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Østervangen's Una DK16188/2014

Ruhåret Hønsehund

Tommy Hougaard 0001

Una starter på stub i skrå sidevind i et godt anlagt søg, godt afpasset efter
forholdene. Den går i god fart og god stil med hoved båret i vandret og med et
godt af spark i galoppen. Der fløjtes noget. Una halser adskillige  gange
hvorefter jeg vælger at gi den en pause.
Den er igen ude på stub i modvind, hvor søget her er for åbent og fremadrettet
og den får derved ikke marken ordentlig med. Forsvinder bag hegn men efter
kort tid kommer  tilbage på marken. Her fløjtes også en del. Bedre kontakt var
ønskelig
Den er ude en sidste gang på stub i et kort slip. Opnår stand ved skelkant.
Avancerer villig på ordre og rejser agerhønseflok. Der er ro i op fløj og
skud. God apport og aflevering.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Ørstedmark's Cita DK00778/2014

Korthåret Hønsehund

Jørn Rasmussen 0002

Cita starter på stub i sidevind i et godt anlagt søg, med gode udslag og
passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil med hoved båret i
vandret. Søger enkelt gang bagud i terrænet men er hurtig tilbage. Får ny
makker. Bevarer det gode indtryk. Den er lydig og velført. Opnår stand i kant
af marken, hvor makker sekunderer tæt på. Avancerer villig på ordrer og rejser
agerhønseflok. Der er ro i op fløj og forbiskud.
Den er igen ude på stub i modvind, hvor det gode indtryk bevares og den går
usvækket gennem hele slippet. Opnår stand lige bag makker. Cita forholder sig
rolig da agerhønseflok flygter foran makker. Der skydes forbi.
Da Cita ikke har vist apport, kastes en agerhøne. Der er ro i udkast og skud.
God apport og aflevering.
Kat. 1
Efter middag.
Cita slippes på vinterafgrøder i modvind, hvor den går i et godt anlagt søg
med gode udslag og passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil med
hoved båret i vandret. Den er lydig og velført.
Den er nu ude på græs hvor det gode indtryk bevares og den går usvækket. Har
en enkelt makkering som den selv løser. En hare er set flygte fra stedet.
3. Vinder med CK

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:3

Ove Nissen Nielsen
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Ørstedmark's Kaya DK00782/2014

Korthåret Hønsehund

Jan Pico, Sørensen 0003

Kaya starter på stub i sidevind i et godt anlagt søg med brede udslag og
passende mellem slagene. Den går i høj fart og smuk stil med hoved båret i
vandret og med et godt af spark i galoppen. Den er lydig og velført og i god
kontakt. Viser spontan sekundering tæt på makker. Sekunderingen holdes da vi
afvikler situationen ved makker.
Den er ude igen på stub, hvor det gode indtryk bevares. Opnår stand midt på
marken, hvor makker også får stand tæt på. Agerhønseflok flygter uden Kaya er
skyld deri. Der er ro i op fløj og forbiskud.
Kaya er ude i yderlige 2. slip hvor den går usvækket. Har en god chance for
agerhøne ved hegn. Der er respekt da fuglen flygter. I sidste slip opnår den
stand ved hegn. Følger godt op og nagler fuglen. Avancerer villig på ordre og
rejser agerhøne. Der er ro i op fløj og skud. God apport og aflevering.
Kat. 2
Efter middag.
Kaya starter i vinterafgrøder i modvind i  et stort anlagt søg med brede
udslag og passende mellem slagene. Den går i høj fart og smuk stil med hoved
båret i vandret og derover. Den er lydig og velført.
Den er ude en sidste gang, hvor det gode indtryk bevares og den går usvækket.
4. Vinder

Vinder klasse
Plac.:4

Ove Nissen Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

DJU - Dansk Jagthunde Udvalg

Hjallerup 15.10.2017

Østervangen's Fanny DK11489/2010

Ruhåret Hønsehund

Tommy Hougaard 0004

Fanny starter på stub i modvind i et godt anlagt søg med brede udslag og
passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil med hoved båret
vandret og med et godt af spark i galoppen. Går i god kontakt med fører. Viser
støttet sekundering. Den er ude med 2 forskellige makkere.
Den er igen ude på stub i modvind, hvor det gode indtryk bevares og den går
usvækket. Opnår stand ved markskel. Avancerer villig på ordre og rejser
agerhønseflok. Der er ro i op fløj og forbiskud.
Den er ude en sidste gang hvor den stadigvæk går usvækket og dækker terrænet
på bedste vis.
Da Fanny ikke har vist apport, kastes en agerhøne. Der er ro i udkast og skud.
God apport og aflevering.
Kat. 1
Efter middag.
Fanny starter i efterafgrøder i modvind i et kort slip. Opnår stand. Løser
selv og søger forsigtig frem.
Agerhøns flygter ret foran hunden. Respekt da fuglene flygter. En chance der
burde været udnyttet.
Den er igen ude på vinterafgrøder, hvor den går i et godt anlagt søg. Har her
en god chance til agerhøne ved skel. Burde vise lidt mere respekt da agerhøne
flygter.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Bit DK07745/2014

Ruhåret Hønsehund

Morten Juul 0005

Bit starter på stub i modvind i et passende anlagt søg med gode udslag og
passende mellem slagene, enkelt gang lidt langs hegn. Den går i god fart og
god stil med hoved båret i vandret. Opnår stand, følger op og herefter
liggende stand. Lige før rejseordre, letter enlig agerhøne et stykke ude til
venstre. Der skydes forbi. Bit forholder sig roligt i op fløj og forbiskud.
Den er ude i yderlige 2 slip, hvor søget til tider er for åbent og hvor den
ikke får marken ordentlig med. Den er ude med 2 forskellige makkere som begge
finder fugl på anvist terræn. I sidste slip opnår den stand ved hegn.
Avancerer villig af 2 gange og rejser agerhøns. Der er ro i op fløj, kan
holdes i skud. God apport og aflevering.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Smækbjerg Chita DK16133/2008

Tysk Langhår

Torben Gildbjerg 0006

Chita starter på stub i modvind i et kort slip. Den går i et passende anlagt
søg med gode udslag og passende mellem slagene. Det går i god fart og god stil
med hoved båret i vandret. Opnår stand ved hegn. Avancerer villig på ordre og
rejser agerhønseflok Der ro i op fløj og skud. God apport og aflevering.
Den er ude en sidste gang på stub hvor den fortsat går godt og det gode
indtryk bevares og hvor den dækker terrænet på bedste vis.
Kat. 1
Efter middag.
Chita starter i vinterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag.
Søget bliver dog hurtig noget begrænset og farten er herefter kun acceptabel.
Opnår stand. Har herefter en meget lang opfølgning med mange makeringer.
Agerhønseflok ses flygte et stykke foran hunden. Opnår til sidst stand. Fører
løber op til hunden som avancerer meget træg uden på påvisning af vildt.
Vi prøver den en sidste gang på græsmark hvor søget er noget begrænset og hvor
farten er lav.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Bandit DK10392/2015

Ruhåret Hønsehund

Kaj Verner Nielsen 0007

Bandit starter på stub i modvind i et stort men til tider lidt for åbent
anlagt søg og får derved ikke marken ordentlig med. Den går i høj fart og god
stil med et godt af spark i galoppen. Der fløjtes noget. Lidt mere kontakt var
ønskelig.
Den er nu ude på stub hvor søget er meget bedre og hvor den dækker terrænet
godt. Opnår stand midt på marken. Avancerer villig på ordre og rejser
agerhøns: Der er ro i op fløj og skud. Der skydes i luften på grund af
sikkerhed.
Den er ude en sidste gang på stub, hvor den forsat går godt. Opnår stand ved
stand ved hegn. Følger godt op, igen stand. Avancerer villig på ordre og
rejser agerhøns. Er urolig i op fløj og skud, men kan holdes på fløjten. God
apport og aflevering.
Kat. 2
Efter middag.
Bandit starter i vinterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med brede
udslag og passende mellem slagene. Den går i god fart  og god stil med hoved
båret i vandret og i en kraftfuld galop aktion. Opnår stand midt på marken.
Avancerer villig på ordre og rejser agerhønseflok. Er noget urolig i op fløj
og skud men kan dog holdes. Apporterer 1. agerhøne hurtig, men det tager lidt
tid med nr. 2. God apport og aflevering.
5. vinder

Vinder klasse
Plac.:5

Ove Nissen Nielsen
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Kajser DK09814/2015

Korthåret Hønsehund

Kurt Pedersen 0008

Kajser starter på stub i modvind i et godt anlagt søg, dog enkelte gange lidt
åbent. Den går i god fart og god stil med hoved båret vandret. Ved hegn søger
den bagud i vinden og bringer agerhøne på vingerne. Der er respekt da fuglen
flygter.
Vi har den ude i yderlige 4 slip, hvor den i 2 slip går i et godt anlagt søg
med gode udslag og passende mellem slagene. I de andre slip er søget meget
svingende og til tider noget åbent. Har flere chancer til agerhøns som makkere
finder. I sidste slip søger den mest langs hegn og får derved ikke marken
ordentlig med.
Udgår

Ove Nissen Nielsen
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Katholts Gustav DK07627/2010

Ruhåret Hønsehund

Peter Pedersen 0009

Gustav slippes i efterafgrøde mod vinden og viser her et stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj. Stilen smuk med hoved ført over ryglinie og med
en langstrakt galopaktion. Gustav er lydig og velført og i god kontakt. Gustav
opnår stand. Avancerer villig, udpeger præcist og rejser agerhøns. Gustav er
rolig i op flugt og skud. Gustav viser en god apport med korrekt aflevering.
-2. slip i efterafgrøde mod vinden. Gustav går som i 1. slip. Ved kobleordre
lette fasan i levende hegn bag Gustav, en chance der kunne have været
udnyttet. Fortsætter. Bjarne Axelsen 400.
Efter middag.
Gustav starter i efterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med med gode
udslag. Søget bliver senere noget åbent og fremadrettet og den får derved ikke
marken ordentlig med. Den går i god fart og god stil med hoved ført i ryg
linie.
Den er ude en sidste gang på græs, hvor den dækker terrænet godt og den går
usvækket gennem hele slippet. Opnår stand. Avancerer villig på ordre uden
påvisning af vildt. Går i god kontakt til fører.
6. Vinder.

Vinder klasse
Plac.:6

Ove Nissen Nielsen
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Lykkeager's Hector DK03836/2013

Ruhåret Hønsehund

Steen Henningsen 0010

Hector slippes i efterafgrøde i mod vinden og viser her stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj. Stilen smuk med hoved ført over ryglinie og med
en langstrakt galopaktion. Hector er lydig og velført og i god kontakt. Der
kommer fasan på vingerne i det område hvor Hector befinder sig, situationen
kan ikke bedømmes. Hector er ude i yderlig 3 slip i efterafgrøde og brak mod
vinden. Hector går dagen igennem usvækket og med stor jagtlyst. I 4. slip
udnytter Hector ikke oplagt chance til agerhøns. Hector viser respekt ved
opflugt. Udgår. Bjarne Axelsen 400.

Ove Nissen Nielsen
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Lykkeager's Batman DK17345/2012

Ruhåret Hønsehund

Jan Petersen 0011

Batman slippes i efterafgrøde og viser her et stort søg med en rimelig
arealdækning. Farten er høj. Stilen smuk med hoved ført over ryglinie og med
en kraftbetonet galopaktion. Batman er lydig og velført og i god kontakt. -2.
slip i efterafgrøde. Her viser Batman et stort søg med en prima arealdækning,
hvor Batman lægger sig godt på vinden. Fart og stil som i 1. slip. Har i dette
slip 2 gange meldt stand, hvor fuglene står af inden vi når frem, uden Batman
er skyld heri. Batman viser begge gange respekt ved opflugt. Batman er ude i
yderlig 3 slip, hvor Batman går usvækket og med stor jagtlyst. I 3. slip lette
fasan bag Batman, en chance der kunne have været udnyttet. Udgår. Bjarne
Axelsen 400.

Ove Nissen Nielsen
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Line DK12541/2011

Ruhåret Hønsehund

H.C. Clausen 0012

Line slippes i efterafgrøde i mod vinden og viser her et passende stort søg
med en god arealdækning. Farten er høj. Stilen smuk med hoved ført i eller
over ryglinie og med en langstrakt galopaktion. Line er lydig og velført og i
god kontakt. Line opnår stand i levende hegn. Line avancer villigt af et par
gange og rejser fasan. Kan holdes i opflugt og forbiskud. Viser efterfølgende
en god apport med korrekt aflevering, Line er rolig i skuddet. -2. slip i
efterafgrøde mod vinden. Her går Line som i 1. slip. Line opnår stand ved
hegn. Avancerer villigt og rejser fasan. Line er rolig i opflugt og forbiskud.
Fortsætter. Bjarne Axelsen 400.
Over middag.
Line starter i efterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag og
passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil med hoved i ryg
linie,. Den går i god kontakt. Fløjtes dæk ved makkers stand. Efterfølgende da
den rejser sig går den direkte over i stand. Avancerer villig på ordre uden
påvisning af vildt.
Den er igen ude i efterafgrøder hvor det gode indtryk bevares. Opnår stand ved
læhegn. Avancerer villig på ordre uden påvisning af vildt men søger derefter
hårdt frem og opnår igen stand. Avancerer villig på ordre og rejser
agerhønseflok. Der er ro i op fløj og forbiskud.
1. Vinder med CK

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:1

Ove Nissen Nielsen
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Græsdalen Laura DK19304/2012

Korthåret Hønsehund

Per Winther Jensen 0013

Laura slippe i efterafgrøde mod vinden og viser her et passende stort søg med
en god arealdækning. Farten er høj. Stilen smuk med hoved ført over ryglinie
og en langstrakt galopaktion. Laure er lydig og velført og i god kontakt.
Laura udnytte ikke god chance til agerhøne som bringes på vingerne i god vind.
Laura viser respekt ved opflugt. -2. slip i efterafgrøde mod vinden. Laura går
som i 1. slip. Der trædes fugl op efter Laura. -3. slip i brak mod vinden. Går
som i de forrige slip. Udgår. Bjarne Axelsen 400.

Ove Nissen Nielsen
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Ayla DK05874/2013

Kleiner Münsterländer

Rune Riishøj 0014

Ayla slippes i efterafgrøde mod vinden og viser et stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj. Stilen er smuk med hoved ført højt, en livlig
galopaktion og med dejligt spil i halen. Ayla er lydig og velført og i god
kontakt. Aula viser respekt for agerhøne som makkerhunden bringer på vingerne.
-2. slip i efterafgrøde mod vinden. Ayla går som i 1. slip. Der trædes fugl op
efter Ayla. -3. slip i efterafgrøde. Går som i de forrige slip, dog til tider
lidt offensivt. Ayla opnår stand ved levende hegn, men inden vi når frem, kan
man høre hønseflok lette på den anden side af det levende hegn, uden Ayla er
skyld heri, Ayla viser respekt ved opflugt. Senere i slippet udnyttes ikke god
chance til agerhøne, som bringes på vingerne i god vind. Ayla viser respekt
ved opflugt. Udgår. Bjarne Axelsen 400.

Ove Nissen Nielsen
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Engager's Frida DK15018/2013

Ruhåret Hønsehund

Per Svendsen 0015

Frida slippes i efterafgrøde mod vinden og viser her et passende stort søg med
en god arealdækning. Farten er høj. Stilen god med hoved ført i ryglinie og
med en langstrakt galopaktion. Frida er lydig og velført og i god kontakt.
Frida opnår stand. Frida viser en træg avance af flere omgange og kan ikke
påvise vildt. -2. slip i efterafgrøde mod vinden. Frida går som i 1. slip.
Frida opnår stand ved skel. Frida viser igen træg avance, tager fasan i
rejsningen, denne apporteres korrekt. Ved udkastet fugl, viser Frida en god
apport med korrekt aflevering. Frida er rolig i skuddet. Udgår. Bjarne Axelsen
400.

Ove Nissen Nielsen
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Viggo DK07743/2014

Ruhåret Hønsehund

Per Fisker 0016

Viggo slippes i efterafgrøde mod vinden og viser her et stort søg med en god
arealdækning. Farten er høj. Stilen er smuk med hoved ført højt og med en
langstrakt galopaktion. Viggo er lydig og velført og i god kontakt. Viggo
opnår stand. Avancerer villig på ordre, udpeger præcist og rejse agerhøne.
Viggo er rolig i opflugt og forbiskud. Viggo viser efterfølgende en god apport
på udkastet fugl med korrekt aflevering. Viggo er rolig i skuddet. -2. slip i
efterafgrøde mod vinden. Viggo går som i 1. slip. Makkerhunden opnår stand ved
levende hegn, hvor Vigge lige havde været, en chance Viggo burde have
udnyttet. Fortsætter.
Bjarne Axelsen 400.
Over middag.
Viggo starter i efterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med gode udslag.
Søget bliver dog senere for åbent og fremadrettet og den får derved ikke
marken ordentlig med. Den går i god fart og god stil med hoved båret i ryg
linie.
Den er ude en sidste gang på græs, hvor den starter i et godt anlagt søg med
god bredde. men senere trættes den den noget, hvorved søget bliver noget
begrænset. Viser støttet sekundering.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Kærholt Emma DK02299/2008

Ruhåret Hønsehund

Jesper Kjærulff Hansen 0017

Emma starter på brak i svag vind. Opnår meget hurtigt stand for høns, følger
godt op, avancerer lidt behersket på ordre, rejser præcist, komplet ro i
opflugt og forbiskud.
2. slip. Slippes i olieræddiker i god vind. Viser et pasende stort
arealdækkende søg med tilpas brede udslag, fører presser Emma lidt og søget
bliver lidt åbent. Farten passende og stilen god i en langstrakt galopaktion.
Går i passende kontakt til fører. Har en oplagt chance til høns som ikke
udnyttes, viser respekt ved opflugt.
3. slip. Slippes ved uhøstet havremark, stub og dildplanter. Viser et stort
anlagt søg som er alt for åbent og fremadrettet. Går i høj fart og smuk stil
med en langstrakt flad galopaktion og hoved ført i eller over skulderhøjde.
Chance til fasan som trædes op efter Emma, kort efter forbigår hun agerhøne.
Vi kaster en fugl for Emma og hun er rolig ved kast og skud, men Emma slutter
apporteringen med at smide fuglen i afleveringen.
Udgår
387   Povl Bjarne Jensen

Ove Nissen Nielsen
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Fuglevang's Maggie DK05984/2011

Kleiner Münsterländer

Peter Lykke Thomsen 0018

Maggie starter på brak i svag vind. Viser et tilpas stort arealdækkende søg
med passende udslag. Farten er passende og stilen god, har en lidt kort
galopaktion. Går i god kontakt til fører. Opnår stand for hønseflok, men inden
der gives ordre til at avancere, går hun frem  og rejser fuglene. Der er ro i
opflugt og forbiskud.
Udgår
387   Povl Bjarne Jensen

Ove Nissen Nielsen
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Risvig's Ento DK05687/2012

Ruhåret Hønsehund

Peter Jensen 0019

Ento starter på brak i svag vind. Viser for det meste et tilpas stort
arealdækkende søg med gode dybe udslag, har enkelte slag lagt bag føreren.
Farten er høj og stilen smuk i en flad langstrakt galopaktion. Går i god
kontakt til fører. Opnår stand, udløser selv og går i søg.
2. slip. Slippes på stub og i olieræddiker i god vind. Viser et passende stort
anlagt søg som dog tiltider er lidt åbent og fremadrettet. Går lidt
selvstændigt og er ikke helt lydig.
3. slip. Slippes på stub og i olieræddiker i god vind. Viser et tilpas stort
og veldækkende anlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Går med
usvækket fart og bedre kontakt til fører. Opnår stand for høne, rykker lidt og
tager ny stram stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, komplet ro i
opflugt og forbiskud. Vi slutter med at kaste en fugl samtidig med skud, Ento
viser god apportering og aflevering.
Fortsætter   387   Povl Bjarne Jensen
Over middag.
Ento starter på efterafgrøder i modvind i et noget snævert anlagt søg mest
langs hegn, har dog enkelte gode udslag. Den går i god fart og god stil med
hoved båret i vandret. Den bliver noget ulydig til sidst i slippet..
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Petermann's N-Emmie DK11254/2013

Korthåret Hønsehund

John Okholm 0020

Emmie starter på brak i god vind. Viser et tilpas stort arealdækkende søg med
gode dybe udslag og passende afstand mellem slagene, udnytter vind og terræn
optimalt. Farten er høj og stilen fortrinlig. Går i god kontakt, der fløjtes
dog en del på Emmie. Opnår stand for hønseflok, lige inden vi når frem ,
letter fuglene, hun forholder sig helt rolig i opflugt. Senere stand for høns,
avancerer villigt på ordre, tager ny stand og avancerer igen villigt på ordre,
rejser præcist, komplet ro i opflugt og forbiskud.
2. slip. Slippes på stub og i olieræddiker i god vind. Fortsætter med at vise
et stort og meget velanlagt søgsoplæg, vender korrekt med vinden. Går med
usvækket fart i god kontakt. Viser spontan sekundering. Lydig og velført. Vi
slutter med at kaste en fugl samtidig med skud, god apportering og aflevering.
Fortsætter   387  Povl Bjarne Jensen
Over middag.
Emmie starter på efterafgrøder i modvind i et stort og godt anlagt søg med
brede udslag og passende mellem slagene. Den går i høj fart og fortrinlig stil
i god kontakt til fører.
Den er igen ude på vinterafgrøder. hvor den fortsat går godt, men har dog
enkelte stop hvor den roder lidt på fært. Viser spontan sekundering ved
makkers stand.
2 vinder med CK.

Vinder klasse
Præm.:CK Plac.:2

Ove Nissen Nielsen
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Weim-Bo's Casi DK06904/2012

Korthåret Hønsehund

Allan Grundahl 0021

Casi starter på brak i god vind. Viser for det meste et tilpas stort og
veldækkende søg, har enkelte slag lagt bag føreren. Farten er høj og stilen
smuk i en flad langstrakt galopaktion med hoved ført i eller over
skulderhøjde. Går i god kontakt til fører, der fløjtes dog en del på Casi. Der
var fugle på terræn.
2. slip. Slippes i olieræddiker i god vind. Viser et passende anlagt søg. Kort
efter start opnår Casi stand for fasan, avancerer lidt behersket på ordre,
prøver at sætte fuglen, rejser tilsidst præcist, kan holdes i opflugt og skud.
Viser en meget sjusket apportering, står længe ved fuglen og gnasker, viser en
acceptabel aflevering.
3. slip. Slippes ved uhøstet havremark, stub og dildplanter i god vind. Viser
passende stort og for det meste velanlagt søg. Går med usvækket fart, god
kontakt til fører. Chance til fasan som trædes op efter Casi. Opnår stand for
høne, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, komplet ro i opflugt og
forbiskud.
Udgår
387 Povl Bjarne Jensen

Ove Nissen Nielsen
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Sydvestjyden's G. kasia DK06851/2014

Korthåret Hønsehund

Jakob Poulsen 0022

Kaisa starter på brak og i olieræddiker i god vind. Viser for det meste et for
snævert anlagt søg, har dog enkelte gode dybe udslag. Farten tilpas og stilen
god i en for det meste langstrakt galopaktion. Går i god kontakt til fører.
Har en oplagt chance til høne som hun forbigår.
2. Slip. Slippes i olieræddiker i god vind. Viser et tilpas stort
arealdækkende søg, passende afstand mellem slagene og god udnytelse af vind og
terræn. Går nu i høj fart og smuk stil i en flad langstrakt galopaktion med
hoved ført i eller over skulderhøjde. God kontakt til fører. Tæt på hegn opnår
hun stand for hønseflok, vi ser fugle på vingerne, inder der gives ordre til
at rejse går hun frem og bringer flere høns på vingerne. Hvad der sker
efterfølgende bag hegn kan ikke overskues.
Udgår
387   Povl Bjarne Jensen

Ove Nissen Nielsen
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Fuglevang's Rocky DK09138/2015

Kleiner Münsterländer

Michael Pedersen 0023

Rocky starter på brak og i olieræddiker i god vind. Viser et passende stort
arealdækkende søg, for det meste passende afstand mellem slagene og god
udnyttelse af vind og terræn. Farten tilpas og stilen smuk i en flad
langstrakt galopaktion. Går i passende kontakt til fører. Opnår stand,
avancerer meget behersket på ordre noget frem i terræn uden at påvise vildt.
Kort efter igen stand, avancerer igen behersket på ordre, der gives mange
ordre for at få ham til at avancere bedre, påviser ikke vildt. Senere på åben
mark opnår han stand for høne, avancerer villigt på ordre, rejser præcist, ro
i opflugt og skud. Viser god apportering og aflevering.
2, slip. Slippes på stub og olieræddiker i god vind. Viser samme gode søg. Går
i usvækket fart og stadig i god kontakt til føre. Opnår stand for høns,
avancerer villigt på ordre, tager et par skridt, rejser præcist, ro i opflugt
og forbiskud.
Fortsætter   387   Povl Bjarne Jensen
Over middag.
Rocky starter på efterafgrøder i modvind i et godt anlagt søg med brede udslag
og passende mellem slagene. Vender flere gange forkert i vinden i højre side.
Den er nu ude på græs, hvor den fortsat går godt. Mærker fært ved grøftekant,
søger hårdt frem og bringer agerhønseflok på vingerne. En chance der burde
være udnyttet.
Udgår.

Ove Nissen Nielsen
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Zar DK09815/2015

Korthåret Hønsehund

Preben Bach Christensen 0024

Zar starter i olieræddiker og kort på stub i god vind. Viser et tilpas stort
arealdækkende søg med gode dybe udslag og passende afstand mellem slagene.
Farten er høj og stilen god i en langstrakt galopaktion. Går i god kontakt til
fører. Har en chance høns som bringes på vingerne af makkerhunden. Senere
kortvarig stand for hønseflok, Zar går frem og bringer fuglene på vingerne
uden ordre og preller.
Udgår
387   Povl Bjarne Jensen

Ove Nissen Nielsen


