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ambi DK03549/2008

Korthåret Hønsehund

Jakob Poulsen 0002

Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg

foran fører.Farten er god og stilen er prima med hovedet ført over ryglinie.

Viser to gange spontan sekundering.Opnår fast stand. På ordre avanceres

villigt i to tempi. Ambi rejser præcist agerhønseflok. På ordre er der ro i

opflugt og skud. Apporterer med godt greb og afleverer siddende.

I andet slip arbejder Ambi revierende med god førerkontakt. Tager fast stand.

Avancerer på ordre,- vildt påvises ikke.

Ambi slippes en tredie gang.Fortsætter solidt arbejde. Opnår ikke yderligere

vildt.

Fortsætter:

Ambi slippes i roer i modvind. Formatet, søgemønsteret, farten og stilen er

uændret god som i formiddagsafprøvningen.Opnår stand. Avancerer langt fremad

uden at bringe sig i kontakt med vildt i jagtbar afstand. Agerhøns flygter

højere på marken i Ambi's pileretning.Vi trækker tilbage i området og Ambi

fortsætter. Opnår stand ved markende. Avancerere godt og kontrolleret. Rejser

en flok agerhøns. Ro i opflugt og skud. Ved apport respekteres flere lettende

fugle. Apportsøget er for ukoncentreret på opgaven at finde og samle op, der

arbejdes med brede søgeslag og høj hovedføring.Hun krydser nedfaldsområdet et

par gange uden at registrere apporten. Efter lang tids søgen dækkes Ambi af i

nedfaldsområdet og mærker fært. Bringer dødskudt agerhøne med godt greb og

afleverer siddende.

5. Vinder.

Niels Korsbæk Nielsen

Vinder klasse

Plac.:5

Niels Korsbæk Nielsen
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TOES' krohg DK07762/2010

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0005

Krogh arbejder tilpas bredt og dækkende i modvind på græs og i sennepsmark.

God førerkontakt. Farten er god og stilen er god med hovedet ført i

ryglinie.Krogh arbejder solidt og med energi gennem  hele slippet. Ikke

mulighed for fugletagning.

I andet slip arbejder Krogh igen dækkende. Markerer fært og står kortvarigt.

Løser selv.

Slippes tredie gang i sennepsmark. Arbejder med brede revierende og dækkende

søgeslag.Tager fast stand. God avance .Præcis rejsning af agerhøne. Ro i

opflugt og forbiskud. Ved udkast og skud er der ro. Agerhøne bringes med god

greb og afleveres siddende.Fortsætter.

I roer arbejder Krogh bredt og dækkende i en flot stil.Hovedet bæres nu over

ryglinie. Opnår stand. Trækker forsigtigt fremad. Kommer for tæt på agerhøne,

som flygter. God respekt ved opflugten.

Slippes en fjerde gang. Gode søgeslag lagt på bredden. Opnår fast stand.God

kontant avancering,- fint og lydigt kontrolleret i samarbejde med

skytterne.Rejser agerhøne. God hurtig apportering med godt greb og siddende

aflevering.

3. vinder.

Niels Korsbæk Nielsen

Vinder klasse

Plac.:3

Niels Korsbæk Nielsen
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BREDSGAARD'S nemo DK20482/2010

Korthåret Hønsehund

Lars Koch 0007

Nemo slippes på græs og senere i efterafgrøde, sennepsmark. Arbejder robust og

i god fart. Nemo dækker stort areal og er tændt på at præstere vildt. Stilen

er i orden med hovedet ført i ryglinie. Opnår stand. Fasanen flygter, uden

Nemo har rørt sig. Han kunne vise mere respekt for den lettende fugl. Kaldes

til orden.

Slippes anden gang.Samme robuste søgemåde. Opnår fast stand. God kontant

avancering. Rejser agerhøne præcist.Burde vise mere ro og respekt i opflugt og

skud. Kaldes til orden. God hurtig apportering med godt greb og siddende

aflevering.

Tredie slip. Arbejder uændret fra de to første slip og opnår ikke yderligere

muligheder for vildt.

Udgår.

Niels Korsbæk Nielsen

Niels Korsbæk Nielsen
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kira DK12365/2009

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0009

Kira slippes i efterafgrøde, sennepsmark. Viser god energi i søget.Farten god

og stilen er i orden med hovedet i ryglinie.Tager fast stand. Avancerer  på

ordre hårdt og kontant i to tempi. Fasanen løber, men Kira bringer den til

opflugt. Der skydes provokerende tæt over Kira og hun må have betydelig

fløjtesignaler for at komme i ro ved opflugten og forbiskud. Det ville have

pyntet med mere kontant respekt i opflugten og for fløjten.

Kira slippes to gange yderligere.Arbejder som tidligere. Makkerhund præsterer

fugl.

Ved udkast og skud er Kira rolig. Apporterer agerhøne og bringer i hårdt greb

og tygger en smule.Siddende aflevering.

Udgår.

Niels Korsbæk Nielsen

Niels Korsbæk Nielsen
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PETERMANN'S jolly DK08542/2007

Korthåret Hønsehund

Erik Petermann 0013

Jolly slippes på græsmark i modvind. Anlægger et stort bredsøg med god

reviering. Farten er konstant høj, stilen er meget smuk. Opnår stand ved

levende hegn, avancerer på ordre og rejser fasan, viser spontan respekt i

opflugt og skud. Apporterer på ordre den skudte fugl hurtigt og sikkert.

Lydig.

2.slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger også her et søg med brede

udslag i høj fart og smuk stil. Opnår stand på åbent felt, lige før rejse

ordre flygter nyslået agerhøne, Jolly udviser respekt i opflugt og skud. Viser

på ordre korrekt apport af den skudte fugl.

Fortsætter:

Jolly slippes i modvind i roer og arbejder velanlagt i god kontakt med fører.

Dækkende søgsmønster.Stilen flot med hovedet over ryglinie. Farten god og

vedholdende.Ikke chance for fugletagning.

Jolly slippes en fjerde gang.Fortsætter regelbundet søgearbejde. Opnår fast

stand.God kontrolleret avance.Rejser præcist en agerhøne. Ro i opflugt og skud

i luften. Fuglen kan ikke fældes grundet læhegnsbevoksning. Jolly er letførlig

og lydig.

1. vinder og HP samt Danmarksmester 2012.

Niels Korsbæk Nielsen.

Leif Jensen

Vinder klasse

Præm.:HP Plac.:1

Niels Korsbæk Nielsen
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PETERMANN'S liva DK07031/2009

Korthåret Hønsehund

Poul Knudsen 0018

Liva slippes i side/modvind på stubmark. Når kun lige at slå et par slag op

langs levende hegn, udnytter ikke chanche til agerhøne som flygter, burde her

udvise bedre respekt.

2.slip: Slippes i modvind på olieræddikkemark. Anlægger her et søg med god

bredde og tilpas afstand mellem slag. Farten er høj,stilen smuk. Opnår stand

ved levende hegn, avancerer på ordre uden påvisning af vildt, fortsætter og

opnår ny stand, avancerer på ordre og rejser agerhøne, udviser ikke respekt i

opflugt og forbiskud. Men kommanderes kraftigt af fører, slutter med respekt.

Viser senere apportering af kastet agerhøne, lidt start uro, men på ordre

apporteres fuglen hurtigt og korrekt.

Udgår

Leif Jensen, 404

Niels Korsbæk Nielsen
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TESSAN'S gina DK10621/2010

Korthåret Hønsehund

Søren Weber 0019

Tessan´s Gina slippes i roer i sidevind. Hun anlægger et passende bredsøg med

god udnyttelse af vind og terræn. Opnår hurtigt stand, avancerer noget trægt

på ordre og fører klapper i hænderne bag hunden. Fasan letter, der er komplet

ro i opflugt og skud. Viser god apport. Slippes igen i roer, nu i modvind.

Gina tager kun et par slag inden hun igen opnår stand. Viser endnu en gang en

noget træg avance og er lidt uroligt da fasan falder til jorden. Apporterer

korrekt. Slippes på græsmark mod vinden. Anlægger her et flot bredsøg med god

udnyttelse af vind og terræn. Gina går i høj fart og en pæn stil. God

galopaktion. Hun er lydig, velført og holder god kontakt.

Udgår VK

Dommer 402

Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen
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sif DK05470/2010

Korthåret Hønsehund

Roger Drue 0023

Sif slippes i roer i sidevind. Anlægger et passende bredsøg hvor vind og

terræn for det meste udnyttes korrekt. Kommer dog ikke meget ud på højre side.

Farten er høj og stilen pæn. God let galopaktion. Sif går med god energi og

stor jagtlyst. Hun er lydig og velført. Fører må arbejde lidt for at få hende

til at holde kontakt. Sif opnår stand, avancerer lidt forsigtigt, følger op og

rejser præcist agerhønse flok. Hun er komplet rolig i opflugt og skud. Viser

god apport.

2. slip i roer mod vinden. Sif arbejder nu i et meget bedre bredsøg. Opnår

stand. Da skytter er på plads letter agerhøne inden Sif får ordre på avance.

Hun er rolig i opflugt og skud. Når Sif apporterer gnasker hun fuglen, dog

uden at skade denne. I dette slip var der god chance til agerhøne som ikke

udnyttes. På græsmark mod vinden arbejder Sif i et passende bredsøg hvor vind

og terræn udnyttes korrekt. Her er hun lydig og holder god kontakt.

Udgår VK

Dommer 402

Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen
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SKOVBY BOEN's SILLAS 20285/2006

Korthåret Hønsehund

Gorm Bülow Henriksen 0024

Skovby Boen´s Sillas slippes i roer i modvind. Arbejder her i et meget flot

bredsøg foran sin fører. Vind og terræn udnyttes korrekt. Farten er god og

stilen pæn. Sillas arbejder energisk og med stor jagtlyst. Han er lydig og

velført og holder god kontakt. Opnår stand, avancerer villigt på ordre og

rejser præcist fasan. Er komplet rolig i opflugt og skud. Går dog frem og

apporter inden apportordre gives. Viser godt apportsøg og god apportering. I

næste slip i roer mod vinden arbejder Sillas igen flot. Udnytter ikke god

chance til agerhøne, der lettes af makker. På græsmark mod vinden arbejder

Sillas i et passende bredsøg med korrekt udnyttelse af vind og terræn. Opnår

stand ved hegn, avancerer villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt.

Udgår VK

Dommer 402

Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen


