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Bakkevænget J. Diana DK11755/2009

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0001

Kat. nr. 1 , Bakkevænget J. Diana startes i roer i god vind og arbejder her i
et stort og veldækkende søg  i høj fart og god stil, med højt båret hoved og
med livlig haleføring. Har et par markeringer, som den selv løser og har
senere en stand, uden påvisning af vildt.
Senere er Diana ude i 2 afprøvninger mere i roer i god vind, hvor den fortsat
arbejder som i 1. slip , har her igen et par markeringer, som den selv løser.
Slutter med at blive sluppet langs med lodden grøfte kant, hvor der flygter en
hare og denne forfølger Diana meget langt.
Udgår
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Gaia DK11564/2011

Korthåret Hønsehund

Flemming Djarn 0002

Kat. nr. 2, Gaia startes i roer i god vind. Arbejder i et stort veldækkende
søg i høj fart og i smuk stil, med højt båret hoved. Opnår stand, på ordre går
den villigt frem og der flygter en hare, Gaia viser promte  respekt.
Senere er Gaia ude i 1 slip mere i roer, hvor hun stadig arbejder i et godt
søg, har en stand som hun selv løser.
Prøves til slut langs lodden grøfte kant ,hvor hun opnår stand På ordre viser
hun villig og præcis rejsning af fasan. Ved opfløj og skud er der ro, fasanen
falder på den modsatte side af grøften og denne apporteres med godt greb og
afleveres korrekt.  Fortsætter.
Gaia startes i roer i god vind, arbejder i et veldækkende søg. Udnytter ikke
chance for enlig agerhøne . Viser respekt ved opfløj.
2. vinder
360 Kaj Olsen.

International Vinderklasse
Plac.:2

Kaj Olsen
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Bredsgaard's Nemo DK20482/2010

Korthåret Hønsehund

Lars Koch 0003

Kat. nr. 3 ,Bredgaard`s Nemo startes i roer i god vind og arbejder i et stort
og veldækkende søg, i høj og konstant fart ,i god stil med en kraftfuld
galopaktion og højt båret hoved. Kommer i dårlig vind for tæt på fasan, som
flygter, ved opfløj viser den spontan respekt. Senere viser den respekt  2
gange for hare. Slutter med ikke at udnytte god chance for fasan. Ved opfløj
viser den respekt.
Prøves 2 gange mere i roer, hvor den stadig arbejder i et godt søg. I  2. slip
har den god chance for fasan, som ikke udnyttes, ved opfløj viser den respekt.

I sidste afprøvning opnår den hurtigt stand og på ordre viser den villig og
præcis rejsning af fasan. Ved opfløj og skud er den komplet rolig. Viser god
apport og korrekt aflevering.
Udgår.
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Græsdalen Ras DK05490/2009

Korthåret Hønsehund

Mads Winther Jensen 0004

Kat. nr.4, Græsdalen Ras startes i roer i god vind i et langt slip med 3
forsk. makkere  Arbejder i et jagtlig størrelse søg i god fart og god stil
,med hovedet ført over ryghøjde.. Viser 2 gange respekt for provokerende
harer.
Senere er Ras ude i 3  slip mere, men det lykkedes ikke at få den for fugl.
Udgår.
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Nordboen Nelli 11434/2005

Korthåret Hønsehund

Birte Johansen 0005

Kat. nr. 5, Nordboen Nelli startes i roer i god vind. Anlægger omgående et
søg, med meget store udslag især i venstre side, hvor den går en fasan op, ved
opfløj viser den ikke respekt. Nelli bliver derefter meget ulydig og reagerer
slet ikke på førerens fløjte. Slutter med at få føling med løbende fasan, som
den i høj fart forfølger og slutter med at bringe på vingerne. Ved opfløj
viser den ikke respekt.
Udgår.
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Ann Von Der Christrose DK11534/2010

Korthåret Hønsehund

Johan Hansen Sørensen 0006

Kat. nr. 6
Afmeldt.
360  Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Bakkevænget H. Balder DK11837/2007

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0007

Kat. nr. 7, Bakkevænget H. Balder startes i roer i god vind, hvor den arbejder
i et stort veldækkende søg i meget  høj og konstant fart i smuk stil, med højt
båret hoved. Har en stand for hare, hvor der vises respekt. Slutter med at
være meget tæt på rålam, men kan stoppes.
I 2. slip arbejder den fortsat i et godt søg og opnår hurtigt stand. På ordre
går den villig frem og tager på ny stand. På ordre går den villigt frem og
letter lille fasan kylling, som ikke skydes. Ved opfløj og skud viser den
respekt.
Prøves engang mere i roer, hvor den arbejder i et alt for åbent søg og er
ulydig og det er svær for føreren at få kontakt med den.
Vi skyder og kaster til slut en fugl og her viser den god apport og korrekt
aflevering.
 Fortsætter.
 Startes i roer og går straks helt ud af hånd og bringer 2 gange fugl på
vingerne.
Udgår.
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Hals Bondens Bono DK09937/2010

Korthåret Hønsehund

Svend W. Larsen 0008

Kat. nr. 8, Hals Bondens Bono startes i roer i god vind, hvor den arbejder i
et stort men på tidspunkter for åbent søg. Farten er høj og stilen god, med
højt båret hovedet.. Viser spontan sekundering ved makkerens stand.
Prøves senere 2 gange mere i roer, hvor den arbejder i et varierende størrelse
søg. Opnår stand, hvor den på ordre viser behersket avance, uden at påvise
vildt. På nyt terræn viser den respekt for hare og viser her støttet
sekundering. Slutter med ved kant på remise at opnå stand, på ordre viser den
villig avance og  præcist rejsning af fasan. Ved opfløj og skud kan den
stoppes, fasanen kunne ikke fældes. Vi kaster en fasan og skyder over den og
her viser den god apport og korrekt aflevering..
 Fortsætter
Startes i roer i god vind og arbejder her i et godt veldækkende søg, men
slutter med ikke at udnytte god chance for fugl.
Udgår.
360 Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Broengen Troja DK13069/2008

Korthåret Hønsehund

John Christensen 0009

Troja slippes i roer mod vinden, anlægger et lidt ustruktureret søg som er for
fremadrettet. Farten er høj og stilen god, går med højt båret hoved og lette,
livlige bevægelser. Kontakten til føreren kunne ønskes lidt bedre. Opnår stand
men fasan letter et stykke foran Troja uden at hun er skyld her i. Hun er
rolig da den letter. 2. slip i roemark mod vinden anlægger Troja nu et godt
søg med gode, brede udslag og passende afstand mellem slagene. Fart og stil er
som tidligere. 3. slip i roemark mod vinden opnår hun straks stand, på
avanceordrer følger hun op over et langt stykke og rejser præcist agerhøns.
Hun er rolig i opflugt og forbiskud. 4. slip i olieræddikemark mod vinden
anlægger hun igen et godt, veldækkende søg i høj fart og en god stil. Opnår
stand men kan ved avance ikke påvise vildt. Der kastes til sidst en fugl hvor
hun er rolig i skud, viser en god apportering og aflevering Fortsætter. 423
Jeff Jakobsen
Troja startes i roer , hvor den slår godt ud og arbejder på fært. Efter koble
ordre bringer den i bagvind enlig agerhøne på vingerne. Viser respekt ved
opfløj.  Prøves senere hvor den hurtigt opnår stand, på ordre viser den
behersket avance og rejser præcist 2 agerhøns, som begge fældes. Ved opfløj og
skud vises der respekt. Viser god apport af begge anskudte fugle og korrekt
aflevering.
5. Vinder
360 Kaj Olsen.

International Vinderklasse
Plac.:5

Kaj Olsen
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Rävehulen Mary Lou DK16189/2011

Korthåret Hønsehund

Kenneth Rehhoff 0010

Mary Lou slippes kort i roemark mod vinden, opnår ret hurtigt stand, avancerer
villigt på ordre et par meter frem og fasan letter 20 meter foran den. Mary
Lou er rolig i opflugt og forbiskud. 2. slip i roemark mod vinden, anlægger
den et søg som kunne ønskes mere fremadrettet og med bredere udslag. Farten er
tilpas og stilen god, går med højt båret hoved og lette, livlige bevægelser.
3. og 4. slip i roe- og olieræddikemark anlægger den et søg som tidligere,
vender ofte forkert i vinden. Der kastes en fugl, hvor hun er rolig i skud,
viser en god apportering og aflevering. Udgår. 423 Jeff Jakobsen.

Kaj Olsen
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Hals Bondens Chanel DK04055/2012

Korthåret Hønsehund

Karl Georg Kristensen 0011

Chanel slippes i roemark mod vinden, 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. Holder god kontakt til
fører. 2. slip i roemark mod vinden anlægger den et søg som tidligere,
forbigår agerhøns som dommer træder op. 3. slip i roemark mod vinden får hun
hurtigt stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Rolig i
opflugt og skud samt viser en god apportering og aflevering. 4. slip i
olieræddikemark mod vinden viser den et stort, velanlagt søg i en god stil.
Fortsætter. 423 Jeff Jakobsen
Channel startes i roer i god vind og opnår hurtigt stand. På ordre viser den
villig avance og avancerer over et langt stykke, men påviser ikke vildt.
Efterfølgende går enlig agerhøne på vingerne mellem hund og fører.
6. Vinder
360 Kaj Olsen

International Vinderklasse
Plac.:6

Kaj Olsen
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Blondie DK11566/2011

Korthåret Hønsehund

Carsten Andreasen 0012

Blondie slippes i roemark mod vinden, anlægger et meget stort søg med 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. 2. slip i roemark mod vinden anlægger den et meget stort søg hvor
kontakt til fører og lydighed kunne ønskes bedre. Der skal fløjtes en del for
at vende Blondie. Opnår stand men kan ved villig avance ikke påvise vildt. 3.
slip i roemark mod vinden. Da makker får skudt fugl, kan Blondie ikke holdes
og prøver her at apportere fuglen. Udgår. Jeff Jakobsen

Kaj Olsen
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Søborggård's Ax DK01829/2010

Korthåret Hønsehund

Per Kaa Kristophersen 0013

Ax slippes i roemark mod vinden, anlægger et passende stort søg med gode
udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen god, går
med højt båret hoved i en kraftfuld galop. Lydig og holder god kontakt til
fører. 2. slip i roemark mod vinden anlægger den et søg som tidligere.
Forbigår agerhøns som dommer træder op. 3. slip i roemark mod vinden får den
føling med agerhøns som den bringer på vingerne. Ax er rolig da de letter. 4.
slip i roemark mod vinden søger den som tidligere, har enkelte markeringer.
Udgår. 423 Jeff Jakobsen

Kaj Olsen
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Stenholt Hus's Ronja DK22101/2008

Korthåret Hønsehund

Laila Bilberg 0014

Ronja slippes kort i roemark mod vinden, får ret hurtigt føling med agerhøns
som hun bringer på vingerne. Hun er rolig da de letter. 2. slip i roemark mod
vinden anlægger den et godt arealdækkende søg i høj fart og en god stil. Går
med lette, livlige bevægelser og højt båret hoved. Går i remisse hvor der
letter 2 fasaner uden situationen kan bedømmes. 3. slip i roer mod vinden
vises god apport og aflevering af skadet agerhøne. Har chance til enlig
agerhøne som makkers fører bringer på vingerne. 4. slip i roemark mod vinden
opnår den stand, avancerer forsigtigt, påviser ikke vildt. Misbruger senere
chance for agerhøns, som den bringer på vingerne. Hun forholder sig rolig i
opflugten. Udgår 423 Jeff Jakobsen

Kaj Olsen
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Fjelstrup's Gry DK07284/2012

Korthåret Hønsehund

Martin Ellegaard 0015

Gry slippes i roemark mod vinden, anlægger et passende stort søg med gode
udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er tilpas og stilen god, går
med højt båret hoved og lette, livlige bevægelser. Udnytter ikke god chance
til agerhøns som den bringer på vingerne. Gry bliver stående i stand men kan
ved villig avance ikke påvise vildt. 2. slip i roemark mod vinden er søg, fart
og stil som tidligere. Opnår stand, avancerer villigt på ordre og rejser
præcist agerhøns, rolig i opfløj og skud samt viser en god apportering samt
aflevering. Viser sekundering af stående makker. 3. slip i olieræddikemark mod
vinden anlægger den igen et godt veldækkende søg. Går ind i remisse og da
fører fløjter kommer agerhøns på vingerne uden situationen kan overskues.
Fortsætter. 423 Jeff Jakobsen.
Gry startes i roer i god vind og starter lidt forsigtigt og virker meget
følsom for fært og der  mangler udslag i søget. Slutter med ikke at udnytte
god chance for 2 agerhøns.
Udgår.
360 Kaj Olsen

Kaj Olsen
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Hals Bondens Vito DK16976/2011

Korthåret Hønsehund

Karl Georg Kristensen 0016

Vito slippes i roemark mod vinden, anlægger et meget stort søg med gode, brede
udslag og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og stilen god, går
med højt båret hoved i en kraftfuld galop. Lydig og holder god kontakt til
fører. 2. slip i roemark går den som tidligere, har dog enkelte forkerte
vendinger rundt i vinden. Der skal fløjtes rigeligt af Vito for at styre ham
rundt på marken. Kunne med fordel vise sig mere lydig. Opnår stand men kan ved
villig avance ikke påvise vildt. 3. slip i roemark går Vito bag remisse hvor
agerhøns kommer på vingerne uden situationen kan overskues. Forbigår senere
agerhøne som fører træder op. Udgår 423 Jeff Jakobsen.

Kaj Olsen
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Stenholt Hus's Ice DK08659/2007

Korthåret Hønsehund

John Olsen 0017

Ice slippes i roer i sidevind. Anlægger et stort arealdækkende søg. Farten er
høj i en smuk kraftfuld stil. Der er god kontakt til fører. Har en kraftig
markering som den selv udløser. Viser spontan respekt for hare to gange i
slippet. Har flere markeringer på fært fra disse. Ice arbejder godt og
konstant slippet igennem. I andet slip i roer fortsætter Ice i samme gode
fart, søg og stil. Har en stand som den selv udløser. Opnår stram stand ved
hegn. Avancerer villigt på ordre gennem hegnet, men påviser ikke vildt. Ice er
ude i yderligere to slip i roer og på græs. Arbejder godt og usvækket. I
roekant, hvor der er løbet mange fasaner, arbejder Ice med fært, markerer og
opnår stand. Avancerer behersket på ordre af et par gange, men fuglen er løbet
under vind og letter skråt bagved et stykke ude, da hund og skytte rykker
frem. Der skydes ikke. Ice er rolig da fuglen letter. Opnår til sidst stram
stand ved hegn. Avancerer villigt på ordre. Rejser hårdt og kontant fasan i
det tætte hegn. Kan holdes i opflugt og skud. Makkerhund apporterer fasanen.
Der kastes fugl. Ice er rolig i skud. Apporterer godt og viser en god
aflevering.
Fortsætter.
Ice startes i roer i god vind og arbejder i et godt veldækkende søg i god
kontakt med sin fører, men kommer ikke for fugl.
3. vinder
360 Kaj Olsen.

International Vinderklasse
Plac.:3

Kaj Olsen
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Toes' Krohg DK07762/2010

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0018

Krogh starter i roer i sidevind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten er
god i en god lidt tung stil. Har enkelte stop og kaldes til orden. Der er god
kontakt til fører.Krogh viser spontan sekundering ved makkers stand. Arbejder
konstant slippet igennem. I andet slip i roer fortsætter Krogh i samme fart,
søg og stil. Arbejder fortsat godt. Opnår til slut stand ved lille bevoksning.
Avancerer på ordre. Rejser præcist fasan. Der er ro i opflugt og skud. Fuglen
træffes og ryger ned i højt græs på den anden side. Krogh får hurtigt
apportordre. Arbejder godt og længe men det lykkes ikke at finde fuglen.
Udgår.

Kaj Olsen
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Bislevs Hilde DK10795/2011

Korthåret Hønsehund

Niels Korsbæk Nielsen 0019

Hilde slippes i roer i sidevind. Anlægger et stort lidt åbent søg. Farten er
høj i en smuk livlig stil. Der er kontakt til fører som dog må være opmærksom.
I sivkant kommer fasan på vingerne uden situationen kan overskues. Hilde opnår
stand i roer. Avancerer på ordre af et par gange. Påviser ikke vildt. Har en
lang afstikker frem i terræn, men kommer hurtigt tilbage. I andet slip i
modvind bedres søget . Knap så fremadrettet  og god bredde. Arbejder i samme
fart og stil. Opnår stand langt ude. Standen holdes længe, da situation med
makkerhund skal afvikles først. På vej op til Hilde udløser den selv uden
påvisning af vildt. I tredje slip på græs opnår Hilde stand ved hegn.
Avancerer behersket på ordre af nogle gange. Følger op med flere stand og
avanceringer. Arbejder langt i hegn uden at påvise vildt.
Udgår.

Kaj Olsen
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Græsdalen Rich DK05487/2009

Korthåret Hønsehund

Per Winther Jensen 0020

Rich starter i roer i sidevind. Anlægger et stort noget åbent søg. Farten er
høj i en kraftfuld stil. Rich er noget selvstændig og fører må fløjte en del.
Opnår stand i sivkant. Mange fasaner letter længere fremme. Rich ser dem men
viser fin respekt. Arbejder godt slippet igennem. Har et par markeringer som
den selv udløser. I andet slip i kant af roemark, hvor der er løbet mange
fasaner, fortsætter Rich i et meget bedre søg med god kontakt. Opnår stram
stand ved hegn. Da vi er ved at være på plads, klapper en person lige på den
anden side af hegnet højt i hænderne og bringer derved mange fasaner på
vingerne. Rich bliver lidt urolig og vi vælger at koble ham, da fugle er bragt
på vingerne uden hunden er skyld i dette. Er ude i et tredje slip i roer.
Arbejder uændret. Opnår hurtigt stand ved hegn. Avancerer villigt på ordre.
Rejser præcist fasan. Kan holdes i opflugt og skud. Apporterer godt og viser
en god aflevering.
Fortsætter.
Rich startes i roer langs gærde ,hvor den laver en lang opfyldning, med flere
korte stande, som den selv løser og det slutter uden resultat.
Prøves til slut igen i roer, hvor den lige når et par slag, men slutter med
ikke at udnytte god chance for 2 agerhøns.
Udgår.
360  Kaj Olsen.

Kaj Olsen
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Hejnerups Sjak DK08912/2009

Korthåret Hønsehund

Keld Larsen 0021

Sjak starter i roer i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg. Farten er
høj i en god stil. Der er god kontakt til fører. Sjak kan holdes for
springende hare. Opnår stand. Avancerer meget villigt og hårdt på ordre.
Rejser præcist fasan som næsten tages i rejsningen. Rimelig rolig i opflugt og
skud. Fuglen fældes i tæt hegn. Sjak får straks rejseordre. Starter lidt
ukoncentreret med apportarbejdet. Sjak arbejder længe men det lykkes ikke at
finde fuglen.
Udgår.

Kaj Olsen
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Toes' G Collett DK05290/2011

Korthåret Hønsehund

Kurt Grün 0022

Collet slippes i roer i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten
er høj i en smuk stil. Der er god kontakt til fører. Collet går ind i hegn og
fasaner kommer på vingerne uden situationen kan overskues. Der er ikke synlig
uro og da vi kommer derhen, kommer Collet ud. Viser spontan sekundering af
stående makker. I andet slip i roer og på græs fortsætter Collet uændret. Går
med skiftende makkere. Da makker får fældet fugl knaldapporterer Collet denne.
Aflevering i orden.
Udgår.

Kaj Olsen
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

Korthåret Hønsehund

Vivian Kliver 0023

Ebbe slippes i roer i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten er
høj i en god kraftfuld stil. Der er god kontakt til fører. Opnår stand, løser
og trækker kort frem. Igen stram stand. Kort efter letter fasan af sig selv.
Ebbe forholder sig komplet rolig. Siden udnyttes ikke to chancer til fasaner
som Ebbe kommer til i bagvind. Viser respekt begge gange. I andet slip i Roer
fortsætter Ebbe i samme fart, søg og stil. Opnår stand. Avancerer trægt.
Påviser ikke vildt. Arbejder godt slippet igennem. Burde vise mere respekt ved
makkers stand. I tredje slip på græs opnår Ebbe stand ved hegn. Avancerer
behersket på ordre men påviser ikke vildt. Opnår til slut stand. Går selv frem
uden ordre er givet og letter fasan. Viser respekt i opfløj.
Udgår.

Kaj Olsen
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Sif DK05470/2010

Korthåret Hønsehund

Roger Drue 0024

Afmeldt

Kaj Olsen
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Nuser DK11627/2007

Korthåret Hønsehund

Frits Olsen 0025

Nuser slippes i roer i god vind og viser her et stort søg, som i starten er
noget åbent. Mod slutningen af slippet er der passende afstand mellem slagene.
Farten er høj og stilen god med hovedet ført højt. Nuser er noget ulydig
slippet igennem, reagerer ikke på førerens anvisninger. -2. slip i roer i god
vind. Nuser går som i 1. slip, ér dog i dette slip lydig og velført. Der var
fugl på anvist terræn som blev trådt op af skytten.
-3. slip i roer i god vind. Nuser går som i forrige slip. Viser støttet
sekundering. -4. slip i roer i god vind. Nuser går forsat godt. Opnår stand,
avancerer behersket på ordre, men kan ikke påvise vildt. Nuser kan holdes for
hare. Udgår.  Bjarne Axelsen 400.

Kaj Olsen
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Bislevs Asi 09319/2006

Korthåret Hønsehund

Jes Peter Petersen 0026

Asi slippes i roer i god vind og viser her et passende stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj og stilen god med hovedet ført højt. Asi er lydig
og velført og der er god kontakt til føreren. -2. slip i roer i god vind. Asi
går som i 1. slip. Asi opnår stand, men inden vi når frem, flygter agerhøne
uden Asi er skyld heri. Asi viser respekt ved opflugt. -3. slip i roer i god
vind. Asi går som i de forrige slip. Asi viser støttet sekundering. Asi opnår
stand, avancerer villigt på ordre, udpeger præcist og rejser hønseflok. Asi er
rolig ved opflugt og forbiskud. Asi viser en god apport med korrekt aflevering
på udkastet fugl.
Bjarne Axelsen 400. Forsætter:
Asi  startes i roer i god vind, arbejder her i et kontinuerligt søg og opnår
stand, På ordre viser den villig avance, men påviser ikke vildt.
1. Vinder med HP
360 Kaj Olsen.

International Vinderklasse
Præm.:HP Plac.:1

Kaj Olsen
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Stenholt Hus's Maddie DK22103/2008

Korthåret Hønsehund

Peter T. Madsen 0027

Maddie slippes i roer i god vind og viser her et stort søg med en god
arealdækning. Maddie har et par forkerte vendinger i venstre side. Farten er
høj og stilen god med hovedet ført højt. Maddie er lydig og velført og der er
god kontakt til føreren. -2. slip i roer i god vind. Maddie går som i 1. slip.
Opnår stand, men løser selv inden vi når frem. Der var fugl på anvist terræn,
som trædes op af skytten. 3. slip i roer i god vind. Maddie går som i de
forrige slip. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, men kan ikke påvise
vildt. Opnår ny stand. Hønseflok flygter inden Maddie får vist rejsning.
Maddie apporterer uden tilladelse, og føreren går ud til Maddie og tager
fuglen uden tilladelse. Udgår Bjarne Axelsen 400.

Kaj Olsen
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Gomard's Scott DK07845/2011

Korthåret Hønsehund

Knud Hansen 0028

Scott slippes i roer i god vind og viser her et stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj og stilen god, med hovedet ført højt. Scott er
lydig og velført og der er god kontakt til føreren. -2. slip i roer i god
vind. Scott går som i 1. slip. Scott bør vise bedre respekt ved makkerhundens
stand. -3.slip i roer i god vind. Scott går som i de forrige slip. Scott opnår
stand, løser selv, rykker lidt og ny stand, løser igen og rykker lidt og
agerhøne flygter. Scott viser respekt ved opflugt. Udgår.  Bjarne Axelsen 400.

Kaj Olsen
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Staal D-Kenya DK00440/2011

Korthåret Hønsehund

Kim Peter Staal 0029

Kenya slippes i roer i god vind og viser her i starten et noget snævret og
planløst søgsoplæg, men da vi kommer fri af remise anlægger Kenya nu et stort
søg med en god arealdækning. Farten er høj og stilen god, med hovedet ført
højt. Kenya er lydig og der er god kontakt til føreren. -2. slip i roer i god
vind. Kenya viser igen et stort søg med en god arealdækning. Viser støttet
sekundering. -3. slip i roer i god vind. Kenya går som i forrige slip. Opnår
stand, avancerer behersket på ordre, men kan ikke påvise vildt. Kenya er ude i
et 4.slip og går forsat godt. Opnår stand, avancerer behersket på ordre, men
kan ikke påvise vildt. Der lette senere agerhøne i det område hvor Kenya havde
været. Udgår.  Bjarne Axelsen 400.

Kaj Olsen
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Nørreøxe's Kuno DK10149/2008

Korthåret Hønsehund

Villy Andersen 0030

Kuno slippes i roer i god vind og viser her et meget stort søg, som til tider
ligger langt fremme i terrænet. Farten er høj og stilen god med hovedet ført
højt. Kuno er lydig og der er god kontakt til føreren. Kuno går ind i remise,
der kommer fasan på vingerne i det område hvor Kuno befinder sig. Situationen
kan ikke bedømmes. Kuno slutter slippet med at komme for tæt på høns som
flygter. Kuno viser respekt ved opflugt. -2. slip i roer i god vind. Kuno går
som i 1. slip, dog ikke så langt fremme i terrænet. -3. slip i roer i god
vind. Kuno går som i forrige slip. Ved makkerhundens stand, bør Kuno vise
bedre respekt.
Udgår. Bjarne Axelsen 400.

Kaj Olsen
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Søborggård's Falco DK08585/2012

Korthåret Hønsehund

John Pedersen 0031

Falco slippes i roer i god vind og viser her et passende stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj og stilen god med hovedet ført højt. Falco er
lydig og velført og der er god kontakt til føreren. Falco opnår stand ved
vildtager, Falco viser en noget træg avance over et langt stykke, jeg vælger
og stoppe Falco, og da føreren kalder Falco hjem, letter agerhøne foran Falco.
Falco viser respekt ved opflugt. Falco opnår ny stand. Da rejseordre gives,
letter agerhøne inden Falco får vist rejsning. Falco er rolig i opflugt og
skud. Falco viser en god apport med et lidt sjusket greb, og taber fuglen ved
førerens fod. -2. slip i roer i god vind. Falco går som i første slip, men er
slippet igennem noget ulydig. Udgår. Bjarne Axelsen 400

Kaj Olsen
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Okslund's Kalle 19445/2006

Korthåret Hønsehund

Mona Madsen 0032

Kalle slippes i roer i god vind og viser her et passende stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj og stilen god med hovedet ført højt. Kalle er
lydig og velført og der er god kontakt til føreren. Kalle viser to gange
spontan sekundering. -2. slip i roer i god vind. Kalle går som i 1. slip.
Opnår stand ved vildtager. Avancerer villigt på ordre, udpeger præcist og
rejser høns. Kalle er rolig i opflugt og forbiskud. Vi kaste en fugl, Kalle
viser en god apport med korrekt aflevering. Bjarne Axelsen 400. Fortsætter:
Kalle startes i roer i god vind og arbejder i et godt størrelse søg. Udnytter
ikke god chance for enlig agerhøne, ved opfløj vises der respekt.
4. Vinder.
360 Kaj Olsen.

International Vinderklasse
Plac.:4

Kaj Olsen
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Hammerbakken's Ras DK05474/2012

Korthåret Hønsehund

Finn Nielsen 9001

Ras starter i roer i god vind. Anlægger et meget stort noget åbent og
fremadrettet søg. Farten er høj i en kraftfuld stil. Ras virker noget
selvstændig og er på kanten i forhold til kontakt med fører. Har mulighed for
fugl ved hegn uden situationen kan overskues. Ras arbejder noget voldsomt
slippet igennem. I andet slip igen i roer bedres søget og samarbejdet
betydeligt. Ras viser nu et godt arealdækkende søg i god kontakt til fører. I
tredje slip på græs fortsætter Ras uændret og arbejder godt. Opnår stand i
sivkant . Avancerer villigt på ordre. Rejser fasaner og der er ro i opflugt og
skud. Viser en lidt sjusket apport, hvor fuglen lægges flere gange på vejen
hjem. god aflevering.
Udgår.

Kaj Olsen


