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Bommelunds Freja DK17658/2009

Ruhåret Hønsehund

Finn Kjeldstrøm 0001

Freja slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget er passende
stort og velanlagt, udnytter den svage vind godt og fornuftigt i et godt
samarbejde med fører. Farten er passende høj, energisk galopaktion med høj
hovedføring. Mærker fasan og søger at udrede, men presser fuglen op. Kaldes
til respekt. Slutter kort efter med stand, udløser og følger op, men går
fuglen op. Respekterer opflugten.
Udgår.
309 Claus Christensen

Claus Christensen
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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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Sundby Kahles DK09534/2007

Ruhåret Hønsehund

Mikkel Pedersen 0003

Kahles slippes i roer i god vind. Arbejder meget energisk. Søget passende
stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket i et godt samarbejde med
fører. Farten er høj og konstant. Effektiv galopaktion med højtført hoved.
Arbejder med fært på løbende fasaner, som letter fremme i terrænet, uden
Kahles skal lastes. Slutter med stand. Avancerer villigt frem i to tempi,
rejser fasan præcist. Ro i opflugt og skud. Sikker og kontant apportering.
 Prøves igen i roer i god vind. Arbejder meget energisk i et stort og bredt
anlagt søg i høj fart. Opnår stand som holdes længe. Skytter træder fasan op
som flyver lige hen over Kahles, der upåvirket fastholder sin stand. Rejser på
ordre kontant og præcist sin fugl. Ro i opflugt og skud og viser sikker og
kontant apportering.            Fortsætter:
 Prøves over middag i roer under meget svage og skiftende vindforhold. Viser
et søg af meget høj klasse, udnytter vind og terrænforhold glimrende i
passende høj og konstant fart. Kahles er letførlig. Ingen fugle i slippet.
 Prøves igen i roer. Arbejder fortsat godt og energisk , men udnytter ikke
fasan som letter foran Kahles, der omgående viser respekt. Fortsætter og
slutter med stram stand. Rejser på ordre kontant og præcist fasan. Ro i
opflugt og skud, hurtig og sikker apportering.
 2. vinder
309 Claus Christensen

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:2

Claus Christensen
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Fuglevang's Marco DK05981/2011

Kleiner Münsterländer

Michael Pedersen 0004

Marco slippes i roer i god vind. Arbejder med god energi. Søget af varierende
størrelse, momentvis lidt åbent og fremadrettet. Farten er passende.
Galopaktionen er effektiv, hovedet i ryglinie og passende halerørelse. Marco
er tilpas lydig. Skiftende makkere finder fugle på terrænet.
Prøves i yderligere 2 slip i roer i god vind. Arbejder som i første slip.
Opnår flere gange kontakt med løbende fasaner som den søger at sætte, men
disse letter fremme i terrænet. Slutter med at få naglet en fasan i smuk stram
stand. Rejser på ordre kontant og præcist. Rolig i opflugt og skud. Kontant og
sikker apportering med korrekt aflevering.         Fortsætter:
 Prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder med
nogenlunde energi, søget er nu i mindste lag. Forbigår chance til fasan  som
var på terrænet. Stand, løser selv.
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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Midtfjord's Bonzo DK00073/2011

Ruhåret Hønsehund

Evan Holst Jørgensen 0006

Bonzo slippes i roer i god vind. Arbejder meget energisk med stor jagtlyst.
Starter i et stort og velanlagt søg, men det bliver efterfølgende åbent og
fremadrettet med stiksøg langt frem i terrænet. Kontakt og lydighed er ikke
tilfredsstillende. Farten er høj og konstant. Galopaktionen er meget energisk
og kraftfuld med passende høj hovedføring.
 Prøves igen i roer. Arbejder nu i bedre kontakt, men søget er usammenhængende
og mangler lidt plan. Skiftende makkere finder fugle på terrænet.
Udgår.
309 Claus Christensen

Claus Christensen
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Birkemosen's Tenna DK08591/2008

Ruhåret Hønsehund

Jesper Andersen 0007

Tenna slippes i roer i god vind. Arbejder meget energisk med stor jagtlyst.
Søget er stort og velanlagt i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og
konstant. Energisk galopaktion, høj hovedføring. Tenna opnår to gange stand,
avancerer villigt frem, men kan ikke påvise vildt.
 Prøves igen i roer i god vind. Arbejder som i første slip. Udnyttet ikke
chance til fasan i god vind. Viser respekt da fuglen letter. Kort efter har
Tenna endnu en chance som ikke udnyttes.
 Får en sidste chance igen i roer. Opnår ret hurtigt stram stand. Rejser på
ordre villigt og præcist fasan. Holdes rolig i opflugt og skud. Viser god og
effektiv apportering med korrekt aflevering.
Udgår.
309 Claus Christensen

Claus Christensen
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Ajstrupmosens Thera DK10475/2008

Ruhåret Hønsehund

Finn Jensen 0008

Thera slippes i roer i god vind. Arbejder energisk og opnår hurtigt stand. Da
skytter næsten er på plads rykker Thera frem, ny stand. Rejser på ordre
kontant og præcist en fasan. Ro i opflugt og skud. Apporterer hurtigt og
kontant den baksende fugl, men sjusker ved afleveringen. Fortsætter og viser
et passende stort søg, udnytter vind og terrænforhold udmærket, har dog nogle
stop hvor den skal undersøge fært. Farten er passende høj. Energisk
galopaktion med passende høj hovedføring.
 Prøves igen i roer i god vind. Arbejder fortsat energisk. Viser et stort og
velanlagt søg i passende høj fart slippet ud. God kontakt med fører.
 Prøves igen i roer. Arbejder fortsat energisk i et solidt søg. Opnår stand.
Rejser på ordre kontant og præcist en fasan. Ro i opflugt og skud. Apporterer
hurtigt og kontant med korrekt aflevering.   Fortsætter:
 Prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Viser et
energisk, men lidt åbent og tilfældigt søg i passende høj fart.
 Prøves igen. Arbejder fortsat energisk i et lidt åbent søg. Kontakt med
fasan. Stand, men er kommet for tæt på og fuglen letter. Viser 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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Hjortlund's Olivia DK10443/2007

Ruhåret Hønsehund

Jens Arne Velling 0011

Olivia starter i roer i sidevind, hvor den starter i et lidt rodet anlagt søg
der dog hurtig bliver bedre og herefter går den i et godt anlagt søg med gode
udslag og passende mellem slagene.  Den går i god fart  og god stil med hoved
båret i vandret. Den er lydig og velført.
Vi har den igen ude i roer i modvind i et kort slip. Opnår stand, løser selv
og søger frem og bringer fasan på vingerne. Er her noget urolig da fasan
flygter, men kan holdes.
Vi har den ude en sidste gang i roer, hvor søg er lidt begrænset. Udnytter her
ikke oplagt chance til fasan. Der er respekt da fasanen flygter.
Ove Nissen Nielsen

Claus Christensen
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Kærholt Mads DK00880/2009

Ruhåret Hønsehund

Flemming Ransborg 0012

Mads starter i roer i modvind i et stort og godt anlagt søg med brede udslag
og passende mellem slagene. Den går i høj fart og prima stil, og med et godt
afspark i galoppen. Den forsvinder bag lille remise og efter et stykke tid
finder vi den i stand. Den avancerer villig på ordre og rejser præcis fasaner.
Der er ro i op fløj og skud. God apport og aflevering.
Vi har den igen ude i roer i sidevind, hvor det gode indtryk bevares, og den
går usvækket.
Ove Nissen Nielsen
Forsætter
Mads prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder
meget energisk med stor jagtlyst. Stort velanlagt søg i høj fart og prima
stil. Opnår stand. Udløser og følger op, på ny stand. Fasan letter foran Mads
der fastholder sin stand, men udløser selv kort efter.
 Prøves igen i roer. Arbejder fortsat meget energisk i et velanlagt søg. Opnår
stand. Går på ordre villigt frem, men kan ikke udrede de løbende fugle, jeg
træder en fasan op bagved Mads.
6. vinder.

Vinder klasse
Plac.:6

Claus Christensen
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Bommelunds Boss DK17654/2009

Ruhåret Hønsehund

Orla Didriksen 0013

Boss starter i roer i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag og passende
mellem slagene. Har dog flere markeringer som den selv løser. Den går i god
fart og god stil, dog med lidt hængende hale. Har 2 gange stand med god avance
uden påvisning af vildt. Mærker fært og søger frem og bringer derved flere
fasaner på vingerne. Respekt da fuglene flygter men er herefter lidt urolig
men kaldes til orden. En chance der burde være udnyttet.
Vi har den igen ude i roer med 3 forskellige makkere som finder fugl. Her er
den noget ulydig ved nr. 2 makkers stand, men kan dog holdes. Har her en god
chance til fasan som bringes på vingeren. Noget urolig da fuglen flygter.
Vi har den ude en sidste gang i roer i et kort slip, hvor den går passende.
Ove Nissen Nielsen

Claus Christensen
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Krudtens Fanta 12898/2004

Vizsla,korthåret

Anders Mortensen 0014

Fanta starter i roer i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag og
passende mellem slagene. Søget bliver senere noget selvstændig og den får
derved ikke marken ordentlig med. Der fløjtes en del. Den går i passende fart
og god stil med hoved båret vandret. Lidt mere afspark i galoppen var
ønskelig.
Vi har den igen ude i roer i et kort slip. Den opnår stand. Avancerer villig
på ordre og rejser præcis fasan. Ro i op fløj og kan holdes i skud. Fanta
finder hurtig dødskudt fasan men den står længe ved den og skal animeres flere
gange før den tager fasanen. God aflevering.
Ove Nissen Nielsen

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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Bøgeskoven's Gus 13422/2006

Ruhåret Hønsehund

Per Ivanhoe Nielsen 0016

Gus starter i roer i modvind/sidevind i et godt anlagt søg med brede udslag og
passende mellem slagene. Der går i god fart og god stil med hoved båret
vandret og med et godt afspark i galoppen. Den går i god kontakt. Opnår stand.
Avancerer villig på ordre uden påvisning af vildt.
Vi har den igen ude i roer i modvind, hvor det gode indtryk bevares og hvor
den dækker terrænet på bedste vis. Generes en del af den anden hundeførers
megen fløjten. Opnår stand. Fasan går på vingerne, men den holder standen.
Avancerer villig på ordre og rejser præcis fasan. Der er ro i op fløj og skud.
Fasanen apporteres af makkerhund
Vi kaster senere en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og
aflevering.
Ove Nissen Nielsen
Fortsætter
Gus prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder
med god energi i et passende stort og velanlagt søg i passende høj fart, lidt
tung galopaktion. Udnytter ikke chance til fasan der var på terrænet og
slutter kort efter med stand. Avancerer villigt frem på løbende fasan som
bliver naglet i ny stand. Rejser på ordre villigt og præcist. Ro i opflugt og
skud. Fuglen træffes ganske svagt og flyver langt frem i tilliggende
vildtremisse og er ikke prøve relevant
4. vinder.

Vinder klasse
Plac.:4

Claus Christensen
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Hjortlund's Zuki DK10444/2007

Ruhåret Hønsehund

Flemming Thune-Stephensen 0017

Zuki starter i roer i modvind i et kort slip. Opnår hurtig stand, fasan letter
uden hunden er skyld deri. Respekt da fuglen flygter. Har kort efter chance
til fasaner der flygter. Respekt da fuglene flygter.
Vi har den igen ude i roer i sidevind, hvor den går i et godt anlagt søg med
brede udslag og passende mellem slagene. Der går i høj fart og prima stil med
godt afspark i galoppen. Går i god kontakt til fører. Opnår stand, avancerer
villig på ordre og rejser præcis fasan. Der er ro i op fløj og skud. God
apport og aflevering.
Ove Nissen Nielsen
Fortsætter
Zuki prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder
med stor energi og jagtlyst.
Søget passende stort og velanlagt i høj fart og prima stil, energisk
galopaktion. Opnår hurtigt stand.Inden rejseordre gives flygter fasan. Zuki
preller i opflugt og skud og knaldapporterer fuglen. Afleverer korrekt.
Udgår.

Claus Christensen
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Fuglevang's Hector DK00523/2007

Kleiner Münsterländer

Henrik Hansen 0018

Hector starter i roer i modvind i et kort slip.  Udnytter ikke chance til
fasan. Respekt da fuglen flygter.
Vi har den igen ude i roer i modvind hvor den går i et alt for åbent og
fremadrettet anlagt søg og får derved ikke marken med. Den går i god fart og
god stil med hoved båret vandret og derover og med et godt afspark i galoppen.
Der fløjtes meget. Herefter går Hector direkte lige frem i terrænet og
forsvinder bag bakketop. Den er her meget ulydig. Da den kommer tilbage
knaldapporterer den makkers fasan. Afleverer korrekt til fører.
Ove Nissen Nielsen

Claus Christensen
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Sundby Canis DK09532/2007

Ruhåret Hønsehund

Palle Eriksen 0019

1. slip Canis starter i roer i god vind, anlægger omgående et stort
arealdækkende søg korrekt på vinden, gode, brede udslag på marken. Canis
arbejder i høj fart, dog i en lidt tung galop, i god kontakt til sin fører, er
lydig. Canis har en chance til fasan, som ikke udnyttes, viser respekt ved
opflugt.
2. Slip i roer i god vind, arbejder Canis godt som før, opnår hurtigt stram
stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasan, er rolig ved
opflugt og i skud. Viser god apport.
Fortsætter.
Canis prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Arbejder
med god energi i et passende stort og godt anlagt søg. Farten er passende høj,
lidt tung, men kraftbetonet galopaktion, høj hovedføring.
 Prøves igen i roer. Arbejder fortsat med god energi. Stand, avancerer villigt
frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
 5. vinder.

Vinder klasse
Plac.:5

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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Dambos Zenia 15756/2005

Ruhåret Hønsehund

John Stevnsgård Nielsen 0022

1. slip i roer i god men svag vind, anlægger Zenia et acceptabelt søg foran
sin fører, dog i en lidt tung galop. Farten er moderat. Zenia har en markering
ved remise med mange fasaner, men løser selv. Senere stram stand, avancerer
villigt på ordre og rejser præcist fasan, er herefter rolig ved opflugt og i
skud, og viser en god apport, dog med et enkelt grebskifte.
2. Slip i roer i god vind arb. Zenia nu i et bedre anlagt søg, med gode, brede
udslag på marken, i høj fart, og i en god stil, nu i kraftfuld galop. Zenia
har en chance til fasan, som ikke udnyttes, viser respekt ved opflugt. Senere
i slippet har Zenia endnu en god chance til fasan, som ikke udnyttes, viser
igen respekt ved opflugt. Slutter med at gå foran stående makkerhund og rejser
endnu en fasan, viser dog respekt ved opflugt.
Udgår

Claus Christensen
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Scott DK13671/2009

Ruhåret Hønsehund

Brian Søgaard 0023

1. slip i roer i god men svag vind, anlægger Scott omgående et meget stort søg
med brede udslag på marken, i høj fart og i en smuk stil med langstrakt og
kraftfuld galop. Scott opnår hurtigt stram stand, avancerer villigt frem på
ordre, og tager en fasan under opflugt, viser herefter en god apport, dog med
et enkelt grebskifte, god aflevering.
2. Slip i roer i god vind, arbejder Scott igen stort på marken, i meget høj
fart, og har nu flere forkerte vendinger i begge sider. Scott opnår stand, men
makkerhunden går foran og rejser en fasan, Scott er rolig ved opflugt.
3. Slip i roer i god vind arbejder Scott igen for stort og for åbent anlagt på
marken i meget høj fart, Scott misbruger en god chance til fasan, viser dog
respekt ved opflugt.  Scott sættes af, på udkastet fasan + skud er han rolig,
og viser herefter en god apport.
Udgår

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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Fredskovs Woodo DK11812/2008

Ruhåret Hønsehund

Søren Nielsen 0025

1. slip i roer i god men svag vind, anlægger Woodo et godt arealdækkende søg,
med tilpas brede udslag på marken, farten er god og tilpasset terræn, arbejder
i god kontakt til sin fører, er lydig.
2. Slip i roer i god vind arbejder Woodo godt som før, er uheldig med en
fasan, som flygter lige foran Woodo, men som burde være udnyttet, viser dog
respekt ved opflugt.
3. Slip i roer i god vind arbejder Woodo igen godt, opnår stand, avancerer på
ordre og råvildt flygter, Woodo er her rolig. Kort herefter opnår Woodo igen
stand, avancerer villigt frem på ordre og rejser præcist en fasan, er rolig
ved opflugt og i skud. Viser herefter god apport med enkelt grebskifte.
Fortsætter.
Woodo prøves over middag i roer under svage og skiftende vindforhold. Viser et
passende stort og velanlagt søg. Farten er passende høj med kraftbetonet
galopaktion og passende høj hovedføring. Solidt og rutineret arbejde.
 Prøves igen i roer. Arbejder fortsat rutineret. Opnår stram stand. Rejser på
ordre kontant og præcist fasan. Ro i opflugt og skud. Sikker og kontant
apportering med korrekt aflevering.
 3. vinder.

Vinder klasse
Plac.:3

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


