
2´Heat 

 

Til 2´heat var følgende 6 hunde med, rangeret således: 

 

Kat.nr  93 Chiss  1a 

Kat.nr. 84 Dona  2a 

Kat.nr. 87 Klippeøens C.Sill 2a 

Kat.nr. 86 Klippeøens Tjako 2a 

Kat.nr. 75 Unica  2a 

Kat.nr. 91 Mårup Messi  2a 

 

 

Efter Lodtrækning 

 

Klippeøens Tjako – Chiss 

Chiss anlægger et velrevierende bredsøg I høj fart og god stil, Tjaco anlægger et passende søg med 

enkelte forkerte vendinger og en acceptabel stil, lidt tung aktion. 

Chiss over Tjaco 

Begge fortsætter 

 

 

Unica – Klippeøens C Sill 

Unica anlægger et godt, noget offensivt søg i høj fart, Sill roder lidt på jordfært og kommer ikke 

rigtigt i gang. 

Unica over Sill 

Begge fortsætter 

 

 

Mårup Messi – Dona 

Dona anlægger et stort velrevierende bredsøg i  høj fart, stilen med en god langstrakt galopaktion, 

Messi anlægger i passende fart et passende søg, stilen er præget af en lidt tung galopaktion. 

Dona over Messi  

Begge fortsætter 

 

Til Matchning er der 6 hunde med følgende rangering: 

 

1 Kat.nr. 93 Chiss 

2 Kat.nr. 84 Dona 

3 Kat.nr. 91 Mårup Messi 

4 Kat.nr. 86 Klippeøens Tjako 

5 Kat.nr. 75 Unica 

6 Kat.nr. 87 Klippeøens C.Sill 

 

 

Klippeøens Sill – Unica 

Unica anlægger i høj fart et stort bredsøg i god stil, Sill kommer ikke rigtig i gang, har en del 

forkerte vendinger. 

Unica  over Sill 



Unica – Klippeøens Tjako 

Begge anlægger et godt søg, Tjako opnår stand holdes længe, løser først selv da fører når op til 

hunden. 

Unica over Tjako 

 

Mårup Messi – Unica 

Begge når lige at lægge et par gode slag, Messi opnår stand. Unica nægter her at sekundere, Messi 

avancere villigt på ordre, kan ikke påvise vildt. 

Messi over Unica,  

 

Chiss – Dona 

Begge anlægger et godt søg i god fart, begge har et par forkerte vendinger 

Chiss – Dona står her lige.pga. dagspræstation Chiss over Dona. 

 

 

Placering/Motivering 

 

1. Vinder med HP Chiss 

Chiss er hund af godt format med en fejlfri formiddag, har på dagen en korrekt fugletagning. 

 

2. Vinder Dona 

Dona er en hund med stort format, som på dagen har en fugletagning uden rejsning, dag 

præstationen udgør placering. 

 

3. Vinder Mårup Messi 

Messi er en hund af passende format, har på dagen 2 fugletagninger, mangel på søgsmønstret gør 

endelig placering. 

 

4. Vinder Klippeøens Tjako 

Tjako er en hund med en lidt tung aktion, passende format, har på dagen en fugletagning uden 

rejsning. 

 

5. Vinder Klippeøens Sill 

Sill er en hund af passende format, der må se sig slået på søgsoplæg i 2´heat og Matcning. 

 

 

 

Tilslut på egne og meddommer Erling Clausen og Jørgen Jensen vegne tak til DISK for 

invitationen, tak til alle hjælpere og hundeførere for en god dag i marken.   

  

 

 


