
Hold 4 

Dommer:      Just Mikkelsen, ordførende 

Terræn:       Beldringe Gods                                         
Terrænleder: Jørgen Gregersen 2616 9685 
Skytter:        René Jørgensen og Jesper Hansen             

 

DJ Vest         28. Hals Bondens Nana DK04736/2007 korthår tæve f. 16.02.07 
2.v.                F: Baron vom Donauland  M: Hals Bondens Sasja  Opdr. Karl Georg Kristensen 
                      Ejer og fører Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50, 9310 Vodskov 

1. slip Nana starter i roer med skiftende vindretninger, arbejder her stort og er her lidt åbent i sit søg, kommer godt omkring i høj fart 
og smuk stil og højt båret hoved Den opnår stand. Makker kommer til og bringer høns på vingerne. Nana viser her fin respekt Senere 
bliver Nana svær at koble, bringer derved agerhøne på vingerne, lidt mere respekt var ønskeligt. 
2. slip i roer i modvind går nu i et godt arealdækkende søg, hvor terræn udnyttes godt. Den opnår stand, rejser godt på ordre 
agerhøns. Der er ro i opflugt og skud Får desværre ikke apporteret vingeskudt høne. 
3. slip går her som i 2. slip er uheldig med agerhøne, får senere stand, rejser godt på ordre Der er ro i opflugt og skud, viser godt 
apport og god aflevering. 

Udgår 

DJ 6.pr.         32. Bredsgaards Kino  18898/2006 korthår tæve f. 05.09.06  
2.v.                F: Nordboen Zak   M: Bredsgaards Ecu  Opdr. Allan Bredsgaard 
                      Ejer og fører Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev 

1. slip Kino starter i roer med skiftende vindretninger går i et godt anlagt søg kunne godt få højre side lidt bedre med, har lidt 
tendenser til at følge på makkerhund, kan dog kaldes fra, går i høj fart og smuk stil og med højt hoved. 
2. slip i roer i modvind, går her i et langt slip med skiftende makkere går her bedre på sit terræn. Viser spontan sekundering Får 
senere stand ved remissekant Da vi er på vej op, flygter hønseflok uden Kino er skyld det Går i søg igen, kommer her for tæt på 
fugle, som flygter, Kino viser respekt. 

3. slip går her igen i et stort anlagt søg med gode slag, kommer for tæt høns, som bringes på vingerne. Her kunne Kino godt have vist 
mere respekt. 
4. slip arbejder her igen i et godt anlagt søg slippet ud, finder ikke noget. 

Udgår 

FJD               33. Bislevs Asi 09319/2006 korthår han f. 09.05.06 bsmb 
3.v.                F: Toes Brahms 16247/98  M: Nørre Skindbjergs Steffi Opdr. Poul Bislev 
                      Ejer og fører Jes P. Petersen, Fuglevænget 10, Hjortkær, 6230 Rødekro 
1. slip Asi starter i roer i skiftende vindretninger går i et stort arealdækkende søg med god afstand i slagene i høj fart og smuk stil og 
højt båret hoved. Der er her et par meldte stande, som Asi selv udløser. 
2. slip her går Asi som i første slip med god arealdækning. 
3. slip i roer i modvind, går her i et langt slip med skiftende makkere, går her i høj fart trættes lidt mod slutningen af slippet. Den 
opnår stand, som makkerhund ødelægger, forbigår fugl, som kommer ved fører. Slutter med stand ved vejkant. Der letter fugle foran 
Asi, som forbliver i stand, går villigt frem på ordre, fugl kommer lidt til højre for Asi, fugl kan ikke fældes Der skydes i luften, hvor 
Asi forholder sig rolig, viser god apport på kastet fugl. 

Fortsætter 

Starter på roer i modvind, slår et par slag, respekterer ikke stående makker, sender fugle på vingerne, viser respekt. 

Udgår 

Hold 5 

Dommer:      Torben Bersang 

Terræn:       Rosenfeldt Gods                                       
Terrænleder: Jan Leleu Feigh 4142 4995 

Skytter:        Jan Leleu Feigh og Lars Nielsen 



DJ Øst           38. Trille 15527/2005 korthår tæve f. 04.07.05 
3.v.                F: Kamagers Azi  M: Freja   
                     Opdrætter, ejer og fører Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 Køge 
Trille slippes i roer i svag modvind. Her anlægger den et godt bredsøg i høj fart og i smuk stil. Den opnår stram stand. Da vi er på vej 
op til hunden, letter hønseflok foran Trille. Men den fastholder standen. På ordrer avancerer den villigt og rejser langt fremme 
løbende agerhøne. Der kan ikke skydes. Den er rolig i opflugt. Den slutter slippet med at vise selvstændig sekundering ved makkers 
situation. 
I anden omgang i roer i god vind anlægger den et godt bredsøg i høj fart og i smuk stil. Den opnår stram stand. På ordrer avancerer 
den forsigtigt. Der er ro i opflugt og i forbi skud.  
I tredje omgang i roer i god vind anlægger den et godt bredsøg i høj fart og i smuk stil. Den slutter med at opnå stram stand. På ordrer 
avancerer den villigt i flere omgange og rejser til sidst præcis enlig agerhøne. Der er ro i opflugt og i skud. Den viser en god apport. 

Fortsætter 

Slippes på roer i modvind, går i et velskolet søg med god arealdækning i god kontakt med fører, Trille opnår stand, men kan ikke 
påvise vildt på rejseordre. Kommer senere for tæt på fasaner, som flygter, Trille viser her god respekt, viser spontan sekundering. 
Prøves i et andet slip, går her igen i et godt anlagt søg Den opnår stand, går villigt frem på ordre og rejser 2 stk råvildt, viser her fuld 
respekt. 

5. vinder 

KHK             39. Skovby Boen’s Sillas 20285/2006 korthår han f. 21.10.06 brun 
1.v.                F: Vaks 10208/2000  M: Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Opdr. Flemming Gosvig 
                      Ejer og fører Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950 Ringkøbing 

Sillas slippes i roer i god vind. Her anlægger den et passende søg i god fart og i smuk stil. Den viser ved makkers situation støttet 
sekundering. Den slutter med at opnå stram stand. På ordrer avancerer den villigt og rejser præcist agerhøneflok. Den er komplet 
rolig i opflugt og i skud. Den viser herefter en god apport. 
I anden omgang i roer i god vind anlægger den et godt bredsøg i høj fart og i smuk stil. 

Fortsætter 

Slippes på roer i modvind, går her i et godt anlagt søg på bredden med passende afstand i slagene. Sillas opnår stand, hvor fugle går 
af sig selv. Viser god respekt. Opnår senere stand, rykker af flere gange, slutter med at nagle fasan. Rejser godt på ordre. Der er ro i 
opflugt og skud. Viser her en god apportering på vinget fasan, aflevering perfekt. 

2. vinder med HP 

Hold 6 

Dommer:      Erling Pedersen 

Terræn:       Petersgård Gods 
Terrænleder: Henrik Olsen 2093 7869 
Skytter:        Henrik Olsen og Anders Jenrik 

DJ Vest         47. Bislev Amin  09317/2006 korthår han f. 09.05.06 
3.v.                F: Tors Brahm  M: Nørre Skindbjergs Steffi  Opdr. Poul Bislev 
                      Ejer og fører Per Morville Jensen, Gammelsbækvej 2, 9330 Dronninglund 
Bislev Amin starter på stub mod vinden. Han går i et tilpas stort og veldækkende søg med gode udslag. Farten er høj med god stræk i 
galoppen, stilen pæn med hoved over ryglinie. Der er god kontakt til føreren. 2. i roer, går i et stort søg men bliver noget selvstændig. 
Der efterlades en del uafsøgt terræn. Føreren træder fasan op bag Amin. 3. i pilekultur, arbejder fornuftigt, udnytter ikke chance til 
fasan, som trædes op af føreren. 

Udgår 

 


