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Hals Bondens Bono DK09937/2010

Korthåret Hønsehund

Svend W. Larsen 0002

Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget  er passende stort og

velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

passende høj. Energisk galopaktion med højtført hoved. Viser smuk spontan

sekundering da makkerhund finder fugle på terrænet. Fugle som Bono også har

chance for.

Slippes igen i roer i god vind. Viser samme indtryk. Smuk stram stand.

Avancerer på ordre særdeles villigt frem i et par tempi. Rejser fasan præcist.

Ro i opflugt og skud. Apporterer hurtigt og kontant, men kaster fuglen ved

aflevering.

Prøves igen i roer. Arbejder meget effektivt i et stort anlagt søg. Opnår

stand. Holder standen længe, da makkers situation skal afvikles først, ganske

tæt på Bono. Avancerer på ordre særdeles villigt frem i et par tempi og rejser

fasan præcist. Ro i opflugt og skud og viser sikker kontant apportering med

korrekt aflevering. En meget stærk situation.    Fortsætter:

 Prøves over middag i roer under meget svage vindforhold. Arbejder fortsat

energisk i et godt anlagt søg i passende høj fart. Opnår stand, avancerer

villigt frem på ordre, påviser ikke vildt. Dette gentager sig kort efter og

Bono udgår.

309 Claus Christensen

Claus Christensen
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Søborggård's Krieger DK01831/2010

Korthåret Hønsehund

Preben Bach Christensen 0005

Krieger slippes i roer i god vind. Arbejder energisk og viser et passende

stort og bredt anlagt søg, dækker sit terræn udmærket i et godt samarbejde med

fører. Farten er passende høj og vedholdende. Galopaktionen er kraftfuld,

højtført hoved. Har 2 gange chancer til fasaner i god vind der ikke udnyttes.

 Prøves igen i roer. Viser samme indtryk. Udnytter ikke chance til fasan som

findes af makker.

Prøves kort, igen i roer. Går her for voldsomt og bringer flere fasaner på

vingerne uden respekt.

Udgår.

309 Claus Christensen

Claus Christensen
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Broengen Riko 09715/2006

Korthåret Hønsehund

Kaj Olsen 0009

Riko slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget stort og

velanlagt, udnytter vind og terrænforhold udmærket i et godt samarbejde med

fører. Farten er passende høj. Galopaktionen er kraftfuld, højtført hoved.

Opnår stand. Avancerer på ordre villigt frem, rejser fasan præcist. Skal

holdes rolig i opflugt og skud på kraftige kommandoer. Fuglen kan ikke skydes.

 Prøves igen i roer i god vind. Arbejder forsigtigt, der er mange fugle i

området. Opnår stand. Vi træder en fugl op bag hunden. Riko avancerer frem på

ordre , men kan ikke påvise vildt. Slutter senere med ikke at udnytte fasan i

god vind. Respekterer.

 Prøves igen i roer. Arbejder stadig noget forsigtigt, skal gå mere kontant

for at sætte de løbende fugle. Opnår stand. Avancerer forsigtigt frem og

følger op på løbende fugl, som sluttelig bliver rejst lidt tilfældigt. Ro i

opflugt og skud. Hurtig og kontant apportering, men skal have mange kommandoer

for at præsterer en siddende aflevering.

Udgår.

309 Claus Christensen

Claus Christensen
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Bredsgaard's Nemo DK20482/2010

Korthåret Hønsehund

Lars Koch 0010

Nemo starter i roer i sidevind i et godt anlagt søg med brede udslag og

passende mellem slagene, har enkelte forkerte vendinger i højre side. Den går

i god fart og god stil med hoved båret over vandret og med godt afspark i

galoppen. Går i god kontakt til fører. Opnår stand. Avancerer villig på ordre

og rejser fasan, der er ro i op fløj og skud. God apport og aflevering.

Vi har den igen ude i roer, hvor det det gode indtryk bevares og den går

usvækket.

Ove Nissen Nielsen

Forsætter

Nemo prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Forbigår

hurtigt fasan. Viser respekt for opflugten. Får kort efter kontakt med flere

fugle. Opnår stand, men trækker på og går fuglene op. Viser respekt.

Udgår.

Claus Christensen
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Søborggård's Mille DK01826/2010

Korthåret Hønsehund

Jørgens Peder Karlsen 0015

Mille starter i roer i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag og

passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil med hoved båret

vandret. Den går i god kontakt med fører. Opnår stand, avancerer behersket af

flere gange uden påvisning af vildt. Søget bliver herefter noget begrænset og

med flere stop og den skal animeres en del.

Vi har den igen ude i roer, hvor søget bliver lidt åbent og fremadrettet.

Misbruger oplagt chance til fasan der bringes på vingerne. Respekt da fuglen

flygter. Opnår kort efter stand. Avancerer villig på ordre og rejser fasan. Ro

i op fløj og skud. Der skydes i luften.

Vi kaster senere en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og

aflevering.

Ove Nissen Nielsen

Claus Christensen
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Ambi DK03549/2008

Korthåret Hønsehund

Jakob Poulsen 0020

1. slip i roer i god vind anlægger Ambi et godt arealdækkende jagt-søg med

tilpas brede udslag på marken. Ambi arbejder i god fart tilpasset terræn, i

smuk stil med let og smidig galop, Ambi er lydig.

2. Slip i roer i god vind, arbejder Ambi godt som før, ved makkerhundens

stand, viser Ambi støttet sekundering. Ambi opnår stand, avancerer på ordre,

men uden vildt. Senere igen stram stand, Ambi avancerer villigt på ordre og

rejser præcist fasan, er rolig ved opflugt og i skud, og viser herefter en god

apport.

Fortsætter.

Ambi prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder

i starten lidt forsigtigt, der er meget fært i området, hun frigør sig og

viser et passende stort og godt anlagt søg. Hun viser spontan sekundering.

 Prøves igen. Viser nu et stort og velanlagt søg i passende høj fart.

Galopaktionen er smidig og hovedet højtført. Lydig og velført.

1. vinder HP og Danmarksmester 2013.

Vinder klasse

Præm.:HP Plac.:1

Claus Christensen
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Toes' Krohg DK07762/2010

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0021

1. slip i roer i god men svag vind, anlægger Krogh et godt arealdækkende søg,

med gode, brede udslag på marken, tilpasset terræn, arbejder i høj fart og i

en smuk stil, med let og smidig galop. Krogh er i god kontakt til sin fører.

Krogh har et par markeringer, men løser hurtigt selv. Ved makkerhundens stand,

viser Krogh sekundering.

2. Slip i roer i god vind arbejder Krogh godt som før, opnår stand, først lidt

valende, men strammer nu helt op i stand, avancerer villigt frem på ordre og

rejser præcist fasan, er rolig ved opflugt og i skud. Viser herefter en god og

sikker apport.

Fortsætter

Krogh prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Har kort

efter slip en god chance til fasan der ikke udnyttes. Respekterer opflugten.

 Prøves igen. Arbejder godt i det korte slip, i passende høj fart, men har

igen gode chancer til fasaner der ikke udnyttes

Claus Christensen
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Hals Bondens Bella DK09941/2010

Korthåret Hønsehund

Henning Juncher Mogensen 0024

1. slip i roer i god vind anlgger Bella et stort søg på marken, først lidt

selvstændigt, men senere med ny makker, nu bedre anlagt med gode, brede

udslag, og i god kontakt til sin fører. Bella arbejder i høj fart og i en god

stil med med graftfuld galop. Bella har en god chance til fasan, som ikke

udnyttes, og er her noget urolig ved opflugt. Bliver herefter noget

selvstændig og er svær at koble.

2. Slip i roer i god vind arbejder Bella igen noget selvstændigt på marken,

misbruger igen en god chance til fasan, og kobles.

Udgår

Claus Christensen
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

Korthåret Hønsehund

Vivian Kliver 0026

1. slip i roer i god men svag vind, anlægger Ebbe omgående et stort

arealdækkende søg med brede udslag, i høj fart med stor jagtlyst. Ebbe

arbejder i en smuk stil i langstrakt galop, og i god kontakt til sin fører.

2. Slip i roer i god vind arbejder Ebbe godt som før, opnår stram stand, som

holdes ved makkerhundens stand, avancerer behersket men på ordre og rejser

præcist en fasan, er rolig ved opflugt og i skud. Ebbe viser herefter en god

apport, med enkelt grebskifte.

Fortsætter.

Ebbe prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder

med god energi i et passende stort og godt anlagt søg. Udnytter den svage vind

fornuftigt i et godt samarbejde med fører.

Farten passende høj. Kraftbetonet galop, højtført hoved.

 Prøves igen i roer. Arbejder som foregående slip. Viser sekundering. Slutter

med stand. Avancerer meget trevent frem, med mange kommandoer. Fasanen letter.

Der er ro i opflugt og skud. Sendes til apportering af den skudte fugl. Tager

under apporteringen stand for fasaner og kan ikke kaldes fra. Fører må gå ud

og hente hunden og sætte den på apporteringen igen. Efter lang tid lykkes det

at finde fuglen, men tager stand for den og er meget vanskelig at animerer til

apport. Det lykkes til sidst og fuglen apporteres korrekt.

Udgår.

Claus Christensen


