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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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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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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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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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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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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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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


