
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 

Irsk setter Navn: Razzken St.bogsnr.: 21504/2008 

Fører: Jørgen Jensen Katalog Nr.:  20 

Razzken starter på raps viser her et stort, men til tider noget uordentligt søg. 
Farten er høj. 
Stilen er flot, højt båret hoved god kraftfuld galopaktion, spil i halen. 
Virker ind i mellem noget ulydig, makker finder fugl. Er i starten noget makkerfikseret, dette bedres 
meget som slippet skrider frem. 
Razzken er ude i yderligere 4 slip, bibeholder det god indtryk dagen igennem, har en kortere tur efter 
harer, støder parhøns i dårlig vind, her kunne godt ønskes mere respekt. I sidste slip holde Razzken 
rimeligt for har og støder fasankok i god vind, rimelig respekt i opflugt. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 

Irsk setter Navn: Kristinekær D. Eddie 
St.bogsnr.: 
DK06716/2009 

Fører: Gunar Jensen Katalog Nr.:  21 

Eddie starter på raps, viser her et stort og for det meste fornuftig anlag søg. 
Farten er høj 
Stilen er med hovedet ført i ryglinie ind i mellem under, men acceptabelt, god galopaktion, livlige 
bevægelser. 
Støder parhøns i god vind er rimelig rolig i opflugt, generes i starten noget af makkerhunden. 
Raps, går som i første slip, men nu er hovedføringen i orden. En unghund som absolut vil gå på jagt, har 
i dette slip et par korte ture efter harer. 
Eddie er yde i yderligere 3 slip indtrykket bibeholde dagen igennem, men det lykkes ikke at få Eddie 
yderligere for fugl, makke finder fugl i sidste slip. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
   



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

Irsk setter Navn: Irmün's May Theis St.bogsnr.: 00338/2009 

Fører: Tommy Pedersen Katalog Nr.:  22 

Theis starter på raps, viser her et søg i moderat størrelse, der mangler dybde i udslagene. 
Farten er moderat. 
Stilen er flot, højt båret hoved, men mangler noget stræk i galoppen, livlige bevægelser. 
Theis virker meget lydig. 
Vintersæd, her går Theis sig væsentligt op igennem slippet, der ses mange harer uden at Theis lader sig 
friste. Er ude i yderlig 2 slip uden at det lykkes at få Theis for fugl. Makker finder fugl og til sidst er der 
ikke mere tilbage i Theis. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
   



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

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

Fører: John Bak Katalog Nr.:  24 

Juice starter på vintersæd-frøgræs-raps, viser her et meget stort og veltilrettelagt søg med tilpas afstand 
mellem slagene. 
Farten er høj. 
Stilen er flot hovedet føres over ryglinie, god langstrakt galopaktion, livlige bevægelser. 
Støder parhøns i god vind uden synderlig respekt. 
Raps, igen går Juice stort og flot,men der trædes singel høne op bag hundene. 
Juice er ude i yderlig 2 slip, makker støder parhøns, der ses et par mere i luften uden hundene kan 
lastes. Slutter i sidste slip med at forfølge hare for langt til åben klasse. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
   



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

Irsk setter Navn: Mårups Siggi St.bogsnr.: 02206/2007 

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  26 

Siggi starter på raps senere kort tid på vintersæd, viser her et søg af meget moderat størrelse, mangler 
dybde i udslagene og reviering. 
Farten er moderat. 
Stile er god, højt båret hoved med en rimelig galopaktion, går med livlige bevægelser. 
Formatet rækker ikke til en toppræmie i åben klasse. 
Makker finder fugl 2 gange. 
Raps Siggi går sig i dette slip væsentligt op. Der trædes singel høne op bag hundene. Siggi opnår stand 
går på ordre villigt frem, men påviser ikke vildt. 
Siggi er ude i yderligere 2 slip, men opnår ikke mere positivt. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
   



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

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

Fører: John Bak Katalog Nr.:  27 

Breezer starter på raps senere vintersæd, viser her et stort flot anlagt søg med dybe udslag og en god 
reviering. Vender korrekt hver gang. 
Farten er høj. 
Stilen er flot, højt båret hoved god langstrakt galopaktion, med livlige bevægelser. 
Opnår stand ved hegn rykker for at sætte fuglene, men disse flygter, Breezer er rimelig rolig i opflugt. 
Senere på vintersæd opnår Breezer stand igen, men går bevidst parhøns op uden ordre, rimelig rolig i 
opflugt. 
 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
   



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  29 

Messi starter på raps senere vintersæd, viser her et meget stort og godt tilrettelagt søg som ind i mellem 
er med meget dybe udslag. 
Farten er god. 
Stilen er med hovedet ført over ryglinie god kraftfuld galopaktion, med livlige bevægelser. 
Har gennem slippet flere gange stand uden påvisning af vildt og flere stop hvor han er noget længe om 
at slå sig løs igen. Vi ser ingen fugle i slippet. 
Messi er ude i yderligere 4 slip hvor indtrykke fra første slip bibeholdes, Messi har gennem dagens 
afprøvninger haft mange stop og stande uden påvisning af vildt. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

Irsk setter Navn: Kiwiline's Cossack St.bogsnr.: 23645/2007 

Fører: Linda Larsen Katalog Nr.:  30 

Cossack starter på raps senere vintersæd, viser her et stort og godt anlagt søg med tilpas dybde i 
udslagene og en god reviering. 
Farten er høj. 
Stilen er flot, højt ført hoved god kraftfuld galopaktion og livlige bevægelser. 
Kaldes nemt til orden ved makker resultatløse stand, han er lydig og vel ført. Ingen fugle i slippet. 
Cossack er ude i yderlig 4 slip holder kardancen hele dagen igennem og det absolut positive indtryk 
bibeholdes også dagen igennem. Slutter i sidste slip med at forfølge har for langt til åben klasse. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 26-03-10 
                                                                                                      Dommerens navn og nummer 

 
 
 
 

Irsk setter Navn: Klippeøen's  Tjako St.bogsnr.: 12274/2002 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  30 

Tjako starter på vintersæd-frøgræs-raps, viser her et tilpas anlagt med en god reviering. 
Farten er god. 
Stilen er flot, højt båret hoved god kraftfuld galopaktion, halen føres pænt uden bevægelse. 
Respekterer overflyvende agerhøns. 
Skrub-efterafgrøde går her i et godt tilpasset jagtsøg foran sin fører. 
Raps Tjako går igen fornuftigt støder parhøns i god vind, uden respekt, registrerer dem tilsyneladende 
ikke, der letter yderligere et par høns uden hundene er i nærheden. 
 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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