
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 

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 

Hold 5 

Dommer: Knud Viggo Jensen 

Terræn: Vodskov                                                           Terrænleder: Bjarne Jakobsen 

Skytter: Bjarne Jakobsen og Kim Poulsen 

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 

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 

Hold 6 

Dommer: Knud Maabjerg 

Terræn: Ulsted                                                               Terrænleder: Poul Bislev 

Skytter: Peter Rosenberg og Jesper Kjærulff 

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 

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 

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 

 


