
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Lyngstuas Millienium Polka St.bogsnr.: N02224/00 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  83 

Polka starter på raps, viser her et tilpas anlagt søg, udnytter vind og terræn godt, har dog enkelte 
forkertevendinger i starten af slippet. 
Farten er tilpas. 
Stilen er god, højt båret hoved, det meste af tiden, god galopaktion, livlige bevægelser. 
Støder singel høne i god vind uden respekt. 
Polka viser på raps etstort og velanlagt søg, god reviering. Respekterer spontant opflyvende ænder. 
På raps går som tidligere. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                130  Frede Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  84 

Tjako starter på raps, viser her et for det meste et rigtig godt anlagt søg, hvor terrænet udnyttes godt, har 
dog 2 gange hvor han slår lant bagud i terrænet, hvorved dette overlades til makkerhunden. 
Farten er god. 
Stilen er flot højt båret hoved, god kraftfuld galopaktion, med livlige bevægelser. 
Respekterer spontant flygtende hare 2 gange, makker finder fugl. 
raps, viser her et søg som er præget af en del stik frem i terrænet. 
 

                             Udgår VK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Jan Carlsen Katalog Nr.:  85 

Lucca starter på raps, viser her et fornuftigt anlagt søg, som i starten er præget af en del forkerte 
vendinger. 
Farten er god. 
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god galopaktion livlige bevægelser.  
Makker finder fugl. 
Raps, Lucca går sig her væsentligt op i forhold til første slip, respekterer 2 gange flygtende hare. 
Igen på raps, går som tidliger opnår intet positivt. 
 

                             Udgår VK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Yobbo's Balder St.bogsnr.: 11907/2006 

Fører: Helge Knudsen Katalog Nr.:  86 

Balder starter på raps, viser her et stort og godt anlagt søg med en god reviering. 
Farten er høj. 
Stilen er flot, højt båret hoved god kraftfuld galopaktion med livlige bevægelser. 
Registrerer fært, singel høne flygter, uden synderlig respekt fra Balders side. 
Raps, går stort og godt, støder parhøns i god vind, mere respekt kunne ønskes. 
 

                             Udgår VK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Ulrik Kjærsgård Katalog Nr.:  87 

Bonni starter på raps, viser her et meget stort og flot anlagt søgmed utrolig stor dybde i udslagene og en 
rigtig god reviering. 
Farten er høj. 
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie og en god kraftfuld galopaktion med livlige bevægelser. 
Opnår stand, går på ordre villigt, men lidt forsigtigt frem og rejser præcist singel høne ro i opflugt og 
skud. 
På raps viser Bonni igen at formatet er som i første slip. 
 

                             Fortsætter VK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Narafjell E Ruske Sara St.bogsnr.: N14214/06 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  88 

Sara starter på raps, viser her et tilpas anlagt søgmed en tilpassetreviering, har dog enkelte forkerte 
vendinger. 
Farten er god. 
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god galopaktion med livlige bevægelser. 
Makker finder fugl. 
Igen på raps, her bliver det til for lidt til at begå sig i vinderklasse. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Kragereden Fenja St.bogsnr.: 13552/2007 

Fører: Palle Krag Katalog Nr.:  89 

Fenja starter på raps, viser her et tilpas anlagt søg med god afstand mellem slagene, har dog en lang 
afstikker bagud i terrænet. 
Farten er høj. 
Stilen er flot hovedet føres i og over ryglinie, god langstrakt galopaktion med spil i halen. 
Kan fløjtes til sekundering ved makkers resultatløse stand, men er noget urolig til sidst. 
Raps, slippet bliver rimeligt kort da Fenja forlader anvist terræn. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  90 

Messi starter på raps, viser her et stort og godt anlagt søgmed tilpas dybde i udslagene og en god 
reviering. 
Farten er høj. 
Stilen er flot højt båret hoved god kraftfuld galopaktion med livlige bevægelser. 
Opnår stand, går på ordre villigt frem, men påviser ikke vildt. 
Raps, går som i første slip, makker finder fugl bag Messi og Messi støder parhøns efter koblings ordre, 
disse lå i god vind. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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