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Bakkevænget H. Balder DK11837/2007

Korthåret Hønsehund

Christian Hansen 0027

Bakkevænget H. Balder  slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt

arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er

acceptabel, stilen skæmmes af lidt tung vuggende galop. Balder er lydig og

velført og han holder god kontakt til fører. Forbigår agerhøne som letter bag

hunden, men trækker lidt frem i terræn og tager stand. Balder avancerer

villigt på ordre, rejser præcist agerhøne, knap rolig i opflugt og forbiskud.

Slippes igen, opnår straks stand. Avancerer villigt på ordre, rejser præcist

agerhønseflok, der er ro i opflugt og skud i luften. Fortsætter, stand igen,

avancerer endnu en gang villigt og tager skadet agerhøne. Viser korrekt

aflevering. Balder sættes af og der kastes en agerhøne og skydes. Balder er

urolig og går lidt frem i skuddet, men stoppes af fører. Viser korrekt

apportering.

Fortsætter kat. II, VK

Slippes kort i roer mod vinden. Starter godt, men søget bliver så alt for

åbent og Balder misbruger en god chance til en fasan. Da han får kobleordre

bliver han meget ulydig og fortsætter frem i marken trods føreres protester.

402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Weim-Bo's Casi DK06904/2012

Korthåret Hønsehund

Allan Grundahl 0035

Weim-Bo's Casi slippes i roer i modvind. Han arbejder med god energi i et

stort og velanlagt bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj

og stilen smuk. God kraftig galopaktion. Casi halser når han slippes og nogle

få gange i løbet af slippene. Han er for det meste lydig. Han føres godt og

holder god kontakt til fører. Der vises spontan sekundering.

Slippes igen i roer i modvind. Casi opnår stand. Avancerer på ordre og rejser

præcist agerhøne. Der er ro i opflugt og forbi skud.

Der kastes en agerhøne og Casi er rolig i udkast og skud. Apporterer hurtigt

agerhønen, men viser en noget sjusket apport.

Fortsætter Kat. II, VK

Casi slippes i roer i modvind. Han arbejder rigtig flot i et velanlagt bredsøg

i god kontakt til fører.

Prøves igen med to makkere. Har her en chance til fasan som ikke udnyttes.

Casi viser respekt i opflugt. Der vises sekundering i dette slip.

Slippes kort endnu en gang, løber her ind i fasan ved remise. Han viser god

respekt.

402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Toes' H.Gysse DK06309/2012

Korthåret Hønsehund

Niels Jørgen Nielsen 0036

Gysse slippes i god vind i roer. Søger passende stort og velanlagt. Farten er

høj og konstant, stilen smuk med lette smidige bevægelser. Der meldes stand,

villig avance på ordre. Rejser single agerhøne. Rolig i opflugt og skud. Der

skydes i luften.

Gysse slippes senere i roer i god vind. Søger energisk, men noget ensidigt i

venstre side. Prima fart og stil. Stand, avancerer alt for trægt på ordre i

flere tempi. Påviser ikke vildt. Senere ny stand. Avancerer her behersket på

ordre og rejser agerhøne. Ro i opflugt og skud. God apportering med godt greb

og korrekt aflevering.

Fortsætter Kat. II, VK

355 Jens Jørgen Nielsen

Gysse slippes i roer i modvind. Hun arbejder med stor energi i et godt og

velanlagt bredsøg og går i god kontakt til fører. Gysse opnår stand. avancerer

villigt i flere tempi, men påviser ikke vildt.

Gysse slippes igen i roer i modvind. Hun har svært ved at komme igang og

bliver alt for ineffektiv.

402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Toes' Krøyer DK07759/2010

Korthåret Hønsehund

Gorm Bülow Henriksen 0042

Krøyer slippes i god vind i roer. Søget er passende stort, momentvis en smule

snævert. Farten er tilpas høj, god stil med kraftbetonet galop. Viser spontan

sekundering af stående makker.

Senere i roer i god vind.  Arbejder her godt og solidt med god arealdækning,

prima fart og stil. Stand, avancerer villigt på ordre og rejser single

agerhøne. Ro i opflugt og skud. Der skydes i luften. Viser igen spontan

sekundering af stående makker. God apport af udkastet fugl, korrekt

aflevering.

Fortsætter kat.1, VK

355 Jens Jørgen Nielsen

Krøyer er en hund af godt format. Han slippes i roer i modvind. Har her lidt

svært ved at få gang i søget. Men efter lidt tid slår han sig fri og får

anlagte et godt og arealdækkende bredsøg. Krøyer går hele tiden i god kontakt

til fører.

3. vinder HP

402, Annette Laursen

Vinder klasse

Præm.:HP Plac.:3

Annette Laursen
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Sydvestjyden's E. Tilde DK05951/2012

Korthåret Hønsehund

Boye Skak Kristensen 0046

Sydvestjyden's E. Tilde slippes i roer i modvind og viser et stort

arealdækkende søg, hvor Tilde dog til tider fløjtes til forkerte vendinger i

venstre side ved enkelte åbne slag. Tilde viser meget høj fart og en

fortrinlig stil med høj hovedføring og lang, let og smidig galop. Tilde viser

meget stor jagtlyst og energi samt er acceptabel lydig og i nogenlunde kontakt

- noget selvstændig, og der må fløjtes noget for at bevare kontakt. Tilde

bliver kortvarigt væk ved remise - på vej derover letter fasankok, hvorefter

Tilde hurtigt kommer til syne. Situationen kan ikke overskues. Senere bringer

makker agerhøne på vingerne ved remise, hvor Tilde også har været. I slippet

fløjtes Tilde til støttet sekundering.

I 2. slip i roer i sidevind viser Tilde et bedre søg og kontakt. Ellers samme

indtryk som i 1. slip. Tilde opnår stand, følger op på fært, men desværre

letter agerhøns af to omgange noget fremme, uden en jagtbar situation kan

opnås.

I 3. slip i roer i modvind viser Tilde et søg som i 2. slip. Tilde kommer

meget tæt på stående makker, og stopper i sekundering efter førers fløjten.

Tilde kan holdes ved afvikling af makker situation. Efter kobleordre opnår

Tilde stand, avancerer villigt på ordre, men påviser intet vildt.

Udgår - Jes Laulund / 403

Annette Laursen
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Fjelstrup's Gordon DK07277/2012

Korthåret Hønsehund

Andreas Dahl Andersen 0047

Fjelstrup's Gordon slippes i roer i modvind og viser et tilpas stort

arealdækkende søg i tilpas høj fart og en smuk stil med hoved i ryglinje eller

over og langstrakt galop. Gordon viser stor jagtlyst og energi samt er lydig

og i god kontakt - velført. Gordon opnår stand, avancerer godt på ordre, men

påviser intet vildt. Til slut har Gordon på anvist terræn en god chance til

agerhøne ved remise, rolig ved opfløj.

I 2. slip i roer i modvind viser Gordon samme gode format som i 1. slip.

Gordon opnår stand, avancerer villigt på ordre og rejser fasan. Gordon er

rolig ved opfløj og i skud. Fasan apporteres hurtigt, men på vej hjem ligger

Gordon fasan for at forbedre greb. God aflevering.

Fortsætter som Kat. II - Jes Laulund / 403

Gordon slippes i roer i modvind. Han er en hund af godt format. Han går med

stor energi og viser her et velanlagt bredsøg. Gordon opnår stand. Avancerer

villigt på ordre, rejser præcist fasan. Der er ro i opflugt og skud. Han

finder hurtigt fasanen og apporter denne. Dog ligger han den en enkelt gang,

uden at løfte hovedet,  inden han afleverer til fører.

4. vinder

402, Annette Laursen

Vinder klasse

Plac.:4

Annette Laursen
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Abildgaard's Joy DK07560/2013

Korthåret Hønsehund

Ingeborg Abildgård 0050

Abildgaard's Joy slippes kort i roer i modvind og slår et par gode slag i

tilpas høj fart og en god stil med hoved i ryglinje og energisk lidt tung

galop. Joy viser tilpas stor jagtlyst og energi samt er lydig og i god kontakt

- velført. Joy opnår hurtigt stand, lige inden ordre letter fasankok uden

Joy's skyld. Joy er rolig ved opfløj og i skud. Joy apporterer og afleverer

korrekt.

I 2. slip i roer med skiftende makkere i side- og medvind viser Joy et

acceptabelt format. Joy opnår to gange stand, avancerer noget behersket og

følger længe og langt op uden påvisning af vildt.

I 3. slip i roer i modvind kommer Joy ikke rigtigt i gang, men opnår stand,

som holdes, da makker kommer meget tæt på. Joy avancerer igen noget behersket

og uden resultat.

Udgår - Jes Laulund / 403

Annette Laursen
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Petermann's N-Emmie DK11254/2013

Korthåret Hønsehund

John Okholm 0051

Petermann's N-Emmie slippes med skiftende makkere i roer i modvind og viser et

meget stort primært arealdækkende søg, dog enkelte åbne slag. Farten er meget

høj og stilen fortrinlig med høj hovedføring og lang, let og smidig galop.

Emmie viser meget stor jagtlyst og energi samt er lydig og i tilpas kontakt -

lidt selvstændig, velført. Emmie viser to gange spontan sekundering. Emmie har

chance til agerhøne, som letter mellem makker og Emmie i et offensivt slag. På

anvist terræn, hvor Emmie har været, udnytter første makker chance til

fasankok, og ny makker finder agerhøne.

I 2. slip i roer i modvind viser Emmie samme store format som i 1. slip og

uden åbne slag og i god kontakt. Emmie opnår stand, som holdes meget længe

pga. afvikling af makker situation. Ved ordre avancerer Emmie villigt og

rejser præcis agerhøne, rolig ved opfløj og i skud. Emmie viser en hurtig og

sikker apport af agerhønen over lang afstand. God aflevering.

Fortsætter som Kat. II - Jes Laulund / 403

Emmie slippes i roer i modvind. Hun er en hund af stort format som for det

meste går i et velanlagt søg. Hun har en kraftig markering, men udløser selv,

forbigår her fasan.

Slippes igen i roer i modvind. Når at tage et par slag på marken inden hun

tager stand. Udløser selv, følger op og bliver her meget følsom og er for

ineffektiv i sit søg.

402, Annette Laursen

Annette Laursen


