uden at opnå stand.
Han afprøves igen. Søget er stadig for lfældigt anlagt og han roder agerhøns op og viser respekt.
Udgår.
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62/34, ES. Tejs.

Tejs starter på stub i skrå modvind. Søget er for snævert anlagt, med ere forkerte vendinger. Han går
hur gt ned og s len er svær at bedømme, da han ind imellem traver. Han støder agerhøns i god vind
og preller et stykke. Nu er farten god og s len god!
Han afprøves igen i modvind. Søget er nu godt anlagt foran føreren. Farten er god og s len er god
med lidt kort forbensak on. Han støder agerhøns og preller et stykke.
Udgår.

63/22, ES Nordvestjydens Pele.
Pele starter på stub i skrå modvind. Han går i et stort og velrevierende søg i god kontakt l føreren.
Farten er høj og s len er smuk l fortrinlig, med højt båret hoved, kra fuld,langstrakt galopak on og
halen bæres pænt. Kaldes l orden ved makkers stand.
Han afprøves ere gange. Går meget stort og momentvist noget åbent. Han forbigår 2 gange
agerhøns på åben mark.
Udgår.

67/1, B. Dusty.
Dusty starter på stub i skrå modvind. Søget er meget stort for det meste velrevierende. Farten er høj
og s len er smuk med højt båret hoved og kra fuld, energisk galopak on. Har en stand og en kra ig
markering, som han selv løser. Opnår stand langt ude. Korrigerer en gang mens fører er på vej frem.
Avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Lidt uro i op ugt – ro i skud. Han afprøves igen i
modvind. Søget er stort, veldækkende og kon nuerligt anlagt foran føreren.
1.pr. UK - Fortsæ er,

Tak l Derbyudvalget for invita onen l at dømme denne fornemme prøve.
Tak for to dejlige dage i dejligt selskab.
Tak l mine to meddommere på 2. dagen. Det var en fornøjelse!
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Poul Vestervang.

Derby21 dag 1

hold 6

Terræn - Vildmosen
Terrænleder Jan Kock Dommer Flemming Fuglede Jørgensen
Lodt. 64 ES Tobølbjergs Sir ejer Claus Christensen
1.slip Sir startes i olieræddike i svag modvind, søget er for det meste vel lre elagt og farten meget høj.
S len er smuk med en langstrakt galop, høj hovedføring og hale i ryglinje. Kontakten l føreren er god. Der
ses 2 fasaner i lu en bag hegn. 2.slip: søger igen i et ot derbysøg, 2 chancer l nyslåede agerhøns, tæt ved
hegn- en vanskelig situa on. 3.slip: her viser Sir en forbilledligt søg i en fortrinlig s l. Opnår stand, rejser på
ordre, ro i op ugt og skud- en fornem situa on- 1. præmie
Lodt. 65 ES Tobølbjergs Signe ejer Hanne Theilgård
1.slip: Signe slippes i olieræddike i svag modvind, søget er meget vel lre elagt på bredden, s len er smuk
med højtbåret hoved og halen i ryglinje og en langstrakt galop. Kontakten l føreren er god og den er
velført. Signe mærker fært og går ned i grø - fasaner ses i lu en på anden side af granhegn. 2.slip: Søger
virkelig bredt i høj far. Tæt under hegn misbruges 2 oplagte chancer for agerhøns. 3.slip: Signe viser igen at
hun er en rig g derbyhund af format, men forbigår oplagt chance for agerhøns. Må desværre udgå
Lodt. 68 ES Lamme ordens Seier ejer Per Vinding Clausen
1.slip: Seier slippes i olieræddiker i svag modvind, farten er høj, men kontakten meget mangelfuld, bringer
strakt fasaner ved hegn l ugt- preller langt. 2.slip: søger nu for sin fører i god s l med højtbåret hoved og
en langstrakt galop. 3.slip: Seier slå et godt slag, makkehund opnår stand, Seier provokerer makkerhund
gro og da agerhøns ygter preller den langt. Seier er et godt derby emne, men er i dag for rå. Udgår
Lodt. 69 ES Vallunds Pres ge ejer Poul B. Thomsen
1.slip: Pres ge slippes i olieræddiker i modvind, farten er høj, kontakten l føreren meget mangelfuld, søger
ret ind i marken, makkerhund bringer fasaner l ugt. 2.slip: Søger her igen meget selvstændigt i en smuk
s l med højtbåret hoved og hale, søgsmønstret bedres da Pres ge træ es. 3.slip: Søger igen alt for
selvstændigt, makker nder og behandler agerhøns. Udgår
Lodt. 71 ES Vallunds Pat ejer Aksel Spangsberg.
1.slip: Pat slippes i olieræddike i modvind, farten er høj, søget er meget bredt men noget åbent, s len er
god med med en kra fuld galop, højtbåret hoved og hale, kontakten l føreren er rimelig god. Mærker fært
og får agerhøns på vingerne ere gange. 2.slip: i et kort slip søger Pat godt, dog med en del stop. 3.slip: Her
søger Pat i starten virkelig godt, men som slippet skrider frem træ es den meget og vi stopper
afprøvningen. Pat udgår
Lodt. 73 IS Vilslev Queen ejer Flemming Vilslev
1.slip: Queen slippes i modvind i olieræddike, farten er acceptabel, søget mangler bredde og foregår mest
langs skel. S len er god med højtbåret hoved og hale, der mangler noget stæk i galoppen. Queen mangler i
dag mo va on og misbruger 3 chancer for agerhøns. 2.slip: Mangler stadig intensitet, går sig dog op i
slippes, men træ es l sidst og vi stopper afprøvningen. Queen udgår
Lodt. 74 IS Kiwi Lines Mynte ejer Linda Larsen
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1.slip: Mynte slippes i olieræddike i modvind. Farten er høj, søget noget åbent, s len god med højtbåret
hoved og hale og en langstrakt galop. Kontakten l føreren er for det meste god. Mærker agerhøns sammen
med makkerhund og bringer disse l ugt, er noget urolig.2.slip: Søger godt for sin fører, der ses intet vildt.
3.slip: Søger stadig godt i brede slag, der dog l sidst bliver for åbent og vi stopper afprøvninger. Mynte
udgår.

Lodt. 75 Br Pax ejer Thomas Klit
1.slip: Pax slippes i olieræddike i modvind, farten er høj og søget for det meste vel lre elagt, trods
makkerhundens slag længere fremme. S len smuk med højtbåret hoved og en langstrakt galop. Kontakten
er for det meste god og den er velført. Bringer agerhønse ok l ugt sammen med makkerhund. 2. slip: Pax
slår 2 slag og opnår stand, holder standen trods makkerhundens provoka on, rejser præcist, men er meget
urolig ved ugt og skud. 3.slip: søger igen meget selvstændigt. 4.slip: her går Pax bedre for sin fører, støder
agerhøns 2 gange og er urolig og vi slu er afprøvningen. 1.præmie
Lodt. 76 IS Vilslevs Uno ejer Erling W. Christensen
1.slip: Uno slippes i olieræddike i modvind. Farten er høj, søget særdeles vel lre elagt, s len god med
højtbåret hoved og halen i ryglinje, lidt kort galop. Kontakten l føreren er god og den er velført. Søger
koncentreret for sin fører trods makkehundens pågåenhed og makkerføres råben. Opnår stram stand, i
jagtbar afstand ygter agerhøns pga. makkerhundens uro. Ro i op ugt og skud.2.slip:søger her veldresseret
for sin fører i en langstrakt galop. 1.præmie
Lodt. 77 IS Kiwi Lines Passion ejer John Jensen
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1.slip: Passion slippes I olieræddiker I modvind. Farten er høj, søget uden plan og vilkårligt. S len er god
med højtbåret hoved og hale og en kra fuld galop. Desværre har Passion ingen kontakt l sin fører og den
arbejder langt væk i terrænet. udgår

Dansk Jagthunde Derby 2021
Kri kker fra 2.heat og matchning
E er lodtrækning under fredages festmiddag, blev startrækkefølgen således:
1. B Dusty - Thomas Kristensen
2. GS Sydåens Zigzag - Søren Mulvad Johansen
3. IS Vilslev Uno - Erling Christensen
4. P Astrups Ally - Carsten Trærup
5. ES Tobølbjergs Sir - Claus Christensen
6. ES Tobølbjergs Sara – Henrik Larsen
7. IS Kiwi Line´s Papaya – Jan Lorentzen
8. ES Tobølbjergs Smilla – Ole Andersen
9. ES Nordvestjydens Pe t – Anton Dahl
10. IS Ally - Allan Nissen

1.slip:
Dusty søger i høj fart og smuk s l. Har et enkelt slag på marken, hvore er den søger meget langt frem i
marken og undlader meget uafsøgt terræn. Bedre kontakt og appel ønskeligt. Dukker op kort før slippets
afslutning, og viser et par gode slag.
ZigZag søger stort og veldækkende i god kontakt, s len er god, men vi savner stræk i galoppen- er måske
påvirket af makkerføres øjten
Begge fortsæ er
2.slip:
Vilslevs Uno søger bredt og kon nuerligt i smuk l fortrinlig s l foran sin fører, konstant med korrekte
vendinger. Virkelig en derbyhund!
Astrups Allie søger i fortrinlig s l –stort, men periodevis for åbent. Derbyhundformat.
Begge fortsæ er
3.slip:
Tobølbjergs Sir viser et stort, men ungdommeligt søg i ot s l med en kra fuld galop. Opnår stand, forsøger
at nagle fuglene, de e mislykkes og agerhøns ygter. Sir er rimelig rolig.
Tobølbjergs Sara er en hund af højeste klasse, der afsøger sin mark i brede slag med passende afstand
mellem slagene. S len er smuk- en rig g derbyhund.
Begge fortsæ er
4.slip:
Kiwi Line Papaya starter godt i høj fart og smuk s l. Den støder agerhøns og bliver here er noget forsig g.
Papaya dækkes ned ved makkerhundens stand, makkerhunden søger at udrede færten, og e er de e går
Papaya frem og bringer agerhønse ok l ugt længere fremme i terrænet.
Tobølbjergs Smilla er en derbyhund, der i smuk s l og vedvarende godt søgsoplæg afsøger marken. Opnår
stand, men kan ikke udrede færten og slår i søg, senere støder makkerhunden en agerhønse ok lidt
længere fremme i terrænet.
Begge fortsæ er
5.slip:
Nordvestjydens Pe t er en vældig ganger, der i fortrinlig s l søger frem i terrænet, også så langt så det bliver
uden for synsvidde og fornøden kontakt l føreren.
Ally søger godt med brede slag. S len er god, men præget af en vuggende galop.
Begge fortsæ er
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E er første slip i 2.heat er rangeringen som følger – fra toppen:
Vilslevs Uno
Tobølbjergs Sara
Astrups Allie

Tobølbjergs Sir
Tobølbjergs Smilla
Ally
Sydåens Zigzag
Kiwi Line´s Papaya
Nordvestjydens Pe t
Dusty
I dommerteamet beslu er vi os for at tage en ny runde. Dels har det regnet kra igt under første afprøvning,
men der var også nogle hunde der lå meget lige.
Første par: Uno og Dusty
Uno søger godt for sin fører i god s l, vi savner dog her lidt intensitet.
Dusty er igen noget o ensiv, kaldes l orden, søger under vind og opnår stand tæt ved hegn, agerhøns le er
ret foran Dusty, som er rimelig rolig i op ugt og skud. Vi laster ikke Uno for disse fugle.
Begge fortsæ er
Andet par: Sara og Pe t
Sara søger kon nuerlig og veldækkende i perfekt kontakt med sin fører. E er lang d opnår den stand,
avancerer og rejser af ere tempi agerhønse ok, ro i op ugt og skud- en fornem situa on.
Pe t søger så langt ud så den er uden for synsfeltet, kaldes ind og startes op igen og søger nu meget bedrehelt l højre kant, mangler venstre side, hvor makkerhund nder agerhøns.
Begge fortsæ er
Tredje par: Astrups Allie og Papaya
Allie går i et meget stort og o ensivt søg og forbigår derved 2 gange agerhøns.
Papaya slår gang på gang bagud i terrænet, føreren kæmper for at få Papaya frem, men det lykkes ikke, har
chance for 2 gange agerhøns som ikke udny es og forlader hermed konkurrencen.
Allie fortsæ er – Papaya udgår
Fjerde par: Sir og Zigzag
Sir viser her et ot søg i derbyformat og arbejder med stor intensitet vedvarende for sin fører. Lige da vi
starter le er en lille ok agerhøns, som vi ikke laster hundene.
ZigZag søger vedvarende for sin fører i rimeligt stort søg, s lens præges nu af en vuggende galop. Har 2
gange stand uden påvisning af vildt. Løser selv første gang, anden gang avancerer den villigt på ordre men
påviser ikke vildt.
Begge fortsæ er
Femte par: Smilla og Ally
Smilla er en veldresseret hund der afsøger marken foran sin fører i et veldækkende søg i god kontakt, vi
kunne godt ønske os mere intensitet og bredde i søget.
Ally starter godt op i brede slag, dog med en del forkerte vendinger. Som slippet skrider frem savnes
intensitet.
Begge fortsæ er
Inden matchningen er rangeringen som følger:
Tobølbjergs Sara
Vilslevs Uno
Tobølbjergs Sir
Astrups Allie
Dusty
Tobølbjergs Smilla
Ally
Sydåens ZigZag
Nordvestjydens Pe t
Matchning:

tt

ti

ti

ft

ft

fi

ti

fl

fl

tt

fl

ti

ti

ti

ff

tt

ti

fl

ff

fl

ti

ti

ti

fl

tt

tt

tt

tt

tt

tt

ti

ti

ti

Pe t - Zigzag
Straks vi slipper hundene søger Pe t over på nabomark og udgår hermed.

Zigzag fortsæ er sit gode søg
Pe t udgår – Zigzag fortsæ er
Zigzag – Ally
For begge hunde må vi nu sige at intensiteten er forsvundet og søget er uinspireret med forkerte vendinger.
Begge udgår
Smilla – Dusty
Smilla søger i en dejlig let s l og i brede slag, men bliver nu ikke o ensiv nok. Der mangler fremdri og det
bliver den bliver slået af makkeren.
Dusty søger her ot i smuk s l, har en markering som den selv løser.
Dusty over Smilla – begge fortsæ er
Dusty - Astrups Allie
Dusty starter ot i bedste s l og veldækkende søg. Da makkerhund har en markering går Dusty sine egne
veje og er meget vanskelig at koble.
Allie viser her et noget fremadre et søg og har en markering som den dog selv løser.
Begge bliver sat af her. Allie placeres som 4.vinder, mens Dusty rykkes ned som 6.vinder
Sir – Uno
Sir søger virkelig godt for sin fører i brede slag og kommer helt l kanten. Opnår stand kort d e er
makkerhunden. Da føreren er oppe ved Sir ygter hønse ok ret foran, der er lidt urolig da fuglene ygter.
Der skydes ikke i situa onen, da meddommer er ved at afvikle en situa on, for makkerhunden fremme i
terrænet.
Uno søger her godt for sin fører, men som slippet skrider frem bliver Uno for fremadre et, der meldes
stand uden det fører l noget og vi sæ er her Uno af.
Uno placeres som 3.vinder – Sir fortsæ er l derby nalen
Finale:
Sara – Sir
Begge slår godt ud i brede slag. Sara opnår højrejst stand, korrigerer en gang og rejser på ordre præcist
agerhønse ok, rolig i op ugt og skud.
Sir dækkes ot af under Saras situa on og nalen er hermed slut.
Mo vering for de placerede hunde:
6.vinder Breton Dusty
En s lren hund af et kolossalt format, dressuren be nger placeringen
5.vinder Engelsk se er Tobølbjergs Smilla
En særdeles veldresseret hund af et godt format, søgsstørrelsen be nger placeringen.
4.vinder Pointer Astrups Allie
En virkelig derbyhund, hvor søg og dressur be nger placeringen.
3. vinder irsk se er Vilslevs Uno
Uno har i 2 dage arbejdet fortrinligt for sin fører, men bliver i matchningen slået på fugl.
2. vinder Engelsk se er Tobølbjergs Sir
En hund af virkelig derbyformat, lydig og velført, en fugle nder, der dog i nalen bliver slået på fugl
Derbyvinder 2021 Engelsk se er Tobølbjergs Sara
En klassehund, der i 2 dage har gået stort og veldækkende i smuk l fortrinlig s l. Har på andendagen 2
perfekte fuglesitua oner. En meget værdig derbyvinder 2021
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Undertegnede vil hermed gerne takke for sammen med Flemming Sørensen og Poul Vestervang at dømme
derbyet 2021. Finaledagen var fra starten præget af megen regn, heldigvis klarede det op og vi k afprøvet
hundene forsvarligt.

Med Venlig Hilsen
Flemming Fuglede Jørgensen
Ordførende.

