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Østedgaard's Malte 20760/2006

Korthåret Hønsehund

Jens Arne Hald 0001

Malte slippe i roer i svag vind. Anlægger et tilpas stort søg i tilpas
konstant fart. Støder fasan ved remisse.
2. slip: Slippes i roer i svag vind. Udnytter den svage vind godt, viser et
godt arealdækkende søg. Farten er tilpas. Opnår stand, rykker en gang, ny
stand, avancerer på ordre og rejser fasan. Ro i opflugt og skud. Viser korrekt
apportering.
3. slip: Slippes i modvind på stubmark. Viser her et stort arealdækkende søg i
høj fart og smuk stil.
Fortsætter.
Malte slippes i roer i modvind. Opnår hurtigt stand, avancerer meget trægt på
ordre. Rejser fasan, viser ro i opflugt og skud. Skal opfordres kraftigt for
at gå frem og apportere den døde fasan. Viser korrekt greb og siddende
aflevering.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Nordboen Ena DK02809/2009

Korthåret Hønsehund

Karl Georg Kristensen 0002

Ena slippes i svag vind i roemark. Anlægger et tilpas stort søg udnytter den
svage vind godt, farten er  tilpas og konstant.
2. slip: Slippes i roemark i svag vind. Opnår stand, avancerer på ordre og
rejser fasan, respekt i opflugt og skud. Viser hurtig og sikker apportering
til trods for mange lettende fasaner fra området. Aflevere siddende.
3.slip: Slippes på stubmark i modvind, anlægger her et stort arealdækkende søg
i høj fart og smuk stil.
Fortsætter.
Ena slippes i modvind i roemark. Anlægger et stort bredsøg i tilpas fart.
Fasan letter fra område med højt ukrudt uden det kan bedømmes om hunden var
skyld heri. Har i slippet to gange meldt stand, med god avance på ordre, men
uden påvisning af vildt. Ena presset af fører ved avancen.
2. slip: Slippes i modvind i roer. Søg fart og stil som tidligere. Opnår
stand, avancerer på ordre og rejser fasan, respekt i opflugt og skud. Viser
korrekt apport med siddende aflevering. Har i slippet vist respekt for hare.
3. vinder
404 Leif Jensen

International Vinderklasse
Plac.:3 Titel:MARKPR
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Bakkevænget J. Diana DK11755/2009

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0003

Diana slippes i svag vind i roemark. Anlægger et søg hvor højre side ikke
afsøges. Farten er høj, stil smuk. Grundet det dårlige søgs mønster udnyttes
ikke chance til fasan. Opnår stand, udløser selv.
2. slip: Slippes i svag vind i roemark. Slår et par slag og opnår stand, fasan
flygter, viser respekt, fortsætter og ny stand, går her frem og rejser fasan
uden tilladelse, bringer herefter flere fasaner på vingerne.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Gaia DK11564/2011

Korthåret Hønsehund

Flemming Djarn 0004

Gaia slippes i roemark i svag vind. Anlægger et tilpas stort søg i høj fart.
Støder fasan i vending, viser respekt. Viser respekt for hare.
2.slip: Slippes i roemark i svag vind. Opnår stand, følger op og ny stand,
avancerer på ordre, kan ikke påvise vildt direkte men fasaner flygter omkring
hunde uden den er i kontakt med disse.
3. slip: Slippes i reomark. Anlægger et stort søg i høj fart. Udnytter terræn
godt. Har flere gange chance til fasaner, hvor den hver gang når at markere
men fuglene flygter, viser respekt.
4. slip: Slippes i roemark i modvind. Opnår hurtigt stand, avancerer på ordre
og rejser fasan, som prelles og apporteres uden tilladelse med korrekt greb og
siddende aflevering.
Udgår.
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Ann von der Christrose DK11534/2010

Korthåret Hønsehund

Johan Hansen Sørensen 0005

Ann slippes i roemark i svag vind. Anlægger et tilpas stort søg i tilpas fart.
Opnår stand, avancerer på ordre, men kan ikke påvise vildt. Viser spontan
sekundering af makkerhund.
2. slip: Slippes i svag vind i roemark. Anlægger et stort søg med god
udnyttelse af den svage vind. Opnår stand ved levende hegn, avancerer på ordre
og rejser fasaner, Respekt i opflugt og skud, fasan kan ikke fældes af
sikkerheds mæssige årsager.
3.slip: Slippes i roemark i modvind, Anlægger et stort søg i høj fart. Opnår
stand, avancerer kontant på ordre og rejser fasan, respekt i opflugt og skud.
Viser hurtig og sikker apportering, korrekt greb og siddende aflevering.
4. slip: Slippes på stubmark i modvind. Anlægger et stort arealdækkende søg i
høj fart og smuk stil.
Fortsætter
Ann slippes i modvind i roemark. Anlægger et søg som i starten er med god
bredde, men slutter meget snævert, farten er tilpas. Grundet det snævre søg
udnyttes ikke chance til fasan. Opnår stand, avancerer på ordre men påviser
ikke vildt. Viser støttet sekundering.
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Broengen Riko 09715/2006

Korthåret Hønsehund

Kaj Olsen 0006

Riko slippes i roemark i svag vind. Anlægger et tilpas stort søg i tilpas
fart. Opnår stand, avancerer på ordre og rejser fasan, viser respekt i opflugt
og forbi skud. Viser støttet sekundering.
2. slip: Slippes i roemark i svag vind. Anlægger et stort søg i høj fart.
Opnår stand, avancerer på ordre og rejser fasan. Respekt i opflugt og skud,
viser hurtig og sikker apport med korrekt greb og siddende aflevering.
3. slip: Slippes på stubmark i modvind. Anlægger her et stort søg i høj fart
og smuk stil.
Fortsætter
Riko slippes i roemark i modvind. Anlægger et tilpas stort søg i tilpas fart.
Opnår stand, avancerer på ordre og rejser fasan. Respekt i opflugt og skud,
viser sikker apportering hvor Riko et par gange forbedre grebet. Siddende
aflevering.
2. slip: Slippes i modvind i roer. Slår et par slag og opnår stand, avancerer
på ordre og rejser fasan, kommanderes til respekt i opflugt og skud. Viser
korrekt apportering.
 1. vinder HP
404 Leif Jensen

International Vinderklasse
Præm.:HP Plac.:1 Titel:MARKPR

Leif Anker Jensen
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Weim-Bo's Bea DK03799/2011

Korthåret Hønsehund

Tyge Overbye 0007

Bea slippes i roer i svag, tvivlsom vind.Viser et godt søg, som dog kunne
ønskes lidt mere konstant, har for mange markeringer ( stop).  Bea har faktisk
stand for fasan. Men det er ind mod mergelgrav, hvor vi ikke må komme, og
føreren kalder hende af.
Er ude igen. Viser her et energisk og bedre anlagt søg. Arealdækningen kunne
dog stadig ønskes bedre.
Makkerhund finder fugl, og Bea har chance til fasan som ikke udnyttes.
Får endnu en chance, går som før, men også her har hun chance til fasan som
ikke udnyttes.
Udgår

Leif Anker Jensen
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Bakkevænget H. Balder DK11837/2007

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0008

Balder slippes i roemark i svag vind. Anlægger et søg som er noget tilfældigt,
farten er meget høj, stil er med langstrakt galop. Arbejder meget
selvstændigt.
2. slip: Slippes i roemark i modvind. Anlægger et stort bredsøg i høj fart og
smuk stil, farten er høj. Opnår stand, avancerer på ordre og rejser fasan,
respekt i opflugt og skud. Fasan kan ikke fældes. Viser senere apportering af
kastet fugl, er lidt urolig ved skudafgivelsen. Viser respekt for hare.
3. slip: Slippes i modvind på stubmark. Anlægger et meget stort bredsøg i høj
fart og smuk kraftfuld galopaktion. Balder arbejder med stor jagtlyst for at
finde vildt, men er noget selvstændig.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Korthaarklubben

Nykøbing Falster 28.09.2013

Hals Bondens Nanna DK04736/2007

Korthåret Hønsehund

Bjarne Jakobsen 0009

Nana slippes i roemark i svag vind. Anlægger et stort søg i høj fart.
2. slip: Slippes i roemark i svag vind. Anlægger et stort søg med god
udnyttelse af vinden. Farten er konstant høj. Har i slippet flere chancer til
fasaner som ikke udnyttes, viser respekt når de flygter..
3. slip: Slippes i modvind i roemark. Anlægger et tilpas stort søg i høj fart.
Opnår stand, avancerer uden påvisning af vildt, fortsætter ,slår et par slag
og opnår ny stand, fasan flygter, viser respekt. Slår ud i vinden og opnår ny
stand, avancerer på ordre og rejser fasan, viser respekt i opflugt og forbi
skud. Vi senere korrekt apportering af kastet fugl.
4.slip: Slippes i modvind på stubmark. Anlægger et stort arealdækkende søg i
høj fart og smuk stil. Opnår stand i reomark, avancerer på ordre og rejser
fasan, viser respekt i opflugt og skud. Apporterer den døde fugl korrekt.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Sif DK05470/2010

Korthåret Hønsehund

Roger Drue 0010

Sif slippes i roer i svag tvivlsom vind. Viser et energisk og arealdækkende
godt søg. God smidig galopaktion. Opnår stand. Går villigt frem på ordre, og
rejser fasan. Er rolig i opfløj og skud. Fuglen kan ikke fældes. Der kastes
senere en fasan for hende. Hun er rolig, og viser på ordre en god apport.
Er ude igen. Samme gode søg. Opnår stand. Rejser på ordre, af to gange en
fasan. Er rolig i opfløj og skud. God apport.
Sif slippes på stubmark i bagvind. Viser et energisk og stort anlagt søg, med
god forståelse for udnyttelse af vind og terræn.     Fortsætter.....
Sif slippes i roemark i modvind. Udnytter ikke fasan som lå godt placeret i
hundens søgsmønster. Viser respekt.
2.slip: Slippes i roemark i modvind. Anlægger et tilpas stort søg i høj fart.
Får hurtigt føling med fært, følger op i sprøjtespor, opnår stand, men går
frem uden tilladelse og rejser fasan, udviser ikke respekt, fortsætter og
markere på fært kortvarig stand også her går Sif frem uden tilladelse og
rejser fasaner, burde udvise bedre respekt.
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Nordboen Emma DK02803/2009

Korthåret Hønsehund

Allan Bredsgaard 0011

Emma starter i roer. Opnår hurtigt stram stand, rejser villigt og præcist
fasan. Der er ro i opfløj og skud, er lidt længe om at apportere den dødskudte
fugl, god aflevering. Prøves endnu et slip i roer. Fart og stil er helt
iorden. Søget er i starten noget selvstændigt og for fremadrettet. Emma
forsvinder ind i brakstykke, og jeg ser fugle flygte, men kan ikke bedømme,
hvad der sker. Senere et godt søg i kontakt med føreren.
Viser i dette slip sekundering. Emma prøves til slut på stubmark. Fart , stil
helt i top. Søget er meget stort, og da der springer en hare,går Emma med og
forlader anviste terræn.
353 Arne Nielsen

Leif Anker Jensen
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Nuser DK11627/2007

Korthåret Hønsehund

Frits Olsen 0012

Nuser starter i roer. Søger behersket. Opnår hurtigt stand, rejser adskillige
gange uden at påvise vildt. Fasan letter bag nuser. Viser i slippet spontan
sekundering. Prøves i endnu et slip i roerne. Går i god fart i en god stil og
anlægger et tilpas stort og veldækkende søg. Opnår stand rejser behersket
langt frem og bringer enlig høne på vingerne. Ro i opfløj og skud . Viser god
appotering og aflevering.
Prøves til sidst på stub. Går her i tilpas fart i en god stil. Søget er tilpas
af størrelse og er veldækkende. Nuser kan holdes for springende hare.
353 Arne Nielsen

Leif Anker Jensen
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Søborggård's Krieger DK01831/2010

Korthåret Hønsehund

Preben Bach Christensen 0013

Krieger starter i roer. Viser et stort og velanlagt søg i god fart og smuk
stil.Krieger er lydig og velført. Opnår stand, men kan ikke påvise vildt.
Prøves i endnu et slip i roerne. Fart, stil og søg er stadig iorden. Opnår
stand, viser villigt og præcis rejsning. Bliver lidt urolig ved opfløj og
skud, men kaldes til orden. Udkastet fugl apporteres og afleveres korrekt.
Prøves til slut på stubmark. Går i stor fart i en god stil. Søget er stort og
velanlagt        353 Arne Nielsen
Fortsætter
Krieger slippes i roemark. Slår et par slag og opnår stand, avancerer på ordre
og rejser fasan, som prelles og den ikke dødskudte fasan apporteres langt ude
i terrænet. Viser korrekt greb og siddende aflevering.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Okslund's Kalle 19445/2006

Korthåret Hønsehund

Mona Madsen 0014

Kalle starter i roer. Går i stor fart i en god stil. Viser et stort velanlagt
krydssøg. Opnår stram stand, rejser villigt og præcist enlig agerhøne, er
noget urolig i opfløj og skud, men kan holdes. Viser en noget sjusket
apportering, hvor fuglen smides inden aflevering. Prøves i endnu et slip i
roerne. Går stadig i stor og i god stil. Søget er stort og velanlagt. Kalle
har en meldt stand, uden påvisning af vildt. Senere smuk stand, rejser villigt
og præcist enlig agerhøne, der skydes forbi, men Kalle preller alligevel efter
fuglen. Prøves til sidst på stubmark. Går i god fart i en særdeles smuk stil,
med dejligt højt ført hoved. Søget er stort og velanlagt.           353 Arne
Nielsen

Leif Anker Jensen
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Skovby Boen's Sillas 20285/2006

Korthåret Hønsehund

Gorm Bülow Henriksen 0015

Sillas starter i roer. Går i et stort velanlagt krydssøg i rigtig god fart. Er
lydig og velført. Havde chance til enlig agerhøne, men mærker den ikke og
fuglen flygter.Prøves endnu et slip i roerne. Fart, stil og søg er iorden.
Opnår stand for enden af marken. Viser lang villig avance, Ro i opfløj og
skud. Udkastet fugl appoteres og afleveres korrekt. Prøves til sidst på
stubmark. Farten er tilpas, stilen er rigtig flot. Søget er velanlagt i tilpas
størrelse.        353 Arne Nielsen

Leif Anker Jensen
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Broengen Troja DK13069/2008

Korthåret Hønsehund

John Christensen 0016

Troja starter i roer. Går i stor  fart i en god stil. Søget er stort, men er
meget selvstændigt. Bedre kontakt til føreren er ønskeligt. Havde spinkel
chance til nyslået agerhøne, som flygter. Prøves i endnu et slip i roerne.
Fart, stil og søg er ioden. Opnår stand for enden af marken. Inden vi når frem
flygter parhøns, uden at Troja kan lastes for det. Holder i dette slip bedre
kontakt med føreren. Forbigår enlig høne, som findes af makkeren. Opnår stand,
rejser behersket, kan holdes i opfløj og skud. Viser god apportering og
aflevering. Prøves til sidst på stubmark. Går her i tilpas fart i en lidt tung
stil. Søget er velanlagt og i tilpas størrelse.         353 Arne Nielsen

Leif Anker Jensen
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Toes' Krøyer DK07759/2010

Korthåret Hønsehund

Gorm Bülow Henriksen 0017

Krøyer starter i roer. Går i starten i et noget snævert søg, men i god fart og
i en god stil. Senere i slippet går Krøyer sig op og viser nu et tilpas søg i
god kontakt med føreren. Havde chance til agerhøne, som bringes på vingerne,
uden at Krøyer mærker den. Prøves i endnu et slip i roerne. Fart, stil og søg
er iorden. For enden marken opnår Krøyer stand, rejser villigt og præcist,
Rolig i opfløj og skud, apporterer og afleverer korrekt. Viser spontan
sekundering. Prøves til sidst på stubmark. Går i tilpas fart i en rigtig god
stil. Søget er tilpas af størrelse og er velanlagt.     353 Arne Nielsen

Leif Anker Jensen
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

Korthåret Hønsehund

Vivian Kliver 0018

Ebbe starter i roer. Går i meget stor fart og i god stil. Viser i starten et
særdeles stort og velanlagt søg. Senere i slippet bliver Ebbe for selvstændig
og søget er nu for åbent. Bringer enlig agerhøne til flugt uden at mærke den.
Opnår stand for hønseflok, rejser villigt og præcist. Finder hurtigt den
dødskudte fugl, men nægter at gå frem og tage den. Da den bliver apporteret,
med førerens hjælp, smider Ebbe fuglen flere gange inden aflevering. Prøves
endnu engang i roerne. Ebbe går også i dette slip i meget stor fart. Stil og
søg er iorden. Opnår  kortvarigt stand, men fuglen flygter af sig selv. Ebbe
prøves til sidst på stubmark.
Går i  særdeles stor fart i en rigtig god stil. Søget er meget stort og er
velanlagt

Leif Anker Jensen
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Rie Von Der Jydebæk DK01479/2009

Korthåret Hønsehund

Uffe Søndergaard 0019

Rie slippes i roer i side / modvind i et velanlagt søg med gode udslag og
passende afstand mellem slagene.
Går i  god fart i god kontakt. Stilen er acceptabelt med høj ført hovedet i en
lidt tung galopaktion. Opnår i kanten af roer stand. Avancerer villigt på
ordre. Rejser en hare som Rie viser god respkt for.
2, slip i roer i side / modvind. Går her hvor søg,fart og stil er som i 1
slip.  Har i slippet en kraftig markering som Rie selv løser. Opnår senere
stand i roer. Avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt.
3 slip i roer i modvind.  Går her som i tidligere slip. Opnår i kanten af
remise smuk højrejst stand. Avancerer villigt på ordre.  Rejser og udpeger
præcist fasanhøne. Kan holdes  i opflugt og forbiskud. Viser senere ro  i skud
og udkast. God apport og god aflevering.
Fortsætter.
Jakob Poulsen,426.
Rie slippes i roemark i modvind. Anlægger et søg som ønskes bedre anlagt imod
venstre side. Farten er tilpas i en kraftfuld galopaktion. Har i slippet 3
gange meldt stand ved avance påvises ikke vildt.
2. slip: Slippes i roer i modvind. Søger nu med god arealdækning .Opnår stand,
avancerer på ordre uden påvisning af vildt, fasan flygter fra området uden Rie
er i kontakt med denne. Har i slippet været ude med skiftende makkere som har
fundet fugl.
6. vinder
404 Leif Jensen

International Vinderklasse
Plac.:6 Titel:MARKPR

Leif Anker Jensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Korthaarklubben

Nykøbing Falster 28.09.2013

Hejnerups Sjak DK08912/2009

Korthåret Hønsehund

Keld Larsen 0020

Sjak slippes i roer i side / modvind i et velanlagt søg med gode udslag.
Farten er høj i en god stil med høj ført hovedet i en kraftig galopaktion og i
god kontakt.  Finder intet.
2 slip i roer i side / modvind.  Går her som i 1 slip . Viser i slippet
støttet sekundering. Finder intet.
3 slip i roer i modvind. Går her med skiftende makkere. Går i starten i et for
småt anlagt søg med manglende bredde. Viser senere et godt anlagt søg. Makker
finder fugl langt fremme i terrænet uden Sjak kan lastes. Har senere god
chance til fasan som makker udnytter. Viser i slippet støttet sekundering.
4 slip i roer i modvind. Viser her et ungdommeligt søg, hvor Sjak hænger for
meget på makkerhund.
Udgår.
Jakob Poulsen,426.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Stenholt Hus's Ice DK08659/2007

Korthåret Hønsehund

John Olsen 0021

Ice slippes i roer i  side / modvind i et godt anlagt søg med gode udslag.
Går i høj fart i god kontakt. Stilen er god med høj ført hovedet i en kraftig
galopaktion. Opnår i roer stand. Avancerer villigt på ordre uden påvisning af
vildt. Har senere en meldt stand som Ice selv løser.
2 slip i roer i side / modvind. Går her som i 1 slip.  Viser i slippet 2 gange
spontan sekundering. Finder intet.
3 slip i roer i modvind i et meget åbent og fremad rettet søg i høj fart.
Opnår i kanten af remise stand som holdes længe. Avancerer villigt på ordre
uden påvisning af vildt. Opnår senere på åben mark stand. Avancerer villigt på
ordre. Følger godt op på løbende fasanhøne som rejses præcist. Komplet ro i
opflugt og skud.  Viser god apport og god aflevering.
Udgår.
Jakob Poulsen,426.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Stenholt Hus's Maddie DK22103/2008

Korthåret Hønsehund

Peter T. Madsen 0022

Maddie slippes i roer i side / modvind.  Går  i starten i  et åbent og fremad
rettet søg. Viser senere et godt anlagt søg i høj fart og i god kontakt.
Stilen er god med højt båret hovedet i en langstrakt galopaktion. Viser
spontan sekundering af stående makker. Maddie har i slippet enkelte
kovendinger i venstre side.
2 slip i roer i side / modvind. I et velanlagt søg i høj fart og i god stil.
Opnår i roer stand. Avancerer villigt på ordre uden påvisning af vildt.
3 slip i roer i modvind. Går her som i forrige slip stort og godt i god
kontakt. Opnår i roer stand som Maddie selv løser.
4 slip i roer i modvind. Går her som tidligere. Opnår stand i roer. Avancerer
villigt på ordre uden påvisning af vildt. Misbruger senere oplagt chance til
enlig agerhøne som bringes på vingerne. Viser god respekt i opflugt.
5 slip i roer i modvind. Går her igen godt. Opnår stand i roer. Avancerer
villigt på ordre uden påvisning af vildt. Maddie har i slippet god chance til
fasan som skytter træder op. Makker finder og udnytter fasan i slippet uden
Maddie kan lastes.
Udgår.
Jakob Poulsen 426.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Bislevs Asi 09319/2006

Korthåret Hønsehund

Jes Peter Petersen 0023

Asi slippes i roer i side / modvind. I et for åbent og fremad rettet søg i høj
fart og god stil med høj ført hovedet  i en kraftig galopaktion.  Har i
slippet enkelte forkerte vendinger i venstre side. Der fløjtes meget i slippet
uden respons. Bedre kontakt ønskes.
2 slip i roer i side / modvind. Går i starten i en tilfældigt anlagt søg.
Viser senere et velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Finder
intet.
3 slip i roer i modvind. Går her stort og godt i god kontakt. Viser støttet
sekundering. Makker finder og udnytter agerhøne i slippet.
4 slip i roer i modvind. Går her som i forrige slip. Opnår ved remise stand
som Asi selv løser. Opnår senere stand i roer. Avancere behersket på ordre.
Rejser og udpeger præcist fasankok. Viser komplet ro i opflugt og forbi skud.
Viser senere ro i udkast og skud af fasan. God apport og aflevering.  Har i
slippet oplagt chance til fasan som trædes op bag Asi.
Udgår.
Jakob Poulsen 426.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Petermann's Jolly DK08542/2007

Korthåret Hønsehund

Erik Petermann 0024

Jolly slippes i roer i side / modvind. I et velanlagt søg med gode udslag og
passende afstand mellem slagene. Går i en god fart i god kontakt. Stilen er
god med høj ført hovedet i en langstrakt galopaktion.  Finder intet.
2 slip i roer i side / modvind. Går her hvor søg, fart og stil er som i 1
slip. Finder intet.
3 slip i roer i modvind. Går her i starten i et for snævret anlagt søg med
manglende bredde. Viser senere et godt anlagt søg. Finder intet.
4 slip i roer i modvind. Går i starten i et godt anlagt søg. Senere bliver
søget for småt anlagt med flere stop. Viser støttet sekundering. Har i slippet
oplagt chance til enlig agerhøne som bringes på vingerne. Viser god respekt i
opflugt.
5 slip i roer i modvind. Går her i en godt anlagt søg i god kontakt. Viser
støttet sekundering. Finder intet.
udgår.
Jakob Poulsen 426.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Lucky DK11796/2009

Korthåret Hønsehund

Rene Jørgensen 0025

Lucky slippes i roer i side / modvind. Går i starten i et for småt anlagt søg.
Viser senere et velanlagt søg i god fart og god kontakt. Stilen er god med høj
ført hovedet i en langstrakt galopaktion. Finder intet.
2 slip i roer i side / modvind.  I et velanlagt søg i høj fart og god kontakt.
Opnår i roer stand som Lucky selv løser. Finder intet.
3 slip i roer i modvind.  Går her som i forrige slip. Opnår i roer stand.
Avancere villigt på ordre. Rejser og udpeger præcist enlig agerhøne. Komplet
rolig i opflugt og forbi skud. Viser senere ro i udkast og skud. God apport og
aflevering.
Forsætter.
Jakob Poulsen 426.
Lucky slippes i roemark i modvind. Anlægger et stort bredsøg med god
arealdækning, farten er høj. Har en kraftig markering som den selv udløser.
Opnår stand, avancerer på ordre men påviser ikke vildt.
2.slip: Slippes i roer i modvind. Slår et par slag og opnår stand, presses
hårdt af makkerhund og fasan flygter, viser respekt.
3. slip: Slippes i roemark i modvind. Søger med god udnyttelse af vind og
terræn. Opnår stand, avancerer på ordre, følger godt op og opnår ny stand,
følger igen op og ny stand, fasan flygter. Lucky viser respekt.
5. vinder
404 Leif jensen

International Vinderklasse
Plac.:5 Titel:MARKPR

Leif Anker Jensen
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Bredsgaard's Nemo DK20482/2010

Korthåret Hønsehund

Lars Koch 0026

Nemo slippes i roer i side / modvind. Viser i starten et velanlagt søg med
gode udslag og passende afstand mellem slagene. Senere bliver søget lidt
tilfældigt anlagt. Farten er høj i en god stil med høj ført hovedet i en
kraftig galopaktion.  Bedre kontakt ønskes..
2 slip i roer i  modvind. Går her i et velanlagt søg med gode udslag og
passende afstand mellem slagene i høj fart og god kontakt. Finder intet.
3 slip i roer i modvind.Går her som i forrige slip stort og godt i god
kontakt. Opnår i roer stand. Avancere meget villigt på ordre. Rejser og
udpeger præcist enlig agerhøne. Kan holdes i opflugt og skud. Viser god apport
og god aflevering.
Forsætter.
Jakob Poulsen 426.
Nemo slippes i roemark i modvind. Anlægger et noget åbent søg, farten er høj.
Bliver noget selvstændig og markere på fært, herefter bringes flere fasaner på
vingerne, udviser ikke respekt
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Søborggård's Remus DK12520/2008

Korthåret Hønsehund

Svend Arent Jørgensen 0027

Remus startes i roer i svag tvivlsom vind. Har derfor lidt problemer med at
anlægge et kontinuerligt og arealdækkende søg. Går med god kraftfuld
galopaktion. I et spor i roerne tager han fod op, køre, trods førerens
protester til enden, hvor vi ser flere fasaner lette. Remus er knap rolig.
Er ude igen. Viser her et energisk og bedre anlagt søg. Opnår stand, går frem
på ordre, men påviser intet.
En hare springer fra området, og det er sikkert den.
Får endnu en chance. Er her al for selvstændig, og ender med forsvinde ind i
remisse hvor vi ikke må være, trods førerens protester.
Udgår.

Leif Anker Jensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Korthaarklubben

Nykøbing Falster 28.09.2013

Kira DK12365/2009

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0028

Ikke mødt.   LØBSK

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Søborggård's Mille DK01826/2010

Korthåret Hønsehund

Jørgens Peder Karlsen 0029

Mille startes i roer i svag og tvivlsom vind. Hun forsøger at an lægge et søg.
Går med en god kraftfuld galopaktion, og føreren udviser stor tålmodighed.
Trods dette har hun chance til fasan som ikke udnyttes.
I anden omgang viser Mille et godt energisk og velanlagt søg. Der letter en
fasan, hun viser respekt, senere opnår hun stand. Rejser på ordre en fasan, er
rolig i opfløj og skud. God apport.
Mille slippes på stubmark i bagvind. Viser et stort anlagt søg. opnår stand
ved hegn. Villig avance, rejser fasan. Ro i opfløj og skud i luften. Senere
viser hun sekundering. Slutter med stand for hare, forholder sig roligt da den
springer.
Udgår.

Leif Anker Jensen
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Blondie DK11566/2011

Korthåret Hønsehund

Carsten Andreasen 0030

Blondie startes i roer i svag og tvivlsom vind. Viser et energisk og godt søg.
God smidig galopaktion. Markerer lidt, har chance til fasan som ikke udnyttes.
Er ude igen. Samme gode energiske søg. Stand uden påvisning
Får endnu en chance. Går godt. Opnår stand. Villig og præcis rejsning på
ordre. Er rolig da fasan letter og skydes ned. Viser en noget sjusket og
mangelfuld apport.
Får en chance mere. Samme gode søg, men her har hun chance til fasan som ikke
udnyttes.
Slippes på stubmark i bagvind. Viser et energisk og godt søg med god
forståelse for vind og terræn.
Opnår stand. Går frem på ordre, en hare springer, hun er rolig.
Udgår.

Leif Anker Jensen
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Hals Bondens Bono DK09937/2010

Korthåret Hønsehund

Svend W. Larsen 0031

Bono slippes i roer i svag og tvivlsom vind. Viser et energisk, stort anlagt
søg, med god kraftfuld aktion. Der letter en fasan, han viser promte respekt.
I anden omgang viser han samme gode søg. Opnår stand Går villigt frem på ordre
og rejser fasan, er rolig i opfløj og skud. God apport.
Bono slippes på stubmark i bagvind. Viser et stort velanlagt søg, med god
forståelse for udnyttelse af vind og terræn. Opnår stand for hare. Er rolig da
den springer.       Fortsætter.......
Bono slippes i roemark i modvind. Anlægger et stort bredsøg i høj fart og
kraftfuld galopaktion, stilen er smuk. Opnår stand, Bono vil rykke frem, men
fører bremser den. Avancerer på ordre og rejser fasan noget tilfældigt, der
skydes i luften, respekt i opflugt og skud.
2. slip: Slippes i roemark i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Har to
gange chance til fasan som ikke udnyttes. Ved makkers stand kommer Bon meget
tæt på til trods for fører prøver at stoppe den.
3. slip: Slippes igen i roemark i god vind. Bevarer det gode indtryk. Opnår
stand, fasan flygter, hunden viser respekt. Slår et par slag og opnår ny
stand, avancerer kontant på ordre og rejser fasan, viser respekt i opflugt og
skud. Apportere den skudte fasan hurtigt og med korrekt greb, siddende
aflevering.
4. vinder
404 Leif Jensen

International Vinderklasse
Plac.:4 Titel:MARKPR

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Carnbrings Beckie S69732/2007

Korthåret Hønsehund

Claes Carnbring 0032

Beckie slippes i roer i svag og tvivlsom vind. Viser et energisk søg i høj
fart, dog kunne arealdækningen ønskes bedre. Der trædes en fasan op efter
hende. Senere opnår hun stand. Noget træg avance, men går dog frem og rejser
en fasan, er rolig i opfløj og skud, god apport.
I anden omgang viser hun samme gode energi. Opnår stand. Igen viser hun en
træg avance da ordre gives. Fasan kommer op, Beckie er rolig, og viser god
apport.
Hun slippes på stubmark i bagvind, viser et energisk stort anlag søg med god
reviering. Hun opnår stand ved kanten af remisse. Kaldes af, da hun avancere
ind, hvor vi ikke må være.  Senere opnår hun stand på ny. Avancere på ordre
frem i åben plantning og rejser fasan. Er rolig (lugn) i opfløj og skud i
luften.
Udgår.

Leif Anker Jensen
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Nykøbing Falster 28.09.2013

Toes' Krohg DK07762/2010

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0033

Krohg slippes i roer i svag og tvivlsom vind. Starter med at se mange fasaner
lette. Forholder sig helt roligt. Viser herefter et energisk og stort anlagt
søg i høj fart, med god galopaktion, i god kontakt med sin fører. Opnår stand.
Rejser villigt på ordre, en fasan. Rolig i opfløj og skud, god apport.
I anden omgang viser han samme gode søg, har chance til fasan som ikke
udnyttes, viser respekt da den letter. Forholder sig stadig rolig da nummer 2
og nummer 3 letter, men da nr.4 letter forfølger han denne langt.
Udgår

Leif Anker Jensen
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Carnbrings Busy S69733/2007

Korthåret Hønsehund

Henrik Merin 0034

Ikke mødt.     Løbsk.

Leif Anker Jensen
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Nørreøxe's Kuno DK10149/2008

Korthåret Hønsehund

Villy Andersen 0035

Kuno slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et stort veldækkende søg
med gode brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og
stilen smuk, går med højt båret hoved i en kraftfuld galop. Lydig og holder
god kontakt til fører samt viser en god jagtlyst. Opnår stand, men ved villig
avance påvises ikke vildt. 2 slip i roemark mod vinden anlægges igen et godt
veldækkende søg i en smuk stil. Opnår stand som den selv løser, senere igen
stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøne, kan holdes i
opfløj og skud, viser efterfølgende en korrekt apportering.  423 Jeff Jakobsen
Fortsætter
Kuno slippes i roemark i modvind. Anlægger et søg med god bredde i høj fart og
smuk stil. Opnår stand, avancerer på ordre men påviser ikke vildt, bliver
herefter lidt fremadrette i søgs mønsteret og misbruger chance til fasan. Har
en markering som den selv udløser.
2. slip: Slippes i roemark i modvind. Slår et par slag og opnår stand,
avancerer på ordre og rejser fasan. Viser kort respekt i opflugt og skud, men
apportere den skudte fugl uden tilladelse, viser godt greb og siddende
aflevering.
Udgår
404 Leif Jensen

Leif Anker Jensen
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Græsdalen Ras DK05490/2009

Korthåret Hønsehund

Per Winther Jensen 0036

Ras slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et passende stort søg med
gode udslag og passende afstand mellem slagene. Går i høj fart og smuk stil, i
en let og livlig galop og højt båret hoved. Lydig og holder god kontakt til
fører. 2 slip i roemark mod vinden viser den et til tider for begrænset søg
hvor der mangler bredde. Opnår kortvarigt stand, men er kommet for tæt på
enlig agerhøne som flygter. Ras forholder sig rolig i opflugten. 3 slip i
roemark mod vinden har Ras flere chancer for fasaner, men det lykkedes ikke at
få en situation. Udgår. 423 Jeff Jakobsen

Leif Anker Jensen
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Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007

Korthåret Hønsehund

Allan Grundahl 0037

Trolle slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et stort søg med gode
brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen smuk,
går i en kraftfuld galop med højt båret hoved. Lydig og holder god kontakt til
fører. 2 slip i roemark mod vinden anlægger den igen et godt veldækkende søg.
Viser smuk sekundering ved makkers stand. Opnår stand, viser villig avance på
ordre og rejser præcist hønseflok, rolig i opflugt og skud, viser
efterfølgende en korrekt apportering. 423 Jeff Jakobsen Fortsætter.
Trolle slippes i modvind i roemark. Et kort slip hvor den når at vise
sekundering to gange.
2. slip: Slippes i roemark i modvind. Anlægger et stort bredsøg i høj fart og
smuk stil. Opnår stand, avancere på ordre og rejser fasaner, der fældes to
fugle, viser spontant respekt i opflugt og skud. Viser hurtig og sikker
apportering af de to fugle med korrekt greb og siddende aflevering, finder og
apportere kold fasan , korrekt greb og siddende aflevering.
3. slip: Slippes i roemark. Anlægger søg, fart og stil som tidligere.
Makkerhund finder fugl.
2. vinder HP
404 Leif Jensen

International Vinderklasse
Præm.:HP Plac.:2 Titel:MARKPR

Leif Anker Jensen
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Nordboen Nelli 11434/2005

Korthåret Hønsehund

Birte Johansen 0038

Nelli slippes i roemark med meget svag vind, viser et meget stort søg med gode
brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj, går i en smuk
stil med højt båret hoved, i en let og livlig galop. Lydig og holder god
kontakt til fører. 2 slip i roemark mod vinden, går den igen i et godt og
veldækkende søg. Opnår stand, avancerer forsigtigt på ordrer af flere gange,
rejser præcist agerhøns, forholder sig rolig i opfløj og forbiskud. 3 slip i
roemark mod vinden opnår den føling med fasan, men har svært ved at udrede
den, og til sidst letter fasanen bag Nelli. Der kastes til sidst en agerhøne
for Nelli som forholder sig rolig i skud samt viser en korrekt apportering.
Udgår. 423 Jeff Jakobsen.

Leif Anker Jensen
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Tessan's Gina DK10621/2010

Korthåret Hønsehund

Søren Weber 0039

Gina slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et stort søg med gode
brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen god,
går med højt båret hoved og lette livlige bevægelser. Lydig og holder god
kontakt til fører. I et langt 2. slip i roer mod vinden anlægger den et søg
som tidligere. Opnår stand ved hegn, avancerer villigt på ordre gennem hegnet
og rejser præcist fasan, komplet rolig i opfløj og skud. Ved apportering et
Gina svær at dirrigere frem til den skudte fugl, der letter flere fasaner i
området. Til sidst apporteres den fældede fasan med et noget sjusket greb.
Afleveres korrekt. Udgår 423 Jeff Jakobsen.

Leif Anker Jensen
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Græsdalen Rich DK05487/2009

Korthåret Hønsehund

Per Winther Jensen 0040

Rich slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et meget stort søg med
brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen smuk,
går med højt båret hoved i en kraftfuld galop. Lydig og holder god kontakt til
fører. 2 slip i roemark mod vinden anlægges et søg som tidligere. Opnår en løs
stand ved remisekant, følger op på hønseflok som til sidst letter uden Rich er
i kontakt med disse. Får senere føling med enlig høne som den bringer på
vingerne. Rolig i opflugten. 3. slip i roer mod vinden har den en god chance
til agerhøne som den bringer på vingerne, Rich er rolig i opflugten Udgår 423
Jeff Jakobsen

Leif Anker Jensen
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Teena DK14081/2010

Korthåret Hønsehund

Jesper Wienke Iversen 0041

Teena slippes i roemark med meget svag vind, anlægger et stort søg med gode
brede udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen smuk,
går med lette livlige bevægelser og højt båret hoved. Lydig og holder god
kontakt til fører. Opnår stand som den selv løser, opnår igen stand, makker er
kommet til og til sidst presser hundene hinanden langsomt frem til hønseflok
letter. Teena er rolig i opflugten. 2 og 3. slip i roemark mod vinden,
anlægger den et søg som tidligere. Sidst i slippet har Teena flere chancer for
fasaner. Opnår stand langs vildtplantning, avancerer villigt på ordre og
rejser fasan, rolig i opflugten, der kan ikke skydes så vi dækker straks efter
Teena af og skyder over hende, hun forholder sig rolig. Der kastes en fugl for
Teena, hun er rolig i skud og apporterer efterfølgende korrekt. Udgår 423 Jeff
Jakobsen

Leif Anker Jensen
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Petermann's Liva DK07031/2009

Korthåret Hønsehund

Poul Knudsen 0042

Liva slippes i Roemark i meget svag vind, anlægger et stort søg med gode brede
udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen smuk, går
med højt båret hoved og lette livlige bevægelser. Lydig og holder god kontakt
til fører. Opnår sammen med makker stand, men begge hunde presser hinanden
frem til agerhønseflok letter. Liva er rolig i opflugten. 2 slip i roemark mod
vinden anlægger den et søg som tidligere. Udgår 423 Jeff Jakobsen.

Leif Anker Jensen


