
2.heat og matchning på Dansk Irsk Setter klubs efterårsvinderklasse 2011 

 
Efter formiddagens afprøvninger var der på de to hold, 4 hunde som var præmieringsværdige. Disse 

hunde var Kat.nr.2 Essex, e/f Ole Schmidt, Kat.nr.5 Mårups Klip, e/f Erik Rimmen, Kat.nr.6 Unica, 

e/f Kim Jacobsen og Kat.nr.12 Lohmans Jaffa, e/f Frank Krøyer. 

 

Hundene var rangeret som følger: 

Lohmans Jaffa - kategori 1a 

Unica – kategori 1b 

Mårups Klip – kategori 1b 

Essex - kategori 2a 

 

Efter lodtrækning blev startrækkefølgen i 2.heat: 

Essex – Mårups Klip 

Unica – Lohmans Jaffa 

 

Hundene blev i 2.heat og matchning afprøvet i roer i modvind. 

 

Mårups Klip - Essex 

Klip anlægger et passende stort og oftest velanlagt søg, men har dog enkelte afstikkere frem i 

terrænet. Makker påviser enlig agerhøne på anvist terræn. 

Essex viser et passende stort søg, hvor der kunne ønskes mere kontinuitet. Støder enlig agerhøne, 

respekterer da fuglen flygter. 

Begge fortsætter 

 

Unica – Jaffa 

To hunde af stort format, der er hinanden meget jævnbyrdige. Begge anlægger et stort og 

veldækkende søg i høj fart og god kontakt til førerne. 

Begge fortsætter 

 

Inden matchningen er hundene rangeret på følgende vis: 

1) Lohmans Jaffa 

2) Unica 

3) Mårups Klip 

4) Essex 

 

Vi starter matchningen med  

 

Essex – Mårups Klip 

Begge starter med at slå langt ud til højre. Da hundene kommer tilbage støder Klip en flok 

agerhøns, der var midt på anvist terræn. Respekterer da fuglene flygter. Senere opnår Essex stand 

og Klip fløjtes dæk. Essex avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Rolig i opflugt, 

men udviser ikke den fornødne ro da der bliver skudt, og kaldes først til orden da hun næsten er ude 

ved den fældede fugl. Viser herefter en god apport med korrekt aflevering. 

Den samlede dagspræstation gør, at Klip sættes over Essex 

Essex 4.vinder 

Klip 3.vinder 

 



Unica – Lohmanns Jaffa 

Unica starter i et stort og veltilrettelagt søg, men som slippet skrider frem kunne Unicas søg være 

mere kontinuerligt. Jaffa viser slippet igennem et meget stort og offensivt søg i høj fart, og slår 

Unica på søgsoplægget. 

Jaffa over Unica 

Unica 2.vinder med HP 

Lohmanns Jaffa 1.vinder med CACIT 

 

Motivering: 

1.vinder med CACIT Lohmanns Jaffa, ejer og fører Frank Krøyer 

Lohmanns Jaffa er en stilren hund af meget stort format, der på dagen har gået fejlfrit. 1 komplet 

fugletagning på dagen. 

 

2.vinder med HP, Unica ejer og fører Kim Jacobsen 

Unica er en velgående hund af stort format, der i finalen må se sig slået på søgsoplægget. 1 komplet 

fugletagning på dagen. 

 

3.vinder Mårups Klip, ejer og fører Erik Rimmen 

Klip er en hund af et godt format, der på dagen har flere uudnyttede chancer for fugl. 1 komplet 

fugletagning. 

 

4.vinder Essex, ejer og fører Ole Schmidt  

Essex er en hund af godt format, som har en fugletagning uden rejsning fra formiddagens 

afprøvning. Har dagen igennem flere uudnyttede chancer for fugl. Essex har en fugletagning i 

matchningen, hvor uro i opflugt og skud betinger placeringen som 4.vinder. 

 

På egne og min meddommer Claus Nielsens vegne, vil vi takke Irsksetterklubben for invitationen til 

at dømme på denne fornemme prøve. Tak til skytterne for god og sikker skydning. Tak til 

hundeførerne for fin sportsånd, og sidst tak til prøveleder Ole Schmidt for en veltilrettelagt prøve. 

Slutteligt en tak til min meddommer Claus Nielsen for et godt samarbejde. 

 

Claus Nielsen 

Flemming Sørensen (Ordførende) 


