
KONTINENTALE RACER DM 2011  

Hold 4 

Dommer: Henrik Raae Andersen, ordførende 

Terræn: Hals                                            Terrænleder: Karl Georg Kristensen 

Skytter: Peter Rosenberg og Peter Kjærulff 

DJ Vest          26. Toes’ Alaska 07137/2005 korthår tæve f. 28.03.05 bmba 

2.v.                F: Stevnsboen A 08971/2000  M: Evita 09081/2001 

Opdrætter, ejer og fører Kurt Grün, Bjørnstrupvej 130, 9830 Tårs 

1. slip: Alaska anlægger i grankultur i skrå modvind et passende stort og velanlagt søg. Farten er afpasset terrænet. Stilen 

god, dog føres hovedet lidt lavt. Opnår stand ved hegn. Avancerer villigt. Udpeger og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt 

og forbiskud. 

2. og 3. slip: Arbejder som i første slip, dog bliver søget momentvis lidt snævert anlagt og lidt større intensitet kunne 

ønskes. I tredie slip finder makker fugl. Viser støttet sekundering. Apporterer sluttelig ud-kastet fasan korrekt. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag i henholdvis grankultur og på stub med efterafgrøder. Arbejder begge gange i et for 

snævert anlagt søg, der mangler fremdrift. 

Udgår 

5-klub            27. Sjørslevs Dax DK16475/2008 langhår han f. 21.07.08 brun 

1.v.                F: Soudo-Kay’s Albert 02789/2003  M: Bine 12575/2002 Opdr. Holger Pedersen 

Ejer og fører Carsten Lundhøj, Arnkilsmaj 21, Kær, 6400 Sønderborg 

1. slip: Dax anlægger i grankultur i skrå modvind et passende stort og velanlagt søg i god fart og smuk stil. Opnår stand 

ved hegn. Fasan går på vingerne, uden at situationen kan bedømmes. Bedre respekt i opfløj kunne ønskes. 

2. slip: Arbejder nu i et begrænset søg uden den fornødne fremdrift og intensitet. Har en del færtopsamlinger, 

markeringer og stop. 

Udgår 

FJD               28. Bakkevængets H. Trolle DK11836/2007 korthår han f. 01.06.07 brun 

2.v.                F: Kamagers Azi 13778/2000 M. Fuglsigs Fie 10289/2001 Opdr. Christian Hansen 

Ejer og fører Allan Grundahl, Traneholmvej 3, 2680 Solrød Strand 

1. slip: Trolle anlægger i grankultur i skrå modvind et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Har et par 

markeringer. Viser spontan sekundering. Lydig og velført. 

2. slip: Arbejder som tidligere. Viser igen spontan sekundering. Opnår stand, følger forsigtigt op, men kommer for tæt på 

agerhøns, der går på vingerne. Respekterer. 

3. slip: Bevarer det gode indtryk. Opnår stand. Agerhøns går på vingerne, uden at han er skyld heri. Rolig i opflugt og 

skud (i luften). Viser senere korrekt apportering af udkastet agerhøne. 

Udgår 

DJ Vest          29. Birkemosens Tenna DK08591/2008 ruhår tæve f. 22.04.08 bsk 

3.v.                F: Luch’s III v.d. Wupperaue  M: Birkemosens Donna  03421/2002 Opdr. Jens           Abildgaard 

Ejer og fører Jesper Andersen, V. Starengvej 367, 9700 Brønderslev 

1.slip: Tenna anlægger i grankultur i skrå modvind et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand. Høns går 

på vingerne, uden at hun kan lastes herfor. Holder standen. Avancerer villigt. Påviser ikke vildt. Animeres ind imellem 

(unødvendigt) af fører. Har en enkelt markering. 

2. slip: Bevarer indtrykket fra første slip (uden indblanding). Opnår stand. Høns går på vingerne i to tempi, uden at hun 

kan lastes herfor. Rolig i opflugt og forbiskud. Viser senere korrekt apportering af udkastet agerhøne. 

Fortsætter 



Afprøves to gange efter middag. Arbejder i begge afprøvninger i et prima velanlagt søg i høj fart og smuk stil først i 

grankultur og senere på stub med udlæg. I første afprøvning findes hun i stand, hvor høns lige er gået på vingerne. 

Avancerer villigt. Påviser ikke vildt. Opnår senere ny stand. Følger godt op og nagler høns. Avancerer villigt. Udpeger og 

rejser præcist. Rolig i opflugt. Holdes i skud. God og effektiv apportering. Der noteres single høne på anvist terræn. 

I anden afprøvning opnår hun stand ved grøft. Avancerer villigt og kontant over grøften. Rejser kontant løbende fasan. 

Acceptabel rolig i opflugt og skud. Fuglen kan ikke fældes. 

4. vinder 

FJD               30. Fuglevangs Heiki DK00525/2007 kleiner münsterländer tæve f. 16.12.06 br/hv 

3.v.                F: Hedeskovs Amigo 14324/2002  M: Fuglevangs Freya 04944/2003 

Opdrætter, ejer og fører John Hilmer Hansen, Fanøvej 7, 4060 Kirke Saaby 

1. slip: Heiki afprøves kort i grankultur i skrå modvind. Anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår 

stand, men trækker for tæt på agerhøne, der bringes på vingerne. Respekterer. Jeg træder fasan op på anvist terræn. 

2. slip: Bevarer indtrykket. Opnår stand. Agerhøns går på vingerne, uden at hun er skyld heri. Rolig i opfløj og skud (i 

luften). Viser senere korrekt apportering af udkastet agerhøne. 

Udgår 

DRK 2           31. Bommelunds Kura 13266/2005 ruhår tæve f. 20.06.05 bsk 

1.v.                F: Athos 14981/2003  M: Bommelunds Lina 10425/2000 

Opdrætter, ejer og fører Orla Didriksen, Mosevej 4, Grønnebæk, 6630 Rødding 

1. slip: Kura afprøves kort i grankultur i skrå modvind. Anlægger et passende stort og velanlagt søg i passende fart og god 

stil. Lidt mere intensitet kunne ønskes. Jeg træder fasan op på anvist terræn. 

2. slip: Arbejder nu i et stort og velanlagt søg i god fart og stil med to forskellige makkere, der begge finder fugl. 

Udgår 

DKK 6.pr.     32. Kragborg Arco DK03662/2007 ruhår han f. 21.01.07 lsk 

2.v.                F: Kragborg Saxo 16323/2003  M: Schou’s Caty 06393/2004 Opdr. Anders Due 

Ejer og fører Trine Enggård, Urlev Kirkevej 6, 8722 Hedensted 

1. slip: Arco anlægger i grankultur i skrå medvind et stort, men for fremadrettet og dermed ineffektivt søg i høj fart og 

smuk stil. Jeg træder fasan op på anvist terræn. 

2. slip: Anlægger et passende stort og velanlagt søg. Bevarer fart og stil. Opnår stand. Følger godt op. Nagler agerhøns. 

Avancerer villigt. Udpeger og rejser præcist. Rolig i opflugt og forbiskud. 

3. slip: Bevarer det gode indtryk fra andet slip. Opnår stand. Følger godt op. Avancerer villigt. Udpeger og rejser præcist 

fasan. Knaldapporterer. Lidt sjusket aflevering.                                                

Udgår 

DKK             33. Hjortlunds Jenni DK12367/2008 ruhår  tæve f. 19.05.08 brsk Opdr. Jens Velling 

1.v.                F: Uri Vom Liether-Moor ZDD198082  M: Hjortlunds Josefine 15244/2004 

Ejer og fører Ivar Tang, Særkærparken 96, 7500 Holstebro 

1. slip: Afprøves kort i grankultur i skrå modvind. Opnår straks stand. Avancerer villigt. Udpeger og rejser præcist fasan. 

Rolig i opflugt og skud. God og effektiv apportering. Viser efterfølgende et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. 

2.slip: Arbejder i et stort og oftest velanlagt søg i højeste fart og meget smuk stil. Opnår stand. Avancerer villigt. Udpeger 

og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud. Viser korrekt apportering. 

3. slip: Arbejder fornuftigt på stub med efterafgrøde i modvind. Bliver dog lidt følsom og har flere løse stand og 

markeringer. Opnår stand. Kaldes af af fører, hvorved agerhøns går på vingerne. Respekterer. 

Fortsætter 

Afprøves en gang efter middag i grankultur. Hun anlægger et stort, men for åbent søg. Bevarer fart og stil. Spinkel chance 

til agerhøns på anvist terræn. 



Udgår 

DJ Vest          34. Luna DK02115/2007 ruhår tæve f. 22.01.07 lsk Opdr. Lise Nørgaard Hansen 

1.v.                F: Buller 11343/2000  M: Frammerslev’s Sille 07647/2001 

Ejer og fører Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7752 Snedsted 

1. slip: Luna afprøves kort i grankultur i skrå modvind. Forbigår straks fasan. Fart, søg og stil ej bedømt. 

2. slip: Anlægger et passende stort og velanlagt søg i god fart og stil. Opnår stand. Avancerer villigt i flere tempi. Udpeger 

og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt og skud. Hurtig og effektiv apportering af to fældede fugle. 

3. slip: Anlægger på stub med efterafgrøder i modvind et stort og velanlagt søg. Bevarer fart og stil. Opnår stand. 

Agerhøns går på vingerne, uden at hun kan lastes herfor. Respekterer. Viser flere gange spontan sekundering. 

Fortsætter 

Afprøves en gang efter middag i grankultur. Søg, fart og stil er af svingende kvalitet. Opnår efter en længere udredning 

stand. Avancerer villigt. Udpeger og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud. Viser en sjusket apportering. 

Udgår 

Hold 5 

Dommer: Knud Viggo Jensen 

Terræn: Vodskov                                                           Terrænleder: Bjarne Jakobsen 

Skytter: Bjarne Jakobsen og Kim Poulsen 

DJ Øst           35. Dutlig 10866/2004 ruhår tæve f. 20.05.04 brunskimmel      Dobbeltfører 

3.v.                F: Fredskovs Bill 11434/99  M: Akka 05528/99 Opdr. Lars Juul Christoffersen 

Ejer og fører Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup 

Dutlig starter på stub i god vind. Går i et passende stort arealdækkende søg, i god fart og stil, udnytter vind og terræn 

tilfredsstillende. Virker lydig og er velført. 

Går igen i andet slip godt, i god fart og stil, med en god arealdækning. Får stand på stub, fuglene løber og letter noget 

fremme foran Dutlig, uden hun er skyld heri. Slutter med stand, rejser godt, rolig i opfløj og forbiskud. Viser god apport 

på udkastet fugl. 

Fortsætter 

Afprøves en gang efter middag. Hun anlægger på stub et stort, velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Opnår kontakt med 

høns, men under forsøget på at sætte disse, går de på vingerne. Respekterer. 

6. vinder 

DKK 6.pr.     36. Ambi DK03549/2008 korthår tæve f. 07.02.08 bmha 

1.v.                F: Græsdalen Chicago 11802/2005  M: Lippa 17840/2003 Opdr. Orla Christensen 

Ejer og fører Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej 25, Kærbøl Mark, 6760 Ribe 

Ambi starter på stub i god vind, senere i kartofler. Går i et passende stort arealdækkende søg, i passende fart, men med 

noget lav hovedføring. Roder noget på fært og markerer kraftigt nogle gange. Slutter med stand, rejser godt og præcist 

fasan, er rolig i opfløj og skud. Viser hurtig apportering men smider fuglen, samler den op igen, men smider den igen. 

Går i andet slip i et passende søg, i god fart og stil. Har igen lidt markeringer og en stand, hvor den dog selv udløser. 

Slutter med stand, rejser acceptabelt, rolig i opfløj og forbiskud. 

Udgår 

DMK             37. Fuglevangs Kiki DK09224/2009 kleiner münsterländer tæve f. 20.04.09 br/hv 

1.v.                Chip Eben-Ezer CLP/MM09161  M: Fuglevangs Heiki DK00525/2007 Opdr. John Hansen 

Ejer og fører Kenneth Hansen, Tåstrup Hovedgade 154, 1., 2630 Tåstrup 

Kiki starter i kartofler senere stub i god vind. Går i et passende stort søg i god fart og stil. Udnytter vind og terræn godt. 

Går frem til stående makkerhund, og sammen går de fugl op. 



Udgår 

DJ Øst           38. Lucky DK11796/2009 korthår han f. 31.05.09 bmb Opdr. Henrik Wolff Snedorff. 

4.v.                F: Staal A-Faust 12226/2003  M: Nørreskenbjergs Sofie 03824/2004 

Ejer og fører René Jørgensen, Nykøbingvej 55, 4990 Sakskøbing 

Lucky starter på raps i god vind. Går i et godt arealdækkende søg, i god fart og stil. Virker lydig og er velført. Får stand, 

virker lidt usikker, og går desværre selv frem og rejser en flok agerhøns, som lå i god vind. Viser god respekt for flygtende 

fugle. 

Udgår 

DJ 5. pr.         39. Ajstrupmosens Sinus DK10484/2008 ruhår han f. 09.05.08 brsk Opdr. Finn Jensen 

4. v.               F: Springbjerglunds Milton 17727/200  M: Ajstrupmosens Noa 15677/2003 

Ejer og fører Michael Sanner Christensen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl 

Sinus starter i kartofler senere stub i god vind. Går i et passende stort søg i god fart og stil. Får stand, men desværre letter 

fuglene uden Sinus er skyld heri. Viser god respekt i opfløj og skud. Får igen stand, men makkerhunden respekterer ikke 

dette, og går frem til Sinus, og begge hunde går frem og fuglen op. Viser god respekt for fuglen. 

Går i andet slip i et passende stort søg i god fart og stil, men en anelse tung i sin galopaktion. Slutter med at søget bliver 

lidt åbent. 

Viser på udkastet fugl god hurtig apport, men tager noget hårdt på fuglen. 

udgår 

DRK 1           40. Fredskovs Woodoo DK11812/2008 ruhår han f. 22.05.08 bsk.  Dobbeltfører 

2.v.                F: Skovgårdsmosens Ras 03886/2002  M: Dutlig 10866/2004 

Opdrætter, ejer og fører Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup 

Woodoo starter på stub i god vind. Går i starten i en lidt tung galopaktion i en acceptabel fart og god stil. Dækker sit 

terræn tilfredsstillende. Virker lydig og velført. Slutter i et passende søg, i god fart og stil. 

Går i andet slip i et lidt svingende søg, fart og stil. Må for ofte animeres til at arbejde tilfredsstillende. Men går 

indimellem tilfredsstillende. Der letter agerhøne fra remise, uden det kan bedømmes. 

Går i tredje slip i et passende søg i god fart og stil. Slutter med stand, men fuglen vil ikke lette, og den apporteres korrekt. 

Viser god apport på udkastet fugl. 

Udgår 

FJD               41. Barmosens D. Sako DK23576/2007 ruhår han f. 21.10.07 bsk Opdr. Bo Christensen 

1.v.                F. Klokkermarkens Adam 14862/98  M: Barmosens A. Kajsa 07135/2003 

Ejer og fører Kjær Poulsen, Galtenvej 11, 8670 Låsby 

Sako starter på stub i god vind. Går i et meget stort søg, i stor fart og smuk stil. Dækker i starten sit terræn 

tilfredsstillende, men slutter i et lidt åbent anlagt søg. Virker lydig og er velført. Søget ønskes på dagen ikke større. 

Går i andet slip igen i et stort søg, i bedste fart og stil. Dækker det anviste terræn tilfredsstillende. Slutter med stand ved 

gærde, rejser igennem gærdet, komplet rolig i opfløj og forbiskud. Viser god apport på udkastet fugl. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag på stub med efterafgrøder. Arbejder begge gange med stor intensitet i et alt for åbent 

anlagt søg. Han arbejder i højeste fart og smukkeste stil. Udnytter i anden afprøvning ikke to fasaner på anvist terræn. 

Udgår 

DJ Øst           42. Sundby Kahles DK09534/2007 ruhår han f. 30.04.07 bsk Opdr. Kim Nielsen 

2.v.                F: Egemosens Gonzo 11717/2002  M: Fjeldsøes E.S.Zitta 05885/2001 

Ejer og fører Mikkel Pedersen, Nordmarksvej 4, 4621 Gadstrup 



Kahles starter i kartofler og stub i god vind. Går i et passende stort arealdækkende søg, i god fart og stil. Får stand ved 

bevoksning, men fuglene løber derfra og letter uden Kahles skyld. Senere stand igen, men udløser selv. Slutter med stand, 

rejser godt, men fuglen skydes lidt tæt på ham, og han knaldapporterer. 

Udgår 

DJ 5. pr.         43. Hjortlunds Josefine 15244/2004 ruhår tæve f. 15.07.04 brsk 

3.v.                F: Luchs III D. Wupperaue ZDD186754  M: Hjortlunds Elise 19441/99 

Opdr., ejer og fører Jens Velling, Tranevej 6, 7200 Grindsted 

Josefine starter i kartofler senere stub i god vind. Går i et passende stort søg i passende fart og god stil. Udnytter vind og 

terræn tilfredsstillende. Har en enkelt markering, men udløser selv. 

Går igen i andet slip i et passende stort søg, i passende fart og god stil. Har en markering, og roder her lidt, men går sig 

hurtigt fri af færten og fortsætter tilfredsstillende. Slutter med stand, rejser godt, rolig i opfløj og skud, viser god apport. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag. Hun anlægger i begge afprøvninger et passende stort og velanlagt søg i god fart og stil. I 

første afprøvning i grankultur har hun enkelte markeringer. Stand. Udløser. Senere stand for fasan, der går på vingerne, 

uden at hun er skyld heri. Lidt urolig i opfløj. I anden afprøvning på stub med efterafgrøder opnår hun kontakt med 

agerhøne, der efter en længere opfølgning nagles. Avancerer villigt. Udpeger acceptabelt. Rolig i opflugt og forbiskud. 

3. vinder med HP 

Hold 6 

Dommer: Knud Maabjerg 

Terræn: Ulsted                                                               Terrænleder: Poul Bislev 

Skytter: Peter Rosenberg og Jesper Kjærulff 

DRK 3           44. Sølvrævens Nemo 17407/2006 ruhår han f. 30.08.06 bsk. 

2.v.                F: Troldekærets Bello 05926/97  M: Fussingbakkens Tille 08940/99 Opdr. Lars Helbo 

Ejer og fører Lars Hjortnæs, Industrivej 8, 4130 Viby Sjælland 

Nemo slippes i god vind på raps. Starter med at gå langs dige. Rykker ind i træer på dige, der kommer fasan på vingerne 

fra området, hvor Nemo opholder sig. Kommer ud på raps i god vind, slår et par gode udslag, Stikker herefter frem i 

terræn til dige, kommer igen tilbage, søget er nu for fremadrettet og åbent, stiksøger til kanter. Der fløjtes en del. 

I et nyt 2 slip i god vind på raps, går Nemo omgående til digekant trods førers protest, slår sig fri og går omgående til 

hegn i modsatte side. Opnår stand langt fremme, avancerer villig på ordre påviser ikke vildt, går herefter igen ud med 

hegn, og kobles. 

Udgår 

KHK             45. Trille 15527/2005 korthår tæve f. 04.07.05 hmb 

3.v.                F: Kamagers Azi 13778/2000  M: Freja  03913/2002 

Opdrætter, ejer og fører Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 Køge 

Trille slippes i god vind på raps, viser et godt anlagt søg, med gode udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter 

vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Trille går med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj 

hovedføring. Lydig og velført. 

I et nyt slip i god vind er søg, fart og stil som i det foregående slip. Viser sekundering. 

Et langt 3 slip i god vind på raps og i brak, er formatet som i de foregående slip. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, 

påviser ikke vildt. Der var fugle på anvist terræn. 

Udgår 

DJ 5. pr.         46. Kærholt Mads DK00880/2009 ruhår han f. 06.01.2009 brunskimmel 

2.v.                F: Klokkemarkens Adam 14862/98  M: Ally 03309/2004 Opdr. Jesper Kjærulf Hansen 

Ejer og fører Flemming Ransborg, Sanglærkevej 18, 8960 Randers SØ 



Mads slippes i god vind på raps, viser et stort og velanlagt søg, med gode dybe udslag og passende afstand mellem 

slagene. Udnytter vind og terræn meget flot. Går i høj fart med en langstrakt galop. Mads går med stor jagtlyst i en smuk 

stil med hovedet ført i ryglinie. Opnår stand, avancerer selv og nagler fasankok, der på ordre rejses villig og præcis, ro i 

opflugt og skud. Der skydes forbi. Viser 2 gange spontan sekundering. 

I 2 slip er søg, fart og stil som i det foregående slip. Opnår stand, rejser villig og præcis på ordre fasankok, ro i opflugt og 

skud. Der skydes forbi. 

Vi kaster fugl, ro i udkast og skud, viser hurtig og sikkert apportering, afleverer korrekt. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag. Arbejder i første afprøvning i et velanlagt søg i god fart og smuk stil i grankultur i 

modvind. Har enkelte markeringer. Opnår stand ved vildthegn. Trods ihærdige forsøg på at rejse gennem dette påvises 

ikke vildt. 

I anden afprøvning arbejder han solidt og vedholdent på stub med efterafgrøder i modvind. Søget bliver en anelse åbent 

til sidst i slippet. 

2. vinder med HP 

DKK             47. Søborggård’s Zepp DK12523/2008 korthår han f. 30.05.08 brun 

3.v.                F: Roslins Benn 12287/200  M: Trille 17839/2003 Opdr. Uffe Jacobsen 

Ejer og fører Per Kristophersen, Engtoften 21, Læsten, 8920 Randers NV 

Zepp slippes i god vind på raps, viser et stort og velanlagt søg med gode udslag og passende afstand mellem slagene. 

Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Zepp går med stor jagtlyst i en smuk stil med 

passende høj hovedføring. Opnår stand. Udløser selv, bliver herefter lidt egenrådig. Kommer igennem dige lige hvor 

makker har stand, viser prompte sekundering. Går med på makkers rejseordre, viser ro i opflugt og skud. 

I 2 slip i god vind på raps, er søg, fart og stil som i det foregående slip. Støder agerhøns i god vind, viser respekt da de 

flygter. Burde være udnyttet. 

Udgår 

DKK             48. Nordboen Baxter DK 10507/2007 korthår han f. 22.04.07 brun Opdr. Søren Andersen 

2.v.                F: Baron Vom Donauland DK04718(2007M: Nordboen Senta 18858/2003 

Ejer og fører Gunnar Dahl, Havbrovej 61, Grårupgårde, 9600 Aars 

Baxter slippes i god vind på raps, viser et stort og velanlagt søg, med gode udslag og passende afstand mellem slagene. 

Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Baxter går med god jagtlyst i en smuk stil med 

passende høj hovedføring. Opnår stand, inden vi når frem står fasan af, uden Baxter kan lastes, viser respekt i opflugt. Ny 

stand, rejser villig men upræcis fasan, holdes i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere letter fasan lidt fremme, burde 

være udnyttet. 

I 2 slip i god vind på raps, er søg, fart og stil som i det foregående slip. Opnår stand, agerhøns står af inden vi får set 

rejsning, ro i opflugt og skud. Viser hurtigt og sikkert apportering, fører tager agerhøne inden tilladelse. 

Udgår 

DKK             49. Høegstoft Dharma DK08897/2009 kleiner münsterländer  tæve f.21.04.09 brhv 

4.v.                F: Hedeskov’s Amigo 14324/2002 M: Ræhrbakken’s Ajka  6932/2002 Opdr.M. Svendsen 

Ejer og fører Rune Riishøj, Over Spangen 6, Kisum, 7800 Skive 

Dharma slippes i god vind på raps, viser et stort og velanlagt søg, med gode udslag og passende afstand mellem slagene. 

Udnytter vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Dharma går med stor jagtlyst i en smuk stil med 

hovedet ført i ryglinie, og livlig halerørelse. Der var fugle på anvist terræn, uden Dharma var i kontakt. 

I et nyt slip i god vind på raps, er søg, fart og stil som i det foregående slip. 

I et meget langt 3 slip i god vind på raps, og i brak viser Dharma stor udholdenhed, viser samme gode søg, i høj fart. 

Opnår stand, på ordre avanceres villig, men fasaner er løbet under vind, og der letter 2 fasaner bag Dharma. 

Udgår 



DKK 6.pr.     50. Bommelunds Freja DK17658/2009 ruhår tæve f. 22.08.09 lsk Opdr. Orla Didriksen 

3.v.                F: Nordsøen’s F Tolle 21443/2006 M: Bommelunds Kura 13266/2005 

Ejer og fører Finn Kjeldstrøm, Hjartbrovej 15, 6541 Bevtoft 

Freja slippes i god vind på raps, viser et meget stort og velanlagt søg, med gode dybe udslag og passende afstand mellem 

slagene. Udnytter vind og terræn optimalt. Går i meget høj fart med en langstrakt galopaktion. Freja går med stor jagtlyst 

i en smuk stil med hovedet ført i ryglinie. Opnår stand ved majs fodermark ved remisse, på ordre avancerer Freja villig 

ind i majs, vi kan høre fasankok flygter, kan ikke bedømmes. Opnår omgående ny stand, på ordre rejses villig og præcist 

agerhøns og fasaner, ro i opflugt og skud. Der kan ikke fældes fugl. 

I et nyt slip i god vind på raps, vises samme gode søg, fart og stil. Ved hegn opnås stand, avancerer villig på ordre, dækkes 

af, giver ny rejseordre avancerer villig gennem hegn, der letter fasan, kan ikke bedømmes. 

Vi kaster fugl, ro i udkast og skud, viser på ordre hurtig og sikker apportering, afleverer korrekt. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag. Arbejder i begge afprøvninger i et prima stort og velanlagt søg i højeste fart og smukkeste 

stil. Opnår i første afprøvning på stub stand. Høns går på vingerne, uden at hun er skyld heri. Rolig i opflugt og skud (i 

luften). Fugl kan ikke fældes. 

I anden afprøvning på stub med efterafgrøder er søg, fart og stil i en klasse for sig. En værdig… 

1. vinder med HP 

Danmarksmester 2011 

DJ 5. pr.         51. Rie von der Jydebek DK01479/2009 korthår tæve f. 15.06.08  brun 

1.v.                F: Erko Engholms VDHZB1060/05  M: Hera von der Jydebek Opdr. Claus-Peter Andresen 

Ejer og fører Uffe Søndergaard, Højbjerg Huse 34, 8840 Rødkærsbro 

Rie slippes i god vind på raps, viser et godt anlagt søg med gode udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter 

vind og terræn godt. Går i høj fart med en langstrakt galop. Rie går med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj 

hovedføring. Fugle på anvist terræn, uden at Rie er i kontakt med disse. 

I et nyt slip i god vind på raps, vises samme søg, fart og stil som i det foregående slip. 

I 3 slip i god vind på raps, er formatet som i de foregående slip. Opnår stand, på ordre rejses villig og præcis i 2 tempi 

agerhøns, ro i opflugt og skud. På ordre apporteres hurtigt og sikkert, afleverer korrekt. 

Fortsætter 

Afprøves to gange efter middag. Anlægger i første slip i grankultur et passende stort søg i moderat fart og en tung stil, der 

mangler gnist i hendes arbejde. Fløjtes for ofte i kovendinger. Apporterer spontant agerhøne, der er slået af rovfugl. 

I anden afprøvning arbejder hun i passende stort søg i acceptabel fart og stil. Stand uden påvisning af vildt.  

5. vinder 

På mine dommerkollegers og egne vegne vil jeg gerne takke alle involverede i DM 2011 for et særdeles veltilrettelagt og 

velgennemført arrangement. 

  

Efter votering deltog 10 ekvipager i eftermiddagens afprøvninger. Katalognumrene 26, 35, 41, 43, 46, 50, 51 i kategori 1, 

katalognummer 29 i kategori 2 uden at have vist rejsning – og med mulighed for avancement, samt katalognumrene 33 

og 34 i kategori 2. Samtlige afprøvninger efter middag blev aflagt i modvind. 

Henrik Raae Andersen 

Ordførende dommer 

 


