
PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dju - Dansk Jagthunde Udvalg

Nordjylland 12.10.2014

Fredskovs Puls DK15005/2011

Ruhåret Hønsehund

Søren Nielsen 0027

Puls slippes på stub/ræddiker i modvind i et velanlagt søg med god bredde og
passende afstand mellem slagene, udnytter vind og terræn, han går i høj fart
og pæn stil med god galop aktion. Kan holdes ved makkers situation. Er lydig
og velført.
2. slip: I olieræddiker i modvind går han som tidligere. Opnår stand,
avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt, senere søger han langt ud,
markerer, men han er for tæt på og  agerhønsene letter, respekterer.
3. slip: Prøves igen i Olieræddiker, opnår hurtigt stand, avancerer villigt på
ordre, påviser ikke vildt. Senere stand, fasan letter, uden hundens skyld ,
respekterer. Slutter med at støde fasan, respekterer. Har i alle slip arbejdet
i god kontakt til sin fører.
Udgår

Niels Erik Kromann



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dju - Dansk Jagthunde Udvalg

Nordjylland 12.10.2014

Lykkeager's Diva DK17835/2009

Ruhåret Hønsehund

Svend Henningsen 0028

Diva slippes på stub i modvind, hvor hun viser et godt anlagt søg, i venstre
side kunne slagene ønskes dybere, hun går i høj fart og pæn stil, udnytter
vind og terræn, er lydig. Opnår stand, avancerer behersket på ordre, rejser
agerhøns, ro i opfløj og skud, der skydes forbi.
2. slip: Går her i et velanlagt søg med passende bredde i god kontakt til
føreren. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser fasan, rimelig ro i
opfløj og skud, god apport og aflevering.
Fortsætter.
 Går i et godt anlagt søg i høj fart. Bringer to gange agerhøns på vingerne,
bedre respekt var ønskeligt. Prøves igen, går i starten som tidligere, men
slutter i et lidt tilfældigt søg, trækker på fært. Opnår stand, avancerer
langt på ordre, påviser ikke vildt.
Udgår.

Niels Erik Kromann
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Katholts Gustav DK07627/2010

Ruhåret Hønsehund

Peter Pedersen 0029

Gustav starter på stub senere olieræddiker i modvind i et åbent søg i passende
bredde, trækker frem i terrænet, får ikke stubmarken afsøgt, han går i høj
fart og pæn stil med god energi. Senere søger han frem i terrænet og opnår
stand, avancerer i starten behersket, springer til sidst frem og tager fasan i
rejsningen, apporterer med et godt greb.
2. slip: Søget er her med bedre dækning, finder intet. Prøves igen går stadig
godt, opnår stand, avancerer i starten behersket og springer til sidst frem,
fasan slipper fra han og han kan holdes i opfløj, ro i skud, er lidt længe om
at finde fuglen, ellers god apport og aflevering.
Fortsætter.
 Går for det meste i et godt anlagt søg i høj fart og pæn stil i god kontakt
til føreren, har nogle stik frem i terrænet. Finder intet.
2. slip: Går som tidligere, opnår stand, men fuglene letter inden rejseordre
gives, respekt, der skydes i luften.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Jalte DK09823/2009

Ruhåret Hønsehund

Leif Daae 0030

Jalte slippes på stub i modvind i et godt anlagt søg med passende afstand
mellem slagene, virker i starten lidt forsigtig, han går i passende fart og i
pæn stil i god kontakt til sin fører, er lydig.
2. slip: Viser i olieræddiker et godt anlagt søg med passende bredde, finder
intet.
3. slip: Går som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre rejser
præcis fasan, ro i opfløj og skud, god apport og korrekt aflevering.
Fortsætter.
Afprøves i yderligere to slip i olieræddiker, bevarer det samme gode solide
indtryk, han har arbejdet i et godt kontinental søg dagen igennem.
3. Vinder  H.P.

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:3

Niels Erik Kromann
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Emb-Åens Adam DK01858/2012

Ruhåret Hønsehund

Bent Riis-Jensen 0031

Adam starter i ræddiker hvor han viser et lidt snævert anlagt søg, med
passende bredde, fart og stil er i orden, farten er afpasset efter det
vanskelige terræn, Opnår stand, inden vi når frem letter fasan, Adam forholder
sig rolig, han er lydig og arbejder i god kontakt til føreren.
2. slip: Går som tidligere, når lige at markere, men fuglen letter. Senere
stand, avancerer meget behersket på ordre, føreren får at vide at han skal
blive bag hunden, Adam rejser fasan, ro i opfløj og skud, da han skal
apporterer står han længe ved emnet, inden han samler det op, apporterer med
et godt greb, og god aflevering.
Udgår.

Niels Erik Kromann
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

Korthåret Hønsehund

Vivian Kliver 0032

Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt
terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange
chance til fasan som ikke udnyttes.
2. slip: Går nu med bedre dækning i søget. Chance til fasan som stødes,
respekterer, senere stand, avancerer behersket på ordre, føreren får besked på
at blive bag hunden to gange, Ebbe slår under vind og tager ny stand, rejser
til sidst fasan, ro i opfløj og skud, sjusket apportering, lægger fasanen en
gang på vej hjem, aflevering er i orden.
Udgår.

Niels Erik Kromann
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Bommelunds Kura 13266/2005

Ruhåret Hønsehund

Orla Didriksen 0033

Kura slippes på stub, i modvind, i et velanlagt søg med god bredde og passende
afstand mellem slagene. Fart og stil er i orden. Viser spontan sekundering, er
lydig, finder intet.
2. slip: I olieræddiker er søget som tidligere, hun går i god kontakt til sin
fører, har en markering, senere stand, som holdes længe medens vi afvikler
makkers situation, avancerer hårdt på ordre, rejser præcis fasan, ro i opfløj
og skud, jeg vurderer at fuglen er tynd skudt, så Kura får hurtig lov at
apportere, hun viser en god og kontant apport med et godt greb og korrekt
aflevering.
Fortsætter.
Vi har Kura ude i to slip, hvor hun viser et velskolet søg med god
arealdækning i god kontakt til føreren, hun har en markering som hun selv
udløser.
2. Vinder H.P.

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:2

Niels Erik Kromann
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Sølvrævens Sanne DK09797/2009

Ruhåret Hønsehund

Holger B. Hansen 0034

Sanne starter på stub senere olieræddiker, hun går i et stort anlagt, men for
åbent og selvstændigt søg, farten er høj, hun går i pæn stil. Opnår stand,
avancerer villigt på ordre i to tempi, rejser præcis agerhøns, ro i opfløj og
skud, ved apportordre viser hun et alt for stort apport søg, søger langt frem
i terrænet trods førerens protester, går en fasan op som prelles, slutter med
stand, hun kobles her.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Fuglevang's Maggie DK05984/2011

Kleiner Münsterländer

Peter Lykke Thomsen 0035

Maggie slippes på stub/olieræddiker, hun viser et godt anlagt søg i passende
fart og pæn stil med højt ført hoved og hale. Har en markering som hun selv
udløser, hun forsvinder bag hvedebræmme hvorfra der letter agerhøns,
situationen kan ikke bedømmes. Finder intet. Prøves med forskellige makkere,
opnår stand men er for tæt på og agerhøne letter, respekterer.
Udgår.

Niels Erik Kromann
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Staal D-Kenya DK00440/2011

Korthåret Hønsehund

Kim Peter Staal 0036

Kenya starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende stort anlagt søg i
god fart og stil. Arbejder i god kontakt til fører. Opnår stand for fasan,
avancerer noget behersket på ordre, rykker lidt frem og tager ny stand, igen
lidt behersket avancering, rejser til sidst præcist, komplet ro i opflugt og
forbiskud.
2. slip. Slippes i god vind i olieræddiker. Viser et stort og velanlagt søg,
god udnyttelse af vind og terræn. Går stadig i god fart og god kontakt til
fører. Opnår stand, avancerer behersket, påviser ikke vildt. Der trædes fugl
op af skytten til højre for Kenya. Kort efter har hun en oplagt chance til
fasan, som ikke udnyttes, fuglen trædes op af føreren.
3. slip. Slippes i brak i god vind. Viser igen et passende stort anlagt søg.
Arbejder til stadighed i usvækket fart og god kontakt. Opnår stand, avancerer
nu villigt, påviser ikke vildt. Senere stand for hønseflok, avancerer igen
noget behersket på ordre, rejser til sidst præcist. Der er ro i opflugt og
skud. Viser god apportering og aflevering.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Bislevs H-Fie DK10792/2011

Korthåret Hønsehund

Poul Bislev 0037

Fie starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende stort anlagt søg, god
udnyttelse af vind og terræn. Farten passende, stilen god. Arbejder i god
kontakt til fører. Opnår stand for fasan, avancerer villigt på ordre, følger
godt op, tager ny stand, avancerer igen villigt, rejser præcist, ro i opflugt
og skud. Viser god apportering, men smider fuglen i afleveringen.
2. slip. Slippes i olieræddiker i god vind. Viser et stort og meget velanlagt
søg med optimal udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj og stilen smuk i
en flad og langstrakt galopaktion. Viser spontan sekundering. Opnår stand,
avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt.
Fortsætter
Går i et velanlagt søg i god kontakt til sin fører, opnår stand, avancerer
villigt på ordre, rejser agerhøns, ro i opfløj og skud. Apporterer med et godt
greb, er vanskelig at få til at sidde.
2. slip: Går som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, der
skydes en agerhøne der letter tilfældigt, det er ikke den Fie avancerer på,
hun markerer nedfaldsstedet, da hun bliver sendt til apport letter  den
agerhønseflok, som hun avancerede på. Apporterer hurtigt med et dårligt greb.
6. Vinder

Vinder klasse
Plac.:6

Niels Erik Kromann
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Fjelstrup's Gry DK07284/2012

Korthåret Hønsehund

Martin Ellegaard 0038

Gry starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg, udnyter
vind og terræn godt. Går i god fart og stil og i god kontakt til fører. Opnår
stand for høne, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, komplet ro i
opflugt og forbiskud. Viser i slippet støttet sekundering. 2. slip. Slippes i
god vind i olieræddiker. Viser samme gode søg. Holder fart og stil. Har en
chance til fasan på anvist terræn. Fuglen trædes op af skytten. 3. slip.
Slippes igen i olieræddiker i skrå modvind. Udnytter her vind og terræn
optimalt. Går til stadighed med usvækket fart. Lydig og velført. Vi slutter
med at kaste en fugl for Gry samtidig med skud. Hun forholder sig rolig i
udkast og skud. Viser god apportering og aflevering.
Fortsætter
Går i et søg med passende bredde, trækker frem i terrænet på fært, der var
fugl på terrænet. Prøves igen, går som tidligere, opnår stand, avancerer
villigt på ordre langt frem, rejser agerhøns, ro i opfløj og skud, god apport
og aflevering.
5. vinder

Vinder klasse
Plac.:5

Niels Erik Kromann
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Sjørslev's China DK21450/2007

Langhåret Hønsehund

Holger Pedersen 0039

China starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg. Farten
tilpas og stilen god. Arbejder i god kontakt til fører. Viser støttet
sekundering, kan holdes da makkerhundens situation afvikles. Senere stand for
single høne. Fuglen letter, inden vi når op til China, hun forholder sig rolig
i opflugt. Meget kort efter har hun en oplagt chance til høne, som ikke
udnyttes. Viser respekt ved opflugt.
2. slip. Slippes i skrå modvind. Viser et passende anlagt søg, som dog
indimellem er noget tilfældigt anlagt. Går i god kontakt. Opnår stand,
avancerer villigt, tager død/kold fasan, som ligger helt tæt på China. God
apportering og aflevering.
3. slip. Slippes kort i brak i god vind. Arbejder her passende stort i
acceptabel fart og stil. Der var fugle på terrænet.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Leleu Feigh's Chili DK20147/2008

Ruhåret Hønsehund

Jan Leleu Feigh 0040

Chilli starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg i
passende fart og stil. Går i god kontakt til fører. I vanskelige forhold under
hegn kommer der fugl på vingerne foran Chilli, acceptabel respekt ved opflugt.
Opnår stand for fasan, avancerer lidt behersket på ordre, rykker lidt frem i
terræn, fuglen trædes op bag Chilli, hun viser respekt da, hun ser fuglen på
vingerne.
2. slip. Slippes i skrå modvind, Viser et passende stort og velanlagt søg med
god udnyttelse af vind. Arbejder i god fart og stil. Opnår stand for
hønseflok, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, komplet ro i opflugt og
skud. Viser god apportering og aflevering.
Fortsætter
Chilli afprøves i to slip. Søger med passende bredde, men det er for snævert
anlagt. Har en stand uden påvisning af vildt, senere stand, avancerer villigt
på ordre, rejser agerhøns, ro i opfløj og skud.
Udgår.

Niels Erik Kromann
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Bislevs Asi 09319/2006

Korthåret Hønsehund

Jes Peter Petersen 0041

Asi starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg. Arbejder
i god kontakt til fører. Kort efter start har Asi 3 gange gode muligheder for
fugl, som ikke udnyttes. Viser respekt ved opflugt.
2. slip
Slippes i skrå modvind. Viser et tilpas stort anlagt søg med god udnyttelse af
vind. Går i god fart og stil. Har en oplagt chance til fasan, som ikke
udnyttes. Viser respekt ved opflugt.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Kærholt Mads DK00880/2009

Ruhåret Hønsehund

Flemming Ransborg 0042

Mads starter i olieræddiker i god vind. Viser et stort og passende anlagt søg.
Farten er høj og stilen god. Arbejder i acceptabel kontakt til fører, der
fløjtes en del. Finder anskudt fugl, viser god aflevering. Opnår stand for
råvildt, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, respekt da råvildtet
flygter.
2. slip.Slippes i olieræddiker i god vind. Viser et stort og velanlagt søg med
god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj i en flad langstrakt
galopaktion. Opnår stand, avancerer villigt, påviser ikke vildt.
3. slip. Slippes i skrå modvind i olieræddiker og brak. Viser samme gode søg i
god fart og god kontakt. Opnår stand for hønseflok, avancerer villigt på
ordre, rejser præcist, komplet ro i opflugt og skud. God apportering og
aflevering.
Fortsætter
Går i et godt anlagt søg med meget store udslag i høj fart. Opnår stand,
føreren giver rejseordre på meget lang afstand, så det er på grænsen til at
han ødelægger situationen. Mads avancerer villigt i to tempi og rejser
hønseflok, ro i opfløj og skud, der skydes i luften. Prøves igen, går som
tidligere. Finder intet.
1. Vinder H.P.

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:1

Niels Erik Kromann
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Sundby Kahles DK09534/2007

Ruhåret Hønsehund

Mikkel Pedersen 0043

Kahles starter i olieræddiker i god vind. Viser et stort passende anlagt søg.
Farten er høj og stilen god. Arbejder i acceptabel kontakt til fører. Har en
god chance til fasan, som ikke udnyttes. Fuglen trædes op efter Kahles.
2. slip
Slippes i skrå modvind i olieræddiker. Viser igen et tilpas stort anlagt søg
med god udnyttelse af vind. Går stadig i god fart og god kontakt. Har en
chance til høne, som ikke udnyttes. Fuglen kommer på vingerne bag Kahles.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Sjørslev's Etta DK09048/2010

Langhåret Hønsehund

Holger Pedersen 0044

Etta starter i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg, som dog
indimellem er lidt fremadrettet. Farten tilpas, stilen god. Arbejder i
acceptabel kontakt. Har en oplagt chance til fasan, som ikke udnyttes.
2. slip
Slippes i skrå modvind i olieræddiker. Viser nu et noget tilfældigt og lidt
fremadrettet søg. Fart og stil acceptabel. Etta har en oplagt chance til høne,
som hun forbigår.
Udgår

Niels Erik Kromann
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Græsdalen Ras DK05490/2009

Korthåret Hønsehund

Per Winther Jensen 0045

Ras slippes på efterafgrøde i skrå modvind. Den søger i en stor bredde, med
passende afstande mellem slagene. Den vender godt mod vinden. Stor fart. Flot
stil med kraftige bevægelser i galoppen og hoved i ryglinje. Ras søger med god
kontakt til sin fører. Viser stor energi. Slip 2 på efterafgrøde. Ras søger
lidt smallere men går sig fri. Der er meget fært fra råvildt. Slip 3 i lav
gran kultur. Ras viser nogle gode slag. Agerhønse flok flygter noget foran.
Ras slutter med at gå agerhøne op og mangler respekt. Søger med god energi.
396 Kirstein Risvig Henriksen

Niels Erik Kromann
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Fredensvej's Effie DK06327/2012

Kleiner Münsterländer

Arne Nielsen 0046

Effie slippes på efterafgrøde i skrå modvind. Den søger passende bredt. Har
nogle fremadrettede slag. Vender for det meste godt mod vinden. Farten er
passende. Gode afsæt i galoppen. Hovedet ligger over ryglinje. Der fløjtes en
del. Den opnår stram stand. Udløser og ny stand. Agerhøns flygter noget
fremme.
Effie slår sig løs fra stedet og fløjtes væk. En  agerhøne letter hvor flokken
var. Slip 2 i gran kultur. Effie søger smalt og ineffektiv. Slip 3 i gran
kultur. Effie søger her godt, men ofte åbent anlagte slag. God chance til
agerhøns som trædes op bag Effie.
udgår. 396 Kirstein Risvig Henriksen

Niels Erik Kromann
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Toes' Krøyer DK07759/2010

Korthåret Hønsehund

Gorm Bülow Henriksen 0047

Krøyer slippes på raps og skrub i modvind. Slår et par slag og opnår stram
højrejst stand. God avance, udpeger præcist og rejser fasankok. Viser respekt
i opfløj, men går i skuddet og apporterer godt. Slip 2 i gran kultur. Krøyer
slippes i skrå sidevind. Den søger arealdækkende  og vender godt mod vinden.
Høj fart og flot stil. Gode afsæt i galoppen. Høj ført hoved. Lydig. Opnår
stram stand. Makkerhund sekunderer tæt på. En agerhøne flygter. Krøyer er
komplet rolig ved opfløj. Jagtbar situation. Krøyer søger med stor energi.
Udgår. 396 Kirstein Risvig Henriksen.

Niels Erik Kromann
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Haugaardens Ezau DK00878/2012

Ruhåret Hønsehund

Kristian Møller 0048

Ezau slippes på raps i skrå modvind. Slår nogle gode slag, makkerhunden får
stand. I Slip 2 slippes Ezau på efterafgrøde i modvind. Den søger meget bredt
i et arealdækkende søg. Vender godt mod vinden.
Høj fart. Flot stil med gode kraftige afsæt i galoppen, og hovedet i ryglinje.
Den søger med god kontakt til sin fører. Dog kaldes til orden på råvildt fod.
Slip 3 på gran kultur i skrå modvind. Ezau viser et fornuftig søg. Opnår
højrejst stand. Stærk avance og udpeger præcist. Rejser agerhønse flok. Der
skydes ikke. Senere viser Ezau ro i udkast og skud. God og hurtig apportering.
Ezau viser stor energi.
Fortsætter:
Går i et godt anlagt søg i høj fart og pæn stil. Chance til parhøns som makker
finder.
Afprøves igen, går som tidligere, opnår stand, avancerer villigt i to tempi,
rejser agerhøne, kan holdes i opfløj og skud, møfler fuglen ved apport ellers
korrekt apport og aflevering.
4. Vinder

Vinder klasse
Plac.:4

Niels Erik Kromann
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Søborggård's Ax DK01829/2010

Korthåret Hønsehund

Per Kaa Kristophersen 0049

Ax slippes på efterafgrøde i skrå modvind. Den søger i en passende til stor
bredde, med gode mellemrum i slagene. Høj fart og prima stil med gode afsæt i
galoppen og hovedet holdes i ryglinje. Ax søger med god kontakt til sin fører.
Opnår stram stand, hvor der tidligere er apporteret en fasan. Udløser selv og
går i søg. Viser i slippet stor energi. Slip 2 på efterafgrøde. Formatet på Ax
er som tidligere slip. Ax har svær ved at udrede fært. Viser god energi. Slip
3 på gran kultur. Ax viser et godt søg. Udnytter ikke god chance til agerhøne.
Senere støder den agerhøne ved hegn. Viser respekt. I slip 4 bliver søget
smalt.
Udgår 396 Kirstein Risvig Henriksen

Niels Erik Kromann
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Kærholt Sax DK12277/2010

Ruhåret Hønsehund

Michael Skov Pedersen 0050

Sax slippes på efterafgrøde i god vind. Den ligger et bredt og arealdækkende
søg og vender godt mod vinden. Høj fart. Smuk stil med gode bevægelser i
galoppen og høj ført hoved. God kontakt til sin fører.
Arbejder med stor energi. Slip 2 på efterafgrøde og 3 på Gran kultur viser Sax
samme format som første slip. ligger et slag fremad og forbigår agerhøns.
Opnår stram stand. Agerhøns flygter. Sax preller
Udgår 396 Kirstein Risvig Henriksen

Niels Erik Kromann
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Stenholt Hus's Ice DK08659/2007

Korthåret Hønsehund

John Olsen 0051

Ice slippes på efterafgrøde i skrå modvind. Slår et på slag. Går en fasan op
og preller.
Udgår 396 Kirstein Risvig Henriksen

Niels Erik Kromann
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Birkemosen's Tenna DK08591/2008

Ruhåret Hønsehund

Jesper Andersen 0052

Tenna slippes på efterafgrøde i skrå modvind, Den ligger et par slag ud i
terrænet og opnår stram stand. avancerer godt på ordre. Udpeger præcist og
rejser fasan. Ro i opfløj og skud i luften. Senere flot apport på udkastet
fasan hvor alt er i orden. Slip 2 i gran kultur. Tenna viser et flot søg i
stor bredde. Gode mellemrum i slagene og vender godt mod vinden. Høj fart.
Prima stil med gode bevægelser i galoppen. Tenna søger med god kontakt til sin
fører. Udnytter ikke god chance til en agerhøne. Tenna viser respekt ved
opfløj. Tenna søger med stor energi.
Fortsætter:
Går i et godt anlagt søg i god kontakt til føreren, stand uden påvisning af
vildt. I andet slip går hun lidt offensivt, opnår stand, føreren løber op til
Tenna, som avancerer villig på ordre, påviser ikke vildt.
Udgår.

Niels Erik Kromann


