
PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Jagthunde Udvalg

DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012

SJØRSLEV'S dodo DK16480/2008

Langhåret Hønsehund

Leif Hansen 0001

Dodo slippes på stub i svag modvind. Anlægger et noget begrænset søg med åbne
slag og retningsskift i søgsmønsteret. God førerkontakt. Farten er i mindste
lag, men stilen er i orden med hovedet ført i ryglinie. Dodo arbejder lidt
usikkert med nogle stop i søgearbejdet. Tager fast, men usikker stand.
Avancerer på ordre og påviser ikke vildt Viser spontan sekundering. Dodo går
sig en smule op gennem sliptiden,- intensiteten mangler dog.
Andet slip i efterafgrøde, sennepsmark.Indtrykket af Dodo er uændret fra
første slip. Tager fast stand. Avancerer villigt på ordre og påviser ikke
vildt. Tager nogle søgeslag i området og der forlanges ny stand. Kort efter
opnås en ny fast stand. Avancerer på ordre og rejser en agerhøne. Ro i opflugt
og skud. Apporterer med godt greb og afleverer siddende.
Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen

Niels Korsbæk Nielsen
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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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FRIDA 02096/2006

Ruhåret Hønsehund

Hugo Schibsbye 0003

Frida slippes på græsstub i skrå modvind. Arbejder tilpas stort og dækkende
foran fører. Farten er god og stilen er i orden med hovedet ført i ryglinie.
Frida viser god energi i søgearbejdet.Viser spontan sekundering. Ikke mulighed
for fugletagning i slippet.
Andet slip i sennepsmark. Her arbejder Frida flot og revierende,- dækker
terrænet bredt og i god kontakt med fører.Tager fast stand.God avance og
præcis rejsning af gl. fasanhane. På ordre er der ro i opflugt og skud. Frida
ser ikke fuglen falde.Ved apport ordre tager Frida selvstændigt løbefod op.
Bringer fuglen fra et tilstødende skovområde.Godt greb og siddende
aflevering.Apportering udført med stor rutine og kvalitet.Fortsætter.
Frida slippes kort i roer i modvind. Viser gode søgeslag og energi.Opnår
stand.Avancerer på ordre.Vildt bringes ikke til opflugt ved første
avance.Frida opnår hurtigt ny fast stand i området.Her er Frida lidt træg i
avancen og fører går meget tæt på hunden.Fasan rejses tæt på Frida. På ordre
er der ro i opflugt og skud. God hurtig apport.
Frida slippes yderlige èn gang i roer. Misbruger chance for agerhøne ved
skelhegn
4. vinder
Niels Korsbæk Nielsen

Vinder klasse
Plac.:4

Niels Korsbæk Nielsen
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KOBBORGS PLET 21379/2006

Ruhåret Hønsehund

Erik Madsen 0004

Plet slippes på græsstub i skrå modvind. Anlægger et søg med nogle stop og der
mangler en stabil dækning af anvist område.Plet kræver i sit arbejde nogle
påkald af fører. Farten god og til stilen bemærkes at hovedet føres let under
ryglinie. Plet tager fast stand. Der avanceres rigtig godt på ordre. Vildt
påvises ikke. Viser spontan sekundering.
I andet slip arbejdes uændret på fart søg og stil. Viser igen sekundering.Han
har i dag ikke formået at bringe sig i kontakt med fugl. To makkerhunde finder
fugl på anvist mark i afprøvning med Plet. Større effektivitet i søgearbejdet
kunne have udløst mulighed for fugletagning for Plet. Plet har været lydig.
Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen

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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BOMMELUNDS KURA 13266/2005

Ruhåret Hønsehund

Orla Didriksen 0006

Kura slippes i modvind på græs. Arbejder i god fart og stilen er i orden med
hovedet ført i ryglinie. Søget er bredt revierende og dækkende foran fører.
Tager fast stand ved skelhegn. Kontant avance og præcis rejsning af
agehønseflok gennem skelhegnet.Rolig på ordre ved opflugt og skud. God hurtig
apportering med godt greb og siddende aflevering.
Andet slip. Viser igen energi på at præstere vildt. Opnår stand. God avance.
Påviser ikke vildt.Fugle letter fra området uden de knyttes til Kuras
arbejde.Senere opnås fast stand med efterfølgende kontant avance og rejsning
af fasan. Ro i opflugt og skud. Suveræn og
flot selvstændigt løst apportopgave, -løbende fasan.Godt greb og siddende
aflevering.
Tredie slip.Arbejder igen energisk og rutineret. Finder ikke vildt.
Fortsætter.
Slippes i roer. Arbejder stort og dækkende. Tager fast stand. Avancerer
kontant og langt fremad i et ryk og bringer to agerhøns til opflugt. For
upræcist i forhold til Kuras pileretning.Senere forbigås agerhøne. Kura kunne
vise bedre respekt ved opflugten. Dækkes lydigt på fløjtesignal.
Fjerde slip. Energisk søgearbejde.I dette slip arbejdes  med åbne slag i
afsøgning af det anviste område.Stand med god avance. Rejser fasan. Ro i
opflugt og forbiskud.
Kura slippes yderligere i konkurrence om en vinderplacering og kvitterer med
korrekt fugletagning og god apport.
6. vinder

Niels Korsbæk Nielsen

Vinder klasse
Plac.:6

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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HJORTLUND'S zuki DK10444/2007

Ruhåret Hønsehund

Flemming Thune-Stephensen 0008

Zuki slippes i efterafgrøde og anlægger et stort energisk søg i stor fart og
let galop. Dækker terrænet foran fører. Stilen god med hovedet i ryglinie.
Tager stand lang ude. Avancerer godt på ordre.Der påvises ikke vildt. Zuki
slår nogle søgeslag og der forlanges ny stand. Hun opnår igen fast stand.
Avancerer igen kontant. Fuglen er løbet af vind for Zuki.Fasan flygter skråt
bagud for Zuki`s avance og pileretning og letter for upræcist. På kommando er
hun rolig ved skud i luften.
Zuki slippes endnu en gang i sennepsmark. Arbejder igen med energi på at
præstere vildt.Hun bevæger sig let i den høje efterafgrøde. Udnytter ikke  en
god chance for agerhøne på anvist område.Viser respekt ved opflugten.

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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FUGLEVANG'S heiki DK00525/2007

Kleiner Münsterländer

John Hilmer Hansen 0010

Heiki slippes i modvind på græsmark.Anlægger et stort bredsøg med god
reviering.Farten er høj,stilen smuk. Viser sekundering.
2.slip: Slippes på stubmark i god vind. Anlægger her et søg med brede udslag,
farten er høj,stil smuk. Opnår stand på åbent felt, avancerer på ordre og
rejser nyslået agerhøne. Viser respekt i opflugt og skud. Apporterer den
skudte fugl med godt greb,og siddende aflevering.
Fortsætter.
Heiki slippes i roer i modvind. Arbejder i starten med gode brede søgeslag
godt lagt på vinden. Henfalder til et for smalt anlagt søg med nogen usikker
markering af fært. Et par kraftige markeringer. Løser selv. Tager stand. Søger
forsigtigt fremad og kommer for tæt på fuglen, som bringes til opflugt. God
respekt.
Fjerde slip. Heiki arbejder nu alt for følsomt med mange markeringer.Viser
sekundering.
Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen
Leif Jensen,404

Niels Korsbæk Nielsen
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BIRKEMOSEN'S tenna DK08591/2008

Ruhåret Hønsehund

Jesper Andersen 0011

Tenna slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg med gode brede slag.
Farten er høj, stilen smuk. Har ved skel en kortvarig stand som den selv
udløser.
2.slip: Slippes på græsmark i modvind. Anlægger her et søg med god
bredde,farten er høj,stilen er smuk. Opnår stand ved levende hegn, før ordre
gives går den i hegnet og bringer fugl på vingerne, burde udvise bedre
respekt, hunden får koble ordre men opnår ny stand, avancerer på ordre ind i
hegnet, fugle flygter på den anden side, uden at jeg kan bedømme det, hunden
burde også her udvise bedre reskpekt da fugle flygter. Er lidt svær at koble.
Udgår
Leif Jensen, 404

Niels Korsbæk Nielsen
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GYVELLUNDS magnus DK02785/2008

Ruhåret Hønsehund

Jan Feldborg 0012

Magnus slippes i modvind på græsmark.Anlægger her et søg som er noget
tilfældigt, fører fløjter hunden hjem hver gang den vil lægge sit søg
op.Farten er høj, stilen smuk. Viser stor jagtlyst. Har lidt tildens til
halsen i søget.
2.slip: Slippes i side/modvind på græsmark. Anlægger her et søg med god
udnyttelse af vind,viser god reviering. Farten er høj,stilen smuk.
3.slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg med brede udslag med
tilpas afstand mellem slag. Farten er høj, stilen smuk i en kraftfuld
galopaktion. Opnår stand ved levende hegn, avancerer på ordre ind i hegnet og
rejser fasan som ikke kan fældes, viser respekt i opflugt og skud. Har i
slippet vist sekundering.
Viser senere apport af udkastet fasan. Der er ro i udkast og skud, Magnus
viser en lidt sjusket aflevering til fører.
Udgår
Leif Jensen, 404

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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Kærholt emma DK02299/2008

Ruhåret Hønsehund

Jesper Kjærulff Hansen 0014

Emma slippes i side/modvind på stub/græsmark. Anlægger et søg med store brede
udslag med god reviering. Farten er høj,stilen smuk.
2.slip: Slippes på stubmark i side/modvind. Anlægger også her et meget stort
søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand ved levende hegn, avancerer på ordre
og rejser agerhøns, viser respekt i opflugt og forbiskud.
Viser senere korrekt apport af udkastet agerhøne.
Fortsætter:
Emma slippes i roer. Starter søgearbejdet alt for voldsomt og misbruger derved
chance for agerhøne, der lå velplaceret på Emmas anviste område.Respekterer
promte opflugten.
Fjerde slip. Roemark med sidebegrænsning af skelbevoksning.Emma tager nogle
gode søgeslag på det anviste område og opnår hurtigt kontakt med fært. Tager
stand. Trækker forsigtigt fremad og kommer for tæt på agerhøne, der flygter.
Igen viser Emma god respekt ved opflugten.
Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen
Leif Jensen

Niels Korsbæk Nielsen
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hekla DK11088/2009

Ruhåret Hønsehund

Morten Juul 0015

Hekla slippes i side/modvind på stub/græsmark. Anlægger et søg med brede
udslag og god udnyttelse af terræn. Farten er høj, stilen smuk. Har to gange i
slippet stand men hvor der ved avance ikke påvises vildt.
2.slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger her et søg med tilpas bredde.
Farten er tilpas, stilen skæmmes lidt af mange stop. Virker i dette slip lidt
følsom og har mange markeringer hvor føreren kommandere hunden videre.
3. slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg med god bredde, farten
høj,stilen smuk. Opnår stram stand ved levende hegn, avancerer på ordre og
rejser fasan, viser respekt i opflugt, men ikke i skud,og apporterer den
skudte fugl inden ordre gives, korrekt greb og aflevering.
Udgår
Leif Jensen, 404

Niels Korsbæk Nielsen
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AJSTRUPMOSENS thera DK10475/2008

Ruhåret Hønsehund

Finn Jensen 0016

Thera slippes i modvind i kamille/græsmark. Anlægger et søg med brede
udslag,og god reviering, farten er høj, stilen smuk i en kraftfuld
galopaktion.
2.slip: Slippes i modvind på stubmark. Anlægger her et stort bredsøg, farten
er høj ,stilen smuk. Viser tiltider interesse for jordfært hvorved at søget
bliver lidt åbent.
3. slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger her et søg med god
arealdækning, farten er høj, stilen smuk. Opnår stand ved levende hegn,
avancerer på ordre følger godt op på den løbende fugl, slutter med at bringe
fasan på vingerne, burde udvise bedre respekt i opflugt og forbiskud.
Viser senere korrekt apportering af udkastet fasan.
Udgår
Leif Jensen,404

Niels Korsbæk Nielsen
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BYGUMBAKKEN'S a hella DK04197/2008

Ruhåret Hønsehund

Hardy Iversen 0017

Hella slippes i modvind på kamille/græsmark. Anlægger et søg med brede udslag,
starter lidt passivt men dette forbedres så der bliver tilpas afstand mellem
slag. Farten er høj, stilen smuk. Opnår stand, avancerer på ordre men påviser
ikke vildt.
2. slip: Slippes i modvind på olierædikkemark. Anlægger her noget åbent søg,
som koncentreres langs med skel. Farten er høj,stil smuk.
3.slip: Slippes i modvind på stubmark. Anlægger her et søg med gode brede
udslag med god reviering. Farten er høj,stil smuk. Søger gennem levende hegn
og opnår stand, avancerer på ordre og rejser agerhøne, udviser respekt i
opflugt og skud. På ordre apporteres og afleveres den døde fugl korrekt.
udgår
Leif Jensen, 404

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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Tækkemandens ayla DK11159/2007

Ruhåret Hønsehund

Dan Bach 0020

Tækkemandens Ayla slippes i roer i sidevind. Anlægger et lidt åbent søg.
Trækker langt frem i terræn og opnår stand. Avancerer villigt på ordre, rejser
præcist fasan og der er komplet ro i opflugt og skud. Viser god apport. I
næste slip i roer mod vinden arbejder Ayla godt, men er noget offensiv i sit
søg. Hun slår langt ud til venstre og opnår stand. Avancerer villigt, rejser
præcist fasan, der er komplet ro i opflugt og forbi skud. På græsmark mod
vinden arbejder Ayla i et flot bredsøg, hvor vind og terræn udnyttes på bedste
vis. Farten er høj, stilen pæn og der er god galopaktion. Ayla går med stor
energi og jagtlyst. Hun er lydig og velført og holder for det meste god
kontakt.
Udgår VK
Dommer 402
Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen
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FREDSKOVS woodo DK11812/2008

Ruhåret Hønsehund

Søren Nielsen 0021

Fredskovs Woodo slippes i roer i sidevind. Anlægger et godt og arealdækkende
søg med god udnyttelse af vind og terræn. Da Woodo slår langt ud under vind,
flygter fasan lige der hvor Woodo vender, der vises respekt.Farten er god og
stilen pæn. Går med stor energi og jagtlyst.Woodo er lydig og velført og der
holdes god kontakt til fører.
2. slip i roer mod vinden. Anlægger igen et flot bredsøg. Opnår stand.
Avancerer villigt på ordre i flere tempi og rejser præcist fasan. Der er ro i
opflugt og skud. Viser god apport.
På græsmark mod vinden arbejder Woodo i et godt og arealdækkende bredsøg, hvor
vind og terræn udnyttes korrekt.
Fortsætter.
Woodo slippes i roemark i modvind. Dækker tilpas stort terræn. God
kontakt.Fart og stil er som beskrevet i formiddagsafprøvningen.Ingen chance
for fugletagning i slippet.
Anden eftermiddagsafprøvning.Her arbejdes igen i et velordnet og dækkende
søgsmønster.To skiftende makkerhunde præsterer fugletagning på det fælles
anviste område. Woodo arbejder tæt på fører og mangler lidt fremdrift på
søget.
2. vinder og HP.
Niels Korsbæk Nielsen
Annette Laursen

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:2

Niels Korsbæk Nielsen
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jalte DK09823/2009

Ruhåret Hønsehund

Leif Daae 0022

Jalte slippes kort i roer i side vind. Opnår straks stand. Avancerer villigt
på ordre, rejser præcist fasan, der er komplet ro i opflugt og forbiskud.
Slippes igen i roer mod vinden. Går her i et flot bredsøg, hvor vind og terræn
udnyttes korrekt. Farten er god og stilen pæn.God galopaktion. Viser god
energi og stor jagtlyst. Jalte er lydig og velført og der holdes god kontakt
til fører. Opnår igen stand. Avancerer på ordre og rejser præcist agerhøne.
Der er endnu engang komplet ro i opflugt og skud. Viser god apport. På
græsmark mod vinden, arbejder Jalte i et meget flot bredsøg.
Fortsætter.
Jalte slippes i roer i modvind. Tager nogle velordnede søgeslag med
vindudnyttelse. Mærker fært i området. Makkerhunden tager søgeslag højere i
terrænet og opnår stand. Jalte slår over i at sekundere makkeren.
Andet eftermiddagsslip. Jalte har god chance til agerhøne på anvist terræn.
Udnyttes ikke, men der vises respekt ved opflugten. Jalte fortsætter med nogle
bagudrettede søgeslag. Opnår en fast stand. God avance og præcis rejsning af
fasan. Spontan ro i opflugt og skud. Hurtig apportering med godt greb og
siddende aflevering.
Jalte slippes yderligere i konkurrence om en vinderplacering. Opnår hurtigt en
fast stand. Træg avance.  Rejser fasan præcist. Kortvarig ro i opflugt.
Knaldapporterer. Hurtig apportering og siddende aflevering.

Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen
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
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SUNDBY kahles DK09534/2007

Ruhåret Hønsehund

Mikkel Petersen 0025

Sundby Kahles slippes i roer modvind, slår ud under vind og opnår straks
stand. Avancerer villigt på ordre. Rejser præcist fasan, der er komplet ro i
opflugt og skud. Viser god apport. I næste slip i roer mod vinden arbejder
Kahles i et godt og arealdækkende bredsøg, hvor vind og terræn udnyttes
korrekt. Farten er god og stilen pæn. Går med kraftig galopaktion og med stor
energi og jagtlyst. Kahles er lydig og velført og han holder god kontakt til
fører. Har to gange chance til agerhøns der ikke udnyttes. Viser respekt. På
græsmark mod vinden arbejder Kahles i et meget flot bredsøg. Her går han i høj
fart og med stor energi.
Udgår VK
Dommer 402
Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen
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BIRKEMOSEN'S liva DK12826/2009

Ruhåret Hønsehund

Jens Abildgård 0026

Birkmosens Liva slippes i roer mod vinden. Arbejder godt, i et flot
arealdækkende bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er god og
stilen pæn. Går med stor energi og jagtlyst. Liva er lydig og velført og hun
holder god kontakt til fører. Viser sekundering.
På roemark mod vinden arbejder Liva igen flot. Opnår stand, avancerer villigt
på ordre og rejser præcist fasan. Der er komplet ro i opflugt og skud. Viser
god apport.
Slippes også på græsmark mod vinden. Arbejder i et passende bredsøg med god
udnyttelse af vind og terræn.
Fortsætter.
Liva slippes i modvind i roer. Arbejder i tilpas fart, men defensivt og for
det meste på afsøgt terræn.Manglende dækning i venstre side af anvist
område.Liva burde reagere bedre på føreranvisninger. Makkerhunden finder fugl
i slippet.
Liva slippes yderligere for at forbedre indtrykket af første
eftermiddagsafprøvning. Arbejder alt for passivt på det anviste terræn.
Udgår.
Niels Korsbæk Nielsen
Annette Laursen

Niels Korsbæk Nielsen


