
Kri$kker derby 2022. Hold 1 . Dommer Poul Erik Dahl. 

Gordon se<er Sydåens Epic Ethan viser på raps i god vind et passende stort, for det meste godt anlagt søg, 
har flere fejlvendinger. farten varieres fra god $l høj og s$len er smuk, god hanhunde ak$on, højt ført 
hoved, halen føres passende. 2 og 3 slip  Bevarer indtrykket , slu<er med oplagt chance $l parhøns  , som 
stødes, forfølger ganske kort.  INGEN PRÆMIE UK. 

Pointer, Top Point Tin$n viser på raps i god vind et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og s$len god, lidt 
kort ak$on, hoved føres varieret i og over ryglinjen, halen føres passende. Tin$n bevarer indtrykket og 
holder intensiteten gennem 5 slip, har 1 chance $l parhøns ved hegn, viser  respekt, slu<er med højrejst 
stand, korrigerer ny stand, parhøns le<er præcis foran Tin$n som er rolig i opfløj og skud.                               1 
PRÆMIE UK. 

Pointer.  Milpoint  E<an viser på raps i god vind et stort godt anlagt bredsøg, farten er høj og s$len smuk, 
kraTfuld hanhunde ak$on, højt ført hoved, halen føres passende. Bevarer indtrykket og holder intensiteten 
i 3 slip mere, slu<er med oplagt chance $l parhøns som makker støder, forfølger langt og bliver egen rådig, 
uden den fornødne kontakt $l fører.  INGEN PRÆMIE UK. 

Breton .Mønsboens Lussac Saint Emilion viser på raps i god vind et stort godt anlagt bredsøg, farten er høj 
og s$len smuk, energisk ak$on, højt ført hoved. 2 slip i eTerafgrøder, Emilion opnår hur$g stram stand, 
parhøns le<er præcis foran Emilion,der skydes og Emilion  der provokeres af makker ,forfølger sammen 
med makker , kommer dog ret hur$gt $lbage. 3 slip bevarer indtrykket og holder intensiteten gennem et 
langt slip. 1 PRÆMIE UK. 

Breton Gullsmrdåsens N Radda Joppe viser på raps senere vintersæd i god vin et passende stort godt anlagt 
søg, farten er god og s$len god, energisk ak$on, højt ført hoved, halen med bevægelse. 2 slip Makker 
udny<er straks parhøns, Joppe forfølger langt og længe. 3 slip Joppe arbejder nu  med større intensitet og 
fart, søg og s$l forbedres, har ved hegn  chance $l parhøns, INGEN PRÆMIE UK. 

Pointer Alsbjergs Spot viser på raps i god vind et ungdommeligt anlagt søg, farten er høj og s$len fortrinlig, 
lang strakt hanhunde ak$om, højt ført hoved, halen pænt m bevægele. Spot kan ikke i flere omgange ikke 
løsrive sig fra at jagte småfugl med fuld hals.  INGEN PRÆMIE UK 

Pointer Houdini viser på raps senere vintersæd  i god vind et stort godt anlagt bredsøg, farten varieres fra 
god $l høj, lidt kort hanhunde ak$on, hovedet føres højt , halen passende. 2 slip bevarer indtrykket. 3 slip 
bevarer indtrykket op når høj rejst stand, trods flere avance ordre nægter Houdini at avancere, ved koblings 
ordre le<er der parhøns i området. INGEN PRÆMIE UK. 

Mørkåshøgdas ik Bell viser pån raps senere vintersæd et passende stort godt anlagt søg, farten er god, s$len 
acceptabel, lidt kort ak$on, hovedet føres varieret i og under ryglinjen, halen føres kedeligt uden 
bevægelse.  2 slip Belle bevarer indtrykket, Bell har en stram stand som den selv løsner. 3 slip bevarer 
indtrykket, formatet rækker ikke idag.  INGEN PRÆMIE UK. 

Egsgårds Lord Diablo viser på vintersæd i god vind et stort vel anlagt bredsøg, udny<er vind og terræn godt, 
farten er høj og s$len smuk, energisk ak$on, højt ført hovd. Bevarer indtrykket og holder intensiteten 
gennem flere slip, har her 2 oplagte chancer $l parhøns. INGEN PRÆMIE UK 



Pointer Bredgaards Imse viser på vintersæd og græs i god vind et stort meget vel anlagt bredsøg, udny<er 
vind og terræn godt, farten er høj og s$len smuk, langstrakt ak$on, højt ført hoved, halen m bevægelse. 
Imse bevarer indtrykket og holder intensiteten i flere slip, har 2 chancer for parhøns. INGEN PRÆMIE UK. 

 Irsk se<er Norrse<er SIO Maggie viser på vintersæd  et stort godt anlagt bredsøg, farten er varieret fra god 
$l høj, ak$onen $l $der lidt kort, højt ført hoved, halen føres passende. Maggie bevarer indtrykket i 3 slip 
mere slu<er med chance $l parhøns, Maggie preller langt og bliver egenrådig , jagter længe selvstændig 
uden kontakt $l fører og bliver svær at koble. INGEN PRÆMIE UK. 



Dansk Jagthunde Derby 2022 
Hold 3 
Dommer Poul Aagaard Sørensen 

ES Aulumboens R-Vera Fører Jan Nielsen 
Vera slippes på stubmark i modvind. Kobles hurtigt, da makkerhunden halser i søget. 2. Slip på 
majsstub i modvind. Her anlægger den et stort og veldækkende bredsøg med passende afstand 
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god til smuk. Hovedet føreres i rygniveau og derover. 
Galopaktionen er smidig og langstrakt. Halen bæres pænt uden bevægelser. Vera afprøves i yderlige 
2 slip, hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. i 4. slip på stubmark, opnår den stand, 
løser selv. Senere opnår den ny stand. På rejseordre avancerer den villigt frem og rejser parhøns. 
Der er ro i opflugt og skud. 1. præmie UK 

P AV Rabbelung Zuza Fører Henrik Standerskjold-Nordenstam 
Zusa slippes på stubmark i modvind. Straks efter den er sluppet, halser den vedvarende i søget. 
Ingen præmie UK 

ES Nordvestjydens Runa Fører Kurt Nedergaard 
Runa slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den for det meste et stort og veldækkende 
bredsøg. Har dog enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved og en 
smidig og langstrakt galopaktion. halen bæres pænt med bevægelser. I 2. slip på majsstub er 
indtrykket af søg, fart og stil som i 1. slip, har dog ikke så mange forkerte vendinger som i 1. slip. 
Opnår stand, løser selv. Søger frem til kanal og tager stand, springer over kanalen og opnår højrejst 
stand. På rejseordre avancerer den villigt frem og rejser parhøns. Komplet rolig i opflugt og skud. 
1. præmie UK 

GS Trollfuruas Tribute To Sydåens Fører jan Kristensen 
Tribute slippes på stubmark. Her anlægger den et stort og for det meste et veldækkende bredsøg. 
Har enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet bæres over rygniveau. 
Galopaktionen er kraftfuld. Halen bæres pænt med bevægelser. I 2. slip på græsmark, er søg, fart og 
stil som i 1. slip. Opnår stand ved hegn. På rejseordre nægter den at gå frem. Ingen præmie UK 

P Alsbjergs Maja Fører Søren Alsbjerg 
Maja slippes på græsmark i modvind. Anlægger her et stort og veldækkende bredsøg. Farten er høj. 
Stilen er smuk. Højt båret hoved og en langstrakt galopaktion. Halen bæres hængende uden 
bevægelser. Maja afprøves i yderlige 2. slip hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. i 
2. slip finder makkerhunden parhøns længere fremme i terrænet. I 3. slip forbigår Maja oplagt 
chance til parhøns, som trædes op af føreren. Ingen præmie UK 

IS Norrsetter SIO Red Clay Fører Heinrich Matzen 
Clay slippes på græsmark I modvind. Her anlægger den et tilpas stort bredsøg. Farten er høj. Stilen 
er god til smuk. Hovedet føreres i starten over rygniveau, men i slutningen af slippet sænkes 
hovedet til niveau med ryggen. Halen bæres pænt uden bevægelser. Clay afprøves i yderlige 2 slip 
på majs og stubmark. I 2. slip opnår Clay stand langt ude, og inden føreren er i jagtbar afstand, 



letter parhøns ret foran Clay. Clay forholder sig rolig da de flygter. Har yderlige chance for 2 
agerhøns som makkerhunden støder. I 3. slip har Clay chance for parhøns som makkerhunden 
finder. Ingen præmie UK 

B Mønboens Altesse Fører Marlene Blom Olesen 
Altesse slippes på græsmark i modvind. Anlægger et tilpas stort og veldækkende bredsøg. Farten er 
høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved og en energisk galopaktion. Altesse afprøves i yderlige 2 slip 
hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. I 2. slip støder den enlig agerhøne i god vind, 
og har yderlige chance til parhøns. I 3. slip finder makkerhunden parhøns på anvist terræn.  
Ingen præmie UK 

P Villestofte´s Pilou Fører Anne Marie Larsen 
Pilou slippes på græsmark i modvind. Her anlægger den et åbent og fremadrettet søg. Farten er høj. 
Stilen er smuk. Højt båret hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med 
bevægelser. Kontakten til føreren er mangelfuld. Pilou afprøves i yderlige 2 slip hvor indtrykket af 
fart og stil fra 1. slip bevares. I 2. slip på majsstub anlægger Pilou et klassesøg. Afsøger marken fra 
kant til kant. I 3. slip forbigår den oplagt chance til parhøns som trædes op af føreren.  
Ingen præmie UK  

P Alsbjergs Mads Fører Søren Alsbjerg 
Mads slippes på græsmark i modvind. Her anlægger den i starten et noget planløst søg, men som 
slippet skrider frem bliver søget stort og veldækkende. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret 
hoved og en kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Mads afprøves i yderlige 2 
slip. Fart og stil er som i 1. slip. Søget er nu stort og veldækkende med god udnyttelse af vind og 
terræn. I 3. slip støder den parhøns i god vind. Er lidt urolig da de flygter. Ingen præmie UK 

B Østfyns Nola Fører Frede Nielsen 
Nola slippes på græsmark i modvind. Her anlægger den et begrænset søg. Mere bredde og fremdrift 
ønskes. Har mange stop. Farten er moderat. Stilen er acceptabel. Hovedet føres i rygniveau. 
galopaktionen virker slap og mangler afspark. I 2. slip på majsstub, er indtrykket det samme som i 
1. slip. Mangler intensitet og jagtlyst. Ingen præmie UK 



Derby 2022 . 

Der er 15 hunde kvalificeret 8l 2 heat, disse starter i lodtræknings rækkefølge. 

Tobølbjergs Tara - Bredgaards Ann 

Tara afsøger marken i et passende stort søg, har enkelte forkerte vendinger, hovedet føres i ryglinjen, 8lpas 
stræk i galoppen. Ann søger i høj fart og smuk s8l i et cirklende søg med en del forkerte vendinger. 

Ringelias  Black Lady- NorrseJer  SO Billie Jean. 

Begge arbejder stort og godt i høj fart og smuk s8l. 

Kuhlmans d Nelson- Italia Chilli 

Som slippet skrider frem søger Nelson stort og bredt i høj fart og smuk s8l. Chilli søger passende stort, mere 
bredde ønskelig, enkelte forkerte vendinger, s8len god lidt kort ak8on. 

Aulumboens R Vera  -  Jak8verns Laerke 

Begge søger stort og godt, Vera i smuk s8l, Lærke i god s8l. 

Bredsgaards Diana  -   NorrseJer SIO BeJy Blue. 

Diana søger stort og bredt i høj fart og smuk s8l. BeJy Blue søger passende stort senere stort i høj fart og 
smuk s8l. 

Østkystens LH Bob - Nordvestjydens Runa. 

Bob søger passende stort, mere bredde i venstre side kunne ønskes, passende fart og smuk s8l. Runa søger 
stort og ungdommeligt i høj fart og smuk s8l. 

Aulumboens R Martell  - Top Point Tin8n 

Martel søger bredt, vender flere gange forkert i venstre side,  s8len er fortrinlig. Tin8n søger stort og bredt i 
god s8l. 

Mønboens Lussac Saint Emilion - Italian Chilli omprøves 

Saint Emilion søger stort og bredt i høj fart og smuk s8l. Chillis format rækker ikke på dagen. Chilli Udgår. 

Ny runde. 

Tobøl bjergs Tara -  Ringelias Black Lady. 

Tara starter svagt,senere stort og bredt. Black Lady søger meget  stort og bredt i høj fart og smuk s8l. 

Bredsgaards Ann  -  NorrseJer SO Billie Jean. 

Ann starter meget  stort og bredt, sluJer med 2 slag langt bagud i terræn. Billie Jean søger stort og areal 
dækkende i høj fart og smuk s8l.   

Kuhlmanns B Nelson- Aulumboens R Vera 



Nelson søger stort men som slippet skrider frem ikke kon8nuerlig nok, stand for ugle, senere rodes enlig 
agerhøne op, Nelson er lidt urolig. Vera søger stort og bredt i stor format, udnyJer ikke oplagt chance 8l 
enlig agerhøne. Nelson udgår. 

Jak8verns  Laerke- Bredsgaards Diana. 

Begge søger stort og bredt, Diana opnår stand, makker kommer 8l, går foran, roder parhøns op og preller, 
Diana er rolig i opfløj og skud. Laerke udgår. 

NorrseJer SIO BeJy Blue - Østkystens LH Bob. 

BeJy Blue søger stort og bredt i smuk s8l. Bob søger passende stort, i god fart, holdes for hare. Bob udgår. 

Nordvestjydens Runa - Aulumboens R Martell. 

Runa søger stort og godt i smuk s8l. Martell søger langt bagud i terræn og overlader terræn 8l makker er 
hereZer svær at koble. Martell udgår. 

Top Point Tin8n  - Mønboens Lussac Saint Emilion 

Tin8n starter bredt og godt, hereZer bliver søget ustruktureret. Saint Emilion søger fornuZig bliver følsom. 

Vi fortsæJer 8l matchning med 10 hunde rangeret fra toppen. 

1. Bredsgaards Diana  1a 

2. Ringelias Black Lady 1b  

3. NorseJer SO Billie Jean 1b  

4. NorrseJer SIO BeJy Blue 1b 

5. Nordvestjydens Runa 1b 

6. Aulumsboens R Vera  1b 

7. Top Point Tin8n 1b 

8. Mønsboens lussac Saint Emilion 1b 

9. Bredgaards Ann 1 b 

10. Tobølbjergs Tara 1b 

Tara mod Ann.   Ann vender hur8gt forkert. Tara over Ann, Tara fortsæJer,  Ann udgår 

Tara mod Saint Emilion. Tara søger stort og godt, Emilion støder parhøns i god vind, disse var ikke en chance 
for Tara. Tara over Saint Emilion. Saint Emilion udgår, Tara fortsæJer. 

Tara mod Tin8n. Begge søger stort og godt, Tin8n sluJer med et slag bagud i terræn. Tara over Tin8n. Tin8n 
udgår, Tara fortsæJer. 



Tara mod Vera.  Begge søger stort og godt, Vera slår bagud i terræn. Tara over Vera. Vera udgår, Tara 
fortsæJer. 

Tara mod Runa.  Begge starter godt, Tara slår bagud i terræn. Runa over Tara, Tara bliver  6 vinder. 

Runa mod BeJy Blue. Hur8gt viser det sig at Runa ligger over BeJy Blue i format. Runa over BeJy Blue, 
BeJy Blue bliver  5 vinder. 

Runa mod Billie Jean. Begge starter stort og godt, Runa opnår stand da fører er i jagtbar afstand, rejser Runa 
hårdt og præcis parhøns, Runa er komplet rolig i opfløj og senere i skud, da der var tvivl om at dr var givet 
rejse ordre. Runa over Billie Jean,  Billie Jean bliver  4 vinder. 

Runa mod Black Lady. Begge slår godt ud, Runa vender forkert. Black Lady over Runa ,  Runa bliver 3 vinder. 

Black Lady mod Diana. Begge starter stort og godt, Black Lady opnår  stram stand som meldes, løsner selv. 
Black Lady 2 vinder. Diana 1 vinder. 

MOTIVERING. 

6 vinder.  Engelsk seJer  Tobølbjergs Tara er en hund af stort format med 1 fugletagning på prøven, arbejder 
sig op i løbet af 2 dagen og bliver en værdig 6 vinder. 

5 vinder .  Irsk seJer  NorrseJer SIO BeJy Blue er en hund af stort format som stod stærk fra 1 dagen, 2 
dags dagspræsenta8on be8nger placeringen, har 1 fugletagning på prøven. 

4 vinder. Irsk seJer NorrseJer SO Billie Jean er en hund af stort format som bliver slået på fugl i 
matchningen, har 1 fugletagning på prøven. 

3 vinder. Engelsk seJer Nordvestjydens Runa er en effek8v  hund af stort format, præsenta8onen over 2 
dage be8nger placeringen, har 2 fugletagninger på dagen. 

2 vinder. Pointer Ringelias Black Lady er hund af meget stort format, har i finalen 1 stand som meldes, 
løsner selv, har 1 fugletagning på dagen. 

1 vinde. Pointer Bredsgaards Diana er en effek8v  hund af et meget stort format, har 2 fugletagninger på 
prøven og bliver en meget værdig Derbyvinder. 

Der skal lyde en stor tak 8l Derby udvalget for invita8onen 8l at dømme denne fornemme prøve fra mig og 
mine meddommere, jeg vil også gerne takke mine med dommere på 2 dagen Poul Aagaard  og Mogens 
Vestergaard for et godt samarbejde, det var en fornøjelse at dømme sammen med jer. 

Kolding d 14-3- 2022 

Poul Erik Dahl. 



                                                                  Dansk Jagthunde Derby 2022  

Hold 6 – Dommer: Sv.Aage Vad 

Lodtr. Nr. 63 P. Ringelia´s Black Lady – Fører: Søren Mulvad Johansen. 

Ringelia´s Black Lady slippes i eFerafgrøde i modvind, og viser et stort og oFest velanlagt søg, dog 
med enkelte forkerte vendinger. Lady arbejder i god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er god 
Kl smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en lang smidig galopakKon og en lidt kedelig lavt 
ført hale. Der var i slippet en lille chance Kl sneppe. Lady afprøves igen på raps og viser et meget 
stort og velanlagt søg, igen med enkelte forkerte vendinger. Lady opnår stand og rykker et par 
gange. På ordre avancerer den behersket og rejser præcist parhøns og der er komplet ro i opflugt 
og skud.  1. Præmie UK – FortsæHer Kat 1B. 

Lodtr. Nr. 64 ES. Aulumboens R-Martel – Fører: Lars Nielsen. 

Aulumboens R-Martel slippes i eFerafgrøde i modvind, og viser et stort og oFest velanlagt søg, i 
god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er fortrinlig, med en lang smidig galopakKon. Der var i 
slippet en lille chance Kl en sneppe. 2. slip på raps bevarer den indtrykket fra Kdligere og opnår 
stand, korrigerer og nagler fuglene. På ordre avancerer den kort og rejser præcist parhøns og 
forfølger kort i opflugt og skud.                                                                                                          
1. Præmie UK – FortsæHer Kat 1B. 

Lodtr. Nr. 66 P. Milpoint Ayla – Fører: Mila Laago. 

Milpoint Ayla slippes i eFerafgrøde i modvind, og viser et stort veldækkende søg, med brede 
udslag og i god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er smuk, med hovedet ført i ryglinie, en 
energisk galopakKon og pæn ført hale med sparsomme bevægelser. Ayla har nogle stop og 
markeringer i slippet. Ayla opnår stand, men nægter desværre at gå frem på førerens mange 
ordrer.                                                                                                                                                           Ingen 
Præmie UK – Udgår. 

Lodtr. Nr. 67 ES. Herrskapets a Touch of Rose – Fører: Karin Larsson. 

Herrskapets a Touch of Rose slippes i eFerafgrøde i modvind, og starter med at søge ret ind i 
marken og støder parhøns, som forfølges et stykke. Rose kommer Klbage og søger nu stort og 
bredt, men Kl Kder noget åbent og hvor kontakten Kl føreren kunne være bedre. Farten er høj. 
SKlen er smuk, med højt ført hoved, en let energisk galopakKon og pæn ført hale med bevægelser. 
Rose afprøves i yderligere 2 slip, hvor søget stadig er noget ustruktureret anlagt. I slippene er der 
chance parhøns og fasan. I sidste slip opnår Rose stand langt ude og inden vi er fremme, flygter 
parhøns ret foran, som forfølges da disse flygter.                                                                                Ingen 
Præmie UK – Udgår.  



Lodtr. Nr. 68 P. Top Point ScoH – Fører: Carsten Fredslund Jensen. 

Top Point ScoU slippes i eFerafgrøde i modvind, og viser et meget stort og oFest velanlagt søg, 
med brede udslag og i god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er smuk, med hovedet ført i 
ryglinie, en lang smidig galopakKon og pæn ført hale med bevægelser. 2. slip på raps viser ScoU et 
klassesøg, men makkerhunden finder parhøns, hvor ScoU har været. ScoU afprøves i yderligere 3 
slip, hvor den bevarer indtrykket fra Kdligere, dog sænkes hovedet nu momentvis Kl under 
skulderhøjde. I de eFerfølgende slip, er det makkerhunden der finder parhøns/fasaner.           Ingen 
Præmie UK – Udgår. 

Lodtr. Nr. 69 P. Aeris Bs ScoH – Fører: Hans Nielsen. 

Aeris Bs ScoU slippes i eFerafgrøde i modvind, og starter med at søge parallelt med 
makkerhunden, men slår sig fri, og søger nu stort og bredt og helt selvstændigt i god kontakt Kl 
føreren. ScoU har dog enkelte slag bagud i terrænet. Farten er høj. SKlen er god, med hovedet ført 
i niveau med ryggen, en Kl Kder kort galopakKon og pæn ført hale med sparsomme bevægelser. 
ScoU afprøves i yderligere 4 slip, hvor den bevarer indtrykket fra Kdligere. I 3. slip finder ScoU en 
hare som forfølges lidt. I 4. og 5. slip er der chance Kl fasaner.                                                  
Ingen Præmie UK – Udgår. 

Lodtr. Nr. 70 IS. NorrseHer SO Billie Jean – Fører: Heidi Nørgaard Jensen. 

NorrseUer SO Billie Jean slippes i eFerafgrøde i modvind, senere raps og viser et stort og 
veldækkende søg, med brede udslag og i god kontakt Kl føreren. Farten er høj. SKlen er smuk, med 
hovedet ført i niveau med ryggen og over, en let energisk galopakKon og pæn ført hale med 
bevægelser. Ved skelkant opnår Billie Jean en kortvarig stand, og parhøns flygter inden vi er 
fremme. Senere på raps finder makkerhunden parhøns, som Billie Jean forfølger kort, da disse 
flygter. Billie Jean afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket fra Kdligere, og arbejder 
Kl Kder i en fortrinlig sKl. I 3. slip finder Billie Jean en hare, som forfølges lidt. I sidste slip, opnår 
Billie Jean igen en kortvarig stand, og agerhøne flygter inden vi er fremme. Billie Jean sluUer med 
stand ved skel og på ordre avancerer den kort og rejser flere fasaner, og der er ro i opflugt og skud.                                                                                                                                                                     
1. Præmie UK – FortsæHer Kat 1B. 



Lodtr. Nr. 73 ES. Italian Chili – Fører: Dan Karlson Wang. 

Italian Chili slippes i eFerafgrøde i modvind, senere raps, og søger straks Kl remise og fasan ses 
flygte fra området, hvor Chili arbejder. HereFer søger den på marken i et stort, men lidt 
ustruktureret søg, men viser også Kl Kder et godt anlagt søg, i god kontakt Kl føreren. Farten er 
høj. SKlen er smuk, med højt båret hoved, en energisk galopakKon og pæn ført hale. På raps opnår 
Chili stand, men inden vi er fremme, flygter parhøns ret foran og Chili forfølger kort. I 2. slip på 
raps, søger Chili stort og godt og sluUer med stand. Da føreren er i jagtbar afstand, flygter parhøns 
ret foran og er ro i opflugt og skud.                                                                                                                                
1. Præmie UK – FortsæHer Kat 1B. 

Lodtr. Nr. 74 GS. Gulleras Sago – Fører: Preben Pedersen. 

Gulleras Sago slippes på raps i modvind, men slår sig ikke rigKgt fri, og roder lang Kd på jordfært. 
Når ikke rigKgt i gang, inden makkerhunden finder parhøns. Sago afprøves igen på græs og søget 
bedres nu. Farten er god. SKlen er acceptabel, med hovedet ført i og under ryglinie, en lidt slap 
galopakKon og pæn ført hale. Sago opnår stand ret foran føreren, parhøns flygter kort eFer og der 
er ro i opflugt og skud. I 3. slip på majsstub bedres søget, men der forekommer en del forkerte 
vendinger.                                     
2. Præmie UK – Udgår. 

Lodtr. Nr. 75 B. Noll – Fører: Bent RyHer. 

Noll afprøves på raps i modvind, og viser et passende stort og godt anlagt søg, i god kontakt Kl 
føreren. Farten er høj. SKlen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og en lang smidig 
galopakKon. Noll opnår stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist parhøns, som 
forfølges lidt i opflugt og skud. Noll afprøves igen på raps, og viser nu en del dominans over for 
makkerhunden, og bruger en del Kd på at slå sig fri af deUe. HereFer bliver søget nu meget 
ustruktureret med en del sKk ret frem i marken og eFerlader en del uafsøgt terræn. Der trædes 
parhøns op bag Noll. Søget præges nu af en del stop og markeringer. Noll sluUer med stand. På 
ordre avancerer den villigt og rejser præcist parhøns og forfølger lidt i opflugt og skud.          
2. Præmie UK – Udgår. 

Lodtr. Nr 76 ES. Høgdebrotets NaH – Fører: Arne Hovde. 



Høgdebrotets NaU slippes på raps i modvind, og viser et noget ustruktureret og ungdommeligt 
anlagt søg. Den viser dog enkelte gode udslag. Farten er moderat. SKlen er acceptabel med 
hovedet ført i og under ryglinie, en noget anstreng galopakKon og lavt ført hale. Der var i slippet 
chance Kl parhøns. Nat afprøves i yderligere 2 slip, hvor søget bedres, men i samme fart og sKl. I 
begge slip er der chance Kl parhøns/fasaner, som makkerhunden udnyUer.                           
Ingen Præmie UK – Udgår. 
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