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

Irsk setter Navn: Bomstærk Aine St.bogsnr.: ? 

Fører: Theis Aarsbæk Katalog Nr.:  41 

A ine slippes på raps. Hun anlægger i starten et noget snævert søg med en del forkerte vendinger. 
Senere bedres søget dog noget og er nu stort på bredden. Farten er jævn til god. Stilen præges af en 
noget kort og slap galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og derover, men sænkes momentvis noget. 
Halen kunne føres pænere. Aine har i slippet en stand som hun selv løser. Der ses agerhøns på 
terrænet. 
2.slip på vintersæd. Her søger Aine i et passende stort søg. Senere bliver det dog noget egenrådigt og 
fremadrettet. Fart og stil som tidligere. Makker roder på fært. Aine kommer til og tager liggende stand. 
Agerhøns flygter og Aine er her noget urolig, men kaldes til orden. 
3.slip på frøgræs. Samme indtryk af Aine. Søger passende stort i en lidt slap og kort aktion. Makker 
bringer sig i kontakt med fasan. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Kiwiline's Citrus St.bogsnr.: 23647/2007 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  42 

Citrus slippes på raps.Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er 
god med en kraftfuld galopaktion, hovedet ført i skulderhøjde og let halerørelse. Citrus har et par 
markeringer som han selv løser. Agerhøns ses lette fra terrænet i det område hvor Citrus arbejder. 
2.slip i sennep. Her går Citrus i starten i et særdeles velanlagt søg. Senere stikker han langt ud til 
venstre og misser derved oplagt chance for agerhøns som ligger midt på marken. Disse trædes op. 
3.slip på græs. Her søger Citrus i starten fra kant til kant i høj fart og prima stil. Senere bliver han noget 
interesseret i skovkant og der må¨nu kommanderes en del med ham, for at holde ham fra skoven. 
4.slip på frøgræs. Igen søger Citrus stort og arealdækkende i god fart og prima stil. Han arbejder 
fuldstændig usvækket.Slutter med at støde parhøns under gunstige forhold. Han viser god respekt.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjell E Ruske Sara St.bogsnr.: N-14214/06 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  43 

Ruska slippes på raps. Hun anlægger et lidt snævert søg som kunne ønskes med større bredde. Farten 
er god. Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og derunder. Der er let 
halerørelse. Ruska letter en hare som den forfølger. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Gordon setter Navn: Q-Bic's Hambus St.bogsnr.: 08996/2004 

Fører: Jørgen Højer Katalog Nr.:  44 

Hambus slippes på raps. Han anlægger et stort bredsøg som er lagt godt på vinden. Farten er god. 
Stilen præges af en kraftfuld, men lidt tung galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og derover. Der er 
god halerørelse. 
2. slip i sennep. Straks Hambus er sluppet opnår han stand. På ordre går han villigt frem, men påviser 
ikke vildt. Herefter bliver søget noget fremadrettet. Han forsvinder ved hegn. En fasan ses flygte fra 
området, men situationen kan ikke vurderes. Der er chance for agerhøns som trædes op på terrænet. 
3.slip på frøgræs. Her søger Hambus stort og noget åbent. Fart og stil som tidligere. Makker bringer sig i 
kontakt med agerhøns.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming. 154A 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Settermosen Alice (Molly) St.bogsnr.: 07564/2007 

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  45 

Alice slippes på vintersæd-raps. Hun anlægger et passende stort og ganske veldækkende søg. Farten er 
god. Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. 
Alice har en del markeringer som hun selv løser. 
2.slip på frøgræs. Her søger Alice igen passende stort, dog med lidt forkerte vendinger i højre side. God 
fart. Hovedet sænkes i perioder noget. Også her har Alice en markering som hun selv løser.  
3.slip på græs. Søger som tidligere i god fart og stil. Alice opnår stand. Makker kommer til og Alice løser. 
Senere mod ny makker, samme indtryk af Alice. 
4.slip. Arbejder som tidligere, men har igen flere markeringer. En løser hun selv. Senere stand. På ordre 
går hun villigt frem, men påviser ikke vildt. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Kiwiline's Kokus St.bogsnr.: 13930/2006 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  46 

Kokus slippes på raps. Hun anlægger et stort søg med lange udslag på bredden. Senere bliver søget 
passende stort og ganske arealdækkende. Farten er god. Stilen er god med en flydende galopaktion. 
Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. 
2.slip på vintersæd. Igen anlægger Kokus et passende stort søg. Her kunne hun dog reviere noget 
bedre. Fart og stil er ok. Der er i slippet chance for agerhøns som makker bringer sig i kontakt med. 
Senere stand. På ordre går hun villigt frem, men påviser ikke vildt. 
3.slip på frøgræs. Søger her stort og arealdækkende i god fart og stil. 
4.slip. Arbejder slippet igennem usvækket i tungt terræn. Makker opnår stand og Kokus sekunderer 
spontant. Senere kortvarig stand som hun selv løser. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjell's C- Aya St.bogsnr.: N19042/03 

Fører: Harald B. Nilsen Katalog Nr.:  48 

Aya slippes på vintersæd. Hun anlægger et passende stort søg, men der mangler struktur i søget. Farten 
er god. Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. 
Aya letter en hare som hun forfølger 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Gordon setter Navn: Q-Bic's Isi St.bogsnr.: 17528/2006 

Fører: Jørgen Højer Katalog Nr.:  49 

Isi slippes på vintersæd-raps. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. 
Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og derover og der er god 
halerørelse. 
2.slip på frøgræs. Her søger Isi igen passende stort, dog med lidt forkerte vendinger i højre side. Istarten 
i god fart og stil. Senere bliver galoppen dog noget anstrengt og farten er nu jævn. 
3.slip på græs. Her søger Isi passende stort i god fart og stil. Makker opnår stand og isi går forbi stående 
makker. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjell's C-Odin St.bogsnr.: N19041/03 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  50 

Odin slippes på vintersæd. Han anlægger et passende stort og for det meste velanlagt søg. Farten er 
god. Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. 
Odin roder på fært. Makker kommer til og tager stand. Odin sekunderer med støtte. Fuglene flygter. Her 
er Odin noget urolig, men kaldes dog til orden. 
2.slip på vintersæd. Her søger Odin igen passende stort med enkelte afstikkere frem i terrænet. Ellers 
god fart og stil. Odin støder under gunstige forhold parhøns. Han er acceptabelt rolig da de flygter. 
3.slip på frøgræs. Her søger Odin som tidligere passende stort i god fart og stil. Han opnår kortvarig 
stand, men er kommet for tæt på en fasankok som letter. Igen er Odin noget urolig da den flygter, men 
kaldes til orden. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Fyn Prøvedato: 26-03-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
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