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Dansk Irsksetter Klub’s vinderklasse den 28-3-2010 

 

 

2. heat og matchning 

 
Til 2. Heat overgår følgende hunde: 
Kat.nr. 87 Askedalens Bonni 1A 
Kat.nr. 102 Lohmann’s Jaffa 1A 
Kat.nr.98 Tilde  2A 
Kat.nr. 107 Kragereden Debbi 2A 
Kat.nr. 109 Settermosens Alba 2A 
Kat.nr.99 Chiss  uden for kategori 
Kat.nr. 100 Unika  uden for kategori 
 
 
Lodtrækningen mager det således at de møder hinanden som følger: 
 
Tilde – Chiss  
Tilde går i et passende søg og acceptabel stil, dog med en noget tung aktion, viser sig noget følsom 
på næsen, opnår stand, forsøger at sætte parhøns, men disse flygter, ro i opflugten. 
Chiss anlægger et passende søg, sekunderer spontant stående makker, makker påviser fugl. 
 
Unika – Alba  
Unika går i et stort og godt anlagt søg i god fart og stil, respekterer spontant springende hare, 
opnår stand, går på ordre villigt frem påviser ikke vildt. 
Alba går også i et stort og godt anlagt søg, respekterer flygtende hare og råvildt, sekunderer 
spontant makkers resultatløse stand. 
 
Debbi – Jaffa  
Debbi går stort og flot i en god stil. 
Jaffa går også stort og flot i en god stil, respekterer springende hare. 
 
Bonni – Unika (omprøves) 
Bonni går stort og flot opnår stand , går på ordre villigt frem, rejser i flere tempi præcist enlig 
agerhøne, ro i opflugt og skud. 
Unika går tilpas, men trættes til sidst, makker finder fugl. 
 
 
 
 
 



Efter 2. heat må Chiss og Unika udgå.  
 
 
De 5 sidste er rangeret som følger 
1.  Bonni 
2. Jaffa 
3. Alba 
4. Debbi 
5. Tilde 
 

Matchning 

 
Tilde – Debbi   
Tilde går i et tilpas anlagt søg, men i en tung og anstrengt aktion, respekterer hare. 
Debbi går stort og flot. Debbi over Tilde. Debbi  fortsætter. 
 
Debbi – Alba 
Debbi søger stort og flot. 
Alba søger også stort og flot, ligger stilmæssigt over Debbi. 
 
Bonni – Jaffa  
Begge hunde går stort og flot på marken, men med et plus til Jaffa. Jaffa ligge over stilmæssigt 
over bonni. 
 
 
Motivering  

5. Vinder Tilde 
Tilde er en hund at et godt format, men ligger stilmæssigt under de foranliggende. 
 
4. Vinder Debbi 
Debbi er en hund af et stort format, har på dagen en fugletagning, bliver i matchningen slået på 
stilen. 
 
3. Vinder Alba 
Alba er en stilren hund af stort format, har på dagen 2 fugletagninger uden rejsninger. 
 
2. Vinder med HP Bonni 
Bonni er en hund af meget stort format, har på dagen 2 komplette fugletagninger. 
 
1. Vinder med catit Jaffa 
Jaffa er en stilren hund af meget stort format, har på dagen en komplet fugletagning, en værdig 1. 
Vinder. 
 
 



En stort tak til dansk Irsksetter Klub for invitationen til at dømme på hovedprøven. En stort tak til 
terrænledere og hjælpere, sidst men ikke mindst en stor tak til mine 2 meddommere Kristian 
Frøkjær og Svend Åge Vad for et godt samarbejde i marken. 
 
Kristian Frøkjær -  Svend Åge Vad - Frede Nielsen  ordførende  
 
 


