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Bessi DK11565/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Tommi Bo Lindhardt 0001

Bessi slippes på græs i modvind. I et godt anlagt søg med gode udslag i høj
fart i god kontakt. Stilen er god med høj ført hoved i en langstrakt
galopaktion.  Opnår på åben mark stand som hun selv løser inden rejse ordre
gives. Har i slippet hvor Bessi har søgt oplagt chance til agerhøns som makker
bringer på vingerne.
2 slip på stub i modvind.  I et godt anlagt søg i høj fart.  Har i slippet
oplagt chance til agerhøns som bringes på vingerne. Viser respekt i op flugt.
3 slip på stub i modvind. Starter i et for småt anlagt søg med manglende
bredde. Viser senere et velanlagt søg i høj fart,
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Toes' Krohg DK07762/2010

KORTHÅRET HØNSEHUND

Kurt Grün 0002

Krogh slippes på græs i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag. Farten
er høj i en god stil med høj ført hoved i en kraftig galopaktion. Har i
slippet oplagt chance til agerhøns som bringes på vingerne. Viser respekt i
opflugt.
2. 3. 4. slip på stub i modvind.  Viser i alle slip et stort og velanlagt søg
i høj fart i god kontakt.
5 slip på stub / raps i modvind. Går her som tidligere stort og godt i et
langt slip. Opnår på åben mark i rapsen stand.  Inden rejseordre gives flygter
agerhøns uden Krogh kan lastes. Er komplet rolig i opflugt. Skytten var på
plads da fuglene flygter.  Vi dækker Krogh af og kaster en agerhøne. Er
komplet rolig i udkast og i skud. Viser en god apport og god aflevering.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Fjelstrup's Gordon DK07277/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Andreas Dahl Andersen 0003

Gordon slippes på græs i modvind. I et for åbent og fremad rettet søg med
manglende areal dækning. Farten er høj i en god stil med høj ført hoved i en
kraftig galopaktion.  Makker udnytter chance til agerhøns uden Gordon kan
lastes.
2 slip på stub i modvind. I et stort og velanlagt søg med gode udslag i høj
fart og i god kontakt. Har i slippet chance til agerhøns som makker bringer på
vingerne.
3 slip på stub i modvind. Går her som i forrige slip stort og godt.
4 slip på stub i modvind. I et langt slip med skiftende makkere. Går her som
tidligere slip. Har i slippet 2 gange meldte stande. Avancere villigt frem på
ordre uden påvisning af vild begge gange.
5 slip på stub i modvind. Går her som i tidligere slip. Opnår på åben mark
stand. Avancere villigt frem på ordre uden påvisning af vildt. Misbruger kort
efter oplagt chance til agerhøns som bringes på vingerne. Viser god respekt i
opflugt.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Ørstedmark's Cinne DK00779/2014

KORTHÅRET HØNSEHUND

Birte Johansen 0004

Cinne slippes på stub i modvind. I et for åbent og fremad rettet søg med
manglende areal dækning. Søget bliver lagt meget langs hegn. Farten er høj i
en smuk stil i en langstrakt galopaktion. Opnår ved hegn stand. Avancere
villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Er komplet rolig i opflugt
og i skud. Viser god apport og god aflevering.
2 slip på stub i modvind. I et for åbent og fremad rettet søg med manglende
areal dækning. Kontakten ønskes bedre.
Fortsætter som kat 2.

1 slip i roer i modvind. I et for åbent og fremad rettet søg med manglende
bredde. Bedre kontakt ønskes.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Abildgaard's Jury DK07563/2013

KORTHÅRET HØNSEHUND

Jørn Abildgaard 0005

Jury slippes på stub i modvind. I et stort og velanlagt søg med gode udslag.
Farten er høj i en god stil med hoved ført i ryglinie i en kraftig
galopaktion.  Opnår på åben mark stand. Avancere behersket frem på ordre uden
påvisning af vildt.  Kort efter igen stand på åben mark. Avancere her igen
behersket frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Kan holdes i opflugt og
skud. Viser her en sjusket apportering af agerhøne som apporteres i hovedet.
God aflevering.
2 slip på stub i modvind. I et stort og velanlagt søg i høj fart. Opnår på
åben mark stand. Avancere her for trægt frem på førens ordre. Rejser præcist
enlig agerhøne. Komplet rolig i op flugt og skud. Viser en hurtig og god
apport med et godt greb og god aflevering. Viser i slippet spontan
sekundering.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Sydvestjyden's E. Tilde DK05951/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Boye Skak Kristensen 0006

Tilde slippes i et kort slip på stub i modvind. Opnår kort efter slip stand
ved hegn. Avancere villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Er
komplet rolig i op flugt og forbi skud.
2 slip på stub i modvind. I et stort og velanlagt søg i høj fart i en smuk
stil i en langstrakt galopaktion. Opnår på åben mark stand. Avancere villigt
frem på ordre og rejser præcist enlig agerhøne. Er komplet rolig i op flugt og
skud. Viser god apportering af anskudt agerhøne.  Opnår kort efter igen stand
på åben mark. Avancere villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøne. Er
roligt i op flugt og skud. Men apportere inden ordre. (Fuglen skydes meget tæt
på hunden.) Viser god apport og god aflevering.
Fortsætter som kat 2.
1 slip over middag i roer i modvind. I et godt anlagt søg i høj fart. Opnår
stand som Tilde selv løser inden rejseordre gives.
2 slip i roer. I et stort anlagt søg hvor der søges meget i venstre side.
Bedre kontakt ønskes.
3 slip i roer. I et godt anlagt søg med gode udslag i høj fart. Opnår stand.
Avancere villigt frem uden påvisning af vildt.
6 Vinder.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Plac.:6

Jakob Poulsen
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Nørreøxe's Kuno DK10149/2008

KORTHÅRET HØNSEHUND

Villy Andersen 0007

Kuno slippes på stub i modvind. Starter i et for fremad rettet søg med
manglende areal dækning. Kaldes dog til orden og viser nu et godt anlagt søg
med gode udslag i høj fart. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie i en
kraftig galopaktion. Opnår på åben mark stand. Avancere villigt frem på ordre
uden påvisning af vildt. Viser i slippet støttet sekundering.
2 slip på stub i modvind. I et godt anlagt søg i høj fart i god kontakt.
3 slip på stub i modvind. Går som forrige slip stort og godt. Nægter ved
makkeres resultatløse stand at sekunder.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Søborggård's Zepp DK12523/2008

KORTHÅRET HØNSEHUND

Per Kaa Kristophersen 0008

Zepp slippes på stub i modvind. I et fremad rettet søg i høj fart. Kaldes til
orden og viser nu et godt anlagt søg med gode udslag. Stilen er smuk i en
kraftig galopaktion. Da makker opnår stand bliver Zepp ved remise noget
selvstændig og ulydig. Der flygter af flere omgange agerhøns fra området hvor
Zepp befinder sig uden situationen kan overskues.
2 slip på stub i modvind. Starter i et godt anlagt søg i høj fart. Slutter med
at blive for selvstændig og ulydig.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Græsdalen Laura DK19304/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Per Winther Jensen 0009

Laura slippes på græs i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten
er høj i en god energisk stil. Der er god kontakt til fører. I andet slip i
roer fortsætter Laura i samme gode fart, søg og stil. Er ude med skiftende
makkere. Opnår stand. Avancerer villigt på ordre. Rejser præcist agerhøne. Der
er ro i opflugt og skud, hvor agerhønen nedlægges noget ude. Apporterer på
ordre men tager stand for den dødskudte fugl. Må animerets et par gange og
apporterer derefter agerhønen med et godt greb. Viser god aflevering.
Fortsætter. 390 - Anders Wanstrup
1 slip overmiddag.
Laura slippes i roer i modvind. I et velanlagt søg i høj fart. Opnår i roer
stand. Avancere behersket frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Er komplet
rolig i op flugt og forbi skud.
2 slip i roer i modvind. Går som i forrige slip. Opnår i roer stand. Avancere
behersket frem på ordre og rejser fasankok som ikke kan fældes. Er rolig i op
flugt. Vi dækker Laura af og kaster en fugl. Kan holdes i udkast og i skud.
Apportere inden ordre gives. Viser en god apport og god aflevering.
3 slip i roer i modvind. I et godt anlagt søg i høj fart i god kontakt. Dækkes
ved makkeres resultatløse stand af.
5 Vinder.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Plac.:5

Jakob Poulsen
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Fax DK21502/2010

KORTHÅRET HØNSEHUND

Søren Roloff 0010

Fax starter på græs i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten er
høj i en god stil. Der er god kontakt til fører. Opnår stand. Avancerer på
ordre men påviser ikke vildt. I andet slip i roer fortsætter Fax i samme gode
fart, søg og stil. Søger godt og energisk. Opnår stand. Avancerer villigt på
ordre. Rejser præcist parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Da fører
er uopmærksom rykker Fax kort inden apportordre gives, men kan stoppes på
fløjten. Apportordre gives og den skudte fugl findes hurtigt. Fax tager fuglen
men lægger den igen,  løfter hovedet og ser på fører. Kort efter tager Fax
igen fuglen uden førers indgriben. På vej tilbage vendes fuglen i et lidt løst
greb. Viser god aflevering. Udgår. 390 - Anders Wanstrup

Jakob Poulsen
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Aika DK10832/2013

KORTHÅRET HØNSEHUND

Anders Rasmussen 0011

Aika startes på græs i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg søg.
Farten er høj i en god energisk stil. Aika er lydig og i god kontakt til
fører. I andet slip i roer fortsætter Aika i samme gode fart, søg og stil.
Virker dog nu knap lydig. Udnytter derved ikke oplagt chance til agerhøne som
trædes op af fører. Aika er ude i yderligere 2 slip i roer. Arbejder uændret
men har dog en kort periode med en del stop og roden på fært. Slutter med
stram stand. På vej op kan Aika ikke vente og går fasan op. Denne prelles
langt frem i terræn. Aika er svær at koble. Udgår. 390 - Anders Wanstrup

Jakob Poulsen
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Bredsgaard's Oscar DK16840/2014

KORTHÅRET HØNSEHUND

Henry Jensen 0012

Oscar slippes på græs i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg. Farten
er høj i en god energisk stil. Oscar er lydig og i god kontakt til fører. I
andet slip i roer fortsætter Oscar i samme gode, fart søg og stil. I en
vending kommer agerhøne på vingerne samtidigt med at Oscar tager stand. Denne
holdes nogen tid inden Oscar selv udløser. Oscar fortsætter og opnår efter
kort tid igen stram stand. Avancerer villigt på ordre. Rejser præcist
agerhøne. Der er komplet ro i opflugt og skud. Apporterer hurtigt og
effektivt, på ordre, agerhønen i et godt greb. God aflevering. Fortsætter. 390
- Anders Wanstrup
1 slip overmiddag.
Oskar slippes i roer i modvind med skiftende makkere i et velanlagt søg i høj
fart. Misbruger oplagt chance til agerhøns som makker udnytter. Ved makkeres
stand bliver Oskar noget ulydig og går for tæt på . Kontakten ønskes bedre.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Ann von der Christrose DK11534/2010

KORTHÅRET HØNSEHUND

Johan Hansen Sørensen 0013

Ann slippes på græs i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten er
høj i en god stil. Der er god kontakt til fører. Viser spontan sekundering af
stående makker. I andet slip i roer fortsætter Ann i samme fart, søg og stil
dog tilpasset terræn. Opnår stand samtidigt med makkerhund som den selv
udløser. Senere igen stand. Avancerer på ordre men påviser ikke vildt. Er ude
igen i roer. Arbejder uændret. Udnytter ikke oplagt chance til agerhøne som
den kommer for tæt på. Viser respekt i opfløj. Udgår. 390 - Anders Wanstrup

Jakob Poulsen
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Bislevs H-Fie DK10792/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Poul Bislev 0014

Fie starter på græs i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten er
høj i en god stil. Fie er lydig og i god kontakt til fører. Fies søg generes
dog af en del bekkasiner som er på marken. Opnår liggende stand. Avancerer på
ordre og rejser en bekkasin lidt ude. I andet slip i roer viser Fie samme gode
fart, søg og stil med god udnyttelse af terræn. Viser sekundering af stående
makker. Er ude igen i roer. Fortsætter uændret. Opnår stram stand. Avancerer
meget behersket på ordre som må gives nogen gange. Rejser præcist løbende
fasankok. Der er ro i opflugt og skud. Apporterer på ordre, hurtigt og
effektivt, med et godt greb. God aflevering. Udgår. 390 - Anders Wanstrup

Jakob Poulsen
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Petermann's Oban DK06377/2014

KORTHÅRET HØNSEHUND

Anette Dalstrup Vesterholm 0015

Oban slippes på græs i god vind. Anlægger et stort arealdækkende søg. Farten
er høj i en god kraftfuld stil. Oban er lydig og i god kontakt til fører. I
andet slip i roer viser Oban samme fart og stil. Søget bliver periodevis noget
åbent og fremadrettet. Opnår stand. Avancerer af nogen gange på ordre. Rejser
præcist fasankok. Er rimelig rolig i opflugt og skud. Apporterer på ordre
hurtigt og effektivt fasanen i et godt greb. Viser god aflevering. Er ude i
yderligere slip i roer. Viser nu et godt arealdækkende søg i god kontakt til
fører. Fortsætter. 390 - Anders Wanstrup
1 slip over middag.
Oban slippes i roer i modvind. I et godt anlagt søg med gode udslag i god
kontakt.
2 slip i roer i modvind.  Går her som i forrige slip. Misbruger oplagt chance
til agerhøns som trædes op hvor Oban har søgt.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Weim-Bo's C-Faust DK06905/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Poul-Rikard Ebbesen 0016

Faust starter på græs i god vind. Anlægger et godt arealdækkende søg. Farten
er høj i en god stil. Faust er lydig og i god kontakt til fører. I andet slip
i roer fortsætter Faust i samme gode fart, søg og stil. Søget afpasses terræn.
Er ude med skiftende makkere. Udnytter ikke oplagt chance til agerhøne som den
kommer for tæt på. Viser respekt i opfløj. Er ude igen i roer. Fortsætter
uændret. Opnår stram stand. Avancerer villigt på ordre. Rejser præcist
agerhøne. Viser respekt i opfløj men knaldapporterer da fuglen fældes. Viser
god aflevering. Udgår. 390 - Anders Wanstrup

Jakob Poulsen
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Petermann's Maggie DK14900/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Erik Petermann 0017

Maggie starter på raps i meget svag modvind, viser  her et passende stort og
for det meste et vel anlagt søg i god fart, Stilen er pæn med hoved ført i
ryglinje og  kraftfuld galop aktion. Er lydig...
Har en oplagt chance til agerhøns  som burde ha været udnyttet.
2 slip stadig på raps i let modvind, bliver her meget selvstændig og søger
meget offensivt frem i terræn.
3 slip på græs i god modvind, søger her i et passende stort og velanlagt søg
finder intet.
  Udgår           409    kaj Hedegaard

Jakob Poulsen
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Bakkevænget H. Balder DK11837/2007

KORTHÅRET HØNSEHUND

Christian Hansen 0018

Balder starter på raps i meget svag modvind,  viser her et meget stort og
noget åbent anlagt  søg,,
søget ligger meget langt foran føreren. Farten er god og stilen prima med højt
ført hoved og kraftfuld galop aktion. Er meget selvstændig.   Makker finder
fugl bag balder .
2 slip stadig på raps i let modvind,,  går som i første slip... Makkerhund
finder fugl bag Balder ..
  udgår      409       Kaj Hedegaard

Jakob Poulsen
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Weim-Bo's Casi DK06904/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Allan Grundahl 0019

Casi starter på stub  senere på stub i meget svag modvind, viser her et
passende stort og velanlagt søg i god fart. Stilen er pæn med hoved ført i
ryglinje og langstrakt galop aktion. Er lydig og velført.
2 slip på raps i let modvind, går fortsat rigtig godt,,   Opnår stram stand
midt på rapsmark.  Avancerer behersket og rejser præcis agerhøne,, der er
komplet ro i opfløj og skud.. der skydes forbi..  viser senere god apport af
udkastet fugl ,, med sikker aflevering..
Fortsætter         409   Kaj Hedegaard
1 slip overmiddag.
Casi slippes i roer i modvind i et godt anlagt søg i god kontakt. Misbruger
oplagt chance til agerhøne som bringes på vingerne. Viser respekt i opflugt.
2 slip i roer i modvind. I et for småt anlagt søg med manglende bredde.
Misbruger oplagt chance til fasanhøne som Casi bringer på vingerne. Viser
respekt i opflugt. Viser i slippet spontan sekundering af makker som udnytter
chance til fasankok.
Udgår VK.
Jakob Poulsen. 426.

Jakob Poulsen
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Abildgaard's Joy DK07560/2013

KORTHÅRET HØNSEHUND

Ingeborg Abildgård 0020

Joy  starter på raps i meget svag modvind,  viser her et stort og velanlagt
søg i høj fart. Stilen er prima med højt ført  hoved og langstrakt galop
aktion. Er lydig..  mod slutning af første slip bliver Joy noget følsom på
næsen og har to gange stand uden påvisning af vildt..
2 slip på raps i let modvind, går fortsat rigtig godt,, støder en agerhøne som
lå i dårlig vind ind ved majsmark.  viser promte respekt ved opfløj.
3 slip på stub   i let modvind , går fortsat godt.. Makker hund bringer
agerhønse flok på vinger, Joy viser respekt ved op fløj.
4 slip  på græs i god modvind,, søger bliver her lidt åbent anlagt,, slutter
dagen med to gange stand uden påvisning af vildt..
  udgår      409        Kaj Hedegaard

Jakob Poulsen
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Toes' H.Gysse DK06309/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Niels Jørgen Nielsen 0021

Gysse starter på raps i svag side vind, viser her et passende stort og
velanlagt søg i god fart. Stilen er pæn med hoved ført i ryglinje og kraftfuld
galop aktion. Er lydig..
Opnår stand  et stykke fremme i terræn,  inden vi når op flygter der en
agerhøne, Gysse fastholder sin stand.   Avancerer behersket på ordre og rejser
præcis agerhønseflok. Der er ro i opfløj og skud.. Viser en sikker og hurtig
apport med en god aflevering.
2 slip på  stub i god mod vind, Går igen rigtig godt..  Stand ved et læhegn,,
avancerer her villigt og rejser agerhønse flok. der er komplet ro i opfløj og
skud. der skydes forbi ..
 Fortsætter                       409    Kaj Hedegaard
1 slip overmiddag.
Gysse slippes i roer i modvind. I et fremad rettet søg med manglende bredde.
Misbruger chance til enlig agerhøne som trædes op.
2 slip i roer i modvind. I et godt anlagt søg med gode udslag i høj fart i god
kontakt.
4 Vinder.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Plac.:4

Jakob Poulsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Korthaarklubben

SØNDERJYLLAND 24.09.2016

Brejdablik's Gro DK03674/2014

KORTHÅRET HØNSEHUND

Søren Kronborg 0022

Gro starter på raps i svag sidevind,, viser her et meget stort og noget fremad
rettet  søg. Farten er høj og stilen pæn med hoved ført i ryglinje og
langstrakt galop aktion. Er noget selvstændig .
Stand langt fremme i terræn, men inden vi når op går Gro frem og bringer
fasanhane på vingerne. viser respekt i opfløj.
udgår               409      Kaj Hedegaard

Jakob Poulsen
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Bredsgaard's Nemo DK20482/2010

KORTHÅRET HØNSEHUND

Lars Koch 0023

Nemo starter på raps i svag sidevind, viser  her  et passende stort og
velanlagt søg i god fart. Stilen er pæn med hoved ført i ryglinje og
langstrakt kraftfuld galop aktion. Er lydig og velført.
Opnår stand et stykke fremme i terræn.. Standen holdes meget længe..
Avancerer meget villigt på ordre og rejser hårdt og præcist agerhønseflok. Der
er komplet ro i opfløj og skud.    viser en god og sikker apport med en god
aflevering.
2 slip på græs i god modvind, viser her et meget stort og velanlagt søg i høj
fart.
  fortsætter          409          Kaj Hedegaard
1 slip over middag.
1 slip i roer i modvind.  I et godt anlagt søg i høj fart i god kontakt. Har i
slippet chance til agerhøns som makker bringer på vingerne.
2 slip i roer i modvind. Går her som i forrige slip. Opnår i roer stand.
Avancere villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Er komplet rolig i
opflugt og forbi skud.
2 Vinder.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Plac.:2

Jakob Poulsen
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Nordboen Ebbe DK02800/2009

KORTHÅRET HØNSEHUND

Vivian Kliver 0024

Ebbe starter på raps i svag modvind, viser her et passende stort og for det
meste et velanlagt søg i god fart, Stilen er pæn med hoved ført i og omkring
ryglinje langstrakt galop aktion. Er lydig.
2 slip på stub i let modvind, går fortsat godt..  støder stor agerhønse flok
som lå ved et markskel.
3 slip på Græs i let modvind, går som tidligere,, har et par gode chancer til
agerhøns som burde have været  udnyttet.
  udgår             409   Kaj Hedegaard

Jakob Poulsen
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Gomard's Scott DK07845/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Knud Hansen 0025

Scott slippes i skråmodvind på rapsmark. Den anlægger et søg med god bredde
men som mangler dækning i venstre side. Farten er konstant tilpas og stil
smuk. Grundet den manglende arealdækning trædes agerhøne op i venstre side.
2. slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg som mest er
koncentreret til venstre for fører og får derfor ikke afsøgt højre side.
Farten er konstant høj, stilen er smuk. Udnytter ikke chance til agerhøns som
lå på højre kanten og som makkerhund finder.
3. slip: Slippes på græsmark i modvind. Anlægger her et søg med god bredde og
god arealdækning. Farten er høj, stilen smuk.
4. slip: Slippes i modvind på stubmark. Viser også i dette slip et som med god
bredde og god arealdækning. Farten konstant høj og stil smuk. Viser respekt
for springende råvildt.
Udgår
404, Leif Jensen

Jakob Poulsen
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Bislevs Goss DK10789/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Per Morville Jensen 0026

Goss slippes i skråmodvind på rapsmark. Anlægger et som har god bredde, men
som i start mangler dækning i venstre side. Farten er konstant høj og stilen
er smuk. Agerhøne trædes op på venstre kant, denne burde have været udnyttet.
2. slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg med stor bredde. Og
god arealdækning. Farten er høj og stilen smuk.
3. slip: Slippes i sidevind senere drejes om i modvind. Anlægger et søg hvor
vind og terræn udnyttes godt. Farten er høj, stil smuk. Får ved levende hegn
føling med fært, følger op og går om i vindside af skel, fører går på modsatte
side, dette bevirker at agerhøns flygter.
Udgår
404, Leif Jensen

Jakob Poulsen
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Tess DK07997/2012

KORTHÅRET HØNSEHUND

Jakob Albæk 0027

Tess slippes i skråmodvind på rapsmark. Anlægger et søg med gode brede udslag
og god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj, stilen smuk.
2. slip: Slippes i side/modvind på rapsmark. Anlægger et søg med stor bredde
og god arealdækning. Farten er høj, stilen smuk. Opnår stand, men før vi når
derud flygter agerhøne, der udvises spontan respekt. Forsætter og senere
stødes fasan i vending, udviser respekt.
3. slip: Slippes i modvind på græsmark. Anlægger et søg med meget stor bredde.
Farten er høj og stil smuk.
4. slip: Slippes på græsmark i modvind. Anlægger også her et søg med stor
bredde i høj konstant fart og smuk stil. Har en chance til agerhøne, som den
lige når og mærkere for, fuglen flygter og der udvises respekt.
5. slip: Slippes i mod vinden på stubmark. Søg, fart og stil som tidligere.
Får ved skel føling med fært, slår fra færten og makkerhund finder agerhøns
ved skel, som ikke udnyttes.
Udgår
404, Leif Jensen

Jakob Poulsen
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Petermann's N-Emmie DK11254/2013

KORTHÅRET HØNSEHUND

John Okholm 0028

Emmie slippes på rapsmark i skrå modvind. Anlægger et søg med stor bredde og
med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er konstant høj og stilen smuk.
Opnår stand ved lille remisse, avancerer på ordre og må arbejde hårdt for at
få fasan ud af brombærkrat, udviser respekt ved opflugt og skud. Fasan kan
ikke fældes.
2. slip: Slippes på græsmark i modvind. Anlægger et søg med stor bredde og god
arealdækning. Farten er konstant høj og stil smuk.
Viser korrekt apportering af kastet fasan.
Fortsætter
1 slip overmiddag.
Emmie slippes i roer i modvind. I et stort og velanlagt søg i høj fart. Opnår
stand i roer. Bliver her provokeret af makker som kommer tæt på. Avancere
villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøne. Er komplet rolig i op flugt
og i skud. Viser en hurtig og sikker apportering af vinget agerhøne som
afleveres korrekt.
1 Vinder Med HP og Cacit.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Præm.:CACIT HP Plac.:1

Jakob Poulsen
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Ayscha vom Radbodsberg DK19797/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Kaj Jensen 0029

Ayscha slippes i skrå modvind på rapsmark. Anlægger et søg med god bredde og
god udnyttelses af vind og terræn. Farten er konstant tilpas og stil smuk.
Opnår stand ved lådent skel, avancerer noget behersket af flere gange og
slutter med at bringe fasan på vingerne. Udviser respekt i opflugt, men går i
skud og apporterer fasan uden tilladelse. Viser siddende aflevering.
Udgår
404, Leif Jensen

Jakob Poulsen
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Hammerbakken's Carla DK06563/2013

KORTHÅRET HØNSEHUND

Bjarne Jakobsen 0030

Carla slippes i skrå modvind på rapsmark. Anlægger et søg med stor bredde og
god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj, stilen smuk. Er ude med to
froskellige makkere.
Makkerhund opnår stand på åbent felt, Carla viser sekundering, men rykker
meget tæt på makker, og lige inden fører får fat i hende går hun frem foran
makkerhund og bringer agerhøne på vingerne. Som hun preller langt.
Udgår
404, Leif Jensen

Jakob Poulsen
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Nulle DK12739/2011

KORTHÅRET HØNSEHUND

Hans Jørgen Mogensen 0031

Nulle slippes i skrå modvind på rapsmark. Anlægger et søg med god udnyttelse
af vind og terræn. Farten er høj, stilen smuk. Hun opnår stand, men makkerhund
går foran og rejser agerhønen, Nulle viser spontan respekt.
2. slip: Slippes på græsmark i modvind. Anlægger her et søg med god bredde og
udnytter terræn godt. Farten er høj, stilen smuk. Mærker fært og opnår stand,
agerhøns flygter, Nulle udviser promte respekt.
3. slip: Slippes på græs i modvind. Anlægger også her et søg med stor bredde
og korrekt udnyttelses af vind og terræn. Opnår stand ved låddent skel,
avancere på ordre og følger godt op på løbende agerhøne, ny stand og viser
igen kontant avance på ordre og rejser agerhøne. Udviser spontant respekt i
opflugt og skud. Fugl kan ikke fældes.
Viser korrekt apportering af kastet fugl.
Fortsætter
1 slip overmiddag.
Nulle slippes i roer i modvind. I et kort slip. Misbruger chance til fasankok
som bringes på vingerne. Viser respekt i op flugt.
2 Slip i roer. I et godt anlagt søg i høj fart. Opnår stand. Avancere villigt
frem på ordre og rejser præcist fasankok. Komplet rolig i opflugt og skud.
Viser en god apportering og god aflevering.
3 Vinder.
Jakob Poulsen. 426.

International Vinderklasse
Plac.:3

Jakob Poulsen


