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Dansk Gordon Setter Klub

Brørup 29.03.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk Setter

Jørn Morthorst 0016

Tobølbjergs Lulu slippes på græs i modvind, hvor den anlægger et meget stort
søg, der dog hurtigt afbrydes, da makkerhunden halser.
I 2. omgang starter Lulu igen i et stort og offensivt anlagt søg, hvor der
kunne ønskes større kontinuitet. Farten er meget høj. Stilen er smuk og Lulu
udviser stor jagtlyst. Forbigår et par agerhøns, som makkerhunden støder.
I 3. slip arbejder Lulu igen stort, men for fremadrettet. Støder et par
agerhøns og preller.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Brørup 29.03.2019

Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk Setter

Johnny Streit 0037

01.Bjerndrup´s Carlos. Engelsk setter. H. Fører Johnny Streit.
Bjerndrup´s Carlos slippes på majsstub mark i modvind, søget er meget stort
med meget dybe udslag i marken, for det meste med passende afstand mellem
slagene. Farten er høj, stilen er fra god til smuk, med hovedet ført i og over
ryglinjen, med en kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt, den har en
markering som den løsner selv. Vi ser ingen fugle i slippet. 2. Slip mose/
skrub, straks efter hundene er sluppet støder den i god vind parhøns som
forfølges kort. 3. Slip på vintersædsmark, anlægger her et stort, og til tider
noget åbent bredsøg, makkerhund støder parhøns hvor Carlos er kommet over. 4.
Slip på rapsmark i modvind, søger nu konsekvent meget åbent, og på læhegn, er
ulydig, makker hund påviser en agerhøne.
Ingen præmie. Uk.
183. Robert Paulsen.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk Setter

Henning Jensen 0003

Wilma viser på efterafgrøde mark i god vind et stort velanlagt bredsøg, farten
er høj og stilen smuk, kraftfuld langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen
føres pænt. Wilma opnår højrejst stand, avancerer villig, rejser præcis
parhøns, Wilma er rolig i opfløj og skud. 2 slip , Wilma holder intensiteten
og  bevarer det gode indtryk.

1 præmie uk

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Erik Dahl
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Brørup 29.03.2019

Nordvestjyden's Oscar DK12265/2017

Engelsk Setter

Ole Dahl Madsen 0001

Oskar afprøves mod 2 forskellige makkere i efterafgrøder i god vind, farten er
høj og stilen smuk, kraftfuld hanhunde aktion, hoved føres højt, halen føres
pænt, Oskar viser smuk sekundering ved makkers stand for parhøns. Oskar
bevarer indtrykket i  yderligere 2 slip, slutter med smuk højrejst stand,
følger op, avancerer villig, rejser præcis enlig agerhøne, forfølger i opfløj,
viser herefter komplet ro i skud.

1 præmie uk

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Erik Dahl
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Brørup 29.03.2019

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk Setter

Søren Stærkær 0034

Nordvestjyden's Kaisa starter på majsstub. Anlægger et meget stort og særdeles
velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er ikke bedømt.
Opnår stand, avancerer villigt og rejser præcist parhøns, ro i opflugt og
skud.
2. slip på vintersæd går Kaisa som i første omgang i forhold til søg og fart,
stilen er fra god til smuk med hovedet ført i og over ryglinje, en lang smidig
galopaktion og pæn haleføring med bevægelse. Opnår stand ved hegn, da vi
kommer frem løser Kaisa selv, hare ses flygte på den anden side af hegnet.
Kaisa er lydig, udholdende og velført.
1. præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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Melsgård U.Mandela DK05507/2017

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0002

Mandela starter på vintersæd i et stort veldækkende søg med brede udslag.
Farten er høj til meget høj. Stilen er smuk til fortrinlig. En langstrakt
jordvindende galop, højt ført hoved og halerørelse, når farten kun er høj.
Mandela er ude i yderligere 4 slip på vintersæd og i raps. Den arbejder i alle
slip som i 1. slip. Har 4 chancer til agerhøns, som ikke udnyttes.
I alle slip er Mandela lydig og velført

Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Dansk Gordon Setter Klub

Brørup 30.03.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk Setter

Jørn Morthorst 0034

Tobølbjergs Lulu starter i meget høj raps. Anlægger et stort og velanlagt søg
i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen kan ikke bedømmes. Har chance
til fasan som makkerhunden finder. 2. slip på vintersæd, går Lulu igen i et
veldækkende søg, i samme fart, stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en
energisk galopaktion og en pæn haleføring med sparsom bevægelse. Ved remise
opnår Lulu kontakt med fasan, respekterer da denne letter. Lulu afprøves i
yderligere tre slip i brak og rapsmark. Går som tidligere. Slutter med at
komme for tæt på parhøns, går efter da disse letter.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk setter

Johnny Streit 0036

Carlos starter på efterafgrøder og anlægger et stort offensivt bredsøg i ok
kontakt. Farten er høj og stilen smuk med en pæn hovedføring og en kraftfuld
galopaktion. Den opnår en højrejst stram stand, korrigerer en enkelt gang,
avancerer på ordre villigt og rejser præcis parhøns med ro i opfløj, men
preller i skuddet. 2. slip på græsmark arbejder Carlos som tidligere, har dog
lidt ungdommelig interesse for lærker, men kan kaldes til orden. 1. præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Anton Dahl
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0006

Bæver arbejder i raps i høj fart i et veldækkende søg med brede udslag i god
kontakt til sin fører. Stilen er smuk med en kraftfuld jordvindende galop,
højt ført hoved og hale ført pænt.
2. slip har Bæver flere forkerte vendinger og søger i perioder bagud i terræn
og langs hegn.
3. slip arbejder bæver i et offensiv stort søg. Opnår stand langt ude, som
holdes længe. Rejser villigt på ordre af flere omgange agerhøns. Er rolig i
opflugt og skud.
2. præmie

Åben klasse
Præm.:2

Poul Valdemar Nielsen
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Brørup 30.03.2019

Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk setter

Henning Jensen 0003

Wilma starter i et meget stort, til tider offensivt søg. Farten er meget høj.
Stilen god til smuk med en jordvindende let baghøj galop, hoved ført over
ryglinje og halen hængende.
Opnår højrejst stand som holdes længe. Rejser villigt på ordre og udpeger
præcist agerhøns. Er rolig i opflugt og skud.
2. slip i raps fortsætter Wilma som i 1. slip.
Wilma er lydig og velført
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Brørup 30.03.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk Setter

Kurt Nedergaard 0038

Odin starter på efterafgrøder hvor den anlægger et stort og meget
veltilrettelagt bredsøg i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen
smuk med en pæn hovedføring og en lang kraftfuld galopaktion. Den opnår en
smuk højrejst stram stand, avancerer villigt og rejser præcis parhøns med ro i
opfløj og skud. 2. slip på græsmark arbejder Odin på samme tiltalende måde
hvad angår fart, søg og stil, som i første slip. 1. præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Anton Dahl
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Brørup 30.03.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk Setter

Ole Kai Frank 0033

Kleopatra starter i meget høj raps. Anlægger et stort og godt anlagt søg i god
kontakt til føreren. Farten er høj, stilen kan ikke bedømmes. Opnår stand, før
rejseordre gives letter fasan præcist foran Kleopatra, preller.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Brørup 30.03.2019

Nordvestjyden's Milla DK19186/2016

Engelsk Setter

Keld Hansen 0054

Nordvestjydens Mila slippes på stubmark i modvind, hvor den viser et noget
varierende søgsoplæg. Oftest er søget dog præget af flere stop og manglende
bredde i udslagene. Mila arbejder i en god fart. Stilen er med hovedet båret i
niveau med ryglinjen, aktionen virker kort men energisk, livlige
halebevægelser.
Opnår stand i kanten af marken. Avancerer villigt på ordre, rejser et par
agerhøns og preller langt i opflugten.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Midtfyn's D. Cato DK19615/2014

Engelsk Setter

Ove Madsen 0030

Midtfyn´s D. Cato starter på vintersæd. Anlægger et stort og særdeles
velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er fra god til høj og stilen
er smuk med højt båret hoved, en langstrakt kraftfuld galopaktion og en pæn
haleføring uden bevægelse. Cato afprøves i yderligere tre slip på vintersæd og
i brakmark. Forsætter som i første omgang, opnår i 2. slip stand uden at
påvise vildt. Har en chance til fasan. Slutter fjerde slip med at gå efter
hare.
Ingen Præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Dansk Gordon Setter Klub

Brørup 31.03.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0017

Kleopatra starter i olieræddiker. Anlægger et stort veldækkende søg i god
kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt ført hoved, en
lang smidig galopaktion og en pæn haleføring med sparsom bevægelse. 2. slip på
majsstub bevarer Kleopatra det gode indtryk fra første omgang. Opnår stand,
avancerer villigt og rejser præcis parhøns. Noget urolig i opflugt og skud.
2. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Brørup 31.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0023

Ginny starter på vintersæd i modvind. Søget er stort og velanlagt med korrekte
vendinger. Farten er høj, stilen er smuk med højtbåret hoved, der er
halerørelse. En langstrakt galopaktion. Samarbejder i starten i god kontakt
med sin fører, men går så efter råvildt og er lidt svær at koble.  2. slip på
majsstub. Går som tidligere. Opnår stand. På vej ud kommer makker til og
generer Ginny groft. Fører er i jagtbar afstand, da fuglene letter. Der
skydes, Ginny går lidt efter, men kaldes hurtigt til orden.       1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Søren Stærkær
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GL. TOFTEGAARD 09.03.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0023

Bjerndrups Bæver slippes på vintersæd og i mose, hvor den anlægger et godt søg
i god kontakt med føreren. Hurtigt opnår Bæver stand, men inden føreren er
fremme i en jagtbar situation, forbigår makkerhunden Bæver og bringer mange
fasaner til flugt. Bæver lidt urolig i opflugten.
I 2. slip på raps arbejder Bæver godt og udnytter vind og terræn godt. Den er
lydig og samarbejder godt med føreren. Farten er god, stilen er god med
hovedet båret i niveau med ryglinen, kraftfuld galopaktion, pæn haleføring.
Bæver opnår stand, men igen forbigår makkerhunden og bringer et par agerhøns
til flugt. Bæver lidt urolig.
I 3. slip arbejder Bæver godt. Slår langt ud under vind, hvor den opnår stand
ved læhegn. Da vi er fremme i en jagtbar situation, letter der en fasan foran
Bæver. Jeg skyder i situationen, og Bæver forholder sig roligt. Umiddelbart
efter opnår den ny stand, avancerer meget villigt på ordre, rejser præcist en
fasan og acceptabel rolig i opflugt og skud.Flot situation!
En meget effektiv hund!
1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Flemming Sørensen
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Nordvestjyden's Oscar DK12265/2017

Engelsk setter

Ole Dahl Madsen 0005

Oscar slippes i hård vind på majsstubmark i et kort slip da makkerhund ret
hurtigt opnår stand. Han går her i et passende stort søg med korrekte
vendinger i god kontakt til sin fører.
2 Slip i rapsmark anlægger Oscar et stort velanlagt søg op med korrekte
vendinger, Oscar går i høj fart og god stil, og med en kraftfuld galopaktion,
hovedet føres i skulderhøjde og halen føres pænt med bevægelse.
3 slip på majsstubmark opnår Oscar stand, han går villigt frem på ordre men
kan ikke påvise vildt. Kommer ud i rapsmark og anlægger her et stort og
velanlagt søg op, i høj fart og god stil, opnår stand, føreren ser at
makkerhund er på vej hen mod Oscar og giver rejseordre på afstand, og Oscar
rejser villigt på ordre parhøns som forfølges kort. Jeg skyder derefter over
Oscar som er komplet rolig i opflugt og skud.
                                                       1 Præmie.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jan Koch



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark
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Riff DK13397/2017

Engelsk setter

Ole Frank 0015

Riff slippes på græs i god vind, her anlægger den noget varieret søg, bedre
reviering kunne ønskes, farten er moderat til god, når den er god er stilen
god med høj hovedføring og kraftig galopaktion der er halebevægelse.
2.slip i skrub, søg fart og stil kan ikke bedømmes. Senere i slippet tager den
stand ved hegn, den korrigerer én gang, ny stand, standen holdes meget længe,
avancerer villigt op ordre ind i risdynge, til sidst bringer den fasan på
vingerne og preller langt. Senere ser vi en ny fasan i luften, og igen preller
den langt.
ingen pr.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark
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Høst DK13401/2017

Engelsk setter

Bror Meyer 0014

Høst slippes på græs i god vind, her anlægger den et noget varieret søg, med
flere afstikkere bagud i terræn langs hegn. Farten er høj, stilen er god med
hovedet ført i ryglinie, den har en langstrakt galopaktion, halen hænger.
2.slip i raps i god vind, her anlægger den et noget varieret søg med flere
forkerte vendinger, fart og stil som tidligere.
3.slip i raps i god vind, her viser den et stort velanlagt søg, fart og stil
som tidligere. Makker finder fugl.
Ingen pr.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jens Hansen
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Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Frank 0012

Kleopatra slippes i majsstub og senere skrub i god vind. Søg fart og stil kan
ikke bedømmes. Vi ser fasan i luften og Kleopatra forfølger kort men kaldes
til orden.
2.slip på græs i god vind, her anlægger den et noget tilfældigt søg, bedre
reviering kunne ønskes, har dog et par gode udslag, hvor den udnytter vind og
terræn godt. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en
langstrakt galopaktion, halen bæres pænt.
3.slip i raps her går den i et stort velanlagt søg i høj fart og en smuk stil
med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion halen bæres pænt.
4.slip i raps, søg far og stil som tidligere, den opnår højrejst stand,
avancerer villigt på ordrer, rejser præcist fasan den er rolig i opflugt og
skud.
1.pr. uk.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jens Hansen
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Frost DK13403/2017

Engelsk setter

Marit Hasvold Egeland 0026

Frost slippes i mose og senere brakmark. Her viser den et stort anlagt søg,
der dog er noget ungdommelig anlagt. Farten er høj. Stilen er smuk med
velbåret hoved, langstrakt galopaktion og pæn haleføring. Chance til fasan
udnyttes ikke.
Frost afprøves i yderligere 3 lange slip, hvor den fortsætter indtrykket fra
første omgang. Den arbejder vedvarende med god jagtlyst og intensitet. Den har
flere chancer for fasan som ikke udnyttes.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0028

Uggelia`s Gro slippes på vintersæd, hvor den starter i et passende stort og
velanlagt søg. Som slippet skrider frem har Gro nogle perioder, hvor den
arbejder noget snævert og med flere forkerte vendinger.
Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinjen,
energisk galopaktion, pæn haleføring.
I 2. slip i rapsmark arbejder Gro i et passende stort søg, der dog er præget
af mange forkerte vendinger og hvor der kunne ønskes mere intensitet i hendes
arbejde. Oplagt chance til et par høns udnyttes ikke, og Gro er for urolig da
fuglene flygter.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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BROBY 08.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen Terp 0024

Ask starter på vintersæd og anlægger et stort velanlagt bredsøg i god kontakt
med føreren. Farten er høj og stilen smuk med en pæn hovedføring og en
langstrakt kraftfuld galopaktion, samt pæn haleføring. Ask viser god jagtlyst
og udholdenhed i hele det lange slip. Ask er ude i yderligere 2 slip. I 3.
slip opnår Ask stram stand i kanten ind mod et lille brakområde, agerhøns
letter inden føreren er i en jagtbar afstand og Ask preller på disse.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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BROBY 08.03.2019

Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk setter

Ove Madsen 0002

Laban anlægger på raps i god vind, et passende stort søg, har en del forkerte
vendinger, starter slippet med at løbe ind i hegn, hvor han herefter kort er
lidt halt, går sig dog op, hvor stilen er med en kraftfuld galopaktion, hoved
i og over ryglinje, arbejder i en god kontakt med fører, Laban trækkes af
fører efter dette slip, er blevet halt.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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BROBY 08.03.2019

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk setter

Poul Erik Dahl 0025

Tobølbjergs Loke starter på vintersæd og anlægger et meget stort og offensivt
bredsøg, men i god kontakt med føreren. Farten er meget høj og stilen smuk til
fortrinlig, halen føres lidt lavt uden bevægelser. Loke viser god jagtlyst og
udholdenhed gennem hele det lange slip. 2. Slip på stor frøgræsmark anlægger
Loke et søg af samme kaliber, opnår en smuk højrejst stand langt ude,
korrigerer et par gange mens føreren er på vej frem. På ordre avancerer Loke
meget villig og rejser præcis parhøns med ro i opfløj og skud. 1. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Anton Dahl
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BROBY 08.03.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0009

Nia anlægger på raps og i god vind et stort velrevierede bredsøg i høj fart,
stilen er smuk langstrakt galopaktion hoved i og over ryglinje, der er
halerørelse, der ses i starten af slippet enlig agerhøne i luften uden hundene
er i nærheden af denne.2, slip bevarer indtryk fra tidligere, god chance til
parhøns, som makkerhund finder, 3, slip bevarer indtryk, der ses ikke vildt.4,
slip  bevarer indtryk, chance til fasan, som makkerhund udnytter. Nia er lydig
og velført.
Ingen Præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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BROBY 08.03.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk Setter

Poul Valdemar Nielsen 9001

Pvn?s Nasar starter på vintersæd og umiddelbart efter starten tager den stand
et par gange, men løser dog selv. Søget er passende stort til stort anlagt og
for det meste velanlagt, dog ses lidt forkerte vendinger. Farten er god til
høj og stilen ligeså god til smuk med en pæn hovedføring og en energisk
galopaktion, som til tider synes lidt kort. Halen føres uden de store
bevægelser.
Til slut i slippet træder begge hundeførere parhøns op bag hundene. Nasar er
ude i yderligere 5 slip hvor den bevarer indtrykket. I 4. slip påviser
makkerhunden agerhøns.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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BROBY 08.03.2019

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0019

Kat. Nr. 0019 Nordvestjyden?s Kaisa DK16407/2015
Kaisa starter i rapsmark, opnår kort efter makker stand, fuglene flygter i
forbindelse med afviklingen af makkers stand, Kaisa er rolig da fuglen
flygter. Kaisa får ny makker, viser her et stort og velanlagt søg, med en stor
bredde i udslagene og en god reviering.
Farten er høj.
Stilen er smuk, højt båret hoved, dejlig langstrakt kraftfuld galopaktion og
med halerørelse.
Sekunderer spontant makkers resultatløse stand.
Kaisa er ude i yderlig to omgange, med skiftende makker. Makker forfølger
råvildt. Kaisa går igen stort og flot på marken. Opnår i flere omgange stand
men løser selv ud, men ved avanceordre bliver Kaisa til sidst noget treven til
at gå frem.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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BROBY 08.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0028

ES Bjeragers Roma starter i raps og anlægger et stort og offensivt søg i meget
høj fart. Mod slutningen af slippet støder Roma en agerhøne et pænt stykke
ude, som den preller langt på. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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Nordvestjyden's Michelle DK19188/2016

Engelsk setter

Jan Nielsen 0007

Michelle slippes på raps i god vind, opnår hurtigt stand, løser selv, tager et
par gode slag, opnår ny stand, makkerhund kommer til og får parhøns på
vingerne, Michelle udviser respekt, det er en jagtbar situation.2, slip
anlægger her et godt bredsøg i god til høj fart har enkelte forkerte
vendinger, stilen er god med en kraftfuld galopaktion højtbåret hoved, der er
halerørelse, opnår stand parhøns flygter inden rejseordre, der er ro i opflugt
og skud. 3, slip bevarer sit gode indtryk4, slip på vintersæd udnytter vind og
terræn godt, opnår stand, avancere villigt på ordre rejser præcist parhøns, ro
i opflugt og skud. Michelle er lydig og velført.
1.præmie

Åben klasse
Præm.:1

Lars Nielsen
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BROBY 08.03.2019

Midtfyn's D. Cato DK19615/2014

Engelsk setter

Ove Madsen 0008

Cato slippes på raps i god vind, makkerhund opnår hurtigt stand, Cato nægter
her at sekundere, går foran stående makker og får høns på vingerne og preller.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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BROBY 08.03.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk setter

Tor Fløysvik 0013

Kat. Nr. 0013 Danceætten?s Lemon De Malou No48151/17
Lemon starter på vintersæd viser her et meget stort og velanlagt søg med meget
dybe udslag og en god reviering.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt ført hoved, dejlig langstrakt galopaktion med livlige
bevægelser. Kommer lidt tæt på ved makkers stand, senere stødes 2x fasan som
følges godt på vej.
Lemon er ude i flere omgange hvor det positive indtryk bibeholdes. Vil gerne
søge langs hegn, respekterer overflyvende agerhøne rimeligt, makker finder
fugl i sidste slip.
Ingen pr. Uk

Unghunde klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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VIDEBÆK 10.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0011

Ask ? slippes i majs i modvind. Viser her et klassesøg fra kant til kant i en
stor mark. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig, kontakten er god. Ask
opnår stand, inden rejseordre gives, flygter parhøns præcist foran Ask, som er
rolig i opflugt og skud. 2. slip i brak. Ask søger offensivt. Der ses ingen
fugle i slippet. 3. slip i stub og majs i modvind. Søger her som i første. Ask
opnår stand. Følger op på fært. Agerhøne flygter fra området. Ask preller.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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VIDEBÆK 10.03.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0008

Bæver ? slippes på majsstub i modvind. Søget er i starten stort og godt
anlagt. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt flad
galopaktion, lidt lavt ført hale. Efter nogle gode slag på marken, søger Bæver
over asfaltvej og langt frem langs med kant og forsvinder. Da fører kommer
frem letter fasan og Bæver preller.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

VIDEBÆK 10.03.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0015

Cora slippes på eng og græs i modvind og anlægger her et stort veldækkende søg
i god kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en
passende lang smidig galopaktion og pænt ført hale med momentvise bevægelser.
Stand midt på marken, på vej op rykker hun forsigtigt et par gange. På
rejseordre går hun villigt frem, slår under vind, ny stand og på ordre rejser
hun præcis enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. Hun afprøves i et slip på
stub i modvind. I starten søger hun lidt tilfældigt og har et par store slag
bagud i terrænet. Kaldes til orden og søger herefter i et passende stort søg
foran fører og med korrekte vendinger. Holder stil og fart slippet ud og får
en velfortjent 1. pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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VIDEBÆK 10.03.2019

Frost DK13403/2017

Engelsk Setter

Marit Hasvold Egeland 0017

Frost slippes på græs og brak i modvind og anlægger i meget høj fart. Stilen
er meget smuk til fortrinlig med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion
og med halen ført lidt under rygniveau med sparsomme bevægelser. Har lidt
afstikkere til remisser og beplantninger, men søger i god kontakt og er lydig
og velført. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen og viser samme
smukke indtryk. I 3. slip viser hun et stort for det meste velanlagt bredsøg
på græs og i majsstub. I et 4. langt slip i eng, med 3 resterende unghunde,
som afprøves på skift mod hinanden, som chancer og kræfter holdt til, søger
hun fortsat stort og godt. Netop som hundene bliver sluppet støder de i
fællesskab en fasankok. Begge hunde respekterer i opflugt. Hun fortsætter og
har flere chancer til fasaner. Frost får føling med en fasan, men roder den
op, respekterer. Det gentager sig kort efter. Fører melder at hun aldrig har
været i kontakt med fasaner før. Det lykkes desværre ikke at få en
fugletagning for denne velgående unghund. Ingen pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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VIDEBÆK 10.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0007

Roma ? slippes på majs i modvind. Søget er stort og godt anlagt. Farten er
høj, stilen er smuk med højtbåret hoved, lidt kort galopaktion med pænt båret
hale med bevægelse. Forsvinder kortvarigt i krat, kommer hurtigt tilbage,
viser respekt for hare. 2. slip som i første. Holdes for hare. Senere opnår
makker højrejst stram stand. Roma søger råt og brutalt ind foran stående
makker.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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VIDEBÆK 10.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0002

Ginny ? afprøves i 9 slip i forskellige afgrøder i modvind. Søget er meget
stort, velanlagt, god kontakt med fører. Hun er lydig og velført. Har i 2.
slip føling med høns sammen med makker. Hønsene bringes til flugt. Begge
forfølger kort. Har i 4. slip stand for parhøns som flygter, inden situationen
er jagtbar. Ginny går hele dagen i en høj fart, i en fortrinlig stil.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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HASLEV 09.03.2019

Kenzo DK07559/2016

Engelsk setter

Søren Rydahl Gotthard 0027

27. ES Kenzo (DK07559/2019) v. Søren Rydahl
Kenzo starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et stor søg med brede
udslag og god dybde mellem slagene. Den har et par forkerte vendinger ved en
vold. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion.
Hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt. Den
respekterer hare. Dette gentages senere.
I 2. slip på raps i modvind anlægger den indledningsvis et stort søg. Men,
søget begrænset hurtigt af en del løse stande og kraftige markeringer. Dette
er til stor gene for makker, og slippet stoppes.
På rapsmark genvinder Kenzo det gode indtryk fra 1. slip. Her arbejder den
godt i hele slippet. Den afprøves et par gange mere. I det ene slip har den
igen en løs stand og en kraftig markering, men i sidste slip går den rigtigt
flot, og den slutter dagen med efterlade et godt indtryk. Der er ikke set
fugle i Kenzos slip.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HASLEV 09.03.2019

Bess DK07562/2016

Engelsk Setter

Ole Knudsen 0016

Bess slippes på vintersæd. Hun slår enkelte slag og opnår straks stand. Inden
vi når frem til hende, letter parhøns og Bess preller.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Anders Varming
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HASLEV 09.03.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk Setter

Curt Jensen 0008

Trille slippes på vintersæd i god vind. Viser her et passende stort bredsøg.
Farten god. Stilen smuk. Smidig galopaktion. Oplagt chance for parhøns som
makkerhund finder.
 I et kort andet slip har makkerhund stand flere gange uden resultat.
 I et sidste slip starter Trille i et godt søgsoplæg, men senere trættes hun
en del og overlader marken til makker som finder fugl.
                                                 Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen
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HASLEV 09.03.2019

Zopy DK07566/2016

Engelsk Setter

Ove Jensen 0029

29. ES Zopy (DK07566/2016) v. Ove Jensen
Zopy starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et stort søg med brede
udslag og god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god, præget af en
lidt kort galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen, og halen bæres
pænt med bevægelse. Som slippet skrider frem, bedres stilindtrykket.
Der springer en hare. Denne respekteres indledningsvis, men til sidst kan Zopy
ikke nære sig, og haren forfølges langt.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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HASLEV 09.03.2019

Tobølbjergs Naughty DK09783/2016

Engelsk Setter

Thomas Klit 0011

Naugthy slippes på vintersæd i god vind. Anlægger et, for det meste, godt
bredsøg med passende udslag, dog med flere forkerte vendinger i begge sider.
Farten for det meste god, kan dog sænke denne til tider. Stilen præges af
hovedet ført i og over ryglinie. Pæn haleføring. Galopaktionen for det meste
god. Til tider kunne ønskes lidt mere stræk i denne. Makkerhund finder fugl
ved gærde.
I andet slip søger Naugthy som tidligere, men det er makkerhund som finder
fugl.
I et sidste kort slip opnår Naugthy hurtigt stand, parhøns flygter og disse
forfølges lidt.
                                                     Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen
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HASLEV 09.03.2019

Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0026

26. ES Tobølbjergs O-Dylan (DK12031/2017) v. Claus Nielsen
Dylan starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et stort søg med god bredde
og en fornuftig dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af
en langstrakt og kraftfuld galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med
ryglinjen og derover. Halen bæres pænt med bevægelse. Den udviser stor
jagtlyst, og den er lydig. Den bringer sig i kontakt med fasan i hegn. Denne
flygter, og Dylan forfølger kort, men den kan kaldes til orden.
Dylan afprøves flere gange, hvor den fastholder indtrykket fra 1. slip. Den
udviser respekt for hare. Den støder fasan i rapsmark, hvor den preller kort.
Dette gentager sig med parhøns.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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HASLEV 09.03.2019

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0032

32. ES Borums Q Freja (DK12120/2015) v. Arne Larsen
Freja starter på raps i modvind. Den anlægger et fornuftigt søg med brede
udslag og god dybde. Søget lægges tæt på fører. Farten er høj. Stilen er smuk,
præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres højt, og halen bæres
pænt med bevægelse. Den respekterer hare. Den opnår stand, hvor den ad flere
gange går villigt frem på ordre, men den påviser ikke vildt.
På raps i 2. slip arbejder den i mindste lag. Den har mistet pusten. Den har
enkelte markeringer. I et sidste slip tager den et par slag. Den opnår stand,
men igen kan den ikke påvise vildt.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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HASLEV 09.03.2019

Midtfyn's D. Trico DK19617/2014

Engelsk setter

Christian Gerner 0030

30. ES Midtfyns D Trico (DK19617/2014) v. Christian Gerner
Trico starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et godt søg med brede
udslag og god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af
en langstrakt galopaktion. Hovedet føres for det meste over ryglinjen. Halen
bæres pænt med bevægelse. Den er lydig.
På vintersæd og raps i modvind starter den med at stikke ret frem i marken,
hvorefter den anlægger et stort søg. Den opnår stand, som den holder længe.
Inden fører kommer frem, går Trico frem og rejser parhøns, som forfølges
langt.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HASLEV 09.03.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk setter

Tor Fløysvik 0015

Lemon afprøves i to slip. Begge i modvind.
Lemon slippes på vintersæd. Hun anlægger et stort, men ganske veldækkende søg.
Der ses enkelte forkerte vendinger. Høj fart. God stil, med hovedet ført i
ryglinje, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion. Halen føres lodret hængende
uden bevægelse. Der ses parhøns flygte fra terrænet.
2. slip på raps:
Her søger Lemon stort, men særdeles veldækkende fra kant til kant. Fart og
stil som tidligere. Lemon får kontakt med parhøns. Hun avancerer frem og tager
liggende stand. På ordre går hun villigt frem og rejser parhøns. Hun er rolig
i opflugt og skud.
1. pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Anders Varming
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HASLEV 09.03.2019

Vargofjellets Atlas NO50823/17

Engelsk Setter

Andras Talpai 0002

Atlas slippes på stubmark i sidevind. Anlægger her et stort noget åbent søg.
Farten er høj. Stilen god med høj hovedføring, pænt ført hale. Kraftfuld
galopaktion. Opnår stand langt ude. Parhøns flygter hurtigt, og Atlas preller
disse langt. Makkerhund finder yderligere fugl i slippet.
Atlas prøves yderligere to gange, viser samme søgsoplæg som tidligere. Har
chance for fugl flere gange uden at udnytte disse.
                                                    Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen
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Dansk Pointer Klub

SØNDEJYLLAND TØNDER 22.03.2019

prince DK05175/2017

Engelsk setter

Thomas W. Olsen 0004

Prince slippes i rapsmark i god vind, anlægger her et stort og for det meste
velanlagt søg op i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er god
Prince går i en god galopaktion og med hovedet føres i skulderhøjde og halen
bæres slapt hængende. Prince opnår kortvarig stand makkerhund kommer for tæt
på, og parhøns kommer på vingerne, Prince kan kaldes til orden.
2 Slip i rapsmark opnår Prince hurtigt stand, går villigt frem på ordre men
kan ikke påvise vildt, slår i søg igen og støder her parhøns som forfølges et
kort stykke, inden han kaldes til orden. Opnår ret hurtigt stand igen men
inden fører kommer op i jagtbar situation letter parhøns ret foran Prince.
3 Slip i rapsmark går Prince stort og godt, og opnår stand går villigt frem på
ordre og rejser parhøns og er rolig i opflugt og skud
                                                            1 Præmie.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jan Koch
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Dansk Pointer Klub

SØNDEJYLLAND TØNDER 22.03.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk setter

Jørn Morthorst 0023

Tobølbjergs Lulu starter på græsmark og anlægger et stort og åbent søg i høj
fart og god stil med hovedet ført primært i niveau med ryglinien og en meget
energisk galopaktion, halen føres lidt kedelig. Viser respekt for råvildt
langt ude. Lulu forsvinder dog kort efter ud af syne i en lavning af marken,
men kommer tilbage efter et minuts tid, uden at jeg kan bedømme situationen
yderligere. I 2. slip er Lulus søg igen noget voldsomt og fremadrettet og
føreren fløjter en del, for at holde den på banen. 3. slip i raps opnår Lulu
stram stand langt fremme i marken, avancerer villigt og kort, rejser præcis
agerhøne og er helt rolig i opfløj og skud. 2. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:2

Anton Dahl
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Dansk Pointer Klub

SØNDERJYLLAND TØNDER 23.03.2019

Sikas Rie DK14197/2016

Engelsk Setter

Philip Boelsgaard 0030

Rie slippes i god vind på raps, hun anlægger her i god kontakt til fører et
stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten meget
høj. Smuk stil med lang smidig galopaktion, høj hovedføring og pæn båret hale
med livlige bevægelser. Makker finder parhøns, som Rie også har chance til.
Rie afprøves i to lange slip mere, går igen på allerbedste vis. Opnå flot
højrejst stram stand langt ude. På ordre af flere gange nægter Rie at gå frem.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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Dansk Pointer Klub

SØNDER JYLLAND 24.03.2019

prince DK05175/2017

Engelsk setter

Thomas W. Olsen 0006

Prince slippes i god vind på græs og skrub, han anlægger her i god kontakt til
fører et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene.
Farten høj. Stilen med god kraftbetonet langstrakt galopaktion, høj
hovedføring og pæn hale med livlige bevægelser. Har et par stande som han selv
løser. Chance til to fasaner makker er i kontakt med. Slutter slippet med at
støde parhøns der prelles.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk Setter

Curt Jensen 0034

Trille afprøves på dagen i to slip. Begge i modvind.
Trille slippes på stub. Hun anlægger her et lidt snævert søg. God fart. God
stil, med hovedet ført i og over ryglinje, en tilpas lang galopaktion og pænt
ført hale med let bevægelse.
2. slip i raps: Her søger Trille igen noget snævert. Fart og stil som
tidligere. Straks hun er sluppet, springer en hare ret foran hende. Hun viser
prompte respekt. Senere opnår hun stand. Avancerer frem og står nu fast. På
ordre går hun villigt frem og rejser parhøns. Hun er komplet rolig i opflugt
og skud.
2.pr. ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Anders Varming
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Zopy DK07566/2016

Engelsk Setter

Ove Jensen 0033

Zopy afprøves på dagen i tre slip. Alle i modvind.
Zopy slippes på stub. Hun går her i et stort, men velanlagt søg. God-høj fart.
Smuk stil, med højt båret hoved, en lang og smidig galopaktion og pænt ført
hale med sparsom bevægelse.
2. slip på raps: Igen søger Zopy stort, men ganske velanlagt, dog med enkelte
forkerte vendinger. Fart og stil som tidligere. Zopy opnår stand. Hun
korrigerer og står igen. Inden vi når frem letter en agerhøne ret foran hende.
Zopy søger straks bagud mod fører. Senere ny stand som hun dog selv løser.
Makker finder agerhøns langt ude til højre.
3. slip på vintersæd: Her søger Zopy passende stort med lidt forkerte
vendinger. Makker opnår stand. Zopy går forbi og letter parhøns. Hun viser
acceptabel respekt da de flygter.
Ingen pr. ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Anders Varming
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk setter

Asger Mogensen 0027

Scarlett afprøves på dagen i fire slip. Alle i modvind. Scarlett slippes på
raps. Hun anlægger et stort, men ganske velanlagt søg. Farten er høj. Stilen
er smuk med højt båret hoved, en tilpas lang og smidig galopaktion og pænt
ført hale med let bevægelse. Scarlett mærker fært. To harer springer, men
Scarlett ignorerer disse. I samme område rodes en agerhøne op, Scarlett viser
respekt for denne. Kort efter rodes endnu en agerhøne op, også for denne viser
Scarlett god respekt. 2. slip på raps: Her søger Scarlett stort med enkelte
forkerte vendinger. Momentvis med lidt interesse for makker. En hare springer
og Scarlett viser respekt for denne. Hun slår i søg igen. Makker finder
parhøns, Scarlett ser disse og bliver nu lidt svær at få koblet. 3. slip i
brak: Her søger Scarlett passende stort og ganske velanlagt i god fart og
stil. 4. slip på vintersæd: Her søge Scarlett som tidligere stort med lidt
forkerte vendinger. Hun letter en hare og viser igen respekt. Søger siden
langt frem på harefod og roder derude parhøns op som prelles kort.
Ingen pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Anders Varming
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0012

Nia slippes på rapsmark i god vind. Stort meget velanlagt bredsøg med dybe
udslag og korrekte vendinger. Farten er høj, stilen er smuk. Let smidig og
jordvindende galopaktion. God kontakt til fører. Der ses ikke fugl i slippet.
I et kort andet slip opnår Nia hurtigt stand. Makkerhund nægter at sekundere
og går forbi. Der ses ikke fugl i slippet.
Prøves yderligere to gange, viser samme gode søg, fart og stil. Stand for
hare. Respekterer denne. Slutter med at tage liggende stand. Avancerer villigt
på ordre og rejser præcist parhøns. Forfølger disse i opflugt og skud.
                                                       Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0017

ES Dylan
Dylan starter på raps i modvind. Den anlægger et stort søg med meget brede
udslag og en god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget
af en lidt tung, men langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen og derover. Halen bæres pænt med bevægelse. Den udviser stor
jagtlyst. Den bringer sig i kontakt med fasan i hegn. Denne forfølges kort.
Den kommer ned forbi remisekant, hvor den mærker fært. Den følger godt op, men
agerhøns står af ret foran den. Disse prelles kort.
I 2. slip tager den et kort slag. Den opnår stand. Da rejseordre gives letter
agerhøns, som prelles kort. Dylan kommer hurtigt tilbage til fører. Der
skydes, og her er Dylan komplet rolig.
1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Søren Stenhøj Jørgensen
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk Setter

Arne Larsen 0023

ES Freja
Freja starter på raps i modvind. Den anlægger et godt jagtligt søg i god
kontakt med fører. Farten er god. Stilen er god, præget af en lidt kort
aktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Når Freja sætter farten op,
forbedres stilindtrykket. Halen bæres pænt. Den har enkelte stand/kraftige
markeringer, som den selv løser. Den taber pusten i det lange slip, hvorfor
søget til sidst bliver i mindste lag.
I 2. slip på raps stikker den ret frem i marken. Den kaldes tilbage, hvor den
på vejen opnår stand. Den avancerer villigt ad flere gange og får agerhøns på
vingerne. Den er komplet rolig i opfløj og skud.
2. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Nordvestjyden's Michelle DK19188/2016

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0010

Michelle slippes på rapsmark i god vind. Viser her et meget stort bredsøg med
dybe udslag. Enkelte forkerte vendinger i begge sider. Farten er høj, stilen
præges af hovedet ført i ryglinie, pæn haleføring med livlige bevægelser. Let
og smidig galopaktion. Søger længe. Der ses ikke fugl i slippet.
I andet slip søger Michelle meget energisk i et godt jagtsøg, har dog flere
forkerte vendinger. Oplagt chance for flere fasaner i rapsmark og hegn som
ikke udnyttes.
                                                                  Ingen
præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 10.03.2019

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk Setter

Thor Fløysvik 0015

ES Leroye de Maloue
Leroye starter på raps i modvind. Den anlægger et meget stort søg med meget
brede udslag og en god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk,
præget af en langstrakt og lidt vuggende galopaktion. Hovedet føres i niveau
med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt med bevægelse. Den udviser stor
jagtlyst. Den er lydig.
I 2. slip i raps anlægger den igen et meget stort, og også lidt offensivt søg.
Stilen er som i 1. slip. Den opnår højrejst stand. Den går villigt frem på
ordre og rejser præcist agerhøns. Den er komplet rolig i opfløj og skud.
1. pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Søren Stenhøj Jørgensen
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SALLING 09.03.2019

Bjerndrup's Zico DK03689/2016

Engelsk setter

Gunner Brøndum Christensen 0010

Zico slippes på rapsmark i modvind. anlægger et stort og veltilrettelagt
bredsøg med passendende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med
bevægelser. I 2. slip på rapsmark er fart og stil som i 1. slip. Zico jagter
nu småfugle med fuld hals og støder parhøns som prelles. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SALLING 09.03.2019

Nordvestjyden's Indy DK05177/2014

Engelsk setter

John Svenningsen 0023

Indy startes i modvind i olieræddiker. Her anlægger den et stort søg i høj
fart og god stil. Makker finder fugl som Indy også har haft chance for. Den er
lidt svær at koble.
Den prøves igen i raps i modvind.Her anlægger den et stort oftest velanlagt
søg i høj fart og god stil med højt ført hoved, passende høj haleføring og en
god galopaktion.
Den prøves igen i raps, hvor den søger godt. Den har en skarp markering som
den selv løser.
I sidste slip i olieræddiker viser Indy træthedstegn og kobles.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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SALLING 09.03.2019

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk setter

Poul Erik Dahl 0022

Loke startes i modvind i olieræddiker. Her slår den et par gode slag i høj
fart og god stil. Kort foran føreren kaster den sig i stand. Inden vi når op
letter parhøns ret foran og Loke er noget urolig da de flygter. Situationen er
jagtbar.
Senere tages Loke ud, lægges dæk og der skydes over den. Den er rolig under
skudafgivelse.
2. præmie

Åben klasse
Præm.:2

Erik Lykkegaard Winkler
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SALLING 09.03.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0002

Odin slippes på rapsmark i modvind. Anlægger her et stort og veltilrettelagt
bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Hovedet føres over rygniveau. Galopaktionen er smidig og langstrakt. Halen
bæres pænt uden bevægelser. Støder parhøns i god vind, som forfølges langt.
Odin afprøves i yderlige 4 slip, hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1.
slip bevares. Specielt i 2. slip på en stor rapsmark viser Odin et klassesøg.
I 3. slip på rapsmark har Odin en kort haretur, men viser senere i slippet at
den kan holdes for hare. I 5. slip på rapsmark, opnår den stand. På rejseordre
avancerer den villigt frem og rejser parhøns. Er komplet rolig i opflugt og
skud. 1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Aagaard Sørensen
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SALLING 09.03.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0004

Cora slippes på rapsmark i modvind. Anlægger her et stort og for det meste et
veltilrettelagt bredsøg. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt ført hoved og en
kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Slutter slippet med at
forsvinde ud af terrænet. Makkerhunden finder agerhøns på anvist terræn. Cora
afprøves i yderlige 4. slip på raps og stubmark, hvor indtrykket af søg, fart
og stil fra 1. slip bevares. I 3. slip støder Cora parhøns som forfølges kort.
I 5. slip finder makkerhunden fasan på anvist terræn. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SALLING 09.03.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Spangsberg 0005

Noah slippes på rapsmark i modvind. anlægger et passende stort bredsøg, hvor
udslagene ønskes større. Farten er god. Stilen er god. Hovedet føres rygniveau
og derover. mangler stræk i galoppen. Hængende hale uden bevægelser. Noah
afprøves i yderlige 2 slip, hvor indtrykket af søg, fart og stil bevares. Mere
jagtlyst og intensitet ønskes. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SALLING 09.03.2019

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0014

Scotty startes i modvind i raps.Her går den i en god fart og i en god stil med
hoved og hale ført i ryglinien og en lidt tung galopaktion. Søget er meget
offensivt og med flere slag tilbage på afsøgt terræn. Den har et par skarpe
markeringer og en stand som den selv løser.
I 2. slip er stilen bedre, hovedet føres nu mest over ryglinien og der er mere
stræk i galoppen. Den har en stand uden påvisning af vildt og senere en stand
som den selv løser.
I 3. slip på raps og stub arbejder Scotty godt, men den bliver nu noget
offensiv i søget og har igen et par skarpe markeringer.
Den slutter af i raps, men efter nogle gode slag på marken går den i stå og
kobles.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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SALLING 09.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0009

Roma slippes på rapsmark i modvind. Her anlægger den et noget åbent og
fremadrettet søg. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig. Højt ført hoved.
Smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Roma
afprøves i yderlige 2. slip på rapsmark, hvor indtrykket af søg, fart og stil
fra 1. slip bevares. I 3. slip nægter Roma at sekunderer stående makker. Ingen
præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

SALLING 09.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0006

Ginny slippes på rapsmark i modvind. her anlægger den et stort og for det
meste velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er smuk. Højt ført hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. Halen
bæres pænt med bevægelser. Ginny afprøves i yderlige 5 slip, hvor indtrykket
af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. I 2. slip støder Ginny fasaner to
gange og er rimelige rolig da de flygter. I 3. slip på rapsmark opnår Ginny
stand. Inden føreren er i jagtbar afstand, rejser Ginny uden tilladelse
parhøns, og er noget urolig da de flygter. I 5. slip på rapsmark opnår den
stand. Da føreren er i jagtbar afstand, letter fasan ret foran Ginny som
forholder sig rolig i opflugt og skud. 2. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:2

Poul Aagaard Sørensen
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Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0046

Asarek slippes på frøgræs i modvind og anlægger i meget høj fart et meget
stort og veldækkende søg i en smuk stil med hoved ført lidt over ryg, en lang
smidig aktion og pænt ført hale uden bevægelser. Søger fra kant til kant med
korrekte vendinger. Opnår stand ind mod remisse, inden vi når op til Asarek,
går hun hårdt frem, ny stand kortvarigt, derefter frem uden tilladelse og
rejser fasan, som prelles. På vej tilbage støder hun yderligere fasan, der
også følges lidt på vej. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Bjerndrup's Silke DK03691/2016

Engelsk Setter

Mogens Vestergaard Hansen 0023

Silke slippes på rapsmark i modvind. Anlægger her et tilpas stort bredsøg med
passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres
over rygniveau. Galopaktionen er smidig og langstrakt. Halen bæres pænt med
bevægelser. Opnår stand. På rejseordre avancerer den villigt frem og
apporterer hare. I 2. slip på rapsmark er søg, fart og stil som beskrevet i 1.
slip. Opnår stand. På rejseordre avancerer den villigt frem af flere omgange
for til sidst, meget præcist at rejse parhøns som den  preller i opflugt og
skud. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Tuse Næs 22.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0032

Ask anlægger på frøgræs senere efterafgrøder i god til høj fart et godt
bredsøg stilen er smuk med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, opnår
stand, holdes længe avancere villigt på ordre rejser præcist parhøns ro i
opflugt og skud.2, slip bevarer sit gode indtryk, opnår i slippet stand
avancere villigt på ordre rejser parhøns, ro i opflugt og skud. Bevarer sit
gode indtryk resten af slippet.
1.præmie

Åben klasse
Præm.:1

Lars Nielsen
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Kenzo DK07559/2016

Engelsk setter

Søren Rydahl Gotthard 0045

Kenzo slippes på vintersæd i modvind og anlægger i meget høj far et stort lidt
offensivt søg i starten, bedres som slippet skrider frem. Han går i en smuk
stil med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion og med halen ført i
og lidt under niveau med ryg uden bevægelser. Kort efter start springer en
fristende hare, Kenzo starter efter den, men kan straks kaldes af. Det
gentager sig kort efter med ny hare. Slutter slippet med at opnå stand, på vej
op rykker han forsigtigt. På ordre går han behersket men villigt frem og
rejser præcist parhøns, komplet rolig i opflugt og skud. I 2. slip på
vintersæd søger han stort og godt i god kontakt med fører. Opnår til slut i
slippet stand, går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns, komplet
rolig i opflugt og skud. Kenzo har været afprøvet i 2 lange slip, der begge er
afsluttet med en korrekt fugletagninger og han tildeles en meget fortjent 1.
pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Bess DK07562/2016

Engelsk setter

Ole Knudsen 0021

Bess slippes på rapsmark i modvind. Straks efter den er sluppet opnår den
stand. Da føreren er i jagtbar afstand, letter parhøns ret foran Bess, som er
meget urolig i opflugt og skud. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Tuse Næs 22.03.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk setter

Curt Jensen 0031

Trille anlægger på frøgræs et fornuftigt søg i passende til god fart,
makkerhund finder hurtigt fugl.2, slip anlægger her et passende søg i passende
fart, stilen er præget af en lidt kort galopaktion, hoved i og over ryglinje
opnår stand som hun selv løser, opnår senere ny stand, da vi når op springer
hare, Trille bevarer sin stand og enlig agerhøne letter, der er ro i opflugt
og skud.
2.præmie

Åben klasse
Præm.:2

Lars Nielsen
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Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0059

Luke starter i modvind på vintersæd og anlægger her et velanlagt søg med
enkelte forkerte vendinger. Farten er god til høj , stilen er smuk, når hunden
arbejder i høj fart.
En kraftfuld jordvindende galop, høj hovedføring og hale, der bæres pænt.
2. slip støder den kort efter, den er sluppet, en fasan. Herefter går den i
høj fart og opnår stand for parhøns. Desværre kan Luke ikke nære sig og går
parhøns op.
3. og 4. slip arbejder Luke bedre og bedre - stort og veldækkende i høj fart.
Har flere chancer til fugle, som ikke udnyttes.
Udgår

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk Setter

Ove Madsen 0048

Laban afprøves på dagen gennem 4. slip på vintersæd og raps i god vind. I 1.
slip er søget noget cirklende og i perioder er Laban noget fikseret på
makkerhunden., Farten er her passende-god, stilen er med høj hovedføring, der
er halebevægelse og god galopaktion. Bringer parhøns til flugt i 1 . slip
sammen med makker - er lidt urolig. I 2 slip starter Laban godt, men som
slippet skrider frem skal han animeres. Går bedre i senere slip, hvor - Laban
kaldes til respekt for stående makker, der finder fugl. Går lidt ned i sidste
slip.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk Setter

Poul Erik Dahl 0024

Loke slippes på rapsmark i modvind. Søger fornuftigt langt til venstre under
vind, forsvinder bag bakke. Findes i stand. På rejseordre avancerer den meget
villigt frem og rejser præcis parhøns som den preller i opflugt og skud. Ingen
præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk Setter

Søren Gottfredsen 0062

Sus arbejder på skiftende terræner i meget store veldækkende søg med stor
dybde. Farten er meget høj. Stilen er smuk med en flad let vuggende
jordvindende galop, hoved føres i ryglinje og derover, halen bæres pænt.
Har en enkelt stand uden påvisning af vildt.
2. slip arbejder Sus igen meget stort og veldækkende. Den opnår en højrejst
stand. På ordre avancerer den villigt og udpeger af to gange et par agerhøns.
Den er komplet rolig i opflugt og rolig i skud.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk Setter

Lars Drongstrup 0012

Drongstrup E. Bessie slippes i raps og viser et stort og velanlagt bredsøg.
Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i ryglinie, en lang smidig
galopaktion og pæn ført hale med bevægelser.
Bessie opnår en løs stand men strammer an. Inden rejseordre gives, flygter
parhøns og der er ro i opflugt og skud.
I et langt 2. slip på stub bevarer Bessie indtrykket fra tidligere. Bessie
opnår stand, men kan ikke påvise vildt. Bessie har en afstikker langt frem,
men kommer tilbage. Senere opnår Bessie stand et stykke fremme. På vej frem
trædes der desværre agerhøne op bag hunden. På ordre avancerer den behersket
og rejser præcist parhøns. Der er ro i opflugt og skud.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk setter

Johnny Streit 0004

Bjerndrup's Carlos slippes på raps og viser et stort og oftest godt anlagt
søg, med brede udslag. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en
lang kraftfuld galopaktion og lavt ført hale med bevægelser. Der var i slippet
en lille chance til parhøns.
Carlos afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra
tidligere. I 2. opnår Carlos stand. På ordre avancerer den villigt og rejser
præcist parhøns, som forfølges kort i opflugt og skud. I sidste slip generes
Carlos noget af makkerhunden. Carlos opnår stand, makkerhunden kommer til og
bringer parhøns på vingerne - Carlos respekterer.
1. Præmie UK. Sv.Aage Vad  165.

Unghunde klasse
Præm.:1

Svend Aage Vad
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0028

Bæver anlægger i god til høj fart et godt bredsøg på frøgræs stilen er god med
en kraftfuld galopaktion hoved føres i ryglinje makkerhund finder fugl,
slutter slippet med en stand avancere villigt på ordre men kan ikke påvise
vildt, der er tidligere set fugl i området.2, slip bevarer sit gode indtryk,
mærker fært følger godt op opnår stand, rejser villigt på ordre fasaner,
acceptabel ro i opflugt og skud.
1.præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Lars Nielsen
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Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0057

Chaos startes på vintersæd i god vind, hvor den straks viser sig aggressiv
overfor makkerhunden, men kan kaldes til orden, hvorefter den anlægger et
passende stort og ganske veldækkende bredsøg, hvor der forekommer en del
forkerte vendinger. Farten er høj og stilen, der er smuk, er med høj
hovedføring, halebevægelser og god galopaktion. Lastes ikke for den fugl
makkerhunden misbruger længere fremme terrænet.
I 2. og 3. slip i raps er indtryk af fart, søg og stil det samme. Makkerhund
finder fugl i 2. slip og i 3. slip udnyttes ikke chance til fasan der bringes
til flugt og prelles.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Martallens King DK09643/2013

Engelsk setter

Curt Jensen 0033

King slippes på frøgræs senere efterafgrøder, King kommer ikke rigtig i gang,
bedre søgsoplæg ønskelig, farten er tilpas og stilen præget af en noget tung
aktion, makkerhund finder fugl.2, slip her anlægger King et bedre bredsøg har
nogle gode slag i god kontakt til fører opnår stand avancere villigt på ordre
påviser ikke vildt senere opnås stand efter makkerhund har fået stand, under
dennes afvikling avancere denne ind foran King for senere at støde parhøns som
lå ret foran King, forsætter mod ny makker søger her i passende fart godt,
opnår stand avancere villigt på ordre opviser ikke vildt, har i slippet flere
markeringer, opnår tilslut i slippet stand, avancere villigt på ordre rejser
parhøns, ro i opflugt og skud.
2.præmie

Åben klasse
Præm.:2

Lars Nielsen
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Tobølbjergs Nirvanna DK09781/2016

Engelsk Setter

Søren Mulvad Johansen 0064

Nirvanna arbejder i et kort slip i høj fart og opnår en højrejst stand i skel
mellem vintersæd og byggegrunde.
På ordre avancerer den villigt og udpeger præcist et par agerhøns. Den er
komplet rolig i opflugt og skud.
I et meget langt slip arbejder Nirvanna i høj fart, i et meget stort
veldækkende søg, i god kontakt til sin fører. Stilen er fortrinlig med en
kraftfuld jordvindende galop, højt ført hoved og livlige halebevægelser. Har
stand for ænder, som respekteres. Slutter af med højrejst stand for parhøns .
Igen avancerer den villigt og udpeger præcist et par agerhøns. Den er komplet
rolig i opflugt og skud.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Tobølbjergs Nobel DK09782/2016

Engelsk Setter

Aksel Nielsen 0022

Nobel slippes på rapsmark i modvind. Anlægger et noget åbent søg i høj fart.
Stilen er smuk. Højt båret hoved og en smidig galopaktion. Halen bæres pænt
med bevægelser. Makkerhunden finder agerhøns på anvist terræn. Nobel er meget
urolig da agerhøns flygter. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0002

Nordvestjyden's Nia slippes i raps, og viser et stort og veldækkende søg, med
brede udslag. Farten er høj. Stilen er fortrinlig, med en lang smidig
galopaktion. Nia opnår stand, men makkerhunden kommer til og bringer parhøns
på vingerne, som Nia forfølger kort. Nia afprøves i yderligere 2 slip, hvor
den bevarer indtrykket fra tidligere. I 2. slip er der en lille chance til
parhøns. I et langt 3. slip opnår Nia en højrejst stand. Ved rejseordre
flygter parhøns ret foran Nia og viser ro i opflugt og forfølger kort i
skuddet.
1. Præmie UK. Sv.Aage Vad  165.

Unghunde klasse
Præm.:1

Svend Aage Vad
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Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0049

Dylan afprøves gennem 4 slip på vintersæd og i rapsmarker i god vind. Han
starter lidt småt i 1. slip, men søget bliver herefter stort og veldækkende og
er lagt godt på bredden. Farten er god-høj, og stilen, der er smuk, er med høj
hovedføring, lidt halebevægelse, god kraftfuld galopaktion. Føres på en
tiltalende måde.
Der ses ingen fugle i 1. og 2. slip. i 3. slip bringer makkerhunden fugl til
flugt på anvist terræn. I 4. slip fortsætter Dylan sit gode søg og fatter
stand. På ordre avancerer han villigt og rejser fasan præcist. Lidt urolig i
opflugt og skud, men kaldes til orden.
1. Præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Ole Dahl Madsen
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Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0010

Borums Q Freja slippes i raps og starter med at slå bagud i marken, men kommer
dog tilbage og opnår hurtigt stand. På ordre avancerer den behersket og rejser
præcist parhøns og der er ro i opflugt og skud.
På stub viser den et passende stort og godt anlagt søg, men med en del slag
bagom føreren og bagud i marken. Farten er god. Stilen er god, med hovedet
ført i ryglinie, en energisk til tider noget kort forbensaktion og pæn ført
hale med bevægelser. Freja har stand for bekkasin og respekterer hare.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0025

Cora anlægger på frøgræs et godt bredsøg i høj fart, stilen er god med en
kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, opnår stand løser selv, senere
mærkes fært, parhøns flygter Cora udviser acceptabel respekt.2, slip bevarer
sit gode indtryk, tilslut i slippet ses agerhøns i luften i området hvor Cora
befinder sig, acceptabel respekt.3, slip makkerhund finder fugl, som Cora ikke
belastes for.4. slip søger igen stort og godt opnår stand, da vi når op letter
parhøns ret foran Cora, acceptabel ro i opflugt og skud.
1.præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Lars Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk Setter

Aksel Spangsberg 0014

Noah slippes på vintersædsmark i modvind. I starten af slippet er søget tilpas
stort, men som slippet skrider frem bliver søget stort med bredde udslag.
Farten er god. Stilen er god. Højt båret hoved galopaktionen virker lidt slap.
Halen bæres pænt med bevægelser. Noah afprøves i yderlige 2 slip på rapsmark.
Søg, fart og stil er som beskrevet i 1. slip. I første slip opnår Noah stand,
men løser selv. Senere støder makkerhunden parhøns længere fremme i terrænet.
I 2. slip forfølger den hare langt ud af terrænet og er væk længe. I 3. slip
støder Noah fasan, som forfølges langt. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Tuse Næs 22.03.2019

Klintholms D.Asta DK13670/2016

Engelsk Setter

Mette Kühl 0052

Asta startes på frøgræs, hvor makkerhunden straks finder fugl, ved mergelgrav.
I senere slip på vintersæd anlægger Asta et godt dækkende bredsøg i høj fart
og smuk stil, der er med høj hovedføring, halebevægelser og langstrakt
friktionsfri galopaktion. En dejlig hund at se på. Makkerhunden finder fugl på
naboterræn. I 3. slip fatter Asta stand straks den er sluppet, men løser ud.
Makker finder fugl. Samme indtryk for søg, fart og stil i 4. slip, hvor makker
påviser fugl.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 22.03.2019

Hagalidens Calle Schewen DK15646/2018

Engelsk setter

Kent Høegh Larsen 0060

Calle starter på vintersæd og anlægger i begyndelsen et stort veldækkende søg
i høj fart. Stilen er smuk med er kraftfuld galop, høj hovedføring, uden hale
bevægelse. Calle slutter slippet med at jagte måger og er herefter svær at
kalde ind.
Har senere oplagt chance til parhøns.
2. Slip starter den veldækkende, men slutter offensivt og har 2 chancer til
agerhøns, som prelles..
4. og 5. slip arbejder Calle periodevis i store veldækkende søg med brede
udslag. Slutter med at tage stand for fasan. Er rolig i opflugt og skud.
2. præmie

Unghunde klasse
Præm.:2

Poul Valdemar Nielsen
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Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0067

Kaisa arbejder i meget høj fart i et veldækkende søg med brede udslag. Stilen
er smuk til fortinlig med en jordvindende galop, hoved ført i ryglinie og
livlige halebevægelser ved vendinger. Opnår højrest stand, korriger en enkelt
gang. Da vi er på vej op, letter hare umiddelbart foran Kaisa. Kaisa forbliver
i stand, men lige inden vi når op i jagtbar situation, letter agerhøns, som
Kaisa preller.
Igen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Melsgård R. Malinka DK17662/2013

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0051

Malinka startes på vintersæd i god vind, hvor hun anlægger et søg, hvor
udslagene kunne ønskes lidt større. Hun går med rigtige vendinger i god fart
og med høj hovedføring, halebevægelser, gode afspark men lidt kort
forbensaktion. Sekunderer makkers resultatløse stand. Bringer senere parhøns
til flugt i god vind og preller disse.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0034

Roma anlægger et stort velanlagt bredsøg i høj fart på efterafgrøder, stilen
er god med en langstrakt galopaktion hoved i og over ryglinje, forsvinder hen
i slippet og forlader anvist terræn.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0029

Ginny anlægger på frøgræs et stort velanlagt bredsøg i høj fart smuk stil
langstrakt galopaktion hoved i og over ryglinje der ses tilslut i slippet
parhøns i luften i området hvor Ginny befinder sig, forfølges kort, men kaldes
hurtigt til orden.2, slip på raps bevarer sit gode indtryk opnår stand holdes
længe, rejser på ordre hårdt frem og får præcist parhøns på vingerne, efter
skud forfølges disse kort, men kaldes hurtigt til orden.
1.præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Lars Nielsen
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Huntingfield Picasso DK18819/2017

Engelsk setter

Peer Ernsted 0037

Picasso slippes på vintersæd i modvind og anlægger i passende til høj fart et
noget ungdommeligt søg med slag bagud i terrænet og en del forkerte vendinger.
Arbejder i god kontakt med fører. Stilen er god med hovedet ført i og lidt
over ryg, en passende lang galopaktion og halen ført lidt under ryg uden
bevægelser. I 2. slip på frøgræs søger den stort og for det meste planløst
uden kontakt med fører. I 3. slip i vinterraps søger den i en god kontakt, dog
lidt fremadrettet, hvorved den forbigår 2 chancer til agerhøns, som partner
udnytter. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Nadim DK18941/2017

Engelsk Setter

Jens Aage Madsen 0036

Nadim slippes på vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt
ungdommeligt søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god med højt båret
hoved, en lang smidig galopaktion og pænt ført hale uden bevægelser. Holdes 2
gange for harer i slippet. I 2. slip i raps søger han stort, støder kort efter
start en fasan, der lå ret foran. Respekterer i opflugt. Senere i slippet går
han forbi stående makker, 2 fasaner letter i området og Nadim er lidt urolig,
da de flygter. I 3. slip søger han fortsat stort og godt, får føling med fært,
og der trædes en fasan op bag Nadim i området. Trættes lidt mod slut. Ingen
pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Luna DK18942/2017

Engelsk Setter

Jens Aage Madsen 0039

Luna slippes på vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et passende stort
søg i god kontakt med fører. Stilen er god til meget god med hovedet ført i og
over ryglinien, en passende lang aktion og pænt ført hale med bevægelser.
Opnår stand over mod hegn, hvor partner kort forinden havde bragt en fasankok
til flugt. Partner går tæt forbi og foran Luna, der rykker med frem til
levende hegn, på ny stand, partner fortsætter gennem hegnet og bringer parhøns
på vingerne og preller. Luna forholder sig komplet rolig i opflugt og skud.
Hun afprøves i et slip på frøgræsmark og her viser hun et passende stort søg i
god kontakt. Kommer frem til remisse, en fasan ses i luften hvor Luna befinder
sig, men situationen kan ikke overskues. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Nordvestjyden's Milla DK19186/2016

Engelsk setter

Keld Hansen 0035

Milla anlægger på efterafgrøder et stort og godt bredsøg i høj fart, stilen er
god med hoved i og over ryglije, kraftfuld galopaktion, opnår stand ved hegn
avancere villigt på ordre påviser ikke vildt, følger op på fært ny stand
avancere villigt på ordre fasan flygler fra hegn, respekt i opflugt, dækkes af
ro i skud.2, slip bevarer indtryk opnår stand avancere villigt på ordre
påviser ikke vildt, ny stand løser selv, for ret efter at støde parhøns i
området som prelles.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Nordvestjyden's Michelle DK19188/2016

Engelsk setter

Jan Nielsen 0009

Nordvestjyden's Michelle slippes på vintersæd og viser nogle store brede
udslag, men generes en del af makkerhunden. Farten er høj. Stilen er smuk, med
hovedet ført i ryglinie, en lang smidig galopaktion og pæn ført hale med
bevægelser. Der var i slippet en lille chance til parhøns.
Michelle afprøves i raps hvor søget er præget af en del forkerte vendinger,
især i højre side. Fart og stil som tidligere. Der var i slippet en god chance
til parhøns.
Michelle afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra
tidligere, dog med færre forkerte vendinger. Michelle har 2x stand hvor den
løser selv.
I sidste slip søger Michelle ret frem og opnår stand. Fasan flygter bagved.
Kort efter opnår Michelle ny stand og på ordre avancerer den villigt i flere
omgange og rejser præcist parhøns, og der er ro i opflugt og skud.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad
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Midtfyn's D. Cato DK19615/2014

Engelsk Setter

Ove Madsen 0053

Cato startes på frøgræs, hvor den straks fatter stand ved mergelgrav. På ordre
går den villigt frem og bringer parhøns til flugt med acceptabel ro i opflugt
og skud. I 2. slip i raps går Cato godt ud under vind og fatter stand. Der ses
fasaner i luften som Cato i første omgang respekterer, men forfølger straks
herefter en af fuglene for langt. Farten er god, stilen er svær at bedømme i
disse korte slip og i 2. slip i rapsmark.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Midtfyn's D. Liva DK19619/2014

Engelsk setter

Anders Varming 0050

Liva startes på vintersæd i god vind, hvor hun anlægger et passende stort søg
med god arealdækning. Farten er god, og stilen er med passende høj
hovedføring, pænt båret hale og god galopaktion.
Stand uden påvisning af fugl. Herefter et par markeringer, som hun selv løser
inden vi når op. Makkerhund bringer parhøns til flugt i et område, hvor Liva
netop havde markeret. Preller disse sammen med makker.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0030

Gro anlægger på frøgræs et stort bredsøg i høj fart og smuk stil langstrakt
galopaktion og højtbåret hoved, opnår stand, på vej op letter enlig agerhøne,
Gro kan ikke dy sig og preller.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Lammefjorden's Cilla FI30325/17

Engelsk setter

Kari Juntunen 0055

Cilla startes på frøgræs i god vind, hvor hun anlægger et stort og i perioder
ganske veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil, der er med høj
hovedføring, halebevægelser og langstrakt galopaktion. Der forekommer enkelte
kovendinger. Ingen fugle i 1. slip.
Går stort og godt i rapsmark, hvor hun får føling med fasan der bringes til
flugt og Cilla preller.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk Setter

Tor Fløysvik 0040

Leroy slippes på vintersæd i modvind og anlægger i meget høj fart et stort
veltilrettelagt søg i god kontakt med fører. Stilen er god til meget god med
hovedet ført over ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion, men
helhedsindtrykket skæmmes af halen føres lidt under ryg og i en bue
(?krumsabel?) og uden bevægelser. I 2. slip i vinterraps er søget stort, men
lidt mere tilfældigt og fremadrettet, opnår stand, løser selv. I 3. slip i
raps søger han straks ud til venstre og opnår stand. Ved rejseordre letter
enlig agerhøne ret foran Leroy, der er rimelig rolig i opflugt og skud. Leroy
fortsætter og efter få slag opnår igen stand, på ordre rejser han præcist og
villigt parhøns, rolig i opflugt og skud. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk Setter

Tor Fløysvik 0038

Lemon slippes på vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et stort for det
meste veldækkende søg. Stilen er acceptabel med hovedet ført i ryglinien,
momentvis under, en passende lang galopaktion og med halen hængende næsten
lodret ned uden bevægelser. Søger bag hegn og fører melder stand langt fremme.
Løser selv da vi er næsten fremme ved Lemon. Der ses ikke vildt i slippet. I
2. slip i vinterraps søger den som i 1. Der påvises fasan, som partner støder.
Senere stand, partner tæt forbi og 2 fasaner letter i området. Lemon preller
på den ene og forsvinder længe og er noget svær at koble. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Fuglelia Jarho NO49463/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0027

Jarho anlægger på frøgræs et stort bredsøg i høj fart og smuk stil langstrakt
galopaktion hoved i og over ryglinje opnår stand påviser ikke vildt, senere ny
stand avancere villigt på ordre rejser parhøns ro i opflugt og skud.2, slip
bevarer indtryk fra tidligere opnår stand for parhøns alt ok.
1.præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Lars Nielsen
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Miss Trixi av Bokkedal'n NO51517/16

Engelsk setter

Kyrre Vaagaasar 0054

Trixi afprøves gennem 2 slip på frøgræs og i rapsmark. Søget er af passende
størrelse, men der forekommer en del forkerte vendinger. Stilen, er med
passende høj hovedføring, lidt kedelig båret hale og god galopaktion. Kunne
iblandt være bedre i hånd. Ingen fugle i 1. slip.
I 2. slip i rapsmark går Trix  i høj fart, men alt for åbent og fremadrettet
og slutter med at gå foran stående makker. Der var ingen fugle for
makkerhunden.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Miss Vicky Av Bokkedal'n NO54848/13

Engelsk setter

Kyrre Vaagaasar 0056

Vicky startes på frøgræsmark i god vind, hvor hun går alt for voldsomt frem i
terrænet og i en periode er ude af hånd. På vej tilbage fatter hun stand ved
gærde, hvor hun bringer fasan til flugt og preller.
Farten er høj, og stilen er god. Er ulydig.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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Sir av Bokkedal'l NO57439/2017

Engelsk Setter

Per Arne Tomassen 0006

Sir av Bokkedal'l slippes på raps og starter med at slå langt bagud i marken
og søger ind i juletræer og er væk nogen tid. Kommer dog tilbage men søger
igen bagud og opnår stand men løser selv. Farten er høj. Stilen er smuk, med
hovedet ført i niveau med ryggen, en lang kraftfuld galopaktion og pæn ført
hale.
Sir opnår stand. På ordre avancerer den kort og rejser præcist parhøns og der
er ro i opflugt og skud.
Sir afprøves igen på stub og viser et stort, men noget selvstændigt anlagt
søg, hvor venstre side af marken ikke bliver afsøgt. Slutter med at søge langt
frem og opnår stand, som holdes længe. Da føreren er fremme frygter parhøns
ret foran Sir og der er ro i opflugt og skud.
2. Præmie UK. Sv.Aage Vad  165

Unghunde klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad
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Hagalidens Pinus SE22626/2017

Engelsk Setter

Benny Persson 0018

Pinus slippes på vintersædsmark i modvind. her anlægger den et tilpas stort
bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser.
Kontakten til føreren er god. I et langt 2. slip er søg, fart og stil som
beskrevet i 1. slip. Opnår stand, men inden føreren når frem letter enlig
agerhøne ret foran Pinus, som forholder sig rolig da den flygter. I 3. slip
forlader Pinus anvist terræn, og efterlader rapsmarken til makkerhunden som
finder og behandler fasan. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Danceætten's Legrey De Malou se54472/2018

Engelsk Setter

Anders Due 0042

Legrey slippes på frøgræs i modvind og anlægger i meget høj fart et meget
stort og veldækkende søg med god kontakt til fører. Stilen er god til meget
god med hovedet ført i og lidt over ryglinien, en lang smidig aktion og med
lidt lavt ført hale uden bevægelse. Partner påviser lidt fremme en fasan ved
remisse. Legrey kommer frem i området og støder yderligere en fasan,
respekterer i opflugt. I et langt 2. slip søger Legrey stort og veldækkende.
Stand, løser selv. Partner påviser og udnytter parhøns til slut i slippet. I
3. slip i vinterraps søger den fortsat stort og i god kontakt. Opnår stand,
går villig frem men påviser ikke vildt. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Armani SE58122/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0003

<![CDATA[Armani slippes på raps hvor den hurtigt søger ret frem i terrænnet og
forsvinder. Der ses parhøns flygte, hvor Armani befinder sig. Farten er god.
Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en til tider noget kort
galopaktion og pæn ført hale. Armani afprøves i yderligere 2 slip, hvor den nu
søger stort og bredt, men til tider også noget fremadrettet. Der er chance til
parhøns i 2. & 3. slip.
Ingen Præmie UK. Sv.Aage Vad  165.]]>

Unghunde klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad
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Amazona SE58126/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0005

Amazona slippes på raps og viser et noget begrænset og småskåret søg. Farten
er moderat. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en energisk til tider
lidt slap galopaktion og pæn ført hale. Amazona opnår stand men løser selv.
Der var i slippet chance til parhøns.
Amazona afprøves i yderligere 2 slip, hvor den nu søger meget på makkerhunden.
I begge slip er der chance til parhøns.
Ingen Præmie UK. Sv.Aage Vad  165.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad
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Worldpoint Alba SE58127/2017

Engelsk Setter

Alexander Bennergaard 0016

Alba slippes på vintersædsmark i modvind. her anlægger den et stort og
særdeles velanlagt bredsøg. Farten er meget høj. Stilen er god. Højt båret
hoved og en energisk galopaktion. Kedelig hængende hale uden bevægelser. I 2.
slip er søg, fart og stil som beskrevet i 1. slip. Opnår stand, som holdes
længe. Da føreren er på vej ud til Alba, løber hare ind foran Alba, som dog
bevarer roen. På rejseordre avancerer den villigt frem og rejser parhøns, som
forfølges kort i opflugt og skud. 1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Aagaard Sørensen
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Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0065

Jaktstormens Asarek går i et stort og godt anlagt med enkelte afstikkere i
skov og remise. Farten er god, stilen tiltalende med høj hovedføring og let
galopaktion. Asarek slutter med stand i kanten af remise. Bringer fasan på
vingerne og forfølger denne.
Ingen præmie ÅB-KL

Åben klasse
Præm.:IP

Asger Stein
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Bjerndrup's Silke DK03691/2016

Engelsk Setter

Mogens Vestergaard Hansen 0059

Silke arbejder i bakket terræn med raps i  god fart i et søg, der varierer i
søgsbredde og dybde. Farten er  god til høj, stilen er  smuk. Galoppen er
jordvindende, hovedet føres i ryglinie og derover og den har livlige
halebevægelser. Viser spontan sekundering på makkerhunds stand for parhøns.
Har flere stop og kortvarige markeringer.
2. slip har Silke igen fire stop.
3. slip tager Slike stand ved hegn. Slike avancerer villigt og rejser rå.
Silke kan holdes, da råen flygter.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Brit DK07560/2016

Engelsk Setter

Øystein Grandorf 0060

Brit går i et stort og velanlagt bredsøg i god kontakt til sin fører. Farten
er høj, stilen tiltalende med høj hovedføring, energisk galop og halerørelse.
Brit opnår liggende stand for parhøns, Rejser på ordre villigt og præcist med
ro i opflugt og efterfølgende skud.
Brit fortsætter i næste slip stort og usvækket med god udnyttelse af vind og
terræn. Hun har ikke yderligere chance for fugl.
 1. præmie ÅB-KL

Åben klasse
Præm.:1

Asger Stein



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0010

Luke slippes på opharvet stub og vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et
stort noget ungdommeligt søg i en smuk stil med hovedet ført i ryglinien og
derover, en passende lang kraftfuld galopaktion op pænt ført hale med
momentvise bevægelser. Søger flere gange bag om fører og skal animeres lidt.
Går herefter noget hårdt frem, mærker fært og går parhøns op. Fuglene følges
lidt på vej. I samme område stødes senere yderligere parhøns, uden respekt ?
Luke ser formentlig ikke fuglene, da de flygter. I 2. slip på vintersæd
arbejder den som i første slip, dog med bedre søg velanlagt foran fører.
Holdes for hare. Partner påviser og udnytter parhøns lidt fremme i terrænet.
Fører anmoder om at trække hunden, hvilket efterkommes. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk Setter

Ove Madsen 0037

Laban starter på stub i skrå sidevind. Hurtig opnår makker stand. Laban kan
ikke kaldes til orden og sammen med makker bringes parhøns til flugt. Laban er
ude i 3 slip mere hvor søget er fra stort og bredt til snæver anlagt, der er
flere forkerte vendinger i slippene. Farten er høj og stilen smuk med højt
båret hoved, kraftfuld aktion og pæn båret hale. Der var chance til agerhøns i
andet slip. I sidste slip opnår han stand, parhøns flygter uden hundens skyld
og de følges kort. Vi var uden for jagtbar afstand.
Ingen præmie uk.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk setter

Asger Mogensen 0039

Scarlett slippes på stub i skrå sidevind. Viser et bredt anlagt søg i høj fart
og god kontakt. Stilen er smuk med højt båret hoved, smidig langstrakt aktion
og hale ført med bevægelse. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns som
Scarlett ikke lastes for. 2. slip når den at vise et par gode slag før makker
bringer sig i kontakt med agerhøns. Den er ude i 2 slip mere med skiftende
makkere, hvor den søger som tidligere dog med flere forkerte vendinger. I
sidste slip var der chance til enlig agerhøne som makker bringer sig i kontakt
med. Med ny makker bliver den selvstændig og lader sig ikke dirigere og er
svær at koble.
Ingen præmie uk.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk Setter

Lars Drongstrup 0035

Bessie anlægger på raps i høj fart et godt bredsøg, stilen er med en kraftfuld
galopaktion hoved i og over ryglinje, opnår stand avancere villigt på ordre
påviser ikke vildt, senere sekundere Bessie makkerhunds stand da denne
selvstændigt går fugle op, kunne Bessie udvise bedre respekt.2, slip Bevarer
indtryk fra tidligere, makkerhund finder fugl, opnår senere stand løser selv,
viser senere sekundering på makkerhunds resultatløse stand, opnår selvstændig
stand, enlig høne letter inden avance, der er ro i opflugt og skud.
2.præmie

Åben klasse
Præm.:2

Lars Nielsen
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Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk Setter

Johnny Streit 0049

Carlos anlægger på vintersæd et velanlagt søg med dybe udslag. Farten er høj ,
stilen er smuk. Galoppen er langstrakt og jordvindende , højt ført hoved og
hale, der bæres i forlængelse af ryglinjen.
Opnår højrejst stand og da fører er i jagtbar situation, flygter parhøns uden
Carlos er skyld deri. Ro i opflugt og kan kaldes tilbage ved skud.
2. slip forsætter Carlos som i 1. slip. Har endnu en højrejst stand, hvor
agerhøns flygter umiddelbart inden, fører er i jagtbar situation.
 1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0050

Bæver er flyttet til åben Klasse og bedømt som åben Klasse.
Bæver går i et langt slip med skiftende makkere i høj fart, i et passende
stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er høj, stilen er smuk. Den
har en kraftfuld jordvindende galop, højt ført hoved og hale, der bæres pænt.
2. slip i raps arbejder Bæver i høj fart, i et godt for det meste velanlagt
søg med enkelte afstikkere. Makkerhund finder parhøns på anvist terræn.
3. slip slutter Bæver i et åbent søg.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0023

1.Slip på raps i modvind. Chaos viser et passende stort og for det meste godt
anlagt søg med brede udslag, for det meste med korrekte vendinger og tilpas
dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau
med ryg linje i en langstrakt let galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg
linje med lidt bevægelse. God kontakt til føreren. Chaos opnår stram stand,
avancerer villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Senere letter
singlehøne i området og Chaos er noget urolig i opflugt. Under indkald stødes
en agerhøne mere og Chaos viser respekt. 2 og 3 slip på raps og vintersæd
søger Chaos som tidligere og slutter med stram stand. Inden vi er fremme
kommer makker til og bringer parhøns på vingerne. Chaos preller.
 0 præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge
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Tobølbjergs Nobel DK09782/2016

Engelsk Setter

Aksel Nielsen 0029

Nobel starter på græs langs hegn senere raps et stort offensivt bredsøg i høj
fart silen er god med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til
parhøns som makkerhund finder.2, slip tager her et par gode slag, mærker fært
og får parhøns på vingerne som prelles.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0021

1.Slip på raps i modvind. Nia viser et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt let
galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med lidt bevægelse. God
kontakt til føreren. Nia prøves i 3 slip mere på raps og vintersæd hvor den
bevarer indtrykket, søger indimellem meget stort men stadig i god kontakt. 4
slip opnår Nia stram stand. Vi kommer frem og skal have koblet makker som
sekundere tæt på og derved flygter parhøns ret foran Nia som er lidt urolig i
opflugt og skud.
1 præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Claus Raahauge
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Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0033

Freja anlægger på raps et godt bredsøg i god fart, stilen er god kraftfuld
galopaktion hoved i og over ryglinje makkerhund opnår stand, Freja opnår
umiddelbart efter stand, der er ikke fugl for makkerhund, som provokere meget
ved ikke at vise sekundering, herefter avancere Freja villigt på ordre rejser
parhøns ro i opflugt og skud.2, slip anlægger et godt bredsøg opnår stand
rejser meget behersket på ordre parhøns ro i opflugt og skud, bliver herefter
noget følsom på jordfært, opnår stand løser selv, hvorefter makkerhund kommer
til området og finder fugl, en chance der burde være udnyttet.
2.præmie

Åben klasse
Præm.:2

Lars Nielsen
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Nordvestjyden's Oscar DK12265/2017

Engelsk setter

Ole Dahl Madsen 0015

Oscar slippes på vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et stort særdeles
veldækkende søg fra kant til kant på marken. Stilen er smuk til fortrinlig med
hovedet ført over ryggen, en lang kraftfuld galopaktion og halen ført i niveau
med ryg og med momentvise bevægelser. Slutter slippet med stand ved hegn, på
vej op rykker den lidt frem, holder standen. På ordre går den meget villigt
frem og rejser præcist enlig agerhøne. Lidt urolig i opflugt og skud. I 2.
slip søger han stort og godt på en lille mark, men han viser de takter og det
format, der ønskes af en engelsk unghund. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0013

Odin slippes på frøgræs i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende
søg næsten fra kant til kant med korrekte vendinger. Stilen er smuk til
fortrinlig med hovedet ført over ryg, en kraftfuld langstrakt galopaktion og
med halen båret i niveau med ryg med momentvise bevægelser. Opnår stand, løser
selv. Det gentager sig mod slut af slippet. Parhøns trædes op af dommer lidt
til venstre for standen. Afprøves yderligere i 3 slip i løbet af dagen på
skiftende terræner. Viser stort jagtlyst og energi. Slutter 2. slip med en
haretur. I sidste slip i raps støder han umiddelbart efter han er sluppet en
fasan, der følges noget på vej. Fortsætter slippet, der ses yderligere en
fasan i luften. Odin opnår stand ved remisse, står kortvarigt hvorefter han
går hårdt frem, rejser fasan og preller langt. Herefter går han af hånd og er
svær at koble, ses herunder forfølge råvildt. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0025

Cora slippes på vintersæd anlægger her i god til høj fart et velrevierende
bredsøg, stilen er god kraftfuld galopaktion højtbåret hoved, lydig og
velført,2, slip bevarer indtryk, opnår stand løser selv, viser senere
sekundering af makkerhund, og senere stand for slået fugl, makkerhund finder
fugl.3, slip bevarer sit indtryk fra tidligere makkerhund opnår stand med
føres hjælp sekundere Cora denne makkerhund finder fugl da disse kommer i
luften bliver Cora noget urolig, men kaldes til orden. 4, slip bevarer
indtryk, makkerhund finder fugl har i slippet stand 3 gange uden påvisning af
vildt.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Spangsberg 0012

Noah slippes på frøgræs i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt
ungdommeligt søg. Har enkelte forkerte vendinger. Stilen er god med hovedet
ført i ryglinien, en passende lang galopaktion og med halen ført lidt lavt
uden bevægelser. Opnår stand, løser da fører er oppe. Fører melder senere
stand ved hegn, men Noah løser selv. Slutter slippet med at forfølge råvildt
og en hare. Kommer dog hurtigt tilbage. I 2. slip på vintersæd søger Noah
stort og godt, opnår hurtigt liggende stand, på ordre rejser den villigt og
præcist parhøns, er lidt urolig i opflugt og skud. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Klintholms D.Asta DK13670/2016

Engelsk Setter

Mette Kühl 0054

Asta arbejder i bakket terræn med raps i  høj fart i et søg, der er stort og
godt anlagt. Farten er  høj, stilen er  smuk. Galoppen er  jordvindende,
hovedet føres højt og halen bæres pænt i forlængelse af ryggen.
Asta har en enkelt stand, som den selv løser ( langt slip).
2. slip arbejder Asta i et meget stort veldækkende søg med dybe udslag. Farten
er megt høj og stilen smuk til fortrinlig. Asta slutter med en højrejst stand.
På ordre avancerer Asta villigt og udpeger parhøns. Er komplet roligt i
opflugt og rimelig rolig i skud.
Asta er i begge slip lydig og velført.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0032

Kaisa anlægger på raps et stort og godt bredsøg i høj fart og smuk stil lang
kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, sekundere makkerhunds stand på lang
afstand, senere opnår Kaisa stand , men nægter her på ordre at avancere.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Melsgård R. Malinka DK17662/2013

Engelsk Setter

Peer Vinding Clausen 0044

Malinka slippes på stub i modvind. Viser et jagtlig søg lagt foran fører.
Større bredde på slagene var ønskeligt. Farten er for det meste høj og kontakt
god. Stilen er god til smuk med højt båret hoved, lidt kort aktion og pæn
båret hale. Har en stand som den selv løser. Den er ude i to slip mere hvor
der er kommet lidt mere bredde på søget. I sidste slip opnår den stand. Går
villigt frem på ordre og rejser præcis parhøns og preller på de flygtende
fugle.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0056

Roma arbejder i bakket terræn med raps i meget høj fart i et søg, der er
stort, men tilfældigt anlagt. Farten er meget høj, stilen er god til smuk.
Galoppen er højstillet og  jordvindende, hovedet vugger under galop. Livlige
halebevægelser.
Har stand for hare, som den forfølger få meter.
Er i perioder ulydig.
2. slip arbejder Roma som i 1. slip. Slutter med er højrejst stand, som holdes
længe. På ordre avancerer Roma villigt og udpeger præcist parhøns. Er rolig i
opflugt og skud.
 2. præmie

Åben klasse
Præm.:2

Poul Valdemar Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0052

Ginny arbejder i bakket terræn med raps i meget høj fart i et søg, der er
stort, men tilfældigt anlagt. Farten er meget høj, stilen er god til smuk.
Galoppen er højstillet og  jordvindende, hovedet vugger under galop. Livlige
halebevægelser.
Har stand for hare, som den forfølger få meter.
Er i perioder ulydig.
2. slip og 3. slip arbejder Ginny som i 1. slip. Slutter med er højrejst
stand, som holdes længe. På ordre avancerer Ginny villigt og udpeger præcist
parhøns. Er rolig i opflugt og skud.
 2. præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Huntingfield Picasso DK18819/2017

Engelsk setter

Peer Ernsted 0027

Picasso anlægger på raps i høj fart et stort åbent søg stilen er smuk med en
kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, udviser stor jagtlyst.2, slip
bevarer indtryk fra tidligere makkerhund finder fugl, bliver i slippet noget
egenrådig.3. slip bevarer indtryk fra tidligere opnår stand, men inden vi når
op rejser Picasso selvstændigt får parhøns på vingerne som prelles langt,
makkerhund finder fugl. Vi har Picasso ude i yderlig et slip hvor indtryk
bevares. En hund af stort format, men som stadig er meget rå-ungdommelig.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Nadim DK18941/2017

Engelsk Setter

Jens Aage Madsen 0019

1.Slip på raps i modvind. Nadim viser et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er smuk til fortrinlig. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en
langstrakt let galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med lidt
bevægelse. For det meste god kontakt til føreren. Nadim slutter med at gå
foran stående makker og bringer parhøns på vingerne. Nadim forfølger kort.
Nadim afprøves i 4 slip mere på raps og vintersæd og bevarer indtrykket fra 1
slip. 3 slip har Nadim en stand men løser selv og rykker hårdt frem og bringer
parhøns på vingerne. Nadim forfølger kort. 4 slip viser Nadim sekundering med
støtte fra føreren. 5 slip opnår Nadim stram stand men løser da makker kommer
til, igen rykker Nadim hårdt frem og bringer parhøns på vingerne. Nadim
forfølger kort
 0 præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge
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Tuse Næs 23.03.2019

Nordvestjyden's Milla DK19186/2016

Engelsk setter

Keld Hansen 0055

Milla arbejder i bakket terræn med raps i  god fart i et søg, der varierer i
søgsbredde og dybde. Farten er  god til høj, stilen er  smuk. Hovedet føres
højt og den har livlige halebevægelser. Galoppen er lidt anstrengt på grund af
den meget halerørelse.
Forfølger kort gæs, som den har svært ved at arbejde sig fri af.
2. slip og 3. slip arbejder Milla i et store veldækkende søg i høj fart.
4. slip trættes Milla.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Midtfyn's D. Cato DK19615/2014

Engelsk Setter

Ove Madsen 0042

Cato slippes på stub i skrå sidevind og viser et bredt søg med passende
afstand mellem slagene, i høj fart og kontakten til fører god. Stilen er for
det meste smuk med hovedet ført i ryglinje eller derover, kraftfuld
galopaktion og hale ført med bevægelse. Opnår stand langt ude, på vej op
korrigerer den. Inden rejseordre letter parhøns ret foran. Der er ro i opflugt
og skud. 2. slip på raps i bakket terræn, søger Cato ret frem og findes i
stand langt fremme. Marken skal først søges af, af makker. Den går villigt
frem på ordre men påviser ikke vildt.
2.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Claus M. Nielsen
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Midtfyn's D. Trico DK19617/2014

Engelsk setter

Christian Gerner 0063

Midtfyn's Trico viser et stort og godt anlagt, som skæmmes af mange stop og
slag bagud i terrænet. Farten er god, stilen smuk med høj hovedføring, let og
energisk galopaktion og spil i halen Han slutter med at gå i stå og skal
animeres til at søge.
Trico viser nu i et nyt slip et stort og velanlagt søg. Partner præsterer
fugl, hvor Trico i førte omgang holdes, men slutter med at gå i søg. Trico
støder høns, som forfølges.
Ingen præmie ÅB-KL

Åben klasse
Præm.:IP

Asger Stein
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Tuse Næs 23.03.2019

Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0057

Gro arbejder i et veltilrettelagt passende stort søg i høj fart. Den har
enkelte forkerte vendinger. Stilen er smuk med en højstillet ret galop, høj
hovedføring og livlige halebevægelser.
Bringer sig i kontakt med parhøns ved skelkant. Er rolig, da fuglen flygter.
2. og 3. slip arbejder Gro som i 1. slip.
I alle slip er Gro lydig og velført.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Lammefjorden's Cilla FI30325/17

Engelsk setter

Kari Juntunen 0043

Cilla viser på stub i skrå sidevind i starten et søg med begrænset udslag,
senere bliver der bredde på søget, har dog flere forkerte vendinger. Farten er
god og kontakten til fører god. Stilen er med højt båret hoved, kort
forbensaktion og pæn båret hale. Sekunderer spontant makkers stand. 2. slip
vises nu et bredt anlagt søg md korrekte vendinger. Respekterer flygtende
råvildt. Den er ude i to slip mere. I sidste slip bliver søget ind i mellem
fremadrettet. Der var chance agerhøns to gange, som makkere finder og
behandler.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk Setter

Tor Fløysvik 0040

Trukket

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark
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Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk Setter

Tor Fløysvik 0038

Lemon slippe på stub i skrå sidevind. Opnår hurtig stand. Makker kommer til og
sammen bringer de agerhøns til flugt. Kan kaldes til orden. 2. slip på
vintersæd. Når at vise et par slag på marken før den igen opnår stram stand.
På ordre rejser den præcis parhøns af et par tempi. Der er komplet ro i
opflugt og skud. Lemon er ude i et slip mere da vi endnu ikke har set den
ordentligt på marken, her viser den et bredt anlagt søg i høj fart og god
kontakt. Stilen er smuk med højt båret hoved, lang smidig galopaktion og hale
båret pænt. Den har en stand uden påvisning af vildt.
1.præmie uk.

Unghunde klasse
Præm.:1

Claus M. Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Fuglelia Jarho NO49463/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0020

1.Slip på raps i modvind. Jarho viser et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er smuk. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en langstrakt
galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med lidt bevægelse. God
kontakt til føreren. Jarho opnår stand ved remisse men inden vi når frem
kommer makker til og bringer parhøns på vingerne. Jarho er rolig i opflugt. 2
og 3 slip på raps og vintersæd søger Jarho som tidligere. 3 slip opnår Jarho
stram stand, på ordre avancerer han villigt frem og udpeger præcist parhøns.
Jarho er rolig i opflugt og skud.
1 præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Claus Raahauge
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Tuse Næs 23.03.2019

Sir av Bokkedal'l NO57439/2017

Engelsk Setter

Per Arne Tomassen 0024

Sir anlægger på vintersæd et noget ungdommeligt og selvstændigt søg i god til
høj fart, har nogle afstikkere frem og tilbage i terræn, stilen er god med en
kraftfuld galopaktion hoved føres i ryglinje, udviser god jagtlyst, men er
meget egenrådig.2, slip på raps bevarer her indtryk fra tidligere opnår stand,
inden vi når op går Sir selvstændigt frem og rejser parhøns, som prelles
langt, under denne prelning kommer endnu høns på vingerne, som prelles langt.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Hagalidens Pinus SE22626/2017

Engelsk Setter

Benny Persson 0062

Hagalidens Pinus går i et stort og godt anlagt bredsøg i fin kontakt til sin
fører. Farten er god, stilen smuk med høj hovedføring, energisk galop og
halerørelse. I slutningen af slippet er Pinus vanskelig at holde fra skov og
bevoksning. Pinus fortsætter i næste slip stort og godt. Han udnytter ikke god
chance for parhøns, som stødes med nogenlunde respekt. Han slutter med med
kort stand for parhøns, som letter, inden vi når op. Rolig ved opflugten.
Udnytter ikke single høne, som letter spontant. Pinus respekterer.
Ingen præmie ÅB-KL

Åben klasse
Præm.:IP

Asger Stein
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Tuse Næs 23.03.2019

Landborgens Miss Moneypenny SE28714/2014

Engelsk Setter

Kerstin Weibull Lundberg 0064

Landborgens Miss Moneypenny går i et stort søg uden den fornødne kontakt til
sin fører. Farten er god, stilen smuk med høj hovedføring, let galop og
halerørelse. Slutter med forsvinde i skov og remise og undlader at sekundere
stående partner.
Ingen præmie ÅB-KL

Åben klasse
Præm.:IP

Asger Stein
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Tuse Næs 23.03.2019

Danguns Plexus SE34208/2015

Engelsk Setter

Ingemar Johansson 0036

Plexus anlægger på raps et meget stort bredsøg i høj fart stilen er god med en
kraftfuld galopaktion og hoved i og over ryglinje, opnår stand løser selv,
senere ny stand lige da vi når op kan Plexus ikke dy sig og får selvstændigt
parhøns på vingerne, og kunne her udvise bedre respekt.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Lars Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Vargofjellets Atlas SE47793/2018

Engelsk Setter

Andras Talpai 0051

Atlas starter i et offensivt søg med enkelte afstikkere. Farten er høj, stil
smuk. Med en langstrakt galop, høj ført hoved og en hale, der bæres pænt.
I 2. slip arbejder Atlas i et stort veldækkende søg med brede udslag. Har 2
stand for parhøns, hvor den ikke kan nære sig og går dem op.
I 3. slip i skov/mose viser Atlas god kontakt til sin fører.
Slutter på vintersæd i medvind og udviser et her stort medvindssøg.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Danceætten's Legrey De Malou se54472/2018

Engelsk setter

Anders Due 0045

Legrey starter på stub og over på vintersæd i modvind. Anlægger et meget bredt
søg med god afstand mellem slagene. Farten er høj og kontakten til fører god.
Stilen er med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion og hængende hale. Opnår
stand af et par gange men løser selv. Legrey er ude i to slip mere hvor
indtrykket fra første slip bevares. Den har en stand uden påvisning af vildt.
I sidste slip på raps opnår den stand. Påviser ikke i første omgang, lidt
fremme stand igen. På ordre rejser den præcis enlig agerhøne og der er ro i
opflugt og skud.
1.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Claus M. Nielsen
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Tuse Næs 23.03.2019

Armani SE58122/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0011

Armani slippes på frøgræs i modvind og anlægger i høj fart et noget varieret
ungdommeligt søg. Der er en del forkerte vendinger, især i venstre side, og
han søger ofte tilbage til fører og skal animeres. Stilen er god med hovedet
ført over ryg, en passende lang aktion og med lav ført hale uden bevægelser.
Holdes for hare. Han afprøves i yderligere 2 slip i løbet af dagen. I 2. slip
går han i stå og cirkler omkring fører, skal animeres og sættes i gang flere
gange. Dette gentager sig straks efter start af 3. slip og afprøvningen
stopper. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Tuse Næs 23.03.2019

Amazona SE58126/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0009

Amazona slippes på opharvet stub og vintersæd i modvind og anlægger i høj fart
et stort noget ungdommeligt søg, med flere forkerte vendinger i venstre side.
Stilen er god med hovedet ført over ryggen, en lang smidig galopaktion og med
lav ført hale uden bevægelser. Holdes for hare. Partner påviser parhøns 2
gange i slippet, dog lidt langt fremme. Han afprøves i yderligere 2 slip i
løbet af dagen og viser samme takter. I 2. slip opnår han stand 2 gange, løser
dog selv. Han afprøves til slut i raps, søger stort og noget tilfældigt.
Partner påviser flere fasaner på terrænet. Trættes noget mod slut. Ingen pr.
Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Worldpoint Alba SE58127/2017

Engelsk Setter

Alexander Bennergaard 0048

Alba starter på vintersæd og anlægger her et meget stort søg med dybe udslag .
Farten er meget høj. Stilen god med er kort energisk galop. Hovedet føres i
ryglinie og halen hænger dødt. Alba er ude i flere slip og har flere chancer
til fugl. I alle slip er Alba lydig og velført.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Nordvestjyden's Lilje DK03427/2016

Engelsk Setter

Allan Bak Jensen 0018

Lilje søger ud til højre på anvist terræn, makker søger til venstre og påviser
enlig agerhøne, hvorefter dommer træder parhøns og senere enlig agerhøne op
midt på anvist terræn.2 slip på raps i god vind, Lilje viser et stort godt
anlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld langstrakt aktion,
hovedet føres højt, halen føres pænt, Lilje opnår stram stand, Lilje preller
langt da parhøns letter.

ingen præmie åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk Setter

Klaus Olesen 0004

Luke slippes på mark med efterafgrøder. Søget er for det meste velanlagt, har
dog enkelte afstikkere frem i terrænet. Farten er god til høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en kraftfuld og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt
med bevægelser. Luke afprøves i yderlige 5 slip hvor indtrykket af søg, fart
og stil bevares. Trættes dog til sidst. I 3. slip søger Luke ret frem i
terrænet og støder parhøns i god vind. Rimelig rolig da de flygter. I 4. slip
på rapsmark finder makkerhunden agerhøns på anvist terræn. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Tuse Næs 24.03.2019

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk Setter

Tina Larsen 0017

Makker opnår straks stand, Freja kommer her noget tæt på makker men sekunderer
til slut, Freja er rolig da parhøns flygter ved makker. 2 slip på vintersæd og
raps i side og god vind, Freja viser her et godt anlagt jagtlig søg, farten er
god og stilen god, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres
passende , Freja opnår stand, avancerer, påviser intet vildt, senere opnår
Fraja igen stand, parhøns letter præcis foran Freja som er rolig i opfløj og
skud.

2 præmie åk

Åben klasse
Præm.:2

Poul Erik Dahl
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Tuse Næs 24.03.2019

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk Setter

Søren Stærkær 0008

Kaisa slippes på vintersædsmark i modvind. Her anlægger den et stort og
velanlagt bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen
er smuk. Højt båret hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres
pænt med bevægelser. Opnår stand. På rejseordre avancerer den villigt frem
uden påvisning af vildt. Makkerhunden finder parhøns på anvist terræn. Kaisa
afprøves i yderlige 2 slip hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip
bevares. I 3. slip på rapsmark opnår den stand. På rejseordre nægter Kaisa at
gå frem. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Melsgård R. Malinka DK17662/2013

Engelsk Setter

Elisabeth Heian 0007

Malinka slippes på vintersædsmark i modvind. her anlægger den et tilpas stort
bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med
bevægelser. Støder parhøns i god vind. Rimelig rolig da de flygter. Malinka
afprøves i yderlige 3 slip hvor indtrykket af fart og stil fra 1. slip
bevares. Større bredde på søget ønskes. I 2. slip på rapsmark har Malinka
mange markeringer, hvilket skæmmer søget. Makkerhunden finder parhøns på
anvist terræn. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk Setter

Allan Højrup 0016

Tessa opnår straks stram stand, parhøns letter, præcis foran Tessa som preller
i opfløj og skud.

ingen præmie åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Midtfyn's D. Trico DK19617/2014

Engelsk Setter

Christian Gerner 0019

Trico søger straks frem til venstre over en bakke, enlig agerhøne ses i
området uden at det kan bedømmes yderligere, dommer træder herefter parhøns og
senere enlig agerhøne op midt på anvist terræn. 2 slip på raps i god vind,
Trica viser et stort fremadrettet søg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld
aktion, hovedet føres højt og halen føres pænt, makker påviser parhøns på
anvist terræn.

ingen præmie åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Danguns Panzar DK20231/2015

Engelsk Setter

Kent Høegh Larsen 0010

Panzar viser på efterafgrøde mark i god vind et stort godt anlagt bredsøg,
farten er høj og stilen smuk , kraftfuld langstrakt aktionn, hovedet føres
varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt med bevægelse. makker påviser
parhøns på anvist terræn. Panzar bevarer indtrykket i yderligere 2 slip, i
begge slip påviser makker parhøns på anvist terræn.

ingen præmie åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Lammefjordens Cilla F30325/2017

Engelsk Setter

Kari Juntunen 0009

Cilla slippes på mark med efterafgrøder i modvind. Anlægger her et stort og
veltilrettelagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er smuk. Højt båret hoved og en langstrakt galopaktion. Opnår stand som
holdes længe, løser selv da føreren når frem. I 2. slip på rapsmark,
forsvinder Cilla bag bakke. Findes i stand. Inden føreren når frem rykker den
hårdt frem og rejser parhøns, som prelles langt. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Svitjods Tor SE17220/2018

Engelsk Setter

Daniel Gusstafsson 0002

Tor slippes på mark med efterafgrøder i modvind. Anlægger i starten et godt
anlagt bredsøg, men som slippet skrider frem bliver det noget åbent. Farten er
høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved og en smidig og langstrakt galopaktion.
Halen bæres pænt med bevægelser. Støder parhøns i god vind. Rolig da de
flygter. Tor afprøves i yderlige 3. slip hvor indtrykket af søg, fart og stil
fra 1. slip bevares. I 3. slip opnår den stand. På rejseordre avancerer den
villigt frem og rejser enlig agerhøne. Forholder sig rolig i opflugt og skud.
En tiltalende unghund der gennem alle slippene jagter med høj intensitet. 1.
præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Armani SE58122/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0003

Armani slippes på mark med efterafgrøder. Her anlægger den et noget
fremadrettet og planløst søg. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved
og en kraftfuld galopaktion. Halen bæres pænt uden bevægelser. Kontakten til
føreren er mangelfuld. I 2. slip på rapsmark, forsvinder Armani ud af anvist
terræn, straks efter den slippes og er væk meget længe. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 24.03.2019

Amazona SE58126/2017

Engelsk Setter

Jose' Lopez Serrato 0006

Amazone slippes på vintersædsmark i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt.
Viser en del interesse for makkerhunden. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt
ført hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt uden
bevægelser. Amazone afprøves i yderlige 3. slip hvor den igen er meget
fikseret på makkerhunden. Søg, fart og stil er som beskrevet i 1. slip. Ingen
præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk setter

Sv.Aage Vad 0001

Niago slippes på raps i modvind. Straks hun er sluppet søger hun ret frem i
marken. Langt ude opnår hun stand, på vejen frem løser hun standen og imellem
tiden har makker fundet fasan bag Niago. 2. slip ? vintersæd i modvind.
Hurtigt efter at være blevet sluppet, kaster Niago sig i en lav stand i kant
af rapsmark. Umiddelbart inden rejseordre flygter parhøns, Niago er rolig i
opflugt og skud. 3. slip i raps. Niago opnår hurtigt stand, følger frem i
marken på fært. Opnår på ny højrejst smuk stand. Avancerer villigt på ordre,
rejser præcist parhøns. Rolig i opflugt og skud. 4. slip i vintersæd i
modvind. Niago viser her et stort veldækkende søg. Niago søger i høj til meget
høj fart i en fortrinlig stil. Sekunderer makkers stand. Chance til Agerhøne.
Fortsætter 2B

Vinder klasse
Plac.:5

Thomas Dahl Klit



PRØVEKRITIK
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0026

1.Slip på raps i modvind. Straks Ask er sluppet mærker han fært og opnår stram
stand. Lige inden rejseordre gives flygter single høne ret foran Ask som
forholder sig roligt i opflugt og skud. 2 Slip på raps i modvind. Ask når lige
enkelte brede udslag og opnår højrejst stand. På ordre avancerer han villigt
frem men påviser i første omgang ikke vildt. Ask slår et lille slag under vind
og opnår ny stand, avancerer villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøne.
Ask er rolig i opflugt og skud. 3 Slip på vintersæd i modvind. Ask viser et
stort og godt anlagt søg med brede udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde
mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk til fortrinlig. Hovedet føres
over niveau med ryg linje i en kraftfuld galopaktion. Halen bæres i niveau med
ryg linje med lidt bevægelse. God kontakt til føreren. Ask slutter med at opnå
stram stand midt på landevejen hvor marken slutter. Inden vi når frem flygter
parhøns ret foran Ask på den anden side af vejen da motorcykel kommer kørende.
Ask er rolig i opflugt og kaldes omgående ind.
Fortsætter 1A

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:2

Claus Raahauge
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Sted Prøvedato
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Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Kenzo DK07559/2016

Engelsk Setter

Søren Rydahl Gotthard 0021

Kenzo slippes på vintersæd i modvind og slår kun et enkelt slag op mod højre
og opnår straks stand. På ordre går den behersket men villigt frem og rejser
præcist parhøns. Rolig i opflugt og skud. Kobles. Afprøves i yderligere et
langt slip mod skiftende partnere på frøgræs. Her viser den et stort offensivt
søg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret hoved, en
langstrakt kraftfuld galopaktion og halen ført i niveau med ryg uden
bevægelser. Partner udnytter parhøns på anvist terræn. Mod ny partner søger
han fortsat stort og for det meste veldækkende. Holdes ved partners stand.
Holder fart og intensitet slippet ud. Fortsætter 1B.

Vinder klasse
Plac.:6

Hans Peter Clausen
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Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0030

1.Slip på raps i modvind. Lamison viser 2 x spontan sekundering. Første gang
ved makkers resultatløse stand, anden gang da makker bringer sig i kontakt med
agerhøne på anvist terræn.  2 Slip på raps i modvind. Lamison når lige enkelte
brede udslag og opnår stand. Lamison avancerer villigt frem på ordre og rejser
præcist parhøns. Lamison er rolig i opflugt og skud. 3 Slip på vintersæd i
modvind. Lamison viser et stort og godt anlagt søg med brede udslag, korrekte
vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt let galopaktion. Halen
bæres i niveau med ryg linje med lidt bevægelse. God kontakt til føreren.
Lamison opnår liggende stand og avancerer villigt frem på ordre men påviser
ikke vildt, senere viser han sekundering med støtte ved makkers resultatløse
stand.
Fortsætter 1B

Vinder klasse
Plac.:4

Claus Raahauge
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Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk Setter

Søren Gottfredsen 0014

Sus slippes på raps i modvind. Søget er meget stort fra kant til kant med
passende afstand mellem slagene. Farten er meget høj, stilen er smuk med højt
båret hoved, lang jordvendende galop aktion, lavt ført hale uden bevægelse.
Opnår lav stand, rejser villigt på ordre. Udpeger præcist enlig agerhøne.
Rolig i opflugt og skud. 2. slip i raps i modvind. Går som i første. Makker
finder og udnytter parhøns. Sus har en markering, som hun selv løser. 3. slip
vintersæd i modvind. Søger som i første. Har en stand uden påvisning af vildt.
Senere på  ny liggende stand. Avancerer meget villigt på ordre, og rejser
præcist parhøns. Er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter 1B

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:1

Thomas Dahl Klit
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Engelsk Setter Klub I Danmark

Tuse Næs 23.03.2019

Klintholms D. Asko DK13664/2016

Engelsk setter

Jan Marinussen 0002

Asko slippes på raps i modvind. Søger her fornuftigt i et kort slip. Findes
bag have i stand. Da fører kommer frem letter fasan bag Asko, samtidig med
førers rejse ordre. Asko avancerer meget villigt i en lang avance og rejser
præcist fasan høne. Respekterer. Situationen er ikke jagtbar. 2. slip i
vintersæd og raps i modvind. Søget er meget stort og tilsyneladende
veldækkende. Asko opnår stand. Fører tramper parhøns op et stykke bag Asko. På
ordre avancerer Asko meget villigt og rejser præcist parhøns, komplet rolig i
opflugt og skud. 3. slip i vintersæd. Søger her noget varierende. Til tider
yderst velanlagt og veldæggende, men med afstikkere ud af anvist terræn.
Farten er høj, stilen fortrinlig. Makker finder parhøns på det anviste terræn
? Asko sekunderer med støtte.
Fortsætter 2B

Vinder klasse
Plac.:3

Thomas Dahl Klit
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Danmarks Jægerforbund

BJERRE HERRED, STOUBY 17.03.2019

flasch DK05173/2017

Engelsk setter

Erik Slommerud 0017

Kat. Nr. 0017 Flasch Dk05173/2017
Flasch starter på rapsmark, viser her et voldsomt stort anlagt søg med meget
brede udslag og en god reviering, men søget er kun lagt i højre side af
marken.
Farten er meget høj
Stilen er smuk, højt båret hoved god kraftfuld jordvindende galopaktion med
livlige bevægelser.
Opnår stand, men løser selv ud inden vi når frem.
Raps, går her i et stort og godt anlagt søg, opnår stand går frem og rejser
parhøns og preller langt.
Ingen Pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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Danmarks Jægerforbund

BJERRE HERRED, STOUBY 17.03.2019

bowie DK05174/2017

Engelsk setter

Leif Andersen 0019

Kat. Nr. 0019 Bowie Dk05174/2017
Bowie starter på vintersæd/græs i et meget kort slip går parhøns op og preller
langt.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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BJERRE HERRED, STOUBY 17.03.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0024

Bæver slippes i hård vind på vintersæd senere rapsmark, anlægger her et stort
velanlagt søg op med korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten
er høj stilen er god Bæver går i en kraftfuld galopaktion og med hovedet ført
i skulderhøjde, halen føres pænt uden bevægelse. Bæver opnår stand går villigt
frem på ordre og rejser parhøns som letter ret foran Bæver, men som preller
disse.
                                              Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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Danmarks Jægerforbund

BJERRE HERRED, STOUBY 17.03.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0016

Kat. Nr. 0016 Nordvestjyden?s Nia Dk10429/2017
Nia starter på rapsmark, viser her meget stort og noget åbent søg, får ikke
sin mark godt nok med.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt ført hoved, dejlig langstrakt kraftfuld galopaktion, med
halerørelse.
Opnår stand, går på ordre villigt frem og rejser enlig agerhøne, meget urolig
i opflugt og skud, agerhønen forfølges meget lang finder den igen støder den
og forfølger den igen langt.
Raps, går her i et stort og flot anlagt søg med brede udslag og en tilpas
reviering. Makker opnår stand Nia går foran og parhøns flygter, disse følges
godt på vej, opnår stand, efter kobleordre, går på ordre villigt frem og
rejser fasankok lidt urolig i opflugt og skud.
2 Pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:2

Frede Nielsen
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BJERRE HERRED, STOUBY 17.03.2019

Sir Bob av Bokkedal'n NO57439/17

Engelsk Setter

Per Arne Thomassen 0015

Kat. Nr. 0015 Sir Bob av Bokkedal?n No57439/2018
Bob starter på rapsmark, viser her et meget stort og åbent søg, ser den ikke
meget hvor den kan overskues.
Raps, viser her et for det meste godt anlagt søg med god bredde på udslagene
og en tilpas reviering.
Farten er god.
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god kraftfuld galopaktion med
livlige bevægelser.
Opnår stand går på ordre villigt frem og rejser præcist parhøns, noget urolig
i opflugt og skud.
2 Pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:2

Frede Nielsen
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DALBYOVER 17.03.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0005

ES Vestsallings Cora starter i rapsmark i modvind. Viser her et flot bredsøg
og dækker sit terræn på bedste vis. Vender vedvarende korrekt på vinden.
Farten er høj og stilen god til smuk med hovedet ført i og over rygniveau.
Langstrakt smidig galopaktion med vandret båret hale uden nævneværdige svip.
Lydig og velført. I andet slip på udlægsmark viser Cora samme gode søg. Slår
langt ud under vind og opnår stand få sekunder efter makkerhunden og må
således stå længe, medens dennes situation afvikles. På vej ud til Cora er der
tid til at nyde en billedsmuk standpositur i et solbeskinnet landskab med gule
siv og fjorden som baggrund. Ved rejseordre avancerer Cora hårdt og kontakt
frem og rejser med præcision et agerhønsepar. Rolig i opflugt og skud. En
stærkt situation. 1. UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Erik Petersen
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DALBYOVER 17.03.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Frank 0007

ES Kleopatra starter rapsmarker i modvind. Stort velanlagt søg med gode brede
udslag og afstemt dybde i slagene. Vender korrekt på vinden og udnytter hele
terrænet. Jager med stor intensitet i høj fart og smuk stil. Hovedet
vedvarende båret over rygniveau. Kraftfuld og smidig galopaktion med vandret
båret hale uden svip. Virker udholdende i dette lange slip. Kleopatra viser i
yderligere fire slip i rapsmarker i modvind et eksemplarisk bredsøg i samme
fart og stil som tidligere. Har et par markeringer som hun selv løser samt en
stand hvor villigt avancerer frem på ordre uden at påvise vildt. Slutter med
stand sammen med makkerhunden i moseområde. Inden vi når frem går begge hunde
i søg. Episoden var uoverskuelig. Desværre fandt vi ingen fugle til denne
velgående hund. IFF

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Petersen
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TUSE 17.03.2019

Heegårds Venice DK06676/2014

Engelsk Setter

Astri Norøy 0036

Starter i god vind på raps. Viser et stort men lidt ustruktureret søgsoplæg,
har bl.a. 2 lange søg bagud i terrænet. Farten er høj og stilen fortrinlig.
Hun opnår stand. Rejser meget villigt på ordre enlig agerhøne, som prelles
meget langt.
Ingen pr.

Åben klasse
Præm.:IP

John Hilmer Hansen
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TUSE 17.03.2019

Kenzo DK07559/2016

Engelsk setter

Søren Rydahl Gotthard 0009

Kenzo starter på græs i god vind.
Søget er meget stort og veldækkende i god kontakt til føreren.
Farten er høj og stilen er smuk til fortrinlig. Hovedet bæres højt og
galopaktionen er langstrakt og flydende. Halen bæres pænt med sparsomt
rørelse.
På raps går han som i 1. slip.
Han mærker fært idet makkerhunden opnår stand og de står meget tæt ved
hinanden. Begge tager et skridt og agerhøns flygter. Der kaldes til respekt.
Kenzo prøves igen og fastholder det gode indtryk. Han opnår stand på en bakke.
Da vi kommer frem viser det sig, at han respekterer råvildt længere fremme.
Slutter i raps hvor han 2 gange opnår stand. Da fører når frem løser han og
går i søg.
Ingen pr.

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Vestervang
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TUSE 17.03.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk Setter

Curt Jensen 0017

Trille slippes på raps i modvind. Søger passende bredt, har dog mange forkerte
vendinger i højre side. Farten er god og stilen god. Hovedet ført i ryglinje,
kort galopaktion og pæn båret hale. Støder parhøns og viser respekt. 2. slip
er som tidligere men nu med korrekte vendinger. Sekunderer makkers
resultatløse stand at to gange. I et sidste slip på raps er det som første
slip. Opnår stand, går villigt frem på ordre og rejser præcis fasan og der er
ro i opflugt og skud.
2.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Claus M. Nielsen
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TUSE 17.03.2019

Zopy DK07566/2016

Engelsk Setter

Ove Jensen 0020

Zopy slippes på raps i modvind og viser et bredt søg med passende afstand
mellem slagene. Midt i slippet mangler højre side at blive dækket. Farten er
høj og stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og pæn båret
hale. Zopy opnår stand lagt ude. På vej op til hunden, kommer råvildt tæt på
med den bevarer standen. Inden vi er oppe letter enlig agerhøne uden hundens
skyld. Der ro i opflugt. 2. slip bevares indtrykket fra første slip nu med
brede slag i begge sider. Den opnår stand, inden ordre gives går den frem, vi
ser ikke vildt. I et sidste slip som er som andet slip, opnår den stand som
holdes længe. På ordre går den frem af flere tempi og rejser præcis parhøns.
Der er komplet ro i opflugt og skud.
1.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Claus M. Nielsen
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TUSE 17.03.2019

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0022

Freja slippes på raps i modvind og anlægger et bredt søg, for det meste i høj
fart. Stilen er god, hovedet føres højt, lang galopaktion og hængende hale.
Den har en stand som den selv løser og endnu en stand hvor den villigt går
frem, men påviser ikke vildt. 2. slip nu med pæn båret hale. Den har 2 gange
stand uden påvisning af vildt. I et sidste slip på raps er søget som
tidligere. Den har en stand uden påvisning af vildt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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TUSE 17.03.2019

Huntingfield Picasso DK18819/2017

Engelsk setter

Peer Ernsted 0002

Picasso starter på græs i god vind.
Søget er stort og for det meste veldækkende. Der er nogle forkerte vendinger.
Farten er god til høj. Stilen er god med en kraftfuld, men lidt kort
galopaktion. Hovedet bæres højt og halen bæres hængende. Han slutter med at gå
et stykke efter en hare.
I 2. slip på raps går han i et åbent, ustruktueret søg med mange stik frem i
marken. Han arbejder uden den fornødne kontakt til føreren og slutter med at
gå et stykke efter råvildt.
Ingen pr.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Vestervang
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TUSE 17.03.2019

Høgdebrotets Idunn NO37304/14

Engelsk Setter

Arne Hovde 0033

Starter i god vind på raps. Viser et godt og velskolet søg, hvor Idunn
udnytter vind og terræn godt. Farten er høj og stilen smuk, men lidt mere
halebevægelse ville pynte. Opnår stand. Går frem på ordre, men kan ikke påvise
vildt. Senere ny stand, men nægter at gå frem på ordre.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

John Hilmer Hansen
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Vargofjellets Atlas SE47793/2018

Engelsk setter

Andras Talpai 0032

Starter i  god vind på stub. Viser et stort, men et meget åbent søg, som helt
mangler struktur. Faktisk ser vi ikke så meget til hunden. Men når vi ser den,
viser den en meget høj fart og en fortrinlig stil med hovedet båret over
ryglinjen og en kraftfuld galopaktion og gode halebevægelser. Slutter slippet
med at forlade anvist terræn og er væk i meget lang tid.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

John Hilmer Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

KØGE 31.03.2019

Huntingfield Picasso DK18819/2017

Engelsk setter

Peer Ernsted 0027

27 ES Picasso
Picasso starter i brak i modvind. Den anlægger et stort søg med brede udslag
og god dybde mellem slagene. Den har enkelte forkerte vendinger. Farten er
høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i
niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres lidt skråt nedad. Den udviser
stor jagtlyst og er lydig. Den støder parhøns, som den kommer lidt skævt til.
Den er rimelig rolig.
Picasso afprøves flere gange. Den efterlader samme indtryk som i første slip.
Den bliver periodevis lidt vidtløftig. Makker påviser agerhøne i hegn i det
ene slip. Den tager 2 stand uden påvisning af vildt. Den forbigår single
agerhøne og støder parhøns, hvorefter den er svær at koble. Senere forbigår
den igen agerhøns, og makker påviser fugl i sidste slip.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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KØGE 31.03.2019

Vargofjellets Atlas SE47793/2018

Engelsk setter

Andras Talpai 0028

28 ES Atlas
Atlas starter i brak i modvind. Den anlægger et stort søg med brede udslag og
god dybde mellem slagene. Som slippet skrider frem, bliver søget mere og mere
offensivt. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion.
Hovedet føres i niveau med ryglinjen og derover. Halen bæres pænt. Den udviser
stor jagtlyst, men er noget vidtløftig. Makker påviser fugl noget bag ved
Atlas.
I 2. slip efterlader den samme indtryk som tidligere. Den forbigår single
agerhøne. Dette gentages i et tredje slip, hvor der igen trædes fugl op bag
ved. Den er svær at koble.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen
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ESBJERG 17.03.2019

Melsgård U.Mandela DK05507/2017

Engelsk Setter

Flemming Vilslev Knudsen 0003

Mandela slippes i eng og græs i modvind og anlægger i meget høj fart et stort,
lidt ungdommeligt, søg i god kontakt. Stilen er meget smuk til fortrinlig med
højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion og halen båret i niveau med
ryg uden bevægelser. Han afprøves i yderligere 4 slip i løbet af dagen på
skiftende terræner og viser til stadighed stor energi og jagtlyst i smuk stil.
Partner påviser parhøns i 3. slip ? en god chance til begge hunde. I sidste
slip i eng søger han sammen med partner langt ud langs kant. Partner opnår
stand og Mandela sekunderer. Partner løser og begge hunde går i søg. Senere
træder dommer 2 fasaner op i samme område. Ingen pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk setter

Jørn Morthorst 0008

Lulu slippes på majsstub i modvind og anlægger er stort veldækkende søg i høj
fart. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien, momentvis lidt under, en
passende lang galopaktion og med halen båret i niveau med ryg uden bevægelser.
I 2. slip i hård modvind søger hun stort og godt. I 3. slip på stub søger hun
i en god stil, hovedet er hele tiden i niveau med ryg og hun viser god
afspark. Søger noget offensivt og opnår liggende stand lidt fremme i terrænet.
Inden fører når op til Lulu, går hun hårdt frem og rejser uden tilladelse
parhøns og preller langt. Finder igen hønsene og jager dem ud af marken. Ingen
pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0007

Chaos slippes i vinterraps i modvind. Her anlægger hun i høj fart et passende
stort og veldækkende søg på marken. Stilen er meget god med høj hovedføring,
lang smidig galopaktion og pænt ført hale med livlige bevægelser. Opnår en
lidt løs stand, som den selv løser. I 2. slip på opharvet stub søger hun
passende stort, mangler lidt i venstre side af marken. Opnår stand, som hun
holder et stykke tid. Inden fører når op går hun hårdt frem og rejser parhøns
uden tilladelse. Hun preller, finder fuglene igen, de stødes og igen er hun
noget urolig. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Spangsberg 0002

Noah slippes på eng og stub i modvind og anlægger i høj fart et passende stort
lidt ungdommeligt søg i god kontakt med fører. Stilen er god med hovedet ført
i ryglinien og lidt over, en passende lang galopaktion og halen ført lidt
under ryg uden bevægelser. Støder enlig agerhøne midt på marken, forfølges
kort, men kaldes til orden. Mod slut af slippet opnår den stand, løser selv.
Han afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen og viser samme indtryk, som
beskrevet. Til slut i 3. slip støder den parhøns i god vind. Lidt urolig, da
fuglene flygter. Afprøves i et sidste slip i eng. Opnår stand, løser selv.
Dommer træder 2 fasaner op bag hundene i samme område. Ingen pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0009

Kaisa slippes på majsstub i modvind og anlægger i meget høj fart et stort
veldækkende søg i god kontakt. Enkelte forkerte vendinger, men oftest for at
søge kontakt med fører. Hun går i en meget smuk stil med højt båret hoved, en
lang smidig galopaktion og pænt ført hale med bevægelser. I 2. slip i
efterafgrøder søger hun stort og godt. Opnår stand, går lidt treven frem,
påviser ikke vildt. Viser spontan sekundering på partners resultatløse stand.
I 3. slip opnår hun stand, går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Til
slut i slippet opnår hun stand, fører giver 2-3 ordre uden hun går frem, enlig
agerhøne letter ret foran. Kaisa respekterer i opflugt, men er noget urolig i
skud. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Nordvestjyden's Milla DK19186/2016

Engelsk setter

Keld Hansen 0011

Milla slippes på raps i modvind og anlægger et passende stort søg med enkelte
stop og markering. Straks efter start opnår hun stand, går forsigtigt frem i
flere tempi, men kan ikke påvise vildt. Der skiftes terræn og på græs og
opharvet stub viser hun et stort veldækkende søg i høj fart. Stilen er meget
god med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og pænt ført hale
med bevægelser. Viser spontan sekundering ved partners resultatløse stand. Hun
afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen. I 2. slip har hun stand et par
gange, går villigt frem, men påviser ikke vildt. Har et par markeringer, som
hun selv løser, virker lidt følsom på næsen. I et langt 3. slip opnår hun
stand, går frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Viser sekundering ved
partners stand for enlig agerhøne. Slippes mod ny partner, straks efter de er
sluppet, opnår hun stand ind mod hegn, går villigt frem, men kan ikke påvise
vildt. Får lov til at fortsætte. Partner søger langt frem langs hegn, opnår
stand, men inden vi når frem, letter fasan, som flyver hen over Milla, der
preller på den overflyvende fugl. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk setter

Tor Fløysvik 0010

Leroy slippes på raps og senere på græs og opharvet stub i modvind. Han
anlægger i høj fart et stort velanlagt søg, som mod slut bliver lidt
offensivt. Stilen er god til meget god med hovedet ført i og lidt over ryg, en
lang galopaktion og med halen ført krum og lidt under ryglinien uden
bevægelser. Kort efter start opnår partner stand, Leroy holdes ved partners
resultatløse stand. Har en stand, løser selv. Der skiftes terræn. Her søger
Leroy stort fra kant til kant. Slutter med stand, som holdes et stykke tid.
Men inden fører når frem til hunden, går han hårdt frem og rejser 3-4
agerhøns, som prelles langt. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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ESBJERG 17.03.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk setter

Tor Fløysvik 0005

Lemon slippes på vinterraps i modvind. Søger straks ud af anvist terræn, har
kun et par slag på marken. Efter et par minutter kommer han tilbage på
terrænet, et slag, for igen at søge over på naboterrænet. Efter kort tid
kommer han påny tilbage, søger langt frem på tilstødende ikke anvist terræn og
støder fasan, som prelles. Er herefter lidt svær at koble. Kommer tilbage,
opnår stand kortvarigt i samme område, hvorefter den går hårdt frem, rejser
yderligere en fasan, som også prelles. Det var ikke muligt at få en vurdering
af stil. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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BJERT-ENGELSKE Vkl 17.03.2019

Otis DK18077/2015

Engelsk Setter

Tue Iversen 0008

183. Robert Paulsen.
0008. Otis. Engelsk setter. H. Fører: Tue Iversen.
Otis slippes på efter afgrøder i hård modvind, søget er meget stort og godt
arealdækkende med passende afstand mellem slagene, i høj fart og smuk stil,
højt båret hoved med en kraftfuld galop aktion, med sabel hale. Opnår smuk
højrejst stand, går villig frem på ordre rejser præcist parhøns, er komplet
rolig i opflugt og skud. 3. slip på skiftende afgrøder, i starten skrå medvind
senere sidevind, søget er godt anlagt, udnytter vind og terræn særdeles godt,
vi ser ingen fugle i slippet. Viser stor jagtlyst. Er lydig og velført.
Fortsætter.
183 Robert Paulsen.

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Jan Andreasen
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VILDBJERG-ENGELSKE Vkl 26.03.2019

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk Setter

Kristian Fly 9003

Kat nr. 9003 Chanel
Chanel starter på rapsmark, viser her et fornuftigt anlagt søg, udslagene
kunne ønskes dybere god reviering, vender enkelte gange bagud i terrænet.
Farten er høj.
Stilen er flot højt båret hoved god langstrakt kraftfuld galopaktion med
livlige bevægelser.
Græs, går her igen tilfredsstillende opnår stand, går på ordre villigt frem og
rejser præcist parhøns ro i opflugt og skud, senere stand igen enlig agerhøne
flygter prompte respekt.
Fortsætter med 2B

International Vinderklasse
Plac.:3

Frede Nielsen
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VILDBJERG-ENGELSKE Vkl 26.03.2019

Nordvestjyden's Michelle DK19188/2016

Engelsk setter

Jan Nielsen 0019

Nordvestjyden's Michelle slippes på raps og viser et stort og for det meste
godt anlagt søg, hvor der dog forekommer nogle forkerte vendinger. Farten er
høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en energisk
galopaktion, hvor der til tider er en lidt kort forbensaktion, pæn ført hale
med livlige bevægelser.
2. slip på stub, opnår Michelle stand med det samme, men makkerhunden støder
fuglene og Michelle forholder sig rolig, da disse flygter. Føreren er i
jagtbar afstand. Michelle er rolig i efterfølgende skud.
I 3. slip viser Michelle igen et stort søg, som tidligere, til tider jagtes
der lidt småfugle.
Fortsætter Kat 2B. Sv.Aage Vad  165.

International Vinderklasse
Plac.:1

Svend Aage Vad
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VESTSJÆLLAND-ENGELSKE 13.04.2019

Kenzo DK07559/2016

Engelsk Setter

Søren Rydahl Gotthard 9002

Kenzo slippes på græs. Han søger her passende stort og ganske veldækkende. God
fart. God stil, med højt båret hoved, en tilpas lang, men lidt tung
galopaktion og pænt ført hale med let bevægelse. Kenzo kan holdes for en hare.
Han har i slippet en stand som han selv løser.
2. slip på vintersæd: Her søger Kenzo stort og veldækkende i god fart og stil.
3. slip på vintersæd. Her arbejder Kenzo passende stort i god fart og stil.
Ved mergelgrav mærker Kenzo fært. Han slår ud i vintersæden og opnår stand. På
ordre tager Kenzo enkelte skridt og rejser præcist fasaner som ligger ret
foran ham. Han er komplet rolig i opflugt og skud.
Fortsætter.

Vinder klasse
Plac.:3

Anders Varming
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VESTSJÆLLAND-ENGELSKE 13.04.2019

Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk Setter

Søren Gottfredsen 0025

Sus starter på vintersæd i god vind.
Søget er stort og velanlagt i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen
er smuk; med højt båret hoved, kraftfuld, langstrakt galopaktion og
halerørelse.
Hun opnår stand i kant af raps, hvorfra råvildt er set flygte. Avancerer
villigt på ordre, men påviser ikke vildt.
Opnår ny stand. Avancerer villigt og hårdt og rejser præcist en fasan. Der er
ro i opflugt og skud.
På græs går hun som i 1. slip. Stort og veldækkende, med prima udnyttelse af
vind og terræn.
Kat. 1b - fortsætter.

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:1

Poul Vestervang
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SØNDERJYLLAND 14.03.2019

Nordvestjyden's Issy DK05183/2014

Engelsk setter

Egon Dynesen 0017

Starter på stub i modvind. Anlægger her et passende stort søg, med passende
afstand mellem slagene.
Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført i ryg højde og en kraftig
galop. Den viser sekundering ved makker stand. 2.Slip på raps. Søger igen
passende stort, i god kontakt. Opnår stand ved mark skel,
parhøns flygter ret foran. Den er komplet rolig i flugt og skud, men den når
ikke at vise rejsning. 3.slip
på Mais stub makker finder fugl. 4.Slip  opnår stand ved mark skel parhøns
flugter ret foran inden vi når frem, den er rolig.  Forsætter som 2B.
419.Allan Bredsgaard.

International Vinderklasse
Plac.:6

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

SØNDERJYLLAND 14.03.2019

Bjergagers Tage DK09174/2014

Engelsk setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0016

17 ES Tage
Tage starter på græs i modvind. Den anlægger et stort og fornuftigt søg med
brede udslag og god dybde mellem slagene. Har enkelte forkerte vendinger.
Farten er høj. Stilen er smuk præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet
føres i niveau med ryglinjen. Halen bæres pænt med bevægelse.
I 2. slip slår den et par gode slag. Den opnår stand. Avancerer fornuftigt
frem i marken, løser og slår et par gode slag, hvor den opnår ny stand. Den
avancerer villigt på ordre, og rejser parhøns. Den er noget urolig i opfløj og
skud. Men kan kaldes til orden.
Fortsætter 2 B

International Vinderklasse
Plac.:4

Søren Stenhøj Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

VESTSJÆLLAND 14.03.2019

Klintholms D. Asko DK13664/2016

Engelsk setter

Jan Marinussen 0006

Klintholm Asko afprøves på rapsmark i modvind i et længere slip. Afsøger
marken i et meget bredt og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem
slagene. Farten er høj. Stilen fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt
galopaktion, samt livlig halerørelse. Asko har en enkelt afstikker langt ud i
højre side. På vej tilbage opnår Asko stand uden i højre side af marken, som
holdes længe, da vi skal afvikles makkerhundens resultatløse stand først. På
ordre går Asko frem og rejser præcist parhøns. Ro i opflugt og skud.
Asko afprøves i yderligere et slip. Kort efter hunden er sluppet, opnår Asko
højrejst stand. Går villigt frem på ordre af to gange og rejser hårdt og
præcist parhøns. Er rolig i opflugt og skud.
Fortsætter med 1B

International Vinderklasse
Plac.:2

Mogens Vestergaard Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 05.04.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0018

Asarek starter i et for det meste velanlagt søg med enkelte stop i god fart.
Stilen er god med en jordvindende baghøj galop og hoved ført i ryglinje. Der
er ingen halebevægelser. Viser spontan sekundering.
I 2. slip arbejder Asarek i et stort veldækkende søg i høj fart. Stilen er her
smuk med et langstrakt galop, og hoved ført i ryglinje og derover, hale uden
bevægelser. Asarek arbejder i god kontakt til fører.
3. slip som 2. slip.
4. slip finder makkerhund agerhøns.
5. slip trættes Asarek.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 05.04.2019

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0020

Bessie er ude i 5. slip. I alle slip arbejder Bessie i store veldækkende søg
med god kontakt til fører. Farten er høj. Stilen er fortrinlig med en
jordvindende galop, højt ført hoved og livlige hale bevægelser.
I de 2 sidste slip har Bessie 3 stand uden påvisning af vildt.

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 05.04.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0004

Cora starter på vintersæd og anlægger ets tort velanlagt bredsøg i god
kontakt. Farten er høj og stilen smuk med høj hovedføring, en lang smidig
galopaktion og pæn haleføring uden de store bevægelser. Cora er på dagen ude i
yderligere 4 lange slip hvor den til stadighed bevarer det tiltalende indtryk.
I 3. slip opnår Cora stram stand, som holdes længe, på ordre avancerer villigt
uden at påvise vildt. Kort efter støder den en agerhøne fra området, hvor den
viser rimelig respekt. I 5. slip i raps forsvinder Cora af syne, men findes i
stram stand og da fører er indenfor jagtbar afstand, letter der præcist en
fasan foran Cora, som er rimelig rolig i opfløj og skud. 1. præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 05.04.2019

Svitjods Tor se17220/2018

Engelsk setter

Daniel Gustafsson 0051

Svitjods Tor starter på olieræddiker. Anlægger et stort og meget velanlagt søg
i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt ført hoved,
en langstrakt kraftfuld galopaktion og pæn haleføring uden bevægelse. Tor
afprøves i yderligere tre slip i vintersæd og olieræddiker, søget er nu præget
af en del jagten på småfugle, fart og stil som i første omgang. Slutter med at
gå meget varm på småfugle.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 05.04.2019

Titania Della Serpenter se32822/2018

Engelsk setter

Johanna Gustafsson Melin 0047

Titania Della Serpenter starter på vintersæd, senere rapsmark. Anlægger et
stort, til tider meget stort søg, godt anlagt og i god kontakt til føreren.
Farten er høj, stilen er fra god til smuk med hovedet ført i og over
ryglinjen, en langstrakt smidig galopaktion og pæn haleføring uden bevægelse.
Chance til fasan. Della afprøves i yderligere tre slip i majs, græs, vintersæd
og olieræddiker, bevarer for det meste indtrykket fra første omgang, har dog
et par afstikkere ud af terrænet, men kommer hurtigt tilbage. Opnår i 3. slip
stand, påviser ikke vildt. Har i sidste slip chance til fasan som makkerhunden
finder.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 9002

Lammefjorden's Scarlett afprøves på dagen i 5 slip farten er høj, stilen smuk
med højt ført hoved og en god jordvinde kraftfuld galop, lidt spil i halen
afprøves på vintersæd og eng områder. IFF Allan Nissen 166

Unghunde klasse
Præm.:IFF

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0004

Nordvestjyden's Nia slippes på majsstub senere i græsmark i modvind, anlægger
et stort og for det meste vel anlagt søg i en meget høj fart, stilen er smuk
med hovedet ført lige over ryglinje, halen bæres men lidt bevægelser, har en
chance til en fasan som makkeren på viser, arbejde usvækket hele slippet og i
god kontakt, afprøves i yderligere 4 slip på dagen, har i eng under
uoverskuelige forhold en chance til en fasan, klasse hund men det vil i dag
ikke lykkes. Ingen pr i AK Allan Nissen

Flemming Fuglede Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 9001

Nordvestjyden's Nia slippes på majsstub senere i græsmark i modvind, anlægger
et stort og for det meste vel anlagt søg i en meget høj fart, stilen er smuk
med hovedet ført lige over ryglinje, halen bæres men lidt bevægelser, har en
chance til en fasan som makkeren på viser, arbejde usvækket hele slippet og i
god kontakt, afprøves i yderligere 4 slip på dagen, har i eng under
uoverskuelige forhold en chance til en fasan, klasse hund men det vil i dag
ikke lykkes. Ingen pr i AK Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0003

Vestsalling Cora slippes på græs og eng i modvind anlægger et stort og vel
anlagt søg i høj fart og en smuk stil afprøves i flere slip på dagen i
skiftende terræner og har en chance til en fasan. Ingen pr i UK Allan Nissen
166

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 9008

Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende
afstand mellem slagene. Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført
over ryg med en kraftig langstrakt galop med halerørelse. Den opnår stand midt
på åben mark, ved rejse ordre nægter den at avancere.
Ingen præmie UK.
419. Allan Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Breton Klub

Videbæk 06.04.2019

Titania Della Serpenter se32822/2018

Engelsk Setter

Johanna Gustafson 9007

Titania arbejder i et veldækkende søg med brede udslag i høj til meget høj
fart. Stilen er smuk med en lavtstillet friktionsfri galop, hoved ført i
ryglinje og derover . Ingen hale bevægelser.
I 2. slip fortsætter Titania som i 1. slip.
I 3. slip i eng mærker Titania fært, går gennem grøft over i mose, hvor den
tager stand. Makkerhund kommer til og fasan letter foran Titania i jagtbar
situation. Er rolig i opflugt og kommer tilbage kort efter skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0016

Asarak slippes i svag vind i olieræddiker, hun anlægger her i god kontakt til
fører et stort og særdeles velanlagt bredsøg med passende afstand mellem
slagene. Farten meget høj, stilen fortrinlig med god langstrakt smidig
galopaktion, høj hovedføring og flot båret hale med livlige bevægelser. Opnår
liggende stand, inden rejseordre gives går makker fra sekundering og trækker
Asarak med frem hvor de begge bringer parhøns til flugt, som de sluttelig
preller.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0022

Ask slippes i god vind i olieræddiker, han anlægger her i god kontakt til
fører et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene.
Farten meget høj, Stilen smuk med god langstrakt energisk galopaktion, høj
hovedføring og pæn haleføring med livlige bevægelser. Makker finder singlehøne
i slippet.
Andet slip fortsætter Ask som i første, er dog til tider lidt åbent i søget,
hvor kontakten til føre kunne være bedre. Tredje slip på raps og oliræddike
går han igen stort og flot som i første, ingen fugle. Sidste slip på vintersæd
og olieræddiker starter han igen stort og flot, men trættes synligt og
forståeligt nok i de lange slip han har haft. Han slutter slippet ved hegn med
flot højrejst stram stand, på ordre rejser han villigt og præcis parhøns, er
her noget urolig i opflugt og skud.
2. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Nordvestjyden's Indy DK05177/2014

Engelsk setter

John Svenningsen 0019

Nordvestjyden's Indy slippes på stub, senere majsstub, her anlægger den et
noget varieret søg, farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en
kraftfuld galopaktion, der er halebevægelse.
2.slip i olieræddiker, senere på græs, søg fart og stil som tidligere.
3.slip i raps i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Makker finder fugl.

ingen pr.

Åben klasse
Præm.:IP

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Tobølbjergs Naughty DK09783/2016

Engelsk Setter

Thomas Klit 0012

Tobølbjergs Naughty slippes på stub i god vind, søg, fart og stil kan ikke
bedømmes. Den når at slå et par slag inden makker finder fugl.
2.slip på stub, senere majsstub, her anlægger den et stort velanlagt søg,
farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion,
halen bæres pænt.
3.slip i olieræddiker senere græs i god vind, søg, fart og stil som tidligere.
Opnår stand, går villigt frem på ordre men kan ikke påvise vildt. Den går her
i et langt slip.
4.slip i raps i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Opnår højrejst
stand, avancerer hårdt, kommer over fuglene, vender og parhøns kommer på
vingerne. Der er komplet ro i opflugt og skud.
1.pr.åk

Åben klasse
Præm.:1

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0007

Vestsalling Cora slippes i raps i svag vind, her anlægger den et stort og
velanlagt søg i høj fart og smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt
galopaktion med momentvis halerørelse.
2.slip på græs i svag vind, søg, fart og stil som tidligere. Den opnår
højrejst stand, makkerhunden kommer til og går ind foran Cora og bringer
parhøns på vingerne som begge forfølger kort.
3.slip på græs og majsstub i svag vind, søg, fart og stil som tidligere.
Makker finder fugl.
4.slip på raps, søg, fart og stil som tidligere. Har 3 gange stand, hvor vi
ser bekkasiner og lærker i luften.
5.slip på raps i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Opnår stand,
avancerer villigt på ordre, rejser præcis singlehøne men forfølger i skud -
meget langt.
2.pr. uk

Unghunde klasse
Præm.:2

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0006

Scotty slippes på græs i svag vind, her anlægger den et noget varieret søg,
med et par afstikkere bagud i terrænet. Farten er god og stilen er god med
hovedet ført i ryglinie, og med en kraftfuld galopaktion der er halebevægelse.

2.slip på græs i svag vind, søg,fart og stil som tidligere. Chance til fugl.
3.slip på græs, senere majsstub, her går den i et passende søg, fart og stil
som tidligere. Den opnår høj rejst stand, avancerer villigt på ordre, rejser
præcis parhøns, rolig i opflugt og skud.
1.pr.uk

Unghunde klasse
Præm.:1

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0014

Roma slippes i svag vind på vintersædsmark, hun anlægger her et stort og
særdeles veldækkende bredsøg i god kontakt til fører. Farten meget høj. Stilen
smuk med god langstrakt smidig galopaktion, høj hovedføring og pæn haleføring
med livlige bevægelser. Inge fugle i slippet. Andet slip på vintersæd og
oliræddike, går hun som i første. Hun opnår flot højrejst stram stand langt
ude, samtidig som hun på ordre går villigt frem og rejser præcis parhøns,
kommer makker til, hvor de begge preller i opflugt og skud.
ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

THISTED 11.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 9001

Maclau Hitched Ginny Cocktails slippes på raps i god vind, anlægger et noget
varieret søg, bedre reviering kunne ønskes, farten er høj, stilen er smuk med
høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halebevægelse.
2.slip på græs, søg fart og stil som tidligere. Ved makkers stand, går den ind
foran og får parhøns på vingerne, forfølger kort men bringes til orden.
3.slip i majsstub i god vind, her anlægger den et passende søg, fart og stil
som tidligere, opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis
singlehøne. Rolig i opflugt og skud.
1.pr.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jens Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 29.03.2019

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0003

1. Luke slippes på efterafgrøder i modvind.Viser et ungdom ligt søg med en del
forkerte vendinger.Farten er god til høj. Stilen god med hovedet ført i niveau
med ryglinen og over. En tilpas lang galopaktion. Pæn ført hale uden
bevægelse.
Luke er ude i yderligere 3 slip, alle på vintersæd i modvind. Viser i 2. & 3.,
slip et godt anlagt søg med korrekte vendinger, fart og stil som 1 slip. I 2.
slip er der oplagt chance til agerhøns. I 4. slip virker Luke lidt u
inspireret og det bliver til for lidt.

Unghunde klasse
Præm.:IP

John Bak



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 29.03.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 0010

ES Scarlett v. Asger Mogensen
Scarlett slippes på stub og raps i modvind. Den anlægger et stort søg med
brede udslag og god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er fortrinlig,
præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen og
derover, og halen bæres flot med bevægelse. Den viser stor jagtlyst og er
lydig.
Den ignorerer hare. Den støder single, som den respekterer. Senere opnår den
stand, hvor parhøns flygter. Respekterer. Makker påviser ligeledes fugl.
Den afprøves yderligere i 3 slip på forskellige afgrøder. Den fastholder
indtrykket fra første slip. Den jagter lidt lærker, og slutter med at støde
parkøns i god vind.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Søren Stenhøj Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 29.03.2019

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0009

1.Bessie slippes på efterafgrøde i modvind. Viser et par gode slag, og opnår
hurtigt stand, løser sin stand og korrigere, ny oprejst stand, makkerhunden
kommer til, agerhøns flygter, Bessie preller.

Åben klasse
Præm.:IP

John Bak



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 29.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Sarah Jensen 0023

Starter på vintersæd i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg hvor den
udnytter vind og terræn optimalt. Farten den er høj: Stilen den er god med
hoved ført over ryg med en langstrakt galop med halerørelse. Den opnår stand
på åben mark, den avancere villigt frem på ordre og der er ro i flugt og skud.
2.Slip på vinter sæd, den opnår hurtig smuk højrejst stand på åben mark. den
avancere villigt frem på ordre
og rejser præcist parhøns der er ro i flugt og skud. Forsætter slippet ud med
at vise udholdenhed og passende kontakt.
1 præmie ÅK.
419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:1

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 29.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Sarah Jensen 0020

Starter på græs stub i modvind. Anlægger et offensiv søg hvor der i starten er
god kontakt, men det bliver noget selvstændig som slippet skrider frem.
Slutter med at jagte for sig selv. Farten den er høj. Stilen den er
god med hoved ført i ryghøjde med en langstrakt galop med halerørelse. Vi har
den ude i raps i modvind, her søger den offensiv  med gode udslag i starten
men blive så noget selvstændig, den opnår stand meget langt fremme i terræn på
vej frem til Ginny går den i søg og bringer fasan til flugt som den preller
meget langt på og går af hånd og det tage meget lang tid at får kaldt Ginny
ind til sin fører.
ingen præmie UK.
419. Allan Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0024

Asarek slippes i raps i modvind. Søger i brede slag i høj fart. Søget skæmmes
af flere forkerte vendinger i begge sider. I slutningen af slippet bliver
søget offensivt og den opnår stand tæt ved hegn. Avancerer af flere tempi, men
påviser ikke vildt. 2. slip på raps søger den bredt og offensivt. Opnår stand.
På ordre går den villigt frem og rejser præcis enlig agerhøne, der er komplet
ro i opflugt og skud. Asarek er ude i et sidste slip hvor den søger med brede
slag og passende afstand mellem slagene men vender konstant forkert i venstre
side.
2.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0031

1.Slip på majsstub i modvind. Lucky Luke viser et par enkelte slag og støder
parhøns som lå oplagt på anvist terræn. 2 Slip på majsstub og græs. Lucky Luke
viser her et stort og for det meste godt anlagt søg på vinden. Lucky luke har
en del forkerte vender især i venstre side.  Farten er god til høj. Stilen er
god til smuk. Hovedet føres i og over niveau med ryg linje i en varierende
galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje og uden bevægelse. God kontakt
til føreren. Lucky Luke mærker fært og rykker hårdt frem og bringer parhøns på
vingerne. Lidt urolig. Der var i slippet yderligere oplagt chance til agerhøne
uden Lucky luke bringer sig i kontakt. 3 og 4 slip søger Lucky som tidligere.
Bringer i 3 slip sig igen i kontakt med parhøns, lidt urolig. 4 slip bliver
Lucky Luke noget egenrådig og slutter med at forlade anvist terræn.

Ingen Præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 0042

Lammefjorden's Scarlett slippes på raps og viser et stort og oftes godt anlagt
søg, dog forekommer der nogle forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er
smuk, med højt ført hoved og en lang smidig galopaktion, pæn ført hale med
sparsomme bevægelser.
Scarlett afprøves i yderligere 5 slip, hvor den bevarer indtrykket fra
tidligere.
I 5. slip opnår Scarlett en kortvarrig stand, langt ude. Parhøns flygter og
disse forfølges et stykke.
I sidste slip er søget noget ungdommeligt og der jagtes lidt småfugle. Der var
i slippet chance til parhøns.
Ingen Præmie UK. Sv.Aage Vad  165.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Sarah Jensen 0017

Ej Mødt

Åben klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Sarah Jensen 0010

Ginny, Engelsk Setter tik
En nätt tik som går i mycket bra fart och stil och hon för sitt huvud över sin
rygglinje i ett mycket väl anlagt sök. Ginny fortsätter i alla sina släpp att
gå väl anpassat till sin mark, hon visar att hon kan gå på stora fält och
mindre fält på ett mycket bra sök. I sitt tredje släpp kommer hon ut i en raps
och fortsätter gå mycket starkt och fattar stånd. Hon avancerar och reser
prcist en asan och är helt lugn i flog och skott.
3 släpp, 20min, 1UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Brian Hinge Krogh
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Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Irsk Setter Klub

Tuse Næs 30.03.2019

Nadim DK18941/2017

Engelsk Setter

Jens Aage Madsen 0023

Nadim starter på raps i modvind. Viser et par gode slag, da makker bringer sig
i kontakt med enlig agerhøne. 2. slip på vintersæd viser den et bredt
velanlagt søg i god kontakt og høj fart. Stilen er smuk med højt båret hoved,
smidig galopaktion og pæn båret hale. 3. slip præges af flere forkerte
vendinger. I sidste slip på raps søger den som i første slip.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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Danmarks Jægerforbund

KOLDING NORD 17.03.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0003

Starter på raps i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg med passende
afstand mellem slagene. I starten er søget anlagt på højre side af marken. men
det bliver rettet som slippet skrider frem. Farten den er høj.Stilen med hoved
ført i over ryg og en kraftfuld galop med halerørelse. der kunne godt være
bedre appel ved føreres kommando. Vi prøver den i fem slip mere, hvor den
søger som før beskrevet. I sidst slip på vintersæd henfalder den til at jagt
små fugle.
ingen præmie åbenkl.
419.Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

KOLDING NORD 17.03.2019

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0004

Bessie afprøves i fem lange slip på dagen i modvind. På raps vintersæd og græs
mark. søger hele dage hvor den udnytte vind og terræn godt.  Med god kontakt
til fører. Farten den er konstant høj. Stillen den er god til smuk med hoved
ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse. i femte slip opnår den
stand på åben mark, kort før rejse ordre  gives løser den selv og slår under
vind og opnår ny stand hvor fasan flygter ret foran, Bessie er komplet rolig i
flugt og skud.
2 præmie åbenkl.
419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:2

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

KOLDING NORD 17.03.2019

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0008

Starter på vintersæd i modvind. Slår et par slag og bringer par agerhøns til
flugt ved vending som den preller på.
Ingen præmie åbenkl.
419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

KOLDING NORD 17.03.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0001

Har vi ude i 5 slip på dagen. På forskellig terræn i modvind. Anlægger i alle
slip et stort anlagt søg, hvor den kun har enkle forkerte vendinger,  Fart den
en høj, stil den er god/smuk med en langstrakt galop og der er halerørelse.
Der er passende kontakt i 3.Slip har den en god chance til parhøns som den
kommer for tæt på
og de bringes til flugt, og som den preller kort på.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk setter

Sv.Aage Vad 0008

ES Bjerndrup's Neagu slippes på vintersæd og stub anlægger et stort og lidt
åbnet anlagt søg farten er meget høj, stilen smuk med højt båret hoved og en
lang galop aktion, halen bæres pænt med lidt bevægelse
hun har nogle lidt fremad rettet slag hvor føreren for hende kaldt til orden,
har et par markeringer som hun selv løser, opnår til sidst en højrejst stand
avancere kort på ordre udpeger en agerhøne, helt rolig ved opflugt og skud.
2 slip her går hun i god kontakt og igen i en smuk stil, her er hun udholdende
og lydig
1 pr i ak Allan Nissen 166.

Åben klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk setter

Poul Erik Dahl 0019

0019. Tobølbjergs Loke. Engelsk setter. H. Fører: Poul Erik Dahl.
Tobølbjergs Loke slippes på stubmark i modvind med et enormt bredsøg og
passende afstand mellem slagene, korrekte vendinger. I høj fart. Stilen er fra
smuk til fortrinlig højtbåret i en langstrakt galopaktion halen bæres pænt med
livlige bevægelser. Viser sig udholdende hele det lange slip igennem, med stor
jagtlyst. Vi ser ingen fugle i slippet. 2. Slip på rapsmark søger her fra kant
til kant på en smal mark, makkerhund finder parhøns på nabomark som Loke ikke
lastes for. 3. slip på efterafgrøder Bevarer det gode indtryk fra første slip
holdes for en flok rådyr. 4. Slip på stubmark, søget bliver lidt offensiv,
søger igennem hegnet og opnår smuk højrejst stand, da vi er i jagtbar afstand,
kommer makker hund igennem hegnet tæt på Loke, burde havde sekunderet, Loke
går frem og støder parhøns og begge hunde preller langt
Ingen præmie Åk.
183 Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk setter

Jørn Morthorst 0020

0020.Tobølbjergs Lulu. Engelsk setter. T. Fører: Jørn Morthorst.
Tobølbjergs Lulu slippes på stubmark i modvind med et enormt bredsøg og
passende afstand mellem slagene, korrekte vendinger. I høj fart med en god ?
smuk stil hoved er ført i ryglinjen og over med en langstrakt galopaktion,
halen bæres pænt uden bevægelser. Viser sig udholdende hele det lange slip
igennem, med stor jagtlyst. Vi ser ingen fugle i slippet. 2. slip på rapsmark,
har en enkelt markering som den løser selv, vi ser ingen fugle. 3 slip majs
stubmark søg fart og stil som tidligere. 4. slip på majs stupmark, kort efter
hundene er sluppet opnår Lulu smuk højrejst stand, makkerhund kommer til og
går forbi (burde havde sekunderet) og rejser parhøns, som ligger ret foran
Lulu, begge hunde preller langt.
Ingen præmie Åk.
183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Nordvestjyden's Oscar DK12265/2017

Engelsk setter

Ole Dahl Madsen 0003

ES Nordvestjyden's Oscar slippes i raps i modvind, anlægger et passende stort
søg i god kontakt, farten er høj, stilen fra god til smuk, hovedet føres i og
over ryglinje, god lang galop, lidt spil i halen, opnår en højrejst stand, da
føreren er på plads rykker Oscar villigt frem og påviser et par agerhøns, er i
opflugt og skud acceptabel rolig kan kaldes til orden efter lidt indsats fra
føreren.
2 slip på vintersæd her anlægger Oscar et meget stort og veldækkende søg i god
kontakt, udnytter vinden og terrænet på bedstevis. 1 pr i uk Allan Nissen 166

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen
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Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0002

ES Nordvestjyden's Odin slippes i modvind på stub anlægger et for det meste
velanlagt søg i høj fart, smuk stil med hovedet over ryglinje, langstrakt
galop aktion halen bæres med lidt bevægelser, for ved grøft føling med fært,
følger op, der letter en fasanhane, Odin kaldelse til orden. 2 slip på
olierædikker går i igen stort og søget er nu velanlagt hele slippet igennem,
finder et par agerhøns ved en grøft som letter da Odin kommer for tæt på,
respektere, 3 slip her opnår Odin hurtigt en smuk højrejst stand, der letter
præcist foran Odin et par agerhøns, Odin er helt rolig i opflugt, der skydes
ikke da pistolen klikker, senere lægges Odin dæk, der skydes og han er helt
rolig. 1 pr i uk Allan Nissen 166

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Atos DK13133/2017

Engelsk setter

Kristian Engelbrecht Kristiansen 0016

0016. Atos. Engelsk setter. H. Fører: Kristian Kristiansen.
Atos slippes på Raps senere stubmark i modvind. Søget er stort med passende
afstand mellem slagene, farten er høj. Stilen er smuk med højtbåret hoved i en
langstrakt galopaktion, med passende haleføring med bevægelse. Vi ser ingen
fugle i slippet. 2 slip alt som i første. 3. slip opnår  ved hegn smuk
højrejst stand går villigt frem på ordre kan ikke påvise vildt. Er ude i
yderlige tre slip, på majs stubmark opnår stand, går villigt frem på ordre kan
ikke påvise vildt, senere opnår den igen smuk højrejst stand går villigt frem
på ordre, rejser præcist en agerhøne og er komplet rolig i opflugt og skud,
udviser meget stor jagtlyst.
1. præmie Uk.
183 Robert Paulsen.

Unghunde klasse
Præm.:1

Robert Paulsen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Arica DK13136/2017

Engelsk Setter

Allan Højrup 0014

0014 Arica. Engelsk setter T. Fører: Allan Højrup.
Arica slippes på rapsmark i modvind, søget er stort med brede dybe udslag, har
en enkelt afstikker bagud i terrænet, kommer hurtig tilbage. Farten er høj,
stilen er smuk, med højt båret hoved, med en smidig langstrakt galopaktion
halen bæres pænt med livlige bevægelser. Makkerhund finder og udnytter en
fasan. 2. Slip på rapsmark i modvind, starter her forsigtig, skal animeres en
del, søget bedres en del i slippet og går nu i et passende bredsøg, stilen er
god, hovedet er ført i ryglinjen med en lidt kort galopaktion, halen bæres
pænt. Har en enkelt markering som den løser selv. 3. Slip på majs stupmark i
modvind, da fører slipper hunden, løber tilbage til bilen, og kan ikke kaldes
tilbage.
Ingen præmie Uk.
183 Robert Paulsen.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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BRAMMING 10.03.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0013

0013 Pvn`s Nazar. Engelsk setter H. Fører: Poul Valdemar Nielsen.
Pvn`s Nazar slippes på rapsmark i modvind, søget er passende stort med
korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene. Farten er god stilen er
fra god til smuk, hovedet er ført i ryglinjen og over med en kraftfuld
galopaktion, halen bæres pænt med momentvis bevægelse.
Opnår ved hegn en smuk højrejst stand går på ordre villigt frem og rejser
præcist en fasan, er rolig i opflugt og skud. 2. Slip på skiftende afgrøder i
modvind, søget er her bredt med dybe udslag og passende afstand mellem slagene
foran sin fører, stilen er god, hovedet er ført i ryglinjen og over med lidt
kort forben aktion, halen bæres pænt. Den er lydig og velført.
1. præmie Uk.
183 Robert Paulsen.

Unghunde klasse
Præm.:1

Robert Paulsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Spangsberg 0001

ES Pvn's Noah slippes i stub i modvind side vind går for det meste stort og
velanlagt i en passende høj fart, højt båret hoved kraftfuld galop aktion,
halen bæres med lidt bevægelser, der en lille chance til en fasan ved en grøft
som partneren finder, Noah kaldes til orden da denne flygter, har en stand
hvor den villigt går frem uden at påvise vildt. 2-3 slip bevare indtrykket,
chance til et par agerhøns som partner påviser
4 slip forbi går et par agerhøns på anvist terræn. Ingen pr i uk Allan Nissen
166

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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Senja's W. Ritt DK17112/2015

Engelsk Setter

Simon Petersen 0018

0018. Senja´s W. Ritt. Engelsk setter. T. Fører: Simon Petersen.
Senja´s W. Ritt slippes på rapsmark i modvind, søget er stort med gode brede
udslag med passende afstande mellem slagene, har et par slag bagud i terrænet.
Farten er høj, stilen er fra god -smuk med højtbåret hoved og en kraftfuld
galopaktion og halen bæres pænt med livlige bevægelser.
Den holdes flere gange for makkerhunds resultatløse stand. Bliver i slutningen
af slippe lidt egenrådig, og søget bliver lidt offensiv og er svær at kalde
fra skovkanten. Vi ser ingen fugle i slippet. 2. slip på rapsmark, på en smal
mark går flere gange gennem hegnet, opnår smuk højrejst stand på nabomark,
inden vi når i jagtbar afstand (kan ikke bedømme hvad der sker bag hegnet)
kommer der parhøns som hunden preller lang efter.
Ingen præmie Åk.
183 Robert Paulsen

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen



PRØVEKRITIK

Navn
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Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Melsgård R. Malinka DK17662/2013

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0005

ES Melsgård R. Malinka slippes i raps i modvind anlægger et ikke alt for stort
søg i god kontakt, der kunne ønskes større areal dækning, farten er passende,
stilen god med hovedet i og over ryglinje, går her i slippet længe og
usvækket, viser sekundering med støtte og kan holdes ved makkerens liggende
stand i rapsen, har et par stande som hun dog selv løser da føreren kommer op.
2 slip i olierædiker her bevare hun indtrykket har føling med fært og kommer
for tæt på et par agerhøns acceptabel rolig da de flygter
3 slip på majs stub har en lidt usikker stand, løser ud, makkeren på viser et
par agerhøns
Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 10.03.2019

Nordvestjyden's Milla DK19186/2016

Engelsk setter

Keld Hansen 0022

0022. Nordvestjyden´s Milla. Engelsk setter. T. Fører Keld Hansen.
Nordvestjyden´s Milla slippes på majs stubmark i modvind, i et jagtlig søg,
mere format ønskelig. Stilen er god, hovedet bæres i ryglinjen og over med en
kraftfuld galopaktion halen bæres pænt, har flere markeringer som den selv
løser, den opnår stand går behersket frem på ordre kan ikke påvise vildt. 2.
slip på majs stubmark begge hunde opnår stand næsten samtidig (makkerhundens
stand afvikles først) Milla løser selv. Makkerhund påviser parhøns. 3. Slip på
efterafgrøder, er her ude med en stort gående makker hund og her viser Milla
et godt bredsøg med passende afstande mellem slagene, kan holdes for en flok
rådyr, vi ser ingen fugle i slippet. 4. slip søger igen i et stort bredsøg.
Makkerhund opnår smuk højrejst stand længere fremme bag et hegn, Milla, kommer
til (burde havde sekunderet, makkerhund rykker hårdt frem og rejser par høns,
begge hunde preller langt.
Ingen præmie Åk.
183 Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Myrhedens P-Tikka DK01989/2016

Engelsk setter

Lars Tofte Nielsen 0023

1.slip: Tikka starter på vintersæd senere majstub i modvind. Anlægger et godt
arealdækkende søg med dybe udslag. Udnytter vind og terræn godt og vender
korrekt mod vinden. Farten er god. Stilen er god med en langstrakt galopaktion
dog til tider vuggen galop med højt ført hoved. Tikka viser en god jagtlyst,
forsvinder dog kort ud af anvist terræn og må kaldes til orden.
2.slip: På olieræddike i modvind. Søget er tilfældig anlagt, der mangler
struktur i søget. Farten er god. Stilen er god langstrakt galopaktion med højt
ført hoved.
3.slip: På vintersæd i modvind. Søget er tilfældig anlagt. Tikka går som før.
Ingen Præmie.  407 Kim Schrøder

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Schrøder
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0021

1.slip: Nia starter på vintersæd i modvind. Søget er velanlagt med dybe
udslag. Udnytter vind og terræn selvstændig og optimalt og vender korrekt mod
vinden. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig, langstrakt galopaktion med
højt ført hoved. Nia viser en stor jagtlyst, er i god kontakt med sin fører,
er lydig og velført.
2.slip: På stubmark i modvind. Anlægger et velanlagt søg med passende afstand
mellem slagene. Farten er meget høj i en fortrinlig stil, langstrakt
galopaktion med højt ført hoved.
3.slip: På olierædikke i modvind. Søget er godt anlagt i høj fart. Nia går
usvækket, men her forbi går Nia fasankok som dommer og terrænleder træder op.
Ingen Præmie.  407 Kim Schrøder

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Schrøder
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Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Riff DK13397/2017

Engelsk setter

Ole Frank 0014

1.slip: Riff starter på brak senere græsmark i skiftene vindretninger. Søget
er tilfældig anlagt hvor Riff søger bag i terrænet. Riff udnytter ikke vind og
terræn optimalt med forkerte vendinger. Farte er høj. Stilen er smuk
langstrakt galopaktion med højt ført hoved. Riff viser en god jagtlyst men der
mangler kontakt til føren.
2.slip: På stub i modvind. Søget er tilfældig anlagt og der mangler energi
sidst i slippet. Farten er god. Stilen skæmmes af en kort tung galopaktion med
hoved ført i lige ryglinje.
3.slip: På vintersæd senere olieræddike i modvind. Søget er tilfældig anlagt.
Farten er god. Stilen skæmmes af en kort tung galopaktion. Makkerhunder finder
fugl.
Ingen præmie.  407 Kim Schrøder

Unghunde klasse
Præm.:IP

Kim Schrøder
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DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0016

1.slip: Kleopatra starter på olieræddike i modvind. Anlægger et god velanlagt
søg med dybe udslag. Udnytter vind og terræn godt og vender korrekt mod
vinden. Farten er meget høj. Stilen er fortinlig Kleopatra går i en langstrakt
galopaktion med højt ført hoved hvor den også viser en meget stor jagtlyst.
Opnår stand på åben mark som den selv løser. Senere opnår Kleopatra stand på
åben mark som den igen selv løser.
2.slip: På olieræddike i modvind. Søget er godt anlagt med dybe udslag.
Udnytter vind og terræn godt. Farten er god langstrakt galopaktion med hoved
ført i lige rygline.
3.slip: På vintersæd i modvind. Kleopatra går som før dog et par enkele
forkerte vendeinger i søget. Opnår stand ved hegn som den selv løser.
Ingen Præmie.  407 Kim Schrøder

Unghunde klasse
Præm.:IP

Kim Schrøder



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Senja's W. Ritt DK17112/2015

Engelsk setter

Simon Petersen 0012

Starte på mais stub i modvind. Anlægger her et  godt velanlagt søg hvor den
udnytter vind og terræn godt.
Farten den er stor. Stilen den god til smuk med hoved ført over ryg med en
langstrakt galop og halerørelse.
2.Slip på stub. Søger her som før beskrevet. 3.Slip har her oplagt chance til
agerhøne som bringes til flugt ved vending midt på mark, bedre respekt
ønskelig. 4.Slip på mais stub. Søger som tidligere, opnår stand midt på åben
mark, men trækker på og bringer agerhønse par til flugt. kunne her godt have
vist bedre respekt.
igen præmie åbenkl.
419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Danmarks Jægerforbund

TINGLEV 03.03.2019

Glitterdalens B-Blaze SE21697/2015

Engelsk Setter

Marie-Louise Sjoberg 0019

1.slip: Blaze starter på olieræddike senere vintersæd i modvind. Søget er
tilfældig anlagt der mangler struktur i søget. Farten er god. Stilen er
acceptapel, kort og kraftig galopaktion med hoved ført i lige ryglinje og
under. Blaze viser respekt da der springer et stykke råvildt. Blaze viser
spontan sekundering, men da vi kommer tæt på går Blaze frem og kommer tæt på
makkerhunden.
2.slip: På stub i modvind. Søget er godt anlagt med dybe udslag. Udnytter vind
og terræn godt. Stilen er acceptapel, kort karftig galopaktion med hoved ført
i lige ryglinje. Opnår stand, avancerer behersket, men kan ikke påvise vildt.
3.slip: På vintersæd i modvind. Søget er godt anlagt i en god fart. Blaze går
som før.
Ingen Præmie.  407 Kim Schrøder

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Schrøder



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato
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SULDRUP 16.03.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0007

Asarek slippes i god vind på majsstubbe og græs, hun anlægger her et meget
stort og veldækkende bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten meget
høj. Stilen med god langstrakt smidig galopaktion, hovedet i ryglinie og over,
halen svagt hængende med sparsomme bevægelser. Opnår liggende stand langt ude
på græs, går her på ordre behersket frem og rejser præcis singlehøne, her lidt
urolig i opflugt og skud.
Andet slip slip i olieræddike går hun igen som i første, og har i slippene
samarbejdet godt med fører.
2. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato
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Danmarks Jægerforbund

LÆSØ 06.04.2019

prince DK05175/2017

Engelsk setter

Thomas W. Olsen 0005

Prince slippes på stub i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren.
Farten høj. Stilen smuk, hovedet bæres for det meste over rygliniens
forlængelse, halen i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet
med føreren i orden. Prince arbejder bag dige, hvorfra fasaner flygter, Prince
preller de flygtende fugle.

Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Rimmen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ÅLBÆK 13.04.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0008

Asarak slippes i god vind på rapsmark, hun anlægger her et stort offensiv
bredsøg. Farten meget høj. Stilen med ubesværet langstrakt galopaktion, høj
hovedføring og svagt hængende hale med bevægelse. Opnår liggende stand langt
ude, som holdes længe til hun findes i de høje raps, på ordre rejser hun meget
villigt singlehøne, som hun sluttelig preller.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

ÅLBÆK 13.04.2019

Cocio DK13400/2017

Engelsk setter

Ole Halberg 0001

Cocio slippes i god vind på rapsmark hun anlægger her et meget stort åbent
selvstændigt bredsøg, hvor kontakten til  fører kunne være bedre. Farten meget
høj. Stilen smuk med god langstrakt smidig galopaktion, høj hovedføring og pæn
haleføring med bevægelse. Ingen fugle i slippet. Cocio afprøves i tre slip
mere, søget er nu tilpasset til stort og velanlagt i god kontakt til fører.
Fart og stil som forgående. Forbigår i andet slip singlehøne der trædes op.
Tredje slip melder fører stand, inden jeg når frem ser jeg parhøns lette som
Cocio forfølger kort gennem hegn, kan ikke yderlig bedømmes. Støder senere i
slippet parhøns med god respekt. Har i sidste slip en stand uden påvisnig af
vildt.
Ingen Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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ÅLBÆK 13.04.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0007

Kleopatra slippes i god vind på rapsmark, hun anlægger her i god kontakt til
fører et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene.
Farten meget høj. Stilen smuk med let smidig langstrakt galopaktion, høj
hovedføring og pæn båret hale med gode bevægelser. Makker finder singlehøne.
Har vist sekundering ved makkers resultatløse stand. Andet slip går Kleopatra
som i første, makker finder singlehøne, hvor Kleopatra kommer tæt på, da hun
ikke kan se standen i de høje raps, sekunderer straks hun ser det, og er rolig
i opflugt og skud da makker rejser singlehøne. Sidste slip fortsætter hun med
samme gode takter som forgående. har i slippet en stand uden påvisning af
vildt.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

ÅLBÆK 13.04.2019

Hagalidens Calle Schewen DK15646/2018

Engelsk setter

Kent Høegh Larsen 0003

Calle slippes i god vind på rapsmark, han anlægger her et meget stort og åbent
selvstændigt bredsøg uden den fornødne kontakt til fører. Farten meget høj.
Stilen med god kraftbetonet langstrakt galopaktion, høj hovedføring og pæn
båret hale med livlige bevægelser. Makker finder singlehøne. Calle er ude i
tre slip mere på raps, han anlægger nu i slippene et stort og velanlagt
bredsøg med passende afstand mellem slagene, og samarbejder godt med fører.
Fart og stil som forgående. Stor chance til singlehøne i andet slip, som
trædes op bag hundene. Tredje slip støder makker parhøns, en chance til Calle.
Sidste slip trættes Calle forståeligt nok efter de lange slip.
Ingen Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Melsgård S.Askari DK01627/2015

Engelsk setter

Ole Frank 9001

Askari afprøves gennem 2 slip på stubmark i god vind. I 1. slip fosvinder den
ret hurtigt i majsbælte og forbliver væk længe. Vi ser flere fugle flygte fra
området uden dette kan bedømmes. Tilbage på terrænet går Askari i et noget
voldsomt søg uden fornøden fører kontakt. Flere markeringer ved læbælte. Ingen
fugle i slippet. I 2 slip er indtrykket det samme og makker finder fugl.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk setter

Henning Jensen 0020

1.slip, starter Wilma på stub i modvind, i et meget og åbent søg, hvor bedre
arealdækning kunne ønskes, har enkelte forkerte vendinger i højre side. Går i
en høj fart, i en smuk stil, med hovedet ført i eller over ryglinie, i en
smidig langstrakt galop, med livlig hale. Bedre kontakt til fører og lydighed
kunne ønskes. Slutter med at gå ind i remise hvor mange fasaner letter,
situationen kan ikke overskues.
Ingen præmie. Dommer Jesper Kjærulff Hansen. 434.

Åben klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Tobølbjergs Oda DK12033/2017

Engelsk setter

Morten Kølbæk Christensen 0023

1.slip, starter Oda på stub i modvind, i et stort velanlagt søg, med god
udnyttelse af vind og terræn og passende afstand mellem slagene. Går i en høj
fart, i en smuk stil, med hovedet ført i eller over ryglinie, i en smidig
langstrakt galop, med livlig hale. Går i god kontakt til fører. Slutter med at
gå foran stående makker og bringe agerhøns på vingerne og prelle.
Ingen præmie. Dommer Jesper Kjærulff Hansen. 434.

Åben klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0019

1.slip, starter Odin på stub i modvind, i et stort til tider offensivt anlagt
søg, med god udnyttelse af vind og terræn. Går i en høj fart, i en smuk stil,
med hovedet ført i eller over ryglinie, i en smidig langstrakt galop, med
livlig hale. Går i god kontakt til fører og er lydig og velført.
Afprøves i yderligere fire slip, på stub, brak og eng i modvind, hvor Odin
arbejder godt og energisk og søger på bedste vis, i samarbejde med sin fører.
I treide slip er der flere fasaner i luften, uden situationen kan overskues.
En hund af et stort format, som har gået med stor jagtlyst og intensitet hele
dagen igennem.
Ingen præmie. Dommer Jesper Kjærulff Hansen. 434.

Åben klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Vestsalling Abby DK12655/2017

Engelsk setter

Tine Broen Nielsen 0002

Abby startes på stubmark i god vind, hvor den vedvarende generes af
makkerhundens halesøg, hvorfor der kolbes. I 2. slip , også på stub, går Abby
i et stort veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj fart og smuk stil
med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og lidt halerørelse. Stand ved
levende hegn, hvor hun på ordre går hårdt frem og rejser fasanhane præcist med
acceptabel ro i opflugt og skud.
I et 3. slip på stubmark går Abby igen som i 2. slip. Der forekommer et par
enkelte korte markeringer som hurtigt løses ud.
1. Præmie Åben Klasse

Åben klasse
Præm.:1

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0005

Cora afprøves på dagen gennem 4 slip på stubmark i god vind. 1. slip er ganske
kort, idet makkerhunden går langt ud og fatter stand for hønseflok der
misbruges. Jeg laster ikke Cora for denne chance. I 2. og 3. slip anlægger
Cora et lidt varierende søg, der går fra at være i mindste lagt til at være
passende. Dette bedres dog i 4. slip, hvor hun går stort og godt. Farten er
god, stilen, der er smuk, er med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og
momentvis halerørelse. Viser sekundering
I 2. slip støder Cora rådyr med fuld respekt og makker finder fugl. I 3. slip
støder Cora agerhøns i god vind sammenmed makker - respekterer.
Går sig noget op i sidste slip, hvor der ikke træffes fugl.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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GL. TOFTEGAARD 14.09.2019

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0003

Scotty afprøves på dagen i 2 slip på stubmark, hvor han anlægger et passende
stort og arealdækkende bredsøg i god fart. Stilen er med hovedføring i niveau
med ryglinje og derover, god kraftfuld galopaktion og halerørelse.
Kaldes ind ved makkers resultatløse stand. Fatter stand ved majsbælte, rykker
et par gange og sætter fuglene, som på ordre rejses villigt og præcis med ro i
opflugt og skud. Et godt stykke fuglearbejde.
Bevarer indtryk i 2.slip.
1. Præmie Åben Klasse

Åben klasse
Præm.:1

Ole Dahl Madsen
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BROBY 13.09.2019

Senja's Verona DK06766/2015

Engelsk setter

Erling Clausen 0009

Verona slippes på opharvet stub i modvind mod skiftende partnere. Hun anlægger
i høj fart et passende stort søg i god kontakt med fører. Stilen er god til
meget god med hovedet ført over ryg, en passende lang galopaktion og halen
båret i niveau med ryg med livlige bevægelser. Har enkelte forkerte vendinger.
Partner forlader terræn og prøven med en hare. Verona slippes på stub mod ny
partner. Her søger hun passende stort, opnår stand, men da fører er næsten
fremme, løser hun selv. Fortsætter søget og ved remisse støder hun en stor
flok agerhøns. Respekterer i opflugt, men da to efterliggende agerhøns letter
umiddelbart ved siden af hende, preller hun ud af terrænet efter fuglene.
Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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BROBY 13.09.2019

Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk setter

Ove Madsen 0001

Laban slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i passende til høj fart
et i starten godt stort søg og i god kontakt, men mod slut bliver søget lidt
mindre og der er en del forkerte vendinger. Stilen er meget god med hovedet
ført over ryg, en passende lang aktion og med halen båret i niveau med ryg og
momentvise bevægelser. Han afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner.
I løbet af dagen bliver hans søg bedre anlagt og med større arealdækning. I 2.
slip har han en kort tur efter en hare og publikum træder en stor flok
agerhøns op på terrænet. En stor chance der burde være udnyttet. I 3. slip i
brak søger han fornuftigt. Partner påviser agerhøns på anvist terræn. I 4.
slip i roer søger han stort og veldækkende, støder fasan, der lå i god vind.
Viser passende respekt. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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BROBY 13.09.2019

Setter Landet´s DKSacco DK17708/2018

Engelsk setter

Lars Nielsen 0015

Sacco starter på stub i modvind. Søget er stort og lagt godt på vinden med
korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er fortrinlig med højtbåret hoved,
halen føres under ryglinie. Den trættes lidt til sidst i søget. Ingen fugle.
2. slip på stub. Her er fart, søg og stil helt i top. Viser her god kondition.
Ingen fugle. Er ude i yderligere 4 lange slip. I 4. slip er der chance til
fugl, da der trædes fugl op bag hundene.  Sacco bevarer dagen igennem sit
meget gode indtryk.  Der bliver ikke flere chancer til fugl. En hund af de
helt store linier, som det ikke vil lykkes for på dagen.      Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Søren Stærkær
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BROBY 13.09.2019

Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0005

Pil var på dagen overført til Åben klasse.
Pil slippes på stub i modvind og anlægger i meget høj fart et noget
ungdommeligt og til tider tilfældigt søg. Den anlægger i dele af slippet store
brede slag fra kant til kant, men fører skal fløjte  og råbe en del for at
holde Pil på terrænet og hun viser en del interesse for skel og en remisse.
Stilen er meget god med hovedet ført lidt over ryg, en lang smidig galopaktion
og halen ført lidt under niveau af ryg og uden bevægelser. Støder agerhøns ved
skel, respekterer ved opflugten. I 2. slip på vinterraps søger Pil i en bedre
anlagt søg med store brede udslag, men stadig skal der arbejdes med hende for
at få dækket marken. I 3. slip i brak søger Pil bag hegn ved have og ejendom
og fører må fløjte en del for at få den tilbage på anvist terræn. I
mellemtiden har partner påvist flere fasaner og en lille flok agerhøns. Ingen
pr. Åkl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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BROBY 13.09.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0004

Ginny slippes på rapsstub i modvind og anlægger i høj fart et stort noget
fremadrettet og lidt tilfældigt søg. Stilen er meget god med hovedet ført over
ryg, en lang smidig galopaktion og pænt ført hale uden bevægelser. I hjørne af
marken bag ejendom ses fasaner i luften. Ginny er i området, men p.g.a.
bevoksning og bygninger kan situationen ikke overskues. I 2. slip på stub og
ind i brak søger hun stort og veldækkende. Støder enlig agerhøne, som
forfølges kort. Søger herefter godt i remissen. I 3. slip i brak søger hun
fornuftigt, ved dige og levende hegn opnår hun stand. På rejseordre søger hun
kort under vind, på ny stand og på ordre rejser hun villigt og præcis enlig
agerhøne, er lidt urolig i opflugt og skud. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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BROBY 13.09.2019

Midtfyn's D. Cato DK19615/2014

Engelsk setter

Ove Madsen 0010

Cato slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i høj fart et stort
veldækkende søg med korrekte vendinger. Stilen er meget god med hovedet ført
over ryg, en kraftfuld galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med
bevægelser. Efter få minutter springer en hare, som Cato lader sig friste af.
Trods førers protester forfølger han haren ud af terrænet, hvorefter han
kommer tilbage, men det var for langt i klassen. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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STOUBY 14.09.2019

flasch DK05173/2017

Engelsk setter

camilla møgelhøj 0014

Flasch forlader umiddelbart efter den er sluppet den anviste mark, hvor
makkerhund finder fugl.
På skiftende terræner arbejdet Flasch i meget høj fart , stilen er smuk, højt
båret hoved , jordvindende galop og hale pænt båret. Appel til fører kunne
ønskes bedre, da der fløjtes meget for at holde Flasch på anvist terræn. Opnår
højrejst stand, som korrigeres. Rejser på ordre og udpeger præcist fasan. Er
rolig i opflugt, men preller i skud.
'Udgår

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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STOUBY 14.09.2019

bowie DK05174/2017

Engelsk Setter

Leif Andersen 0009

Bowie slippes på stubmark, straks efter han er sluppet opnår han stand, men
inden rejseordre gives letter en flok agerhøns ret foran Bowie, og Bowie
preller disse.

Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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STOUBY 14.09.2019

Senja's Verona DK06766/2015

Engelsk setter

Erling Clausen 0013

Verona starter på stub i høj fart og opnår hurtigt herefter højrejst stand.
Rejser på ordre agerhøns. Er komplet rolig i opflugt og skud.
I et langt slip på skiftende terræner arbejder Verona i god til høj fart. Når
farten er høj, er stilen smuk med højt hoved, let baghøj galop og livlige
halebevægelser.
Opnår stand, følger op. Rejser på ordre hårdt. Går forbi fasan, som letter
umiddelbart bag Verona i jagtbar situation.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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STOUBY 14.09.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0005

Bæver slippes i god vind på stubmark, anlægger her et stort og velanlagt søg
op med korrekte vendinger, og i god kontakt til sin fører. Farten er høj
stilen er god Bæver går i en kraftfuld galopaktion og hovedet føres i
skulderhøjde, og halen føres lidt lavt hængende uden bevægelse. Bæver er lydig
og velført.Opnår stand i have med brændenælder, går villigt frem på ordre og
rejser fasan som han desværre preller.
                                   Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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STOUBY 14.09.2019

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0002

Chaos slippes i efterafgrøde mark, anlægger her et stort velanlagt søg op med
korrekte vendinger i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er god,
Chaos går i en god galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde og halen
bæres pænt, med bevægelse, er lydig og velført.
2 slip i høj efterafgrøde mark, går Chaos et godt anlagt søg. Opnår stand går
villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
3 slip på stubmark kommer Chaos for tæt på agerhønse flok og støder denne og
preller.
                                                                       Ingen
præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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STOUBY 14.09.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0016

Nia starter på stub og i et meget langt slip arbejder  Nia i meget høj fart i
et meget stort veltilrettelagt søg.
Stilen er fortrinlig, højt båret hoved , galloppen er let og friktionsfri, der
er halerørelse.
Forbigår oplagt chance til agerhøns.
I 5 senere slip arbejder Nia i god kontakt til sin fører. Den viser, at den
behersker at arbejde i forskellige terræner. Nia arbejder i alle slip i megt
høj fart.
En stor hund, som det desværre ikke vil lykkes for i dag.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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STOUBY 14.09.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk setter

Anders Andersen 0008

Zika slippes på stubmark, makkerhund opnår stand med det samme, agerhøns
letter og Zika preller.
                                                     Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0010

Ginny starter på stub og arbejder her i et meget stort for det meste
veldækkende søg i meget høj fart. Stilen er smuk stil  med højt båret hoved ,
friktionsfri galop,der er en anelse baghøj og pænt båret hale.
Ginny arbejder i kontakt til sin fører.
2. slip som 1. slip.
3. slip i mose opnår Ginny stand, som holdes til  makkerhund kommer til. I
jagtbar situation skydes. Ginny er rolig i opflugt og skud og kan kaldes ind.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Senja's Verona DK06766/2015

Engelsk setter

Erling Clausen 0004

04. Senja´s Verona. Engelsk setter T. Fører: Erling Clausen.
Senja´s Verona slippes på efterafgrøder i modvind, søget er passende stort med
god afstand mellem slagene. Farten er god, stilen er god, hovedet er ført i
ryglinjen og over, med en kraftfuld galopaktion halen bæres pænt med sparsomme
bevægelser. Har to gange stand med avance går villigt frem på ordre kan ikke
påvise vildt. På ny mark  ser vi hønse flok flygter længere fremme i terrænet
uden hundene er skyld i det. Makkerhund støder agerhøne. Holder det lange slip
igennem 2. slip i mose/ stubmark arbejder godt her i mosen, ræv flygter og
Verona forfølger, kaldes fra, senere ser jeg en fasan flygte fra området hvor
Verona befinder sig uden at kan bedømme p.g.a. høj vegetation. 3. slip på
stubmark, skal i starten animeres, senere opnår den stand går villigt frem på
ordre kan ikke påvise vildt, slår ud til højre, støder en agerhønse flok, det
er en jagtbar situation, den er rolig i opflugt og skud.
2. pr. Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:2

Robert Paulsen
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0016

Bæver startes i modvind på stub. Den går i en god fart og i en god stil med
højt båret hoved, passende høj haleføring og en god galopaktion. Søget er
stort og velanlagt. Den tager stand som den selv løser. Der er chance for 2
gange agerhøns som makker finder.
Den prøves igen på våd stub. Søget er starten lidt rodet med et langt stik
tilbage i terrænnet. Mod slutningen af slippet bedres søget, men Bæver viser
lidt træthedstegn og sænker hovedet.
I 3. slip på græs får Bæver og makker, umiddelbart efter at de sluppet,
kontakt med en stor flok agerhøns som de bringer på vingerne og preller langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0018

Nia startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og en god til smuk stil
med højt ført hoved og hale og en langstrakt galop.Søget er stort og
velanlagt.
Den prøves igen på græs. Her går den i høj fart og en smuk stil. Den kaster
sig i stand. På ordre avancerer den villigt og rejser bekkasiner. Senere har
den stand som den selv løser.
I sidste slip på græs tager den stram stand ved hegn. På ordre avancerer den
villigt og rejser præcist agerhøne. Efter skud preller den langt og apporterer
agerhøne.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk setter

Henning Jensen 0008

08. Østkysten´s BL- Wilma. Engelsk setter T. Fører: Henning Jensen.
Østkysten´s BL- Wilma slippes på stubmark i modvind søget er stort og åbent.
Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved og en smidig langstrakt
galopaktion halen bæres pænt med sparsomme bevægelser. Wilma arbejder sig
langt frem i terrænet, jagter for sig selv, støder en flok ryler som forfølges
lang. Er ulydig.
Ingen præmie Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0020

Odin startes i modvind på våd stub.Her går den i god fart og i en god fart med
højt ført hoved, passende høj haleføring og en god galopaktion. Søget er i
starten lidt rodet og den har sammen med makker et langt stik tilbage i
terræn. Den kaldes til orden og anlægger nu et velanlagt søg.
I 2. slip på græs går Odin i høj fart og en god til smuk stil. Søget er stort
og velanlagt.
I 3. slip på græs går Odin fortsat stort og godt. Den støder enlig agerhøne og
preller langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0023

Cora slippes i et kort slip på stub i modvind. Søget er her noget cirklende.
Hun sekunderer makkers resultatløse stand. 2. slip, stub og vildtager i
modvind. Søget er stort og godt anlagt på vinden med flere forkerte vendinger
i højre side. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet båret i og over
ryglinien, en lang let vuggende jordvendende galopaktion med halebevægelse.
Afprøves i yderligere 4 slip. I 6. slip misbruges chance til agerhøne og
fasan.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0028

Noah slippes i brak og stub i modvind. Søget er for det meste godt anlagt.
Skæmmes af flere stop og resultatløse stande. Farten er god, stilen er god med
højt hoved, en kort og noget anstrengt forbensaktion, lavtført hale uden
bevægelse. Noah opnår stand ved hegn og avancerer på ordre nogle meter, for
derefter at nægte at avancere.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0034

Kleopatra slippes i et langt slip på stub i modvind og anlægger i høj fart et
stort for det meste veldækkende søg. Der er en del forkerte vendinger, men
Kleopatra påvirkes noget af makkerførers fløjten. Stilen er god til meget god
med hovedet ført over ryg, en passende lang til lang smidig galopaktion og med
halen ført lidt under niveau med ryggen og uden bevægelser. Har en kort
markering, løser selv. Holder intensitet slippet ud. Hun afprøves i yderligere
2 slip i løbet af formiddagen. I 2. slip på stub opnår hun efter få sekunder
stand ved hegn. På ordre rejser hun villigt og præcist ind i og gennem hegnet,
rejser enlig agerhøne præcist. Rolig i opflugt og skud. Kobles. I 3. slip på
stub viser hun igen et stort veldækkende søg, hun går i en god kontakt og er
lydig og velført. 1. pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0033

Pil slippes på stub i modvind og anlægger et stort søg i meget høj fart. I
starten søger hun ind i remisse, men kaldes hurtigt ud og herefter søger hun
meget stort, dog lidt ungdommeligt med enkelte forkerte vendinger og hun skal
dirigeres en del. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en lang
smidig galopaktion, men hvor halen fører lidt under ryglinien og uden
bevægelser. Pil afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen og som slippene
afvikles bedres søget til meget stort og veltilrettelagt og stort set uden
forkerte vendinger. En meget tiltalende unghund. I 3. slip har hun en
kortvarig stand, løser selv og der ses ikke vildt. I 4. slip søger Pil stort
og godt, søger langt ud langs hegn og opnår stand, på vej op rykker hun kort
frem, ny stand, som holdes længe. På ordre går hun villigt frem i flere tempi
og rejser enlig agerhøne, Rolig i opflugt og skud. 1. pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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VILDBJERG 08.09.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0003

03. Marclau Hiched Ginny Cocktails. Engelsk setter T. Fører: Erling Clausen.
Marclau Hiched Ginny Cocktails slippes på stubmark I modvind. Søget er stort,
godt areal dækkende med brede udslag. Passende afstande mellem slagene. Hun
går i en smuk- fortrinlig stil med højtbåret hoved smidig langstrakt
galopaktion med pænt båret hale med momentvis bevægelse, er lydig og velført
viser stor jagtlyst, vi ser ingen fugle i slippet. Er ude i yderlige to slip
hvor den bevarer det gode indtryk. 4. slip i vildt ager, søger her godt foran
sin fører, opnår smuk højrejst stand, makker hund kommer tæt på der bliver
fløjtet en del, ret foran Ginny flygter en fasan. Fører er i jagtbarafstand,
og den er rolig i opflugt og skud.
1. Pr. Uk. 183. Robert Paulsen

Unghunde klasse
Præm.:1

Robert Paulsen
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VILDBJERG 08.09.2019

Nadim DK18941/2017

Engelsk setter

Jens Aage Madsen 0001

Nadim startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og i en god stil med
højt ført hoved og hale og en god galopaktion.Søget er stort og ret velanlagt.
Der er chance for en flok agerhøns som makker bringer på vingerne.Senere tager
Nadim stand lagt ude. Inden vi når op letter agerhøns ret foran og Nadim er
noget urolig da de flygter.
Den prøves igen på græs. Her har den en kortvarig stand som den selv løser.
Søg og stil som i første slip.
I 3. slip i brak søger Nadim godt. I kant af brak tager den højrejst stand. På
ordre avancerer den hårdt og rejser præcist stor flok agerhøns. Den er komplet
rolig i opflugt og skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Erik Lykkegaard Winkler
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VILDBJERG 08.09.2019

Luna DK18942/2017

Engelsk setter

Jens Aage Madsen 0012

Luna startes i skrå modvind på våd opharvet stub. Farten er god, stilen er god
med højt ført hoved, højt ført hale og god galopaktion. Søget er passende
stort men lidt ungdommeligt med flere forkerte vendinger.
Der er ingen vildt på terrænnet.
Den prøves i yderligere 2 slip på græs hvor den går sig meget op, og søget er
nu veltilrettelagt..
I sidste slip på græs opnår den hurtigt stand ved hegn. På ordre avancerer den
villigt og rejser præcist agerhøne. Den er lidt urolig i opflugt og skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Erik Lykkegaard Winkler
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Nordvestjyden's Lilje DK03427/2016

Engelsk setter

Allan Bak Jensen 0033

Lilje startes i skiftende vind i eng. Den går i en meget høj fart og i en smuk
stil med højt ført hoved og hale og en kraftfuld galop. Søget er meget stort
og til tider lidt åbent.
Den prøves igen i eng hvor den arbejder godt.
I sidste slip i olieræddiker støder Lilje fasan kort efter den er sluppet og
den preller langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0044

Cora slippes i brak og stubmark i modvind. Her anlægger den et veltilrettelagt
bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en kraftfuld galopaktion. halen bæres pænt med bevægelser.
Opnår stand. på rejseordre avancerer den villigt frem uden påvisning af vildt.
Kontakten til føreren er god. Cora afprøves i yderlige 3 slip i brak og
stubmark. I 2. slip har den en stand uden påvisning af vildt. Søg, fart og
stil er som i 1. slip. I 4. slip på stubmark,bliver søgsbredden noget
begrænset. Cora virker træt. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Setter Landet´s DKSacco DK17708/2018

Engelsk Setter

Lars Nielsen 0037

Sacco slippes på stubmark i modvind. Her anlægger det et offensivt bredsøg,
der indimellem mangler plan. Farten er meget høj. Stilen er smuk. Højt båret
hoved og en langstrakt galopaktion. halen bæres pænt uden bevægelser. Sacco
afprøves i yderlige tre slip i brak og på stubmark, hvor indtrykket af søg,
fart og stil fra 1. slip bevares. Sacco jagter i alle slippene med høj
intensitet.
I 2. slip støder den sammen med makkerhunden en stor agerhønseflok. Forholder
sig rimelig rolig da de flygter. I 3. slip i brakmark opnår Sacco stand. Da vi
kommer frem til den, står makkerhunden ved siden af Sacco. Makkerhunden
kobles. På rejseordre avancerer den villigt frem og rejser fasan. Den
forholder sig roligt i opflugt og skud. 1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Aagaard Sørensen
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0039

Carlos slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og noget
offensivt bredsøg der indimellem mangler plan. Farten er meget høj. Stilen er
god til smuk. Højt ført hoved og en smidig og langstrakt galopaktion. halen
bæres hængende uden bevægelser. Opnår højrejst stand. på rejseordre går den
noget trevent frem uden påvisning af vildt. Carlos afprøves i yderlige 4 slip,
hvor den bevarer indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip. Carlos udviser i
alle slippene stor jagtlyst og udholdenhed. I 3. slip støder den sammen med
makkerhunden stor agerhønseflok og forholder sig rimeligt rolig da de flygter.
I 4. slip i uoverskueligt terræn ser vi makkerhunden tager stand. da vi kommer
frem, har Carlos stand i samme område. Carlos kobles, medens vi afvikler
makkerhundens stand. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0047

Pil slippes på majsstub og græsmark i modvind. Her anlægger den et stort og
veldækkende bredsøg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god.
Hovedet føres i og over rygniveau. Halen bæres hængende uden bevægelser. Opnår
stand. inden vi når frem letter agerhøns ret foran Pil, som forholder sig
rolig da de flygter. Senere støder makkerhunden hønseflok. Også her forholder
Pil sig rolig da de flygter Pil afprøves i yderlige 4 slip i brak og stubmark,
hvor indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. I 2. slip arbejder
Pil i brakmark, der ses fasaner flygte fra området. I 4. slip i brakmark,
forsvinder Pil sammen med makkerhunden. Efter lang tids søgen findes den i
stand, sammen med makkerhunden. I forsøget på at koble begge hunde letter
fasan ret foran hundene. Pil forholder sig rolig da den flygter. I 5. slip på
stubmark, opnår Pil stand. på rejseordre avancerer den villigt frem og rejser
agerhønseflok. Pil er noget urolig i opflugt og skud. 2. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:2

Poul Aagaard Sørensen
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk setter

Anders Andersen 0045

Zika slippes på majsstub og græsmark i modvind. Her anlægger den et stort
bredsøg, med enkelte forkerte vendinger. I slutning af slippet på græsmark.
Her burde marken søges bedre af. Zika bliver noget fokuseret på hegn. Farten
er høj. Stilen er smuk. Højt ført hoved og en smidig galopaktion. halen bæres
pænt med bevægelser. Zika afprøves i yderlige 2 slip i brak og stubmark. Søg,
fart og stil er som i 1. slip. Søget præges nu af mange forkerte vendinger.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Sisto DK18938/2017

Engelsk setter

Jan Andreasen 0027

Sisto startes i sidevind i kartofler. I starten virker søget lidt tilfældigt,
men da den kommer frem i marken anlægger den et stort og veldækkende søg i høj
fart og god stil. Sisto tager stand. Da makker nærmer sig rykker Sisto frem og
tager højrejst stand. På ordre rejser den præcist fasan og er rolig i opflugt
og skud.
I 2. slip i olieræddiker går Sisto stort og flot i smuk stil. Makker tager
stand og Sisto går ind foran stående makker og rejser fasan.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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AULUM-HERNING 29.10.2019

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk setter

Tor Magne Fløysvik 0042

ikke mødt

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SINDAL 19.09.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0008

Bjerndrup's Bæver slippes i roer i svag modvind, opnår straks stand, avancere
kort på ordre, udpeger og rejser fasan, rolig ved opflugt, men ryger ud til
den skudte fugl da den skydes ned, her hjølper makkeren dog med at apporter,
Vi kaster en fasan og skyder et skud, igen apporter Bæver friskt :-) aflevere
korrekt
2 pr i BK 166 Allan Nissen

Brugsklasse
Præm.:2

Allan Nissen
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SINDAL 19.09.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0005

Nordvestjyden's Odin slippes i roer i svag modvind, skiftende vind hurtigt
opnår Odin en højrejst stand og da skytterne er på plads flygter der ret foran
Odin en fasan, Odin er helt rolig ved opflugt og skud, viser en god apport.
2 slip der ses en lille flok agerhøns i luften og jeg ser Odin respekter de
flygtende agerhøns, situation kan jeg ikke bedømme yderligere da jeg ikke så
hvad der skete.
3 slip nu på stub her anlægger Odin et stort og velanlagt søg i høj fart i
smuk stil med højt båret hoved og en god jordvinde galop halen bæres pænt med
lidt bevægelser
4 slip på stub ved skel hegn her chancer vi den bevist på skellet hvor jeg har
set en agerhøne lande
5 slip nu i roer her anlægger Odin igen et godt søg i høj fart og slår godt ud
under vind mærker fært og trækker op i roerne og opnår en høj rejst stand
avancere på ordre kort og udpeger en flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og
skud og udfører en godkendt apport. Odin er udholdende lydig og velført dagen
igennem.
1 pr i BK 166 Allan Nissen

Brugsklasse
Præm.:1

Allan Nissen
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SINDAL 19.09.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0006

Pvn's Nazar slippes i roer hurtigt finder partneren en fasan
2 slip i roer i svag mod vind her går Nazar i et passende søg hvor der kunne
ønskes større brede på udslagne partneren finder en fasan
3 slip i roer hurtigt opnår Nazar en stand, avancere villigt på ordre, udpeger
og rejser en fasan, rolig ved opflugt og skud, sendes hurtigt på apporten og
søger længe i området hvor fasan faldt ned, til slut søger Nazar lang under
vind og apporter korrekt den fældede fasan, super apport.
4 slip på stub hurtigt begynder Nazar med at søge tilbage i terrænet i flere
omgange
2 pr i BK 166 Allan Nissen

Brugsklasse
Præm.:2

Allan Nissen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

SINDAL 19.09.2019

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0010

Pvn's Nadine slippes i roer partneren på viser fasan
2 slip i roer Partneren på viser agerhøns
3 slip i stub i modvind anlægger her et stort og velanlagt søg i høj fart og i
smuk stil højt båret hoved og en god flad galop aktion, halen bæres pænt,
opnår stand avancere villigt på ordre men på viser ej vildt
4 slip i roer opnår stand nægter at gå frem på ordre, ingen pr i BK 166 Allan
Nissen

Brugsklasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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BRANDE 20.10.2019

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk setter

Kristian Fly 0005

Chanell slippes i brak og kartoffelmark 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 ført hoved og en kraftfuld galopaktion.
Halen bæres lidt højt, med bevægelser. Jagter med høj intensitet igennem hele
slippet. Chanell afprøves i yderlige 3 slip på brak og stubmark, hvor
indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip bevares. I 2. slip har den en
stand uden påvisning af vildt. Makkerhunden finder fasan på anvist terræn i 2.
og 3. slip. Ingen præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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BRANDE 20.10.2019

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0011

Scotty slippes på stubmark I modvind. Anlægger her et stort og veltilrettelagt
bredsøg. Farten er høj. Stilen er god. Højt ført hoved. Galopaktionen er en
smule tung. Halen bæres pænt med bevægelser. Opnår stand flere gange men løser
selv. Søger langt ud til venstre og opnår stand, som holdes længe. Inden
rejseordre letter agerhøns ret foran Scotty, som preller i opflugt og skud.
Der skydes forbi. Ingen præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 20.10.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk Setter

0003

Malou slippes i brakmark i modvind. Straks efter at Malou er sluppet forlader
den anvist terræn, og er væk meget længe. Ingen præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 17.11.2019

Nordvestjyden's Louis DK03426/2016

Engelsk setter

Allan Olesen 0002

Nordvestjyden's Louis slippes i brak i modvind, og viser et meget stort og
velanlagt søg, med brede udslag. Farten er høj, stilen kan ikke bedømmes.
Louis forsvinder i den høje vegetation og fasan ses i luften og vi kan se
Louis respektere. Der var i slippet en lille chance til sneppe.
2. slip i fodermark arbejder Louis igen godt og bringer sig i kontakt med en
fasan som flygter, og Louis preller kort.
Ingen Præmie BK. Sv.Aage Vad  165.

Brugsklasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad
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BRANDE 17.11.2019

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0007

Tobølbjergs Lamison slippes i modvind på små marker og remiser og viser et for
det meste godt jagtligt søg, hvor føreren satser på skel og remiser. Lamison
viser også gode slag på marken.
Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en lang smidig
galopaktion og en lavt ført hale med sparsomme bevægelser.
Lamison afprøves i yderligere 4 lange slip og hvor den bevarer indtrykket fra
tidligere. Til tider må der fløjtes lidt for at få marken afsøgt, men det
lykkes.
I 2. slip opnår Lamison en kortvarrig stand og fasan flygter inden vi er
fremme. Der er ro i opflugten.
I sidste slip opnår Lamison stand, men løser inden vi er fremme. Senere ny
stand og på ordre avancerer den villigt, men men fasanen løber og kommer ikke
på vingerne.
Lamison arbejder videre i et godt anlagt søg, og slutter til sidst med at søge
til krat, hvor den findes i stand. På ordre avancerer den villigt og rejser
præcist en fasan, der er ro i opflugt og skud - der skydes forbi. Senere
apporteres udkastet fugl korrekt.
1. Præmie BK. Sv.Aage Vad  165.

Brugsklasse
Præm.:1

Svend Aage Vad
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 17.11.2019

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0003

Scotty slippes i brak og beplantning i modvind, og viser et stort og oftest
godt anlagt søg, i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen kan ikke
bedømmes. Scotty er udholdende i det lange slip.
2. slip i fodermark, søger Scotty direkte til skov og er væk fra anvist terræn
nogle minutter og udnytter ikke oplagt chance til fasan, som trædes op bag
hundene.
3. slip på stub arbejder Scotty igen godt, i høj fart og i smuk stil, med
hovedet ført i ryglinie og over, en lang kraftfuld galopaktion, og pæn ført
hale med bevægelser.
Scotty opnår stand. På ordre avancerer den behersket i flere tempi, og rejser
præcist agerhøns. Der er ro i opflugt og skud og der apporteres og afleveres
korrekt.
2. Præmie BK. Sv.Aage Vad  165.

Brugsklasse
Præm.:2

Svend Aage Vad
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BRANDE 17.11.2019

Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk setter

Allan Højrup 0005

Senja's Tessa slippes i brak/raps i modvind, og viser et stort og særdeles
velanlagt bredsøg, med god arealdækning og i god kontakt til føreren. Farten
er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i ryglinie og over, en energisk
galopaktion og pæn ført hale med bevægelse. Tessa viser sig udholdende i det
lange slip.
Tessa afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere.
Der er en lille chance til en fasan i 2. slip.
I sidste slip bringer Tessa sig i kontakt med agerhøns, som prelles kort, da
disse flygter.
Ingen Præmie BK. Sv.Aage Vad  165.

Brugsklasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 17.11.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk setter

Tor Fløysvik 0008

Danceætten's Lemon De Malou slippes på mindre marker og remiser og viser et
meget stort, men alt for selvstændigt anlagt søg uden den fornødne kontakt til
føreren. Farten er meget høj. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en
lang smidig galopaktion og en lavt ført hale uden bevægelser.
2. slip på stub starter Lemon godt, med nogle gode brede udslag, men som
slippet skrider frem, bliver søget igen mere og mere selvstændigt anlagt og
slutter med at gå af hånd.
Ingen Præmie BK. Sv.Aage Vad  165.

Brugsklasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

RINGE 22.09.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0010

Ask starter i modvind på stub og senere brak. Går i et meget stort lidt åbent
søg. Farten er høj med højtbåret hoved, der er halerørelse.  I brakken meldes
stand. Holder standen længe da makkers stand skal afvikles først.  Der kommer
en overflyvende fugl, det holder Ask ikke til, går frem og støder fasan.
Preller
Ingen præmie.

Brugsklasse
Præm.:IP

Søren Stærkær



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

RINGE 22.09.2019

Senja's Verona DK06766/2015

Engelsk setter

Erling Clausen 0006

Verona starter på stub/brak i modvind. Søget er stort og velanlagt. Farten er
meget høj. Stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie og derover.  Halen føres
i ryglinie. God galopaktion. Farten er meget høj. Langt ude til venstre stødes
fasan. Verona kaldes til orden. 2. slip i skrub.  Lige efter start støder
Verona agerhøne og preller.
Ingen præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Søren Stærkær



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 21.09.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk setter

Curt Jensen 0004

ES Trille Starter på stub hvor den anlægger et stort velanlagt søg i høj fart
og smuk stil med velbåret hoved, en lang smidig galopaktion og passende
haleføring. Makkerhunden finder agerhøns. 2. slip på stub arbejder Trille som
i første slip, den har dog nogle småmarkeringer for småfugl. Trille afprøves
yderligere i 3 slip hvor den bevarer det gode indtryk. I 4. slip opnår den
stram stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis en flok agerhøns med ro
i opfløj og skud. Viser en god apport på den fældede fugl. I 5 slip på græs
viser Trille at den er udholdende, lydig og velført hele det lange slip
igennem. 1. præmie BKL.

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 21.09.2019

Zopy DK07566/2016

Engelsk Setter

Ove Jensen 0008

ES Zopy starter på stub hvor den anlægger et stort og velanlagt søg i god
kontakt. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, en lang smidig
galopaktion og pæn haleføring. Makkerhunden finder agerhøns langt fremme i
terrænet, som Zopy ikke lastes for. 2. slip bevarer Zopy det gode indtryk og
opnår en stram stand, avancerer på ordre behersket, men villigt frem og rejser
præcis en flok agerhøns med ro i opfløj og skud. Herefter udføres en korrekt
apport på en udkastet agerhøne. 3. slip på græs arbejder Zopy som tidligere.
Den viser spontan sekundering på makkerhundens resultatløse stand, senere
opnår Zopy en højrejst stand, men inden situationen bliver jagtbar letter en
flok agerhøns ret foran Zopy, som forholder sig rolig. Zopy viser sig
udholdende gennem hele det lange slip og er lydig og velført. 1. præmie BKL.

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 21.09.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0009

ES Bjerndrups Bæver starter på stub med et par gode slag i høj fart og god
stil, hvorefter den søger noget langt frem i terrænet til levende hegn. Her
opnår den af flere omgange løs stand, som den selv løser, for dog til slut at
stå helt stramt med hovedet ind i hegnet. Inden føreren og skytter er på
plads, går Bæver frem og rejser en flok agerhøns i hegnet, som den preller
ganske langt på. Kort efter ses Bæver forfølge en ny flok agerhøns hen over
den gyldne stubmark. Ingen præmie BKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 21.09.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0001

ES Nordvestjydens Nia starter på stub og anlægger et stort og meget velanlagt
søg i udmærket kontakt med føreren. Farten er høj og stilen smuk til
fortrinlig, med en lang, flad og smidig galopaktion. Den viser sig udholdende,
lydig og velført hele det lange slip igennem. Nia er ude i yderligere 4 gode
slip, hvor den konstant arbejder godt i varieret terræn. I 2. slip finder
makkehunden agerhøns på anvist terræn, Nia kan fløjtes i ro. I 5. slip opnår
Nia stand ved en majsbræmme, men inden rejseordre gives letter flere fasaner
ret foran Nia, som er rolig i opfløj og skud, der fældes ikke af
sikkerhedsmæssige årsager. Herefter udfører Nia en gedigen knaldapport på
udkastet fugl. 2. præmie BKL.

Brugsklasse
Præm.:2

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 21.09.2019

Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk setter

Allan Højrup 0002

Senjas Tessa slippes på stub, men vil ikke rigtig slå sig løs fra føreren og
slippet afsluttes hurtigt.
2. slip på stub arbejder Tessa langt mere frigjort i passende stort søg, i god
kontakt. Farten er god og stilen smuk med en pæn hovedføring og en smidig
galopaktion. Da makkerhunden opnår stand for agerhøns viser Tessa flot spontan
sekundering. Tessa er ude i yderligere 4 slip, i varieret terræn, hvor den
bevarer indtrykket fra andet slip. I 5 slip har Tessa chance for fasan, som
makkerhunden står for. Ingen præmie BKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 19.10.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0013

Ask viser på stub i god vind et stort velanlagt søg, udnytter vind og terræn
på bedste måde, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld aktion, hovedet føres
højt, halen føres pænt. Ask opnår stand ved skrub, løsner selv da makker
kommer noget tæt på. 2 slip, Ask bevarer det gode indtryk, opnår højrejst
stand, avancerer villig og rejser præcis agerhøns, Ask er komplet rolig i
opfløj og skud, Ask udviser en korrekt apportering. 3 slip Ask bevarer
indtrykket og holder intensiteten gennem et lang slip, makker udnytter
agerhøns på anvist terræn.

1 præmie bkl

Brugsklasse
Præm.:1

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 19.10.2019

Danceætten's Lemon De Malou NO48151/17

Engelsk Setter

Tor Magne Fløysvik 0011

Lemon viser på stub i god vind et stort offensivt  fremadrettet søg, farten er
god og stilen smuk, kraftfuld aktion , hovedet føres varieret i og over
ryglinjen, halen føres passende. Kontakten til fører kunne ønskes bedre, der
fløjtes en del uden at Lemon udviser den forventede appel, Lemon arbejder i
perioder noget egenrådig. Lemon bevarer indtrykket i yderligere 3 slip, har
chance til agerhøns på anvist terræn, Lemon op når stand ved remise, Lemon
avancerer villig og rejser fasan, Lemon er rolig i opfløj og skud, Lemond
viser korrekt apportering på udkastet agerhøne , senere i slippet nægter Lemon
at sekundere makker som har højrejst stand.

ingen præmie bkl

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0001

1.Slip på opharvet stub i modvind. Scott viser et lidt varierende søg, i
starten er det med brede dybe udslag men senere noget ungdommeligt med flere
slag tilbage i terræn. Farten er i starten meget høj senere god. Stilen er i
starten smuk, senere acceptabel. Hovedet føres i og over niveau med ryg linje
i en let galopaktion, senere sænker Scott hovedet og galopaktionen bliver
noget kort. Halen bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til
føreren. Scott afprøves i yderligere 3 slip på stub og græs og bevarer
indtrykket fra 1 slip. Scott har i 2 og 3 slip oplagt chance til agerhøns uden
at bringe sig i kontakt med dem. Scott slutter 4 slip med at apportere skadet
hare.
0 præmie UK Claus Raahauge Kristensen   181

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Trille DK07564/2016

Engelsk Setter

Curt Jensen 9002

DK07564/2016TrilleEngelsk Setter S-MP-ÅB-KL
Trille afprøves på opharvet stubmark i modvind. Søget er i starten af slippet
i mindste lag, men bedres til at være bredt anlagt foran sin fører, i sidste
halvdel af slippet. Farten er tilpas høj, til høj i slutningen af slippet.
Stilen god til smuk, med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover,
tilpas- til god- langstrakt galopaktion, samt halerørelse.
Trille afprøves i yderligere et par slip i henholdsvis raps og på stub. Søger
her i et godt og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene, i høj
fart og smuk stil.
 I 3. slip opnår Trille stand ved hegn. Inden vi når frem til hunden, går
Trille (sammen med makkerhunden) frem og rejser fasan uden tilladelse.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Mogens Vestergaard Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0002

1.Slip på opharvet stub i modvind. Lucky Luke viser et passende stort og lidt
ungdommeligt søg, slagene er med varierende bredde og en del forkerte
vendinger. Farten er god til høj. Stilen er god. Hovedet føres i og under
niveau med ryg linje i en for det meste lidt kort galopaktion. Halen bæres i
niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren.  Lucky Luke
afprøves i yderligere 2 slip på stub og bevarer indtrykket fra 1 slip. 2 slip
kan han holdes for hare og der er chance til fasan uden Lucky Luke bringer sig
i kontakt med den. 3 slip mærker han fært og trækker frem i terræn og bringer
agerhøns på vingerne. Lucky Luke er rolig i opflugt.
0 præmie UK Claus Raahauge Kristensen   181

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 0012

Scarlett slippes i høj rapsstub i hård modvind. Viser i starten et passende
bredt søg, senere kommer der mere bredde på. Farten er høj og kontakten er
god. Stilen kan ikke beskrives i den høje rapsstub. Scarlett er ude i 5. slip
mere hvor der er kommet god bredde på udslagene, til tider med meget brede
udslag. Stilen er smuk med højt båret hoved, kraftfuld galopaktion og hale
ført med bevægelse. I 3. slip var der oplagt chance til agerhøns som makker
støder. En fugl flyver dårlig og tages og bringes til fører af Scarlett. I 4.
slip opnår den stand. Før vi i jagtbar situation flygter agerhøns uden hundens
skyld. Endnu en fugl flyver dårligt. Den apporteres til fører. I sidste slip
viser den respekt for flygtende hare. Opnår stand tæt på vej. Standen holdes
længe. På ordre rejser den præcis enlig agerhøne. Rimelig rolig i opflugt og
skud.
1.præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk Setter

Allan Nissen 9001

Lamison slippes på stub i modvind. Viser et bredt anlagt søg med passende
afstand mellem slagene og korrekte vendinger. Farten er høj og stilen er i
starten smuk, senere bliver stilen god med hovedet ført lavt, kraftfuld
galopaktion og pæn båret hale. Viser spontan sekundering af makkers markering.
2. slip på stub og olieræddiker bevares indtrykket fra tidligere og går
usvækket i dette lange slip og nu i smuk stil slippet igennem. Agerhøns ses i
luften uden det kan bedømmes. Opnår stram stand men løser selv. I enden af
marken opnår den endnu en stram stand, løser og følger op. Stand igen og på
ordre rejser den præcis fasan og der er komplet ro i opflugt og skud.
1.præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0027

DK12120/2015Borums Q Freja Engelsk Setter S-MP-ÅB-KL
Freja afprøves på opharvet stubmark i modvind. Afsøger marken i et tilpas
bredt anlagt søg, som bliver bredere anlagt, som slippet skrider frem. Farten
er høj. Stilen god til smuk, med hovedet ført i niveau med ryglinjen og
derover, tilpas- til god, langstrakt galopaktion, samt halerørelse.
Freja afprøves i yderligere et par slip, på henholdsvis raps- og stubmark.
Bevarer samme indtryk, hvad søg, fart og stil angår. I 2. slip på rapsmark
finder vi Freja i stand, ved siden af makkerhunden ved remisse. Førerne bliver
bedt om at koble og trække deres hunde fra området. Lige inden førerne kommer
frem, udløser begge hunde.
I 3. slip opnår Freja stand ved hegn. Inden vi når frem til hunden, går Freja
(sammen med makkerhunden) frem og rejser fasan uden tilladelse.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Mogens Vestergaard Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0014

Nazar starter i høj rapsstub og stub. Viser her et bredt søg med passende
afstand mellem slagene i høj fart og god kontakt. 2. slip på stub og spinat
viser her et meget bredt søg hvor stilen er smuk med højt båret hoved, flad
lang galopaktion og pæn båret hale. Har en kort markering ved mergelgrav og
søger rundt om, råvildt flygter og Nazar kan kalds fra. Makker bringer sig i
kontakt med fasan som Nazar ikke lastes for. 3. slip i olieræddiker er søget
som før. Mærker fært og arbejder på det, makker støder agerhøns som lå lige
foran Nazar.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 15.09.2019

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0016

Nadine slippes på havet stub op langs skovkant som lige skal søges af. Søger
ind på stub hvor den findes respekterende for flygtende fasaner, forud for
dette kan ikke bedømmes. Er ude med ny makker på stub og viser et bredt anlagt
søg med passende afstand mellem slagene og i god kontakt. Stilen er smuk med
hoved ført i ryglinje og en flad langstrakt galopaktion og pæn båret hale. Den
har en stand som den selv løser. 3. slip på stub bevares indtrykket fra
tidligere. Den har to gange stand, hvor den villigt går frem, men kan ikke
påvise vildt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad
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Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ESKILSTRUP 05.10.2019

Klintholms D. Asko DK13664/2016

Engelsk setter

Jan Marinussen 0007

1. Asko slippes i roer i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas brede
udslag. Farten er god. Asko opnår stand, går villigt frem på ordre, rejser
præcist fasan, ro i opflugt og skud, viser en fin apport.
2.Asko slippes på efterafgrøde i modvind. Viser et velanlagt søg med tilpas
brede udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk
til fortrinlig. Der trædes fasan op bagved Asko.
Forsætter.

International Vinderklasse
Plac.:1

John Bak
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Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

ASSENS 04.10.2019

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk setter

Sv.Aage Vad 0014

Neagu slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og veldækkende
bredsøg. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved og en smidig og
langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Opnår stand ved hegn.
på rejseordre avancerer den villigt frem og rejser agerhøns. Der skydes forbi.
Neagu forholder sig rolig i opflugt og skud. I 2 slip på stubmark er søg, fart
og stil som i første slip. Opnår stand ved hegn. Groft provokeret af
makkerhunden holder den standen længe. På rejseordre avancerer den villigt
frem og rejser agerhøne. Rimelig rolig i opflugt, men Neagu knaldapporterer på
bedste vis den fældede agerhøne. Fortsætter

International Vinderklasse
Plac.:4

Poul Aagaard Sørensen
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ASSENS 04.10.2019

Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0011

Sus slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og
veltilrettelagt bredsøg, som dog på et tidspunkt bliver noget offensivt,
hvilket føreren får rettet op på. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt ført
hoved og en let og smidig galopaktion. Halen bæres pænt med sparsomme
bevægelser. Viser spontan sekundering ved makkerhundens stand. Da makkerhunden
støder og preller agerhøns, forholder Sus sig rolig. Sus afprøves i yderlige
tre slip hvor den bevarer indtrykket af søg, fart og stil fra 1. slip. Sus er
i alle slip lydig og velført. 2. Slip bliver meget kort, da makkerhunden opnår
stand. I 3. slip på mark med efterafgrøder har Sus en stand uden påvisning af
vildt. I 4. slip på stubmark søger Sus op langs hegn og opnår stand. Inden
skytterne er på plads, letter hønseflok til højre for Sus. Den løser standen
og søger op langs hegnet, kommer tilbage og opnår ny stand. På ordre avancerer
den villigt frem og rejser agerhøne. Der skydes forbi. Sus forholder sig rolig
i opflugt og skud. Udviser god apportering på udkastet agerhøne. Fortsætter

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:1

Poul Aagaard Sørensen
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Melsgård U.Nirvana DK05511/2017

Engelsk setter

Kenneth Plesner 0016

Nirvanna starter på rapsstub i svag modvind. Søget er tilpas stort, velanlagt
og med korrekte vendinger. Farten er tilpas.  Stilen er smuk med højtbåret
hoved og halen ligeså. Makker finder fugl bag i terrænet. Senere støder
Nirvanna 2 agerhøns og preller.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stærkær
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Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0018

Scott starter på stub i god men svag vind, anlægger omgående et stort søg i
kraftfuld galop, gode afspark. Mangler lidt struktur og plan i søger, har
flere forkerte vendinger. Scott arbejder i høj fart og i en smuk stil, dog med
lidt lav hale, men med stor energi og jagtlyst.
2. slip på stub i god vind, arbejder Scott som før, men har nu mange forkerte
vendinger i begge sider. Arbejder fortsat med stor jagtlyst.
3. slip på stub i god vind arbejder Scott igen med stor energi, men har igen
flere forkerte vendinger. Slutter med at forfølge hare, men kommer dog snart
tilbage, og fortsætter sit søg.
Ingen præmie, UKL
412, Kim Nielsen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Kim Nielsen
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Trille DK07564/2016

Engelsk setter

Curt Jensen 0017

Trille starter på rapsstub i svag modvind. Søget er lidt tilfældigt anlagt og
den går bagud og støder fasan i dårlig vind.  Er rolig da fasanen flygter.
Stilen er smuk med højtbåret hoved, der er halerørelse. God galopaktion.
Makker finder fugl. 2. slip på stub. Går som i første slip, vi ser ingen fugle
3. slip på olieræddiker. Går her i et stort og velanlagt søg, lagt godt på
vinden. Er lydig og velført. Makker finder fugl. Dette vil ikke lykkedes i
dag, har haft flere chancer til fugl.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Søren Stærkær



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

HOLBÆK 08.09.2019

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 0003

1 slip på stub i svag modvind. Scarlet søger i starten med passende brede
udslag foran sin fører, senere er søget meget stort med passende dybe udslag
dog mest til venstre for føreren. Farten er meget høj. Stilen er smuk til
fortrinlig. Hovedet førers over niveau med ryg linje i en langstrakt let
galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med bevægelse. God kontakt til
føreren. Scarlet  støder single agerhøne. En oplagt chance. Scarlet har i
slippet et par markeringer på småfugle men løser selv. 2 og 3 slip på stub og
brak søger Scarlet som tidligere med bedre udnyttelse af højre side. Scarlet
trættes til slut.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

HOLBÆK 08.09.2019

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0019

Martha starter på stub i god men svag vind, anlægger et godt arealdækkende søg
med gode udslag på marken (har dog enkelte forkerte vendinger). Arbejder i god
kontakt til sin fører, med stor energi og jagtlyst, i en fortrinlig stil, med
højt båret hoved og med livlig hale, i en let og livlig galop.
2. slip på stub i god vind arbejder Martha igen godt på marken, med passende
afstand mellem slagene, og i god kontakt.
3. slip på græs og stub i god vind arbejder Martha godt som før, dog nu lidt
mere selvstændigt, og har et par stik langt frem på marken. Opnår stand i
kartoffelmark, men løser snart selv, og jeg ser agerhøns flygte foran Martha
på lang afstand, uden det kan bedømmes yderligere.
4. slip på stub i god vind arbejder Martha godt som før, får kontakt med en
hare, som forfølges.
5. slip på stub i god vind arbejder Martha igen fint, men trættes sidst i
dette slip.
Ingen præmie UKL.
412, Kim Nielsen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Kim Nielsen
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Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0023

Dylan starter på stub i god men svag vind, anlægger omgående et stort
arealdækkende søg, med gode og brede udslag på marken, tilpas afstand mellem
slagene. Arbejder i god kontakt til sin fører (særdeles god), arbejder i høj
fart og i en fortrinlig stil, en stor hund, men med højt båret hoved og med
livlig hale.
2. slip på græs i god vind arbejder Dylan godt som før, holdes for en
springende hare.
3.+ 4. slip på stub i god vind arbejder Dylan igen godt på marken. Har ved
brak en chance til agerhønseflok, som ikke udnyttes, viser dog respekt ved
opslugt.
5. slip på stub og brak i god vind får Dylan hurtigt kontakt med enlig
agerhøne, opnår stand men løser selv, og og enlig agerhøne flygter og her er
Dylan noget urolig ved opflugt
Ingen præmie ÅKL
412, Kim Nielsen

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Nielsen
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Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0022

Nazar starter på stub i god vind, anlægger omgående et godt søg med gode
udslag på marken, tilpas afstand mellem slagene, stort format. Arbejder i høj
fart og i en fortrinlig stil med højt båret hoved og med livlig hale, i god
kontakt til sin fører. Har et par markeringer men løser selv. Arbejder med
stor energi og jagtlyst.
2. slip på græs og stub i god vind, arbejder igen med stor energi,  roder lidt
på fod men kaldes til orden. Bliver nu lidt selvstændig. Senere holdes Nazar
for en springende hare, slutter med stand, men løser selv.
3. slip på stub og brak i god vind, har Nazar først flere markeringer langs
gærde, men læser selv. Snart herefter har Nazar en chance til agerhøns i brak,
som ikke udnyttes, viser dog respekt ved opslugt.
Ingen præmie ÅKL
412, Kim Nielsen

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Nielsen
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Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0026

Nadine starter på stub i god men svag vind, anlægger omgående et stort søg med
gode, brede udslag på marken, korrekt på vinden. Arbejder i høj fart og i en
fortrinlig stil med højt båret hoved og med livlig hale. Opnår 2 gange stand:
Først løser Nadine selv, men senere går villigt frem på ordre, men uden vildt.
2. slip på græs i god vind, arbejder Nadine godt som før, med stor energi og
jagtlyst, holdes for en springende hare. Slutter med stand, avancerer
behersket frem på ordre, men uden vildt.
3. + 4. slip på stub i god vind, arbejder Nadine godt som før. Sidst har
Nadine en spinkel chance til fugl, som makkerhunden finder. Nadine trættes
sidst i slippet.
Ingen præmie ÅKL
412, Kim Nielsen

Åben klasse
Præm.:IP

Kim Nielsen
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Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk Setter

Allan Nissen 0017

Lamisson slippes på græs og efterafgrøder i modvind og anlægger i høj fart et
stort for det meste veldækkende søg i god kontakt. Enkelte forkerte vendinger.
Har en kort markering, løser selv. Stilen er lidt varierende fra god til meget
god med hovedet ført i og over ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion og
halen ført lidt under niveau af ryggen og uden bevægelse. Har en stor chance
til 4 agerhøns, der trædes op af makkerfører, mod slut af slippet. Afprøves i
yderligere 2 slip. I 2. slip på majsstub søger han stort og flot. Ved skel
opnår han stand, løser, ny stand som også løses inden skytter er på plads.
Søger i medvind ned langs skel og støder herved enlige agerhøne og umiddelbart
efter letter yderligere 3-4 agerhøns, viser straks respekt, da fuglene
flygter. I 3. slip i eng og græs søger han stort, opnår stand, men løser selv.
Slutter med stand, går villigt frem på ordre og forsøger at udrede fært. En
stor flok agerhøns letter noget til venstre for hunden. Ingen pr. Bkl.

Brugsklasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Glitterdalens B-Blaze SE21697/2015

Engelsk Setter

0004

Blaze startes i skrå modvind på græs. Her går den i en høj fart og i en god
til smuk stil med højt ført hoved og hale og en kraftfuld galopaktion. Søget
er stort og velanlagt. Den tager stram stand ved hegn. Da vi kommer op letter
agerhøne ret foran Blaze Der er ro i opflugt og skud. Apporten er noget
sjusket.
Den prøves igen på stub, hvor den arbejder godt. Makker finder fugl.
I næste slip på opharvet stub bliver søget efterhånden lidt åbent.
I sidste slip på stub går den frem i terrænnet og tager stand for løbende høns
ved hegn. Blaze følger godt op, men magter ikke at sætte hønsene der letter.
Blaze er rolig da de flygter.
2. præmie

Brugsklasse
Præm.:2

Erik Lykkegaard Winkler
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flasch DK05173/2017

Engelsk Setter

Leif Andersen 0017

Flasch startes i modvind på stub. Den starter med kortvarigt at forfølge
makker. Den kaldes til orden og går herefter i en god stil med højt ført
hoved, en passende høj haleføring og en god galopaktion. Søget er passende
stort og til tider lidt åbent. Den kan holdes for hare. Kortvarig stand som
den selv løser inden vi når op.
I 2. slip på stub anlægger den et godt søg i høj fart.
I 3. slip opnår Flasch hurtigt stand ved hegn. Da vi er oppe letter agerhøns
på den anden side af hegnet.   På rejseordre rykker Flasch hårdt frem og tager
smuk højrejst stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist
agerhøns. Ved opflugt og skud preller den.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk Setter

Robert Paulsen 0006

Starter på stub i modvind, Anlægger her et godt anlagt søg med gode udslag.
Stilen den er god med hoved ført over ryg med en kraftig galop og halerørelse.
Makker finder fugl. 2 slip på stub, viser her et godt velanlagt søg og i god
kontakt, den opnår stram stand på åben mark, den avancere villigt frem på
ordre og rejser hønseflok der er ro i flugt og skud.  1 præmie ukl. 419 Allan
Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Bredsgaard
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Glitterdalens B-Blaze SE21697/2015

Engelsk setter

Marie-Louise Sjöberg 0011

Vi har Blaze ud i tre slip på dagen i modvind og på stub anlægger i alle tre
slip et godt anlagt søg med korrekte vendinger og med god udnyttelse af vind
og terræn. Stillen den er god med hoved ført over ryg med en langstrakt galop
og halerørelse. Har en stand i første som den selv løser. i sidst  slip har
den først chance til agerhøns som den kommer for tæt på, og som flygter, der
er respekt. Fortsætter og opnår kort efter stram stand ved markskel, den
avancere villigt frem på ordre og rejser agerhøns der er ro i flugt og skud.
2præmie
Åbenkl.  419 Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:2

Allan Bredsgaard
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Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk setter

Allan Højrup 0003

Engelsk Setter Senja´s Tessa slippes i efterafgrøde i modvind. Farten er god
til høj. Stilen er smuk, hovedet føres i eller over ryglinie, en god let
aktion, momentvis halerørelse. Søger stort og godt foran sin fører. Chance til
hønseflok, partner finder, hun holdes ved makkers stand. 2. Slip på stub,
viser Tessa et meget stort bredsøg med passende afstand mellem slagene, kunne
dog komme længere ud i højre side, vender rigtigt i vinden. Senere i roer går
Tessa igen stort og godt, dog et enkelt slag bagud. Slutter formiddagen i et
kort slip på stub. Går som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre,
rejser præcist hønseflok, ro i opfløj, og skud, der fældes ikke fugl, på grund
af sikkerhed, fuglene flyver over offentlig vej.
Senere viser Tessa god apport på udkastet fugl.
Fortsætter.
381. Niels Erik Krüger

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Niels Erik Krüger
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HERNING 06.10.2019

Nordvestjyden's Issy DK05183/2014

Engelsk Setter

Egon Dynesen 0017

Issy slippes på brakmark senere eng i svag modvind, her viser den et godt
anlagt jagtsøg foran sin fører. Farten er god og stilen er god med høj
hovedføring i en kort galopaktion med halebevægelse. Issy har chance til
agerhønseflok som makkerhund støder. Issy er ude i yderligere 4 slip på
skiftende afgrøder og hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på
brakmark i modvind har Issy chance til hønseflok som makkerhund finder. I
3.slip på brakmark i modvind opnår Issy højrejst stand, på ordre avancere den
villigt og rejser præcis fasan, Issy er rolig i opflugt og skud og viser
efterfølgende prima apport. Der var chance til fasan i slippet som dommer
træder op bag Issy. I 4.slip på stubmark i modvind har Issy chance til
agerhøne som makkerhund finder og behandler. Forsætter kat.3

International Vinderklasse
Plac.:6

Brian Hinge Krogh
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Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk setter

Kristian Fly 0021

Chanell slippes på brakmark senere eng i svag modvind, her viser den et godt
jagtsøg foran sin fører. Farten er fra lav til god og stilen er acceptabel til
god med høj hovedføring i en kort galopaktion med halebevægelse. Chanell
støder agerhøne i god vind og udviser prompte respekt, Chanell har yderligere
chance til agerhønseflok som makkerhund støder. Chanell er ude i yderligere 2
slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på brakmark i modvind
opnår Chanell delvis liggende stand, på ordre avancere den villigt i flere
tempi og rejser lidt upræcis fasan. Chanell er komplet rolig ved opflugt og
skud, der skydes forbi. Senere viser Chanell ro ved skud samt prima apport på
udkastet fasan. Forsætter kat. 2B

International Vinderklasse
Plac.:4

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

FØLLENSLEV 27.09.2019

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0002

Jagtstormens Asarek starter i modvind i kartofler. Viser et stort og for det
meste godt anlagt bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Slutter med at
gå over bakke, og er ude af syne et stykke tid, fasan ses i luften,
situationen kan ikke bedømmes. Farten er høj, stilen er smuk, hovedet føres i
eller over ryglinie, en langstrakt aktion, momentvis halerørelse.
2. slip i efterafgrøde, fart og stil som i første slip. Søget er meget stort,
og alt for åbent, og uden den fornødne kontakt. Opnår stand langt ude til
venstre, holder standen længe, avancerer i flere tempi påviser ikke vildt.
Ingen præmie BK.
381 Niels Erik Krüger

Brugsklasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0001

Pvn´s Nazar slippes i kartofler i modvind. Viser et stort og veltilrettelagt
bredsøg, med passende afstand mellem slagene, bruger vind og terræn på bedste
vis. Farten er høj. Stilen er smuk, hovedet føres i ryglinie, en langstrakt
let galopaktion, pæn ført hale med momentvis rørelse. God kontakt.
2. slip på raps, går som i første slip.
3. slip i mose og vintersæd. Viser et rigtig godt jagtsøg i det svære terræn,
igen god kontakt til fører. Går usvækket i 25 min.  Sener i brak og skrub,
igen et fornuftigt jagtsøg, opnår stand i remise, følger godt op af flere
omgange, kommer til at støde fasan, rolig i opfløj. Prøves senere i raps,
viser flere gode udslag, begynder at vise træthed. Viser spontan sekundering
for makkers liggende stand.
Ingen præmie BK.
381. Niels Erik Krüger

Brugsklasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0009

PVN?s Nadine starter på eng og brak i god vind. Viser et godt jagtligt søg i
det svære terræn. Fasan flygter fra foderstribe, hvor Nadine befinder sig.
Situationen kan ikke bedømmes. Opnår senere stand, avancerer noget trægt, kan
ikke påvise vildt. Ny stand, løser selv. Partner finder og behandler fasan.
2. slip i raps. Farten er høj, stilen fra god til smuk, hovedet føres i
ryglinie, enkelte gange under, en dejlig let aktion, pænt ført hale uden
bevægelse. Opnår stand, er igen træg i avancen, påviser ikke vildt. Partner
finder hønseflot.
Ingen præmie BK 381 Niels Erik Krüger

Brugsklasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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Sisto DK18938/2017

Engelsk setter

Jan Andreasen 0003

Sisto starter i modvind i kartofler senere stub og græs, Farten er høj, stilen
smuk, hovedet føres i eller over ryglinie, en god kraftfuld aktion, pænt ført
hale med momentvis rørelse. Søget er stort, og godt tilrettelagt, med passende
afstand mellem slagene. Slutter med at vise nogen interesse i hegn. Holder
fart og stil i det lange slip.
2. slip i mose, eng og raps. Arbejder fornuftigt i mose og eng, følger op på
fært ved grøft, fasan flygter fra området, Sisto viser respekt,.På rapsen
viser Sisto nogle gode udslag, trættes til sidst. Afprøves en sidste gang, i
hegn, mose og vintersæd, går fornuftigt. Chance til to gange fugl, som ikke
udnyttes.
Ingen præmie BK.
381 Niels Erik Krüger

Brugsklasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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KALUNDBORG 27.09.2019

Brit DK07560/2016

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0005

Brit slippes i roemark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et godt
samarbejde med fører. Farten er god, stilen kan ikke bedømmes. Der ses ingen
fugle i slippet. Brit er ude i yderligere 4 slip i skiftende afgrøder. I
2.slip i roemark i modvind, opnår Brit højrejst stand, da fører går op til sin
hund, træder han agerhøns op bag Brit. På ordre avancere Brit villigt uden
påvisning af vildt, senere i slippet opnår Brit ny højrejst stand, den
avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. I 4.slip på stubmark i
modvind, her viser Brit et stort velanlagt bredsøg i et godt samarbejde med
fører. Farten god og stilen er god med høj hovedføring i en lidt kort
galopaktion og halen bæres pænt med momentvis bevægelse. Der ses ingen fugle i
slippet. I 5.slip på stubmark i modvind, oplagt chance til hønseflok som
makkerhund finder og behandler. Ingen Præmie BKL 176 Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0009

Lamison slippes i roemark i modvind, her viser den et stort offensivt bredsøg
i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen kan ikke bedømmes.
Lamison opnår højrejst stand ved gærde som holdes længe. Da fører og skytter
er på plads, avancere Lamison villigt på ordre og rejser præcis agerhøne,
Lamison er komplet rolig i opflugten og skud, der skydes forbi. Senere
udkastes agerhøne for Lamison som udviser ro ved skud og efterfølgende prima
apport. I 2.slip på stubmark i modvind, kort efter Lamison er sluppet støder
den en hønseflok og udviser prompte respekt. Efterfølgende viser Lamison et
stort og offensiv bredsøg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og
stilen smuk med høj hovedføring i en langstrakt og kraftfuld galopaktion med
halebevægelse. Lamison opnår højrejst stand, som den selv løser da fører og
skytter er på plads. 1.præmie BKL 176 Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:1

Brian Hinge Krogh
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Vissenbjerg 29.09.2019

Kenzo DK07559/2016

Engelsk setter

Søren Rydahl Gotthard 0007

1. slip på stub i modvind. Kenzo anlægger et meget stort og velanlagt søg med
stor arealdækning, udnytter terræn og vind på bedste vis. Farten er høj.
Stilen er smuk med højt båret hoved, en flad og langstrakt galop i en kraftig
aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Kenzo opnår højrejst
stand, avancerer villigt på ordre i flere tempi og følger godt op langs hegn,
opnår påny stand ved hegn, avancerer her igen villigt på ordre og rejser
præcist fasankok, ro i opflugt og skud, der skydes i luften. Kenzo udvider god
apport på udkastet fugl.
2. slip i efterafgrøde i modvind. Søget er prima anlagt i absolut topklasse,
fart og stil som 1. slip. Kenzo opnår højrejst stand, avancerer villigt på
ordre, kan ikke påvise vildt.
FORTSÆTTER

International Vinderklasse
Plac.:5

Joakim Skovgaard Larsen
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Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0018

Lamison slippes på stubmark i god vind. Viser her et meget stort og meget
velanlagt bredsøg med dybe udslag. Søger til hegn hvor han opnår liggende
stand. På ordre avancerer han villigt og i rejsningen tager han høne.
Apporterer denne korrekt.
I andet slip starter Lamison med at respektere høns, som lå i hegn bagved
hundene. Viser herefter en del interesse i hegn trods førerens protester.
Makkerhund finder fugl.
I et sidste slip søger Lamisson for det meste i et velanlagt bredsøg, dog med
afstikker i lille majsmark. . Spinkel chance for enlig høne som lå i kanten af
skov.
Vi kaster sluttelig en fugl for Lamison. Viser ro i udkast og skud. God
apport.
                                                                Fortsætter.

International Vinderklasse
Plac.:4

Jørgen Gordon Andersen
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Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0004

1. slip på stub i modvind. Sus anlægger et meget stort velanlagt søg med prima
udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret
hoved, en flad og langstrakt galop i en smidig aktion, halen føres i ryglinie
med momentvise bevægelser. Sus opnår højrejst stand, avancerer villigt på
ordre, kan ikke påvise vildt. Opnår igen højrejst stand, avancerer meget
villigt på ordre og rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og skud, udviser en
god apport på to agerhøns.
2. slip på stub i sidevind. Sus udnytter vind og terræn på bedste måde i de
lidt besværlige forhold. Fart og stil som 1 .slip. Sus findes i sekundering af
makkerhund som dog løser ud.
3. slip på efterafgrøde i modvind. Sus søger som i 1. slip, til tider lidt
offensivt, fart og stil som 1. slip.
FORTSÆTTER

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Joakim Skovgaard Larsen
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Vissenbjerg 29.09.2019

Tobølbjergs N-Frey DK09784/2016

Engelsk setter

Poul Aagaard Sørensen 0020

Frey anlægger på stubmark et meget stort og meget velanlagt bredsøg med gode
udslag. Farten er høj, stilen er smuk. Kraftfuld galopaktion. God kontakt til
fører. Spinkel chance for enlig høne, som flygter noget fremme i terræn. Opnår
herefter stand. Avancerer og rejser villigt enlig høne. Ro i opflugt og skud.
Fuglen kan ikke fældes af sikkerhedsmæssige grunde.
I andet slip starter Frey med at respektere hønseflok som flygter fra hegnet
bagved hundene. Viser herefter igen et godt søgsoplæg og slutter med stand ved
skovkant. Inden fører når frem, flygter enlig høne ret foran Frey. Viser flot
respekt.
Vi kaster en høne for Frey. Ro i udkast og skud. Viser god apport.
                                                               Fortsætter.

International Vinderklasse
Plac.:6

Jørgen Gordon Andersen
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Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0016

Odin slippes på stubmark i god vind. Han anlægger her et meget stort og meget
velanlagt bredsøg i god kontakt til fører. Farten er høj. Stilen er smuk.
Kraftfuld galopaktion. Odin opnår stand. På ordre avancerer og rejser han
hønseflok. Ro i opflugt og skud. Der skydes forbi.
 I andet slip viser han igen et godt søgsoplæg. Respekterer råvildt. Opnår
senere stand. Avancerer og rejser villigt hønseflok. Ro i opflugt og skud.
Fuglene kan ikke fældes af sikkerhedsmæssige grunde. Apporterer senere
udkastet fugl. Viser ro i udkast og skud. God apport.
                                                      Fortsætter.

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:1

Jørgen Gordon Andersen
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danceætten´s legrey de malou se54472/2018

Engelsk setter

Nis W.Griffel 0011

Grey slippes på efterafgrødemark hvor han i starten anlægger et meget bredt,
men lidt offensivt søg, ligesom han her skal dirigeres meget med fløjten.
Senere i slippet viser han et meget velanlagt og selvstændigt bredsøg med dybe
udslag. Farten høj, stilen præges af høj hovedføring, hængende død hale, lang
flad galopaktion. Opnår stand. På ordre avancerer og rejser han meget
behersket hønseflok. Komplet ro i opflugt og skud. Der skydes to fugle som
begge apporteres korrekt.
Senere viser Grey igen samme store format som tidligere. Opnår stand.
Avancerer denne gang villigt og rejser præcist høns. Ro i opflugt og skud. Der
kan ikke fældes fugl af sikkerhedsmæssige grunde.

Fortsætter.

International Vinderklasse
Plac.:3

Jørgen Gordon Andersen
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Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0029

Starter på stub i modvind, Anlægger et noget ungdommeligt søg, med en del
forkerte vendinger, Farten den god. Stilen den er god med hoved ført i
ryghøjde med en kraftig  galop og halerørelse.Vi prøver den i flere slip på
dagen, hvor den viser samme indtryk, forfølger hare kort, kaldes til orden,
har et par gode chance til agerhøns som makker finder. Ingen præmie ukl.419
Allan Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Bess DK07562/2016

Engelsk Setter

Ole Knudsen 0022

Bess slippes på stub i modvind, hvor den starter i et passende stort og
velanlagt søg. Senere i slippet bliver søget noget fremadrettet uden den
fornødne arealdækning. Farten er god. Stilen er med hovedet båret i niveau med
ryglinjen, aktion kunne ønskes mere intens og med mere stræk, halen bæres pænt
uden bevægelser. Har i slippet flere skarpe markeringer, som den selv løser.
I 2. slip på stub, arbejder Bess i et søg af variende størrelse, hvor der
kunne ønskes mere bredde og en større arealdækning. Har igen flere skarpe
markeringer, som den selv udløser.
Prøves i et kort sidste slip, hvor den har en stand uden påvisning af vildt,
og efterfølgende har svært ved at løsrive sig fra området.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0028

Starter på stub modvind, anlægger her et ungdommelig søg med gode udslag.
Farten den er god. Stilen den er god, med hoved ført over ryg og med en
kraftig langstrakt galop med halerørelse.2 slip på stub og græs, søget er nu
bedre og godt anlagt på vinden , den holdes flere gange for hare, lydig og
velført.prøver den et par gange mere hvor den viser samme gode indtryk. Har en
oplagt chance til agerhøns, mit på åben mark, som den kommer for tæt på, og de
bringes til flugt, kaldes til orden. ingen præmie ukl.
419 Allan Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk setter

Asger Mogensen 0017

Lammefjordens Scarlet anlægger på stub i side- og modvind et passende stort,
men i perioder noget ungdommeligt og cirklende anlagt søg, hvor der kunne
ønskes mere kontinuitet. Farten er god. Stilen er smuk med hovedet båret i
niveau med ryglinjen, langstrakt galopaktion og pæn haleføring med momentvise
bevægelser.
Scarlet afprøves i yderligere 4 slip, hvor den arbejder som i første slip. Har
i 2. og 5. slip chance til agerhøns, som makkerhunden påviser på anvist
terræn.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0039

1. slip på stub senere græs i modvind. Dylan anlægger et passende stort søg,
til tider et meget stort søg. Søgsoplæg skæmmes af fokus på småfugle. Farten
er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en god galop i en energisk
aktion, halen føres i ryglinie med bevægelser.
Dylan afprøves i yderligere fire slip på rapsstub og stub i modvind. Søgsoplæg
bedres med mindre fokus på småfugle, fart og stil som 1. slip. I 3. slip på
stub kan Dylan holdes for hare. I 4. slip har Dylan chance til agerhøns som
makkerhund bringer sig i kontakt med. I 5. slip letter flere fasaner hvor
Dylan befinder sig og Dylan forfølger.
INGEN PRÆMIE

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk setter

Arne Larsen 0036

Starter på stub i modvind. Anlægger her et passende stort søg med nogle
forkerte vendinger, Farten den god til høj. Stilen den er god med hoved ført i
ryg højde med en kraftig galop og momentvis halerørelse. Vi prøver den flere
gange på dagen hvor den har chance til fugl og slutter i sidste slip med at
forlade terræn med hare med makker. Ingen præmie Åbenkl.  419. Allan
Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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HERNING 20.09.2019

Nordvestjyden's Issy DK05183/2014

Engelsk Setter

Egon Dynesen 0011

Issy slippes på stubmark i modvind, her viser den et fremadrettet og åben søg
i et mangelfuld samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj
hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Issy opnår højrejst
stand og da højre skytte er på plads flygter hønseflok ret foran Issy som
preller i opflugt og skud. Ingen præmie BKL 176 Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0001

Nia slippes på græsmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et godt
samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er god til smuk med høj
hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Nia opnår højrejst
stand ved hegn, Nia løser standen og slår under vind, herved støder den en
fasan og viser prompte respekt ved opflugten, senere opnår Nia ny højrejst
stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. I 2.slip på
stubmark i modvind, her viser Nia et stort velanlagt bredsøg med dybe udslag
og god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj og stilen er smuk med høj
hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Nia opnår højrejst
stand, den avancere villigt på ordre og rejser præcis hønseflok. Nia er rolig
i opflugten, men lidt urolig i skud efterfølgende viser Nia en prima apport på
2 skudte agerhøns. I 3.slip på olieræddikermark senere stubmark i modvind er
søg, fart og stil som i 2.slip og Nia viser stor intensitet og udholdenhed i
det lange slip. 1. præmie BKL  176 Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:1

Brian Hinge Krogh
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Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0003

Odin slippes på stubmark i modvind, her viser den et særdeles velanlagt
bredsøg med dybe udslag og god udnyttelse af vind og terræn i et godt
samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er god til smuk med høj
hovedføring i kraftfuld galopaktion med halebevægelse, momentvis er
galopaktionen lidt vuggende. Der ses ingen fugle i slippet. Odin er ude i
yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på stubmark
i modvind, Odin viser spontan sekundering da makkerhund finder og behandler
hønseflok. Dette var en chance til fugl for Odin. I 4.slip på stubmark i
modvind, makkerhund finder og behandler agerhøns. Dette var en chance til fugl
for Odin. Ingen præmie BKL  Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HERNING 20.09.2019

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0002

Kaisa slippes på græsmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et
godt samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er god med høj
hovedføring i en lidt kort galopaktion med halebevægelse. Kaisa spontan
sekundere ved makkerhunds resultatløse stand. Chance til fasan som makkerhund
støder. Kaisa er ude i yderligere 4 slip hvor søg, fart og stil er som i
1.slip I 3.slip på stubmark i modvind, opnår Kaisa  højrejst stand ved
skovkant, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. I 5.slip på
stubmark i modvind, opnår Kaisa højrejst stand ved hegn, den avancere villigt
på ordre i flere tempi og rejser præcis agerhøns. Kaisa viser ro i opflugten,
men apportere den fældede i ved skud. 2 præmie BKL 176. Brian H. Krog

Brugsklasse
Præm.:2

Brian Hinge Krogh
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flasch DK05173/2017

Engelsk setter

camilla møgelhøj 0021

Flasch slippes på stub i modvind, og viser et stort og til tider noget
fremadrettet søg, hvor der forekommer en del forkerte vendinger. Farten er
høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i ryglinie, en lang smidig galopaktion
og pæn ført hale. Flasch opnår stand og avancerer villigt på ordre men kan
ikke påvise vildt. Flasch kan i slippet holdes for råvildt.
Flasch afprøves i yderligere 3 slip, hvor søget er noget ustruktureret og har
2 stand uden påvisning af vildt. Der er i 2. slip chance til agerhøns.
Ingen Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad
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Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0002

Lammefjorden's Luckys Luke slippes i roer i modvind, anlægger et stort noget
ungdommeligt anlagt søg i høj fart støder med respekt en fasan,
2 slip i roer opnår hurtigt en højrejst stand, avancere kort på ordre, udpeger
præcist en fasan, helt rolig ved opflugt og skud.
3 slip i stub i modvind anlægger et passende stort søg med god kontakt har
enkelte forkerte vendinger, farten er her passende, stilen er god med hovedet
ført i ryglinje god lidt tung galop halen bæres med lidt bevægelser
1 pr i uk 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0022

Bjerndrup's Bæver slippes på stub og viser et stort og aftest godt anlagt søg,
med brede udslag. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie,
en lang kraftfuld galopaktion og en lavt ført hale.
Bæver afprøves i yderligere 4 slip hvor den bevarer indtrykket fra tidligere.
Dog bliver søget i sidste slip lidt fremadrettet. Der er chance til agerhøns i
2. og sidste slip.
Ingen Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0019

Nordvestjyden's Nia slippes på stub i modvind, og viser i starten et stort og
noget fremadrettet søg, men kaldes til orden og viser herefter et stort og
velanlagt bredsøg i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er
fortrinlig med en lang smidig galopaktion. Nia respekterer springende hare.
Nia afprøves i yderligere 4 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere.
I 3. slip opnår Nia stand og makkerhunden kommer til og bringer agerhøns på
vingerne. Nia er rolig i opflugt og skud. Vi prøver at få en færdig situation,
men det lykkes desværre ikke.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk Setter

Kurt Nedergaard 0018

Nordvestjyden's Odin starter ret frem i marken og forbigår en oplagt chance
til agerhøns, som makkerhunden bringer på vingerne. Odin preller de
overflyvende fugle.
Ingen Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0017

Vestsalling Cora slippes på stub i modvind og viser et par gode slag, men
begynder så at jagte småfugle og og støder herved hønseflok og viser respekt.
En oplagt chance.
Cora afprøves i yderligere 4 slip, hvor den oftest viser et passende stort og
godt anlagt søg, i god kontakt til føreren. Til tider jagtes der lidt
småfugle. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en lidt
tung og til tider kort galopaktion og pæn ført hale.
I 3. slip Cora viser sekundering ved makkerhundens fuglesituation.
I 4. slip har Cora en stand uden påvisning og viser senere respekt for
råvildt.
I sidste slip viser Cora et godt anlagt søg og opnår stand. På ordre avancerer
den villigt og rejser præcist agerhøns og er rolig i opflugt og skud.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0008

Pvn's Nazar slippes i roer anlægger et godt søg i god kontakt ,makkeren finder
agerhøns
2 slip forbi går agerhøne
3 slip på stub her anlægger Nazar et stort meget velanlagt søg i høj fart i
god kontakt, stilen smuk med hovedet i og over ryglinje, god galop aktion,
halen bæres pænt, udholdende lydig og velført
4-5 slip på stub i modvind her trættes Nazar til slut
Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0012

Pvn's Nadine slippes i roer i modvind, der ses en agerhøne i luften og her er
Nadine lidt urolig kaldes til orden, 2 slip her nægter Nadine at sekundere
stående partner
Ingen Pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Senja's W. Ritt DK17112/2015

Engelsk setter

Simon Petersen 0015

Senja's W. Ritt slippes på stub i modvind, og viser et stort offensivt anlagt
bredsøg, i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt
båret hoved, en energisk galopaktion og pæn ført hale med bevægelser.
Ritt afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere.
I sidste slip opnår Ritt stand. På ordre avancerer den villigt i flere omgange
og rejser præcist agerhøns og der er ro i opflugt og skud.
1. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:1

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Setter Landet´s DKPeggy DK17712/2018

Engelsk Setter

Svend Jensen 0004

Setter Landet´s DKPeggy slippes i roer anlægger et godt søg i god kontakt,
udnytter vinden godt, farten er høj makkeren støder agerhøns, 2 slip i roer
arbejder igen godt støder sammen med partneren en flok agerhøns, kaldes til
orden da de flygter
3 slip på stub hurtigt opnår Peggy en stand, makkeren kommer til og går ind
foran Peggy og letter flere fasan kyllinger, Peggy er helt rolig mens alt
dette forgår, er rolig ved opflugt og skud.
4 slip på stub Peggy anlægger et stort og oftest velanlagt søg med gode udslag
og god kontakt, farten er høj, stilen god med hovedet ført i ryglinje god
energisk galop lidt hængende hale
1 pr i UK 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk setter

Anders Andersen 0020

Bjergagers Zika slippes på stub i modvind og viser et stort og oftest godt
anlagt søg, hvor der dog forekommer nogle forkerte vendinger.
Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en energisk til tider lidt
anstrengt galopaktion og pæn ført hale med livlige bevægelser.
Zika opnår stand. På ordre avancerer den behersket i flere omgange, men kan
ikke påvise vildt. Zika slutter med at forfølge en hare.
Ingen Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Nadim DK18941/2017

Engelsk setter

Jens Aage Madsen 0001

Nadim slippes i roer i modvind anlægger et noget ungdommeligt søg farten er
høj stilen ej bedømt, chance til en fasan som partner finder.
2 slip i roer støder sammen med partner agerhøns er acceptabel rolig da de
flygter
3 slip på stub farten er i starten høj stilen god til smuk hovedet bæres højt,
god galop aktion spil i halen, hurtigt bliver Nadim noget træt
Ingen pr i UK 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 13.09.2019

Luna DK18942/2017

Engelsk setter

Jens Aage Madsen 0005

Luna slippes i roer i modvind anlægger et ungdommeligt søg i høj fart har en
chance til en fasan som partner finder. 2 slip i roer hurtigt opnår Luna en
højrejst stand, avancere villigt på ordre og udpeger præcist en agerhøne.
3 slip på stub i modvind her anlægger Luna et stort noget ungdommeligt søg i
god kontakt farten er meget høj stilen god med hovedet ført i ryglinje
kraftfuld galop aktion spil i en noget højt båret hale
1 pr i UK 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0007

Chaos slippes i god vind på brakmark, hun starter et passende stort bredsøg i
god kontakt til fører. Farten passende til høj. Stilen med god galopaktion,høj
hovedføring og spil i halen. Opnår hurtig flot højrejst stram stand. Inden
ordre går hun frem og rejser lille flok agerhøns som hun sluttelig preller.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk Setter

Henning Jensen 0013

Østkystens BL-Wilma starter i efterafgrøder. Søget er meget stort og særdeles
velanlagt i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen er fortrinlig,
med en lang jordvindende, smidig galopaktion. Wilma afprøves i yderlig 3 slip,
på stub og i brakmark. Bevare det gode indtryk fra første slip. Chance til
fasan, som makkerhunden finder. Opnår stand, men før vi når op, letter
agerhøns foran Wilma. Rolig i opflugt. Slutter med stand går villig frem på
ordre og tager skadet agerhøne. Er senere rolig i skud. Wilma er udholdende,
lydig og velført.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk Setter

Kristian Fly 0010

Vestsallings Cora starter i juletræer og senere i efterafgrøder. Søget er
stort og velanlagt i god kontakt til føreren. Farten er høj og stilen er smuk,
med høj hovedføring og en lang smidig galopaktion. Pæn hale med sparsomme
bevægelser. Opnår stand, går villig frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
2 slip i juletræer og i brakmark. Går som i første omgang. Cora afprøves i
yderlig 2 slip på stubmark. Bevare det gode indtryk fra tidligere. Chance til
agerhøns. Slutter med stand, avancere villig i flere tempi og rejser agerhøns.
Preller i opflugt og skud.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk Setter

Kenneth Asmussen 0005

Carlos slippes i god vind på stub og olieræddiker,han anlægger her et stort og
til tider selvstændigt bredsøg hvor kontakten til fører kunne være
bedre,bedres sidst i slippet til stort og velanlagt og god kontakt til fører.
Farten meget høj. Stilen med god kraftfuld langstrakt galopaktion,høj
hovedføring,halen føres hængende med sparsomme bevægelser. Ingen fugle i
slippet. Andet slip i høje olieræddiker og silende regn går han som sidst i
forrige slip. Ingen fugle. Sidste slip på græs og uhøstet korn går han som
forgående slip,støder her sammen med makker singlehøne med respekt.
Ingen Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Bjergagers Jasmin DK18044/2016

Engelsk Setter

Tommy Pedersen 0012

Bjergagers Jasmin starter i efterafgrøder. Søget er stort og velanlagt i god
kontakt til føreren. Farten er høj og stilen er smuk, med højt ført hoved og
en lang smidig galopaktion. Pæn hale med sparsomme bevægelser. Jasmin forlader
desværre prøven efter en hare.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk Setter

Anders Andersen 0006

Zika slippes i god vind på brakmark, hun anlægger her et stort og veldækkende
bredsøg. Farten høj. Stilen med lang smidig galopaktion, høj hovedføring og
pæn haleføring med gode bevægelser. Bliver kortvarig væk sidst i slippet. Zika
ses igen da makker opnår stand og går frem uden ordre og rejser og preller
lille flok agerhøns. Her kommer Zika lidt uroligt frem.Sikkert fra stand som
ikke kunne ses. Zika ude to slip mere på græs og uhøstet korn, Går her som i
første slip. Støder i sidste slip agerhøne som prelles et godt stykke. Zika
ellers lydig og velført.
Ingen Præmie ÅK..

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Det sydlige jylland 28.09.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0003

Ginny slippes i god vind på olieræddikemark,hun starter her i et stort og
selvstændigt søg bagud i terrænnet. hun kaldes til orden,og anlægger nu et
stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten meget
høj. Stilen fortrinlig med god lang smidig galopaktion,høj hovedføring og pæn
haleføring med livlige bevægelser,Ingen fugle. Andet slip går hun trods
silende regn igen stort og flot som i forgående. Ingen fugle. Sidste slip på
græs starter hun igen med et stort og velanlagt søg,opnår hurtig flot højrejst
stram stand. På ordre rejser hun villigt og præcis singlehøne med komplet ro i
opflugt og skud. Ginny har i slippene været været lydig og velført.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 12.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0004

Vestsalling Cora slippes på stub i modvind, anlægger et passende stort søg i
god kontakt, farten er passende ,stilen god med hovedet ført i og over
ryglinje, god galop lidt baghøj, halen bæres med lidt bevægelser, opnår stand
avancere villigt på ordre udpeger præcist en lille flok agerhøns, preller ved
opflugt og skud. ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 12.09.2019

Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0002

Setter Landet´s DKPil slippes på stub i modvind anlægger oftest et stort og
meget vel anlagt søg i god kontakt, farten er meget høj, stilen meget smuk med
hovedet ført over ryglinje og en lang flad galop aktion, halen bæres pænt med
sparsomme bevægelser, klasse hund,
2 slip chance til agerhønse flok som partner støder, 3 slip bevare indtrykket
kan holdes da rådyr flygter
4 slip partner påviser agerhøns noget frem i terrænet, 5 slip hurtigt opnår
Pil en stand i  u høstet hestebønner, avancere villigt på ordre og udpeger
præcist en stor flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. 1 pr i UK 166
Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 10.09.2019

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk setter

Jørn Morthorst 0012

Tobølbjergs Lulu slippes på stub i modvind, støder med respekt en agerhøne
2 slip på stub i modvind her anlægger hun et meget stort og meget vel anlagt
søg i god kontakt, farten er meget høj, stilen god med hovedet ført i ryglinje
god lidt baghøj galop udnytter den store stub på bedste vis, udholdende lydig
velført, 3 slip opnår hurtigt en stand, avancere på ordre og udpeger præcist
en lille flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. 1 pr i AK 166 Allan
Nissen.

Åben klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 10.09.2019

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0009

Nordvestjyden's Nia slippes på stub i modvind, anlægger et stort og velanlagt
søg i høj fart, stilen er smuk med højt båret hoved god flad galop aktion
halen bæres med lidt bevægelser, god kontakt, partneren påviser agerhøns.
2 slip på stub, igen anlægger Nia et stort og meget velanlagt søg i høj fart,
udnytter vind og terræn på bedste vis, opnår en liggende stand på avance ordre
korrigere hun og nu er standen stående her efter rejser hun villigt på ordre
en flok agerhøns i 2 tempi, helt rolig ved opflugt og skud.
3 slip bevare indtrykket udholdende lydig velført 1 pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 10.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0006

Vestsalling Cora slippes på stub i modvind farten er passende høj stilen god
med hovedet båret højt kraftfuld lidt baghøj galop, spil i halen støder en
flok agerhøns ved skel, kaldes til orden.
2 slip arbejder her i et begrænset søg hvor udslagene kunne ønskes større
makkeren finder agerhøns
3 slip chance til agerhøne
Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 10.09.2019

Pvn's Nazar DK13322/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0013

Pvn's Nazar slippes på stub i modvind har i første slip straks en chance til
agerhøne som makkeren støder.
2 og 3 slip her anlægger Nazar et stort og veldækkende søg i god kontakt
farten er høj stilen god til smuk med hovedet ført i og over ryglinje god flad
galop, halen bæres pænt uden bevægelser afprøves længe
4 slip opnår ved skel en stand, løser selv opnår ny stand, avancere hårdt på
ordre og udpeger præcist en flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. 1
pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race
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ØLGOD 10.09.2019

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0011

Pvn's Noah slippes på stub i modvind, opnår straks stand, nægter at avancere
på ordre
Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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ØLGOD 10.09.2019

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0010

Pvn's Nadine afprøves i 2 slip på stub i modvind anlægger et stort meget
velanlagt søg i høj fart og en smuk stil med hovedet båret pænt højt god flad
galop aktion halen bæres pænt, god kontakt
opnår en stand, avancere villigt på ordre i tempi udpeger præcist agerhøns er
noget urolig ved opflugt skal kaldes til orden, helt rolig ved skuddet.
På grund af uro ved opflugten for Nadine i dag en 2 pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:2

Allan Nissen
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ØLGOD 10.09.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0001

Ginny slippes på stub og eng i modvind anlægger et ungdommeligt søg, i høj
fart og en smuk stil, hovedet bæres højt og galoppen er for det meste lang og
flydende, halen bæres med bevægelser
Ginny afprøves i 4 slip på dagen og bevare indtrykket, har flere chancer til
agerhøns og en enkelt chance til en fasan. Ingen pr i UK 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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HOLSTED 15.09.2019

Ask DK04161/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0012

12. Ask. Engelsk setter. H. Fører: Sarah Jensen
Ask slippes på græs eng i modvind, søget er stort og bredt med dybe udslag.
Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved og en kraftfuld
galopaktion, halen bæres pænt. Nægter at sekunder makkerhunds stand går forbi
trods føres protester, rejser fasan og preller langt.
Ingen præmie. Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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HOLSTED 15.09.2019

Senja's V. Ingo DK06762/2015

Engelsk setter

Tage Skov 0011

11. Senja´s Ingo Engelsk setter. H. Fører: Tage Skov.
Senja´s Ingo slippes på græs eng i modvind, søget er meget stort med brede og
dybe udslag passende afstande mellem slagene, farten er høj. Stilen er smuk,
med højtbåret hoved og en kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt. Opnår smuk
højrejst stand makker hund kommer til bagved og tager også stand makkerhunds
fører får besked på at koble sin hund, med den går forbi og rejser en fasan
som ligger ret foran Ingo, det er en jagtbar situation, og jeg skyder, Ingo er
meget provokeret af makker hunden, som preller på fasanen, den er dog
acceptabel rolig i opflugt og skud. 2. Slip på efterafgrøder, opnår stram
stand går på ordre villigt frem kan ikke påvise vildt, vi ser ingen fugle i
slippet. 3. Slip i kartofler, jagter godt foran sin fører, men trættes mod
slutning af slippet.
2. Pr. Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:2

Robert Paulsen
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HOLSTED 15.09.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0004

04. Vestsalling Cora. Engelsk setter. T. Fører: Kristian Fly.
Vestsalling Cora slippes på stubmark i modvind. Søget er stort og bredt, med
passende afstande mellem slagene, farten er høj. Stilen er smuk med højtbåret
hoved og i en smidig langstrakt galopaktion halen bæres pænt med sparsomme
bevægelser. Opnår ved markskel smuk højrejst stand går på ordre villigt frem
og rejser præcist en fasan og preller langt.
Ingen præmie Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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HOLSTED 15.09.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk Setter

Christina Von Arenstorff 0006

06.Bjergagers Zika. Engelsk setter. T. Fører: Anders Andersen.
Bjergagers Zika slippes på stubmark i modvind, søget er stor og noget
offensivt anlagt, farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved og en
kraftfuld galopaktion halen bæres pænt med sparsomme bevægelser. Opnår ved
markskel stand går villigt frem på ordre kan ikke påvise vildt, vi ser ingen
fugle i slippet. 2. Slip stubmark søger her igen offensivt. 3. Slip i
kartofler. Chancer den rundt i markskel og langs læhegn opnår stand, råvildt
flygter Zika går i søg igen makkerhund opnår samme sted stand, her nægter Zika
at sekunder går ind foran stående makker.
Ingen præmie. Åk. 183. Robert Paulsen.

Åben klasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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HOLSTED 15.09.2019

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0002

02. Maclau Hitched Ginny Cocktails. Engelsk setter T. Fører: Erling Clausen.
Maclau Hitched Ginny Cocktails slippes på stubmark I modvind. Søget er meget
stort med brede og meget dybe udslag, passende afstande mellem slagene. Farten
er høj, stilen er smuk- fortrinlig, med højt båret hoved og en smidig
langstrakt galop aktion, halen bæres pænt med momentvis bevægelse.  Opnår
langt ude i venstre side kortvarig stand, hønse flok flygter ret foran hunden,
som er rimelig rolig i opflugt. Senere støder den en hønseflok, som forfølges
kort. 2. Slip på efterafgrøder/ skrup, mærker færd i skrup, følger på det,
råvildt flygter fra området. Senere ser jeg en fasan flygte fra området uden
at kan bedømme det pga. høj vegetation. 3. Slip i kartofler, viser her igen et
meget stort format, har en markering som den selv løser, senere opnår den smuk
højrejst stand, går villigt frem på ordre rejser præcist hønseflok og er
rimelig rolig i opflugt og skud.
1.Pr. Uk. 183. Robert Paulsen.

Unghunde klasse
Præm.:1

Robert Paulsen
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Danmarks Jægerforbund

RØDEKRO 02.11.2019

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk Setter

Tor Magne Fløysvik 0033

Starter på mais stub i modvind. Anlægger her et stort offensiv søg, hvor der
råbes meget uden effekt. Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført i
ryg højde eg en langstrakt galop og momentvis halerørelse.
har en stand hvor agerhønsflok flygter uden hundens skyld. senere finder
makker fugl midt på anvist terræn,
her var der en god chance. Prøver den i to slip mere med samme indtryk.
slutter med at gå helt ned.
Ingen præmie åbenkl.  419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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KOLDING 03.11.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk Setter

Kristian Fly 0008

Vestsalling Cora afprøves dagen igennem i 4 lange slip, hvor den viser et
stort og velanlagt bredsøg, i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen
er god, med hovedet ført i niveau med ryggen, en energisk galopaktion og en
lavt ført hale med bevægelser. Cora opnår stand. På ordre avancerer den
villigt og rejser præcist agerhøns og der er noget uro i opflugt og skud. Cora
har på dagen yderligere en oplagt chance til agerhøns.
2. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165

Åben klasse
Præm.:2

Svend Aage Vad
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KOLDING 03.11.2019

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0016

Kat. Nr. 0017 Kleopatra Dk13402/2017
Kleopatra starter på græs viser her et stort og velanlagt søg med stor bredde
og en god reviering.
Farten er høj.
Stilen er smuk, højt ført hoved god kraftfuld galopaktion med livlige
bevægelser.
Opnår stand går på ordre villigt frem påviser ikke vildt, senere stand igen,
går igen villigt frem på ordre, slår under vind og rejser fasan, acceptabel
rolig i opflugt og skud.
Græs viser igen et stort og godt anlagt søg i høj fart og en smuk stil.
1 Pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Frede Nielsen
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KOLDING 03.11.2019

Sikas Rie DK14197/2016

Engelsk setter

Philip Boelsgaard 0005

Sikas Rie afprøves i et meget kort slip på græs og makkerhunden finder hurtigt
en fasan. Rie afprøves i yderligere 3 slip, hvor den viser et stort og oftest
godt anlagt bredsøg i god kontakt til føreren, dog forekommer der en del
forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i niveau
med ryggen, en energisk galopaktion og pæn ført hale. I 2. slip er der chance
til agerhøns og i 3. slip chance til sneppe. I sidste slip opnår Rie stand, og
på ordre avancerer den villigt, men kan ikke påvise vildt. Kort efter støder
Rie agerhøns og viser respekt.
Ingen Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:IP

Svend Aage Vad
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KOLDING 03.11.2019

Setter Landet´s DKSacco DK17708/2018

Engelsk setter

Lars Nielsen 0020

ES Setterlandets Sacco starter i raps, hvor den anlægger et stort offensivt
bredsøg i meget høj fart. Stilen er smuk med høj hovedføring og en langstrakt
galopaktion. Den viser en flot spontan sekundering af makkerhunden, som har
stand for en fasan. 2. slip i raps arbejder Sacco igen stort, til tider noget
åbent, men den presses meget af makkerhunden, som parallelsøger meget.
Makkerhunden opnår stand kort før Sacco. Standen er resultatløs. Ved
koblingsordre opnår Sacco en højrejst stram stand, på ordre avancerer den i
første omgang villigt, i næste ryk bliver den forsigtig, for til slut at låse
og nægte at gå videre frem.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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KOLDING 03.11.2019

Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0022

ES Setterlandets Carlos starter i raps og anlægger et søg præget af interesse
for makkerhunden. Carlos vil gerne parallelsøge og løbe om kap, i stedet for
at jage selvstændigt. Den har dog enkelte gode slag hvor det lykkedes føreren
at kalde den til orden.  Farten er meget høj og stilen smuk med høj
hovedføring og en kraftfuld galopaktion. Den opnår, kort før makkerhunden,
stram stand, avancerer villigt på ordre, men uden at påvise vildt. 2. slip i
raps, er søget igen meget voldsomt og ustruktureret, sammen med makkerhunden
bringes en stor flok agerhøns på vingerne, som forfølges lidt. På vej hjemad
letter yderligere en fasan.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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KOLDING 03.11.2019

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0021

ES Setterlandets Lui starter i raps, hvor den anlægger et stort anlagt bredsøg
i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god med høj hovedføring og
en kraftfuld, til tider lidt kort galopaktion. Den opnår en højrejst stram
stand, avancerer villigt i to tempi og rejser præcist en fasan, med ro i
opfløj og efterfølgende skud. 2. slip på stub med græs bevarer den det gode
indtryk slippet igennem. 1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Anton Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

KOLDING 03.11.2019

Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0027

ES Setterlandets Pil starter i raps hvor den anlægger et stort og
veltilrettelagt søg i høj fart og smuk stil med høj hovedføring og en
langstrakt galopaktion. Kontakten er god. Pil opnår en stram stand, avancerer
villigt i flere tempi, fuglen vil ikke rigtig lette, men sluttelig lykkes det
Pil at apportere en skadet fasan, som løber noget. Senere i slippet opnår den
igen en stram stand, på ordre avancerer den villigt uden påvisning af vildt.
Sluttelig igen ny stram stand, avancerer villigt i et par tempi og rejser
præcist en fasan, med ro i opfløj og skud. 2. slip på græsstub arbejder Pil,
for det meste, i et stort og veltilrettelagt bredsøg i god kontakt med
føreren. I midten af slippet har den dog en lille svagheds periode, hvor
føreren må animere den flere gange, men Pil slutter det lange slip med flere
brede slag i høj fart og har dermed vist den fornødne udholdenhed og jagtlyst
gennem hele det lange slip. 1. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Anton Dahl
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KOLDING 03.11.2019

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk Setter

Anders Andersen 0006

Bjergagers Zika slippes på græs og opnår med det samme stand. På ordre
avancerer den behersket i flere tempi og rejser præcist en fasan. Der er ro i
opflugt og skud.
I et langt 2. slip, viser Zika et stort og oftest velanlagt søg, med brede
udslag og i god kontakt til føreren.
Farten er høj. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk galopaktion og
pænt ført hale med livlige bevægelser. Zika kaster sig i stand. Ved rejseordre
flygter agerhøns og der er ro i opflugt og skud.
1. Præmie ÅK. Sv.Aage Vad  165.

Åben klasse
Præm.:1

Svend Aage Vad
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KOLDING 03.11.2019

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk Setter

Tor Magne Fløysvik 0013

Kat. Nr. 0014 Danceætten?s Leroy De Malou No48147/17
Malou starter på græs viser her et stort og lidt offensivt søg, med stor
bredde på udslagene.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt ført hoved god langstrakt kraftfuld galopaktion med
livlige halebevægelser.
.
Opnår stand meget langt ude standen holdes længe, går på ordre villigt frem og
rejser præcist fasan, ro i opflugt. På grund af funktionsfejl på pistol skydes
der først senere over Malou, han er rolig i skud.
Græs igen her viser Malou et meget stort og velanlagt søg med brede udslag og
en god reviering.
1 Pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Frede Nielsen
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FALSTER 13.10.2019

Tobølbjergs L-Sus DK08018/2015

Engelsk Setter

Søren Gottfredsen 0007

Sus slippes i modvind i roer og anlægger i meget høj fart et meget stort
veldækkende og velrevierende søg i god kontakt med fører. Opnår stand og på
ordre avancerer Sus ca. 20 m frem, ny stand. Da skytter er på plads, letter en
stor flok agerhøns ret foran Sus, der er rolig i opflugt og skud. Der skydes
forbi. Hun afprøves i yderligere to slip. I 2. slip søger hun som i 1.,
partner støder fugl. I 3. slip opnår hun hurtigt stand, på ordre går hun
særdeles villig frem og rejser enlig skadet agerhøne. Respekterer i opflugt.
Fuglen flyver kun et par meter og Sus sendes på apport af den skadede fugl,
hvilket den udfører til perfektion. Fuglen fanges og afleveres hurtigt og
korrekt. I 4. slip på stub søger hun meget stort og i en meget god stil med
hovedet ført lidt over ryglinien, en lang smidig galopaktion og med halen ført
lidt under ryg, lidt krum og uden bevægelser. Fortsætter 1b.

Vinder klasse
Plac.:4

Hans Peter Clausen
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OTTERUP 16.10.2019

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk Setter

Kristian Fly 0002

Starter på efter afgrøde i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg. Farten
den er god. Stilen den er god, med hoved ført over ryg med kraftig galop og
halerørelse. Makker finder fugl på anvist terræn. 2. Slip søger her som
tidligere i god kontakt, opnår stand, men agerhøns flygter ret foran og Cora,
preller disse.
ingen præmie åbenkl.  419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

OTTERUP 16.10.2019

Sikas Rie DK14197/2016

Engelsk Setter

Philip Boelsgaard 0004

Har vi ud i fire slip på dagen. på forskellig terræn i modvind. Farten den er
god. Stilen den er god med hoved  ført over ryg med en kraftig galop og
halerørelse. Den har på dagen et par chancer til fugl. men det vil ikke lykkes
for Rie. Holder format hele dagen og er i god kontakt til fører.
ingen præmie åbenkl.  419.Allan Bredsgaard

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard


