
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/2002 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  91 

Kort efter hundene er sluppet, bringes fasan på vingerne og Glenn preller. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 24001/2004 

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  92 

Kort efter hundene er sluppet, bringes fasan på vingerne og Freja preller. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Narefjell`s C-Aya St.bogsnr.: N19042/03 

Fører: Harald B Nilsen Katalog Nr.:  93 

Narefjell`s C-Aya slippes på stub, hvor den er noget interresseret i hegn og skel men viser også gode 
slag på marken. Farten er høj. Stilen præges af, for lavt ført hoved, en energisk galopaktion, pæn ført 
hale med bevægelser. Aya arbejder på fært og hare springer ret foran og Aya forfølger et stykke. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Klippeøen`s C. Bimbo St.bogsnr.: 12273/2002 

Fører: Erik Marker Katalog Nr.:  96 

Klippeøen`s C. Bimbo slippes på stub, hvor den viser et meget stort og oftest godt anlagt søg, med 
meget brede udslag og i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i 
niveau med ryggen, en lang kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Bimbo har i slippet 2x 
stand for hare og respekterer, da disse flygter. Sekunderer spontant ved makkers resultatløse stand. 
Bimbo afprøves i yderligere 2 slip i raps, hvor søget til tider bliver noget åbent og for selvstændig. I 2. slip 
trædes fasan op bag Bimbo.  
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Dona St.bogsnr.: 01563/2004 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  97 

Dona slippes i skrub, senere stub, hvor den viser et stort og godt anlagt søg, med gode udslag og i god 
kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk galopaktion, pæn ført 
hale med bevægelser. Dona respekterer råvildt. Der var i slippet lille chance til fasan. 
Dona afprøves i yderligere 2 slip i raps, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere, dog trædes der i 2. slip 
fasan op bag Dona og i 3. slip finder makker en agerhøne. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Tilde St.bogsnr.: 02064/2000 

Fører: Ole Schmidt Katalog Nr.:  98 

Tilde slippes i skrub, hvor den udnytter vind og terræn på bedste vis og opnår en højrejst stand. På vej 
frem, rykker Thilde en gang og nagler fuglen. Inden rejseordre gives, letter fasan ret foran Tilde, der er ro 
i opflugt og skud. Thilde afprøves i yderligere 2 slip, i raps, hvor den viser et stort og godt anlagt søg, 
med gode udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, til 
tider dog lidt under, en lidt tung men kraftig galopaktion og en lidt kedelig ført hale.  
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Chiss St.bogsnr.: 15466/03 

Fører: Flemming Vilslev Katalog Nr.:  99 

Chiss slippes på stub, hvor den viser et stort velanlagt søg, med gode udslag og i god kontakt til føreren. 
Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en energisk galopaktion, en lidt 
kedelig ført hale. Chiss afprøves i yderligere 4 slip, i raps, brak og frøgræs, hvor den bevarer indtrykket 
fra tidligere og viser sig udholdende og viser stor jagtlyst. I 5. slip har Chiss chance til fasan og viser 
spontan sekundering. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Unika St.bogsnr.: 05893/2007 

Fører: Kim Jacobsen Katalog Nr.:  100 

Unika slippes på stub, hvor den viser et stort og for det meste godt anlagt søg, med gode udslag og i 
godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i og over ryglinie, en lang 
og smidig galopaktion, en lidt kedelig ført hale. Unika respekterer hare i flere omgange og er lydig og 
velført. Unika afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og viser sig 
udholdende. I 4 slip har Unika chance til fasan og har en stand uden påvisning af vildt. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Dina St.bogsnr.: 15467/2003 

Fører: Christina Bak Katalog Nr.:  100 

Dina slippes på stub og vintersæd, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg, med gode udslag og 
i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk 
galopaktion, en lidt kedelig ført hale. 2. slip på raps, bevarer Dina indtrykket fra tidligere, dog føres 
hovedet til tider under ryglinie. I 3. slip på raps, opnår Dina hurtigt stand. På ordre avancerer den 
behersket og rejser præcist enlig agerhøne. Der er ro i opflugt men desværre preller Dina i skuddet. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                165  Sv.Aage Vad 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 
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Fører:       Katalog Nr.:        
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 
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