
 

 

 

Kritikker af 2. heat og matchning på DISK’s Efterårsvinderklasse i Vendsyssel den 18. 

september 2010. 

 
Til 2. heat overgår følgende hunde: 

 

Kat. nr. Navn: Kategori: 

 

     8 Unika Uden for kategori 

     9 Debbi Uden for kategori 

   14 Balder Uden for kategori 

   17 Sille Uden for kategori 

   21 Jaffa 2 B 

 

 

Hundene afprøves i lodtrækningsorden, således: 

 

Debbi – Balder: 

 
Startes i kartoffelmark, hvor Balder slår godt ud på vinden i højre side. Der meldes stand – liggende 

- for Debbi – løser selv – ny liggende stand, hvor hun avancerer på ordre uden påvisning af fugl. Vi 

vurderer at Balder ikke har chance for at se sin stående makker, men burde være mere lydig ved 

slippets afslutning. 

Ingen fugle. 

Balder fortsætter 

Debbi omprøves. 

 

Sille – Unika: 

 
Sille starter godt på bredden i god fart – jagter intenst. Unika går sig ret hurtigt op og søger godt på 

bredden – enkelt kovending forekommer. 

Ingen fugle. 

Begge fortsætter 

 

Jaffa – og Debbi omprøves: 

 
Begge arbejder godt på anvist terræn. Debbi skarp markering/liggende stand – løser selv. Jaffa 

vurderes ikke at kunne se sin makker i kartoffelmarken. 

Ingen fugle. 

Jaffa fortsætter 

Debbi udgår. 

 

Til matchningen rangeres hundene således: 

 



 

Jaffa 

Unika 

Sille 

Balder 

 

Balder – Sille: 

 
Begge arbejder godt og stort på anvist terræn, dog arbejder Sille renest i marken – ingen fugle. 

Balder forbliver uplaceret – Sille fortsætter 

 

Sille – Unika: 

 
Sille kommer aldrig rigtigt i gang i dette slip, hvor Unika går stort og godt på anvist terræn i høj fart 

og prima stil. 

Sille forbliver uplaceret – Unika fortsætter 

 

Jaffa – Unika: 

 
Begge hunde jagter godt på anvist terræn i høj fart og prima stil – dog kommer Jaffa over mest 

terræn og Unika har et par forkerte vendinger. 

Ingen fugle 

Unika forbliver uplaceret 

Jaffa 1. vinder 

 

Motivering: 

 

1. vinder – Lohmann’s Jaffa e/f: Frank Krøyer: 

 

En stilren hund af et godt format der på dagen har en stand uden rejsning af fugl – korrekt 

apport. 

 

 

Kvottrup, den 20. september 2010 

 

Poul Rasmussen 

Ole Dahl Madsen Ordf. 

 

 


