
PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dju - Dansk Jagthunde Udvalg

Bramming 11.10.2015

Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007

Korthåret Hønsehund

Allan Grundahl 0027

Trolle starter i roer mod vinden, han går i et stort og for det meste et

veldækkende søg, har enkelte slag der er rigelig åbne, farten er høj, stilen

pæn med hoved i ryglinje, har chance til fasan, som ikke udnyttes.

2. i roer, går som i første, Trolle opnår stand, avancerer villig og rejser

præcis fasan, rolig ved opfløj og skud, god apport, korrekt aflevering.

Udgår.

395   Erling Pedersen.

Erling Pedersen
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Teena DK14081/2010

Korthåret Hønsehund

Jesper Wienke Iversen 0029

Teena starter i roer mod vinden, hun går i et stort og veldækkende søg med

gode udslag og tilpas afstand mellem slagene, farten er høj med god stræk i

galoppen, stilen pæn med hoved i ryglinje, holder god kontakt til føreren.  2.

i roer, går som i første, har chance til agerhøns mod vinden, som ikke

udnyttes, viser respekt ved flugt.  3. i roer, efter få slag opnår Teena

stand, avancerer villig og rejser præcis fasan, rolig ved opfløj men

knaldapporterer fuglen, korrekt aflevering.

Udgår.

395   Erling Pedersen.

Erling Pedersen
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Weim-Bo's Casi DK06904/2012

Korthåret Hønsehund

Allan Grundahl 0035

Casi starter i roer mod vinden, han går i et stort og særdeles veldækkende søg

med gode udslag, tilpas afstand mellem slagene, farten er høj og konstant,

stilen pæn med hoved i ryglinje og god stræk i galoppen. Lydig og velført.

Casi opnår stand, avancerer og rejser præcis agerhøns, komplet rolig ved

opfløj og skud, god apport og korrekt aflevering.  2. i roer, går som i

første, udnytter ikke chance til agerhøns mod vinden, viser respekt ved flugt.

Fortsætter. Kat. 2.

Casi prøves i roer, går i et tilpas stort og veldækkende søg i høj fart og pæn

stil. Udnytte ikke chance til fasan mod vinden, viser respekt.

Udgår.

395   Erling Pedersen.

Erling Pedersen
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

Korthåret Hønsehund

Vivian Kliver 0036

Ebbe startes i roer i modvind, den går i et passende anlagt søg, farten er

god, den opnår stand den avancere villig på ordre tager fasan i avancen, god

apport.2 slip stadig i roer viser her stadig et godt arealdækkende søg finder

intet,3. Slip går her stadig godt opnår stand avancere villig på ordre rejser

fasan er roglig i opflugt og forbiskud, viser senere en meget dårlig apport på

udkastet fasan, den smider den flere gange på vej hjem.

udgår.

Erling Pedersen
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Bakkevænget H. Balder DK11837/2007

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0038

Balder startes i roer i modvind, den går fra starten i et meget stort og godt

anlagt søg, farten er høj, den opnår stand avancer villig på ordre i flere

tempi rejser fasan, kan holdes i opflugt og skud, da den bliver sendt i

apportsøg bliver Balder meget ulydig går her meget langt frem i teræn opnår

stand løser bringer derved agerhøns på vingerne, viser delvis respekt, bliver

til sidst kaldt tilbage og laver en god apport på den feldet fasan.2. Slip

opnår her hurtig stand, avancere villig på ordre rejser fasan er roglig i

opflugt og skud, god apport.

Udgår.

Erling Pedersen
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Bislevs Goss DK10789/2011

Korthåret Hønsehund

Pernille Hansen 0039

Goss startes i roer i modvind den går i et stort og godt anlagt søg farten er

høj, den opnår stand avancere villig på ordre i flere tempi, rejser til sidst

fasan er komplet roglig i opflugt og skud, den finder hurtig fasanen men

smider den på vej hjem,og går igen i søg, den kaldes til orden for apporten

hjem.

udgår.

Erling Pedersen
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Stenholt Hus's Ice DK08659/2007

Korthåret Hønsehund

John Olsen 0041

Ice startes i roer i modvind, den går i et passende anlagt søg farten er god,

den har her en god chance til fasan som makker udnytter.2. Slip opnår her

stand avance villig på ordre tager fasan i avancen , god apport.3. Slip opnår

her igen stand avancere på ordre men kan ikke påvise vildt, viser til sidst en

meget dårlig apport af udkastet fasan.

udgår.

Erling Pedersen
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Hals Bondens Chanel DK04055/2012

Korthåret Hønsehund

Karl Georg Kristensen 0047

Chanel slippes i god vind i roer, Viser et stort og velanlagt søg, med gode

udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn optimalt.

Går i høj fart med en langstrakt galop. Chanel går med stor jagtlyst i en smuk

stil med hovedet på plads. Opnår stand på ordre rejses villig og præcis fasan,

ro i opflugt og skud. Fasan lander på stub, Der arbejdes lidt med at få Chanel

derud, viser så et hurtigt og korrekt apportering, afleverer korrekt.

I et nyt slip i roer i god vind, vises samme gode takter som i foregående

slip. Opnår stand, avancerer villig på ordre påviser ikke vildt.

3 slip på stub i god vind, vises samme gode fart, søg og stil.

Fortsætter. Kat. 1.

Chanel prøves i 3 omgange i roer mod vinden, hun går i et tilpas stort og

veldækkende søg i høj fart og pæn stil med god kontakt til føreren. Chanel

opnår stand, avancerer villig og rejser præcis fasan, rolig ved opfløj og

skud, god apport, korrekt aflevering.

4. Vinder + HP.

395   Erling Pedersen.

Vinder klasse

Præm.:HP Plac.:4

Erling Pedersen
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Søborggård's Bess DK16726/2011

Korthåret Hønsehund

Uffe Jacobsen 0049

Bess slippes i roer i god vind, viser et stort og velanlagt søg med gode

udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn optimalt.

Går i høj fart med en langstrakt og smidig galopaction. Bess går med stor

jagtlyst i en smuk stil med hovedet på plads.Opnår stand, rejser villig og

præcis på ordre i 2 tempi fasan, ro i opflugt og forbiskud.

I et nyt slip i roer vises samme søg, fart og stil som i første slip. Udnytter

vind og terræn godt. Opnår stand, på ordre rejses villig og præcis agerhøne,

ro i opflugt og forbiskud. Ny stand, på ordre rejses villig og præcis fasan,

ro i opflugt og skud. Apporterer villig og sikkert i et godt greb, afleverer

korrekt.

I 3 slip på stub i god vind, viser Bess samme format som i de foregående slip

Fortsætter Kat. 1.

Bess prøves i roer mod vinden, hun går med god udnyttelse af vind og terræn i

høj fart og pæn stil. Bess opnår stand, avancerer og rejser præcis fasan,

komplet rolig ved opfløj og skud (sikkerhedsskud i luften.)    2. i roer,

bevarer det gode format, lydig og velført.

1. Vinder + HP.   Danmarksmester.

395   Erling Pedersen.

Vinder klasse

Præm.:HP Plac.:1

Erling Pedersen
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Charli DK03713/2013

Korthåret Hønsehund

Rene Jørgensen 0051

Charli slippes i god vind i roer, viser et godt og velanlagt søg med gode

udslag og passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt. Går i

passende fart, med god strakt galopaction. Charli går i god jagtlyst med en

passende høj hovedføring. Opnår stand, rejser villig og præcis på ordre fasan,

ro i opflugt og skud, på ordre apporteres villig og med korrekt greb,

afleverer korrekt.

I et nyt slip i god vind i roer, er fart, søg og stil som foregående slip.

Opnår stand, avancerer villig på ordre, påviser ikke vildt.

3 slip på stub i god vind er alt ok.                    Fortsætter Kat. 1.

Charli prøves i roer mod vinden, han går i et stort og veldækkende søg i høj

fart og pæn stil, slutter trods førerens protest med at runderer stående

makker.

Udgår.

395   Erling Pedersen.

Erling Pedersen


