
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Klippeøens C. Bimbo St.bogsnr.: 12273/2002 

Fører: Erik Marker Katalog Nr.:  53 

Klippeøens C. Bimbo slippes på raps, hvor den viser et meget stort og oftest godt anlagt søg, med brede 
udslag og god reviering og i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet 
ført i og over niveau med ryggen, en kraftfuld galopaktion, en lidt kedelig ført hale. Bimbo opnår stand for 
hare og respekterer, da denne flygter. Der var i slippet lille chance til parhøns. Bimbo afprøves i 
yderligere 4 slip, i raps og skrub, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og viser respekt for både harer 
og råvildt og viser spontant sekundering. Bimbo har i flere omgange chance til parhøns og en fasan.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Lucca St.bogsnr.: 14529/2003 

Fører: Jan Carlsen Katalog Nr.:  54 

Lucca slippes på raps, hvor den viser et stort og lidt varieret søgsoplæg, med nogle stop og roderi på 
jordfært men viser også store brede udslag. Farten er høj. Stilen præges af, til tider for lavt ført hoved, en 
energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Lucca støder parhøns og viser rimelig respekt. 
Lucca viser sekundering. Lucca afprøves i yderligere 5 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere, dog 
med en bedre hovedføring. I 2. og 3. slip har Lucca chance til parhøns og respekterer, da disse flygter. I 
et langt 6. slip, opnår Lucca stand sekunder efter makkerhunden, som holdes et stykke tid, hvor efter 
Lucca løser og søger ind foran stående partner.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Heggelifjellets Juice St.bogsnr.: 12682/2008 

Fører: John Bak Katalog Nr.:  55 

Heggelifjellets Juice slippes på raps, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg, med brede udslag 
og i god kontakt til føreren.Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i og over ryglinie, en energisk 
galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Juice har i slippet chance til parhøns. 
2. slip på majsstub, bevarer Juice indtrykket fra tidligere og har i slippet chance til parhøns. Juice finder 
en hare, som forfølges langt. 
 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Mårup Messi St.bogsnr.: 02213/2007 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  56 

Mårup Messi slippes på raps, hvor den viser et stort og velanlagt søg, med brede udslag og god 
reviering, 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. Messi opnår en smuk højrejst 
stand, rykker i flere omgange på tydeligvis løbende fugle. Parhøns letter uden Messi er skyld heri og kan 
holdes. 
I et kort 2. slip på majsstub, opnår Messi hurtigt stand. På ordre avancerer den behersket i flere tempi og 
rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. 
I et langt 3. slip på raps, bevarer Messi indtrykket fra tidligere og har stand for hare, som respekteres da 
denne flygter. Senere stand for enlig agerhøne og Messi viser respekt, da denne flygter uden hunden er 
skyld heri. Slutter med at vise spontant sekundering, for makkers resultatløse stand. 
 

                             1. præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Bomstærk Liva-E St.bogsnr.: 08572/2008 

Fører: Susanne Carlsen Katalog Nr.:  57 

Bomstærk Liva-E slippes på raps, hvor den i starten viser et noget begrænset søgsoplæg, der 
hovedsagligt er anlagt omkring føreren og Liva har mange stop og markeringer. Farten er moderat. 
Stilen er god med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. 
Ved koblingsordre vælger Liva at forlade anist terræn, for til sidst gå af hånd.  
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Klippeøens D Donna St.bogsnr.: 14772/2004 

Fører: Birte Jensen Katalog Nr.:  58 

Klippeøens D Donna slippes på raps, hvor den viser et meget stort og særdeles veldækkende søg, med 
god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen skæmmes af for lavt ført hoved, en energisk 
galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Donna støder parhøns og viser respekt og respekterer 
senere springende hare. Ved koblingsordre, er Donna noget vanskelig at koble og slutter med, at støde 
parhøns, som prelles. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Bomstærk Djenka St.bogsnr.: 05185/2004 

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  59 

Bomstærk Djenka slippes på raps, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg, med brede udslag og 
i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen, en 
kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med sparsomme bevægelser. Djenka støder parhøns og kan holdes. 
2. slip på majsstub, bevarer Djenka indtrykket fra tidligere. Desværre preller Djenka overflyvende 
parhøns. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Rødrypa`s Riders on The Storm St.bogsnr.: 20550/2005 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  60 

Rødrypa`s Riders on The Storm slippes på raps, hvor den viser, et stort offentsivt og oftest veldækkende 
søg, med brede udslag, god reviering og i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, 
med højt ført hoved, en energisk galopaktion, pæn ført hale med bevægelser. Storm opnår stand for 
hare og respekterer, da denne flygter. Senere arbejder Storm på fært og opnår kortvarrig stand og 
parhøns flygter et stykke fremme,uden hunden kan lastes, Storm viser respekt, da disse flygter. Der var i 
slippet yderligere chance til parhøns. Storm afprøves i yderligere 4 slip på vintersæd og raps, hvor den 
bevarer indtrykket fra tidligere og viser sig udholdende. Storm har i 2. og 5. slip chance til parhøns. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Askedalens Bonni St.bogsnr.: 20823/2004 

Fører: Ulrik Kjærsgaard Katalog Nr.:  61 

Askedalens Bonni slippes på græs, hvor den viser et meget stort og velanlagt søg, med brede udslag og 
i god kontakt til føreren. Til tider kunne revieringen godt være bedre. Farten er høj. Stilen er smuk, med 
hovedet ført i niveau med ryggen, en energisk, til tider kraftfuld galopaktion, pæn ført hale med 
sparsomme bevægelser. Der var i slippet chance til parhøns. 
Bonni afprøves i yderligere 4 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og revieringen bedres. Der var 
i 3. slip chance til parhøns. 5. slip i skrub opnår Bonny en højrejst stand, som holdes godt, på ordre 
avancerer den villigt men påviser ikke vildt, senere trædes fasan op i området. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Gordon setter Navn: Æblevangen`s Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 

Fører: John Bak Katalog Nr.:  62 

Æblevangen`s Breezer slippes på græs, hvor den viser et stort og oftest godt anlagt søg, med gode 
udslag, god reviering og i godt samarbejde med føreren. Farten er høj. Stilen er god, med hovedet ført i 
niveau med ryggen, en energisk galopaktion, en lidt kedelig ført hale. 
Breezer opnår en smuk højrejst stand men uden tilladelse går Breezer hårdt frem og rejser præcist 
parhøns. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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