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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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Eiksfreja DK16120/2010

Ruhåret Hønsehund

Bent Clemen Jensen 0028

Eiksfreja slippes i roer mod vinden. Hun arbejder med god energi i et godt
bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Freja går med god fart i en pæn
stil. God kraftig galopaktion. Hun er lydig og velført og der holdes god
kontakt med fører. Der var god chance til agerhøne i slippet.
Prøves igen i roer mod vinden. Freja arbejder stadig med stor energi i et flot
og velanlagt søg. Hun opnår stand, avancerer villigt i flere tempi, men kan
ikke påvise vildt. I næste slip i roer mod vinden, får makkerhunden et par
agerhøns på vingerne ved remise og Freja vælger at forfølge disse et stykke.
Udgår VK
402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Midtfjord's Bonzo DK00073/2011

Ruhåret Hønsehund

Evan Holst Jørgensen 0029

Midtfjord´s Bonzo slippes kort i roer mod vinden. Han når kun at tage et par
slag på marken inden han løber ind i agerhøne som han ikke mærker.
Slippes igen i roer mod vinden. Arbjeder for det meste i et godt bredsøg med
god udnyttelse af vind og terræn. Farten er acceptabel, stilen pæn, men
skæmmes lidt af tung galopaktion. Bonzo er lydig og velført og han holder god
kontakt til fører. I dette slip forbigår Bonzo agerhøns som ligger midt på
marken, det var en god chance.
Slippes kort endnu en gang og er her uheldig med agerhøne ved hegn.
Udgår VK
402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Barmosen's D. Sako DK23576/2007

Ruhåret Hønsehund

Kjær Poulsen 0030

Barmosen's D. Sako slippes i roer i modvind. Han arbejder i et meget stort,
men velanlagt søg, hvor vind og terræn udnyttes korrekt. Farten er høj og
stilen smuk. Går med god langstrakt galopaktion. Sako er lydig og velført og
han holder god kontakt til fører. Løber ind i agerhøne ved hegn, viser prompte
respekt.
Slippes igen i roer mod vinden. Sako når kun at tage få slag på marken inden
han stikker hovedet ned i roerne og søger frem i terræn. Han får her en
agerhøne på vingerne. Viser respekt i opfløj.
Udgår, VK
402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Hørup Åens Tess DK10665/2009

Ruhåret Hønsehund

Poul-Erik Rasmussen 0031

Hørup Åens Tess slippes i roer i modvind. Her arbejder hun for det meste i et
godt og velanlagt bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Har dog
enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Hun går med stor energi i en smuk
stil og god let galopaktion.
Tess er lydig og velført og hun holder god kontakt til fører. Tess trækker
frem og makkerhunden tager stand bag hende. Hun kommer her for tæt på lille
flok agerhøns som flygter.
Tess slippes kort i roer i modvind. Opnår stand, avancerer villigt på ordre og
rejser præcist agerhøne. Her er Tess meget urolig i opflugt og skud, men det
lykkes fører at stoppe hende. Der skydes forbi.
Der kastes en agerhøne. Der er ro i udkast og skud. Tess viser god apport.
Udgår, VK
402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Katholts Gustav DK07627/2010

Ruhåret Hønsehund

Peter Pedersen 0032

Katholts Gustav slippes i roer i modvind. Han arbejder med stor energi i et
flot og velanlagt bredsøg hvor vind og terræn udnyttes helt korrekt. Han
ligger konstant godt på vinden. Farten er høj og stilen fortrindelig. God
kraftig galopaktion. Gustav er lydig og velført. Han holder hele tiden god
kontakt til fører.
Han opnår stand, avancerer på ordre i to tempi. Rejser præcist agerhøne der er
komplet ro i opflugt og skud. Viser en flot apport.
Slippes igen i roer i modvind med to forskellige makkere. Arbejder her med
stor energi, i et velanlagt bredsøg, slippet igennem.
Fortsætter kat. I,  VK
Slippes i roer i modvind. En hund af stort format der anlægger et god
arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Gustav opnår
stand, avancerer villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt.
2. vinder, HP
402, Annette Laursen

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:2

Annette Laursen
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Kærholt Mads DK00880/2009

Ruhåret Hønsehund

Flemming Ransborg 0033

Kærholt Mads slippes i roer i modvind. Han arbejder med stor energi i et
stort, men meget velanlagt bredsøg. Han udnytter vind og terræn korrekt.
Farten er høj og stilen fortrindelig. Går med en god let galopaktion. Mads er
lydig og velført og han holder hele tiden god kontakt til fører. Mærker ikke
agerhøns som flygter, Mads viser respekt.
Slippes igen i roer mod vinden. Her arbejder Mads for det meste i et godt
bredsøg, men har nogle uafsøgte lommer og forbigår derved agerhøns som trædes
op af fører.
Udgår VK
402, Annette Laursen

Annette Laursen
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Flade Revdal Loke DK06566/2013

Gammel Dansk Hønsehund

Niels Ejner Kristensen 0034

Flade Revdal Loke slippes kort i roer i modvind. Når lige at tage to slag på
marken inden han opnår stand. Loke avancerer på ordre og rejser præcist lille
flok agerhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Der vises en god apport.
Loke slippes igen i roer i modvind. Han starter godt i et pænt bredsøg, men
søger så to gange meget langt bag ud i terræn. Han går i en god fart og smuk
stil. Der er rigtig god afspark i galoppen. Loke er lydig og velført og han
holder god kontakt til fører. Da fører forsøger at få Loke væk fra remise
kommer han for tæt på at par agerhøns som flygter. Han viser respekt.
Udgår VK,
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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Østervangen's Fanny DK11489/2010

Ruhåret Hønsehund

Tommy Hougaard 0037

Fanny slippes kort i roer i god vind. Søger velanlagt med god arealdækning og
god energi. Farten er høj, stilen smuk  med lette smidige bevægelser. Støder
hurtigt flere agerhøns. Opflugten respekteres passende.
Afprøves senere i roer i god vind. Arbejder igen godt og solidt med god
arealdækning, prima fart og stil.
Udgår VK
355 Jens Jørgen Nielsen

Annette Laursen
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Lilleheden's I Holger DK10284/2013

Ruhåret Hønsehund

Jan Hansen 0038

Holger slippes i god vind i roer. Søget er veldækkende og af passende
størrelse. Farten er høj og konstant, god stil med lette bevægelser. God
kontakt til fører. Der meldes stand, villig avance på ordre, rejser agerhøne.
Der er ro i opflugt og skud. Der skydes i luften.
Slippes senere i god vind i roer. Arbejder igen godt og solidt i prima fart og
stil. Stand, villig avance på ordre. Rejser single agerhøne, ro i opflugt og
skud. Der skydes i luften. God og korrekt apport af udkastet fugl.
Fortsætter, Kat. 1 VK.
355 Jens Jørgen Nielsen
Holger slippes i roer mod vinden. Han er en hund af meget stort format og
arbejder konstant i et velanlagt bredsøg i god kontakt til fører. Holger opnår
stand. Han avancerer villigt på ordre i to tempi. Rejser præcist fasankok der
er komplet ro i opflugt og skud. Han viser en hurtig og god apport med korrekt
aflevering.
1. vinder, HP
402, Annette Laursen

Vinder klasse
Præm.:HP Plac.:1

Annette Laursen
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Kærholt Ronja DK05552/2012

Ruhåret Hønsehund

Peter Sørensen 0039

Ronja slippes i roer i god vind. Søger stort, momentvis noget fremadrettet.
Farten er høj og konstant, god stil med kraftbetonet galop. Har flere kraftige
markeringer, udløser selv. Stand, udløser selv. Agerhøne ses lette længere
fremme i marken, uden Ronja har skyld deri.
Prøves senere i roer i god vind. Søger igen stort, men bedre arealdækning
kunne ønskes. Prima fart og stil.
Udgår VK
355 Jens Jørgen Nielsen

Annette Laursen
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Barmosen's F. Enzo DK12130/2012

Ruhåret Hønsehund

Bo Christensen 0040

Enzo slippes i roer i god vind. Søger stort og velanlagt, med gode brede
udslag. Farten er høj og konstant, stilen god med kraftbetonet galop. Får
føling med agerhøne, men kommer for tæt på og hønen kommer på vingerne. Viser
prompte respekt for opflugten.
Slippes i roer i god vind. Stand, viser behersket avancering på ordre og
rejser agerhøne. Ro i opflugt og skud. God apport, korrekt aflevering.
Fortsætter kat II, VK
355 Jens Jørgen Nielsen
Enzo slippes kort i roer i modvind. Han er en hund af godt format der arbejder
med stor energi. Han mærker fært og følger op. En fasan ses lette et stykke
ude uden Enzo er i kontakt med denne. Slippes igen i roer i modvind. Enzo
opnår stand, her mangler der en lidt mere kontant avance, men Enzo rejser
præcist en fasan. Der er ro i opflugt og forbi skud.
5. vinder
402, Annette Laursen

Vinder klasse
Plac.:5

Annette Laursen
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Sai-Gha's Bobo DK04259/2013

Ruhåret Hønsehund

Kim Vig Andersen 0041

Bobo slippes i god vind i roer. Søger stort og for det meste velanlagt.
Enkelte slag langt frem i terrænnet. Farten er høj og konstant. Stilen god,
med kraftbetonet galop. Stand, avancerer villigt på ordre og tager agerhøne i
rejsningen. Noget sjusket apport uden fast greb, resulterer i skade på fuglen.
Rolig i skud.
Slippes senere i roer. Arbejder fornuftigt. Stand, står længe grundet
afvikling af makkers stand. Fugl letter uden situationen kan overskues. Ro i
opflugt. Er meget urolig og burde vise bedre respekt ved makkers overflyvende
fugl. Kaldes dog til orden. Korrekt apport af udkastet fugl, god aflevering.
Udgår VK
355 Jens Jørgen Nielsen

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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Uldjydens Sikki DK04761/2013

Kleiner Münsterländer

Ellen Greve 0043

Sikki slippes i god vind i roer. Søget er passende stort og energisk,
momentvis lidt fremadrettet. Farten er høj og konstant. Stilen smuk, med lette
smidige bevægelser. Støder agerhøne, respekterer opflugten.
Slippes senere i roer i god vind. Arbejder igen godt og solidt. Stand, god
avance på ordre i flere tempi, rejser agerhøne. Går i skuddet og
knaldapporterer. God apport med godt greb, korrekt aflevering.
Udgår VK
355 Jens Jørgen Nielsen

Annette Laursen
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Kørvel's Benn DK14247/2010

Ruhåret Hønsehund

Jørgen Hansen 0044

Kørvel's Benn slippes i roer i modvind og viser et godt arealdækkende søg i
tilpas høj fart og en god stil med hoved i ryglinje og energisk galop. Benn
viser god jagtlyst og energi samt er tilpas lydig og i kontakt til fører.
Sammen med makker bringes straks ved start agerhøne på vingerne, uden Benn
mærker denne. Kort efter arbejder Benn med fært og følger op, men kommer
desværre for tæt på fasankok, respekt ved opfløj.
I 2. slip i roer i modvind viser Benn samme gode format som i 1. slip. Benn
opnår hurtigt stand i område, hvor der netop er apporteret fasan. Benn
avancerer villigt på ordre, men påviser intet vildt. Senere opnår Benn stand,
avancerer godt på ordre og rejser tilpas præcis agerhøne, Benn er rolig ved
opfløj og i skud. Desværre formår Benn ikke at finde vingeskudt agerhøne på
trods af energisk eftersøgning.
Udgår - Jes Laulund/403

Annette Laursen
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Kærholt Jeff DK12276/2010

Ruhåret Hønsehund

Helge Pedersen 0045

Kærholt Jeff slippes i roer i modvind og viser et meget stort og offensivt,
selvstændigt søg med enkelte åbne slag i meget høj fart og i fortrinlig stil
med høj hovedføring og langstrakt, energisk galop. Jeff viser meget stor
jagtlyst og energi samt er acceptabel lydig og i kontakt - lidt selvstændig.
Straks efter start sammen med makker bringes agerhøne på vingerne, uden Jeff
mærker denne. Makker bringer på anvist terræn fasankok på vingerne.
I 2. slip i roer i modvind viser Jeff et bedre arealdækkende søg til tider
fortsat offensivt, men med bedre kontakt. Ellers arbejder Jeff som i 1. slip.
Ved makker stand kunne Jeff vise bedre respekt. Jeff opnår kort efter stand,
avancerer villigt på ordre og rejser fasan, som prelles ved opfløj og i skud -
stoppes lige ved nedfaldssted. Jeff apporterer og afleverer fasan lidt
sjusket.
Udgår - Jes Laulund / 403

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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Smilla DK08819/2012

Tysk Langhår

Tommy Thomsen 0048

Smilla slippes i roer i modvind og viser et stort arealdækkende søg i høj fart
og en smuk stil med hoved i ryglinje eller over samt tilpas halerørelse.
Smilla viser stor jagtlyst og energi samt er lydig og i god kontakt - velført.
Smilla har chance til fasaner ved remise, men situationen uoverskuelig. Kort
efter opnår Smilla stand, følger godt og opnår stand, avancerer villigt på
ordre og rejser præcist agerhøne. Smilla er rolig ved opfløj og kan holdes i
forbiskud.
I 2. slip i roer i mod- og sidevind starter Smilla som i 1. slip, men til slut
bliver søget ved remiser for tilfældig og selvstændig anlagt, og Smilla er
ulydig og kontakten mistes. Smilla bringer ved remise af to omgange fasaner på
vingerne, og slutter med at prelle langt. På vej retur bringes endnu en fasan
på vingerne.
Udgår - Jes Laulund / 403

Annette Laursen
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Bøgeskoven's Messi DK09421/2013

Ruhåret Hønsehund

Per Ivanhoe 0049

Bøgeskoven's Messi slippes med skiftende makkere i roer i modvind og viser et
meget stort arealdæk- kende søg dog enkelte meget lange slag til venstre uden
for anvist område, men kommer hurtigt retur. Messie arbejder i meget høj fart
og en smuk stil med hoved i ryglinje eller over og en lang, let og smidig
galop samt er lydig og i tilpas god kontakt - velført. Messi har chance til
fasaner ved remise, men situa-tionen vanskelig at overskue. På anvist terræn,
hvor Messi også har været, udnytter første makker chance til agerhøne, og ny
makker finder fasankok.
I 2. slip i roer i modvind viser Messi samme gode format som i 1. slip. Messi
opnår stand, avancerer meget hårdt langt frem i terræn og rejser agerhøns uden
for jagtbar afstand, rolig ved opfløj.
I 3. slip i roer i modvind viser Messi det gode format fra tidligere, dog har
han et enkelt slag meget langt ud men kommer hurtigt retur og opnår stand,
Messi avancerer villigt på ordre og rejser agerhøns, rolig ved opfløj og
forbiskud. Messi er rolig ved udkast og i skud samt apporterer og afleverer
fasan korrekt.
Fortsætter som Kat. II - Jes Laulund / 403
Messi slippes i roer i modvind. Han er en hund af stort format og arbejder
konstant med god energi. Søget er momentvis noget offensivt og har derved
nogle åbne slag på marken. Han opnår stand, løser selv og han forsøger at
følge op. En fasan letter et stykke ude uden at han har kontakt med denne.
Messi afprøves to gange mere og arbejder stadig med stor energi. Makker finder
fugl i slippet.
6. vinder
402, Annette Laursen

Vinder klasse
Plac.:6

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


