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

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 16870/2008 

Fører: Per Christophersen Katalog Nr.:  63 

Freja slippes på raps. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen 
præges af en god galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde, men sænkes momentvis. Der er sparsom 
halerørelse. Der er en spinkel chance for fasan som ses flygte ved hegn. 
2.slip på raps. Igen søger Freja passende stort og ganske velanlagt i god fart og stil. Ved kant får Freja 
sammen med makker føling med en fasankok som flygter. Freja er her acceptabelt rolig. 
3.slip på stub. Søg fart og stil som tidligere. Agerhøns ses lette fra området hvor Freja arbejder. Hun er 
igen acceptabelt rolig da de flygter. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154R 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Jørgen Jensen Katalog Nr.:  64 

Razzken slippes på raps. Han anlægger et noget åbent og egenrådigt søg. Farten er god. Stilen er god 
med en kraftfuld galopaktion, højt båret hoved og god halerørelse. Der er en spinkel chance for en 
fasankok som Razzken lige når at få føling med inden den flygter fra hegn. Razzken er acceptabelt rolig 
da den flygter. 
2. slip på raps. Igen søger Razzken alt for åbent og egenrådigt. Makker opnår stand. Razzken kommer til 
og agerhøne flygter. Razzken forholder sig acceptabelt rolig. Senere træder fører en agerhøne op i 
terrænet. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Essex St.bogsnr.: 16866/2008 

Fører: Ole Schmidt Katalog Nr.:  65 

Essex slippes på raps. Hun anlægger et noget svingende søg. I perioder med gode udslag, senere noget 
snævert.med en del roden på jordfært. Farten er god. Stilen præges af en lidt kort galopaktion. Hovedet 
føres i skulderhøjde, men sænkes momentvis noget. Der er sparsom halerørelse. 
2.slip på raps. Her søger Essex stort og lidt åbent og offensivt. Fart og stil som tidligere. Ved kant får 
Essex sammen med makker føling med en fasankok, men denne flygter. Essex er acceptabelt rolig da 
den flygter. 
3.slip på stub. Her søger Essex stort og offensivt i høj fart og god stil. Der er chance for agerhøns som 
ses flygte fra terrænet. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Snørypa's Rusty St.bogsnr.: 11622/2009 

Fører: Niels Peter Sørensen Katalog Nr.:  66 

Rusty slippes på raps. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen 
præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og derunder. Der er let halerørelse. 
2.slip på raps. Her søger Rusty igen passende stort og ganske veldækkende. Farten er god. Stilen 
præges stadig af en kraftfuld galopaktion, men hovedet føres nu for det meste under skulderhøjde.  
Rusty opnår stand. Makker kommer til og agerhøne flygter ret foran Rusty. Han er acceptabelt rolig da 
den flygter. Der er en spinkel chance for en agerhøne som trædes op i terrænet. 
 Der skydes efterfølgende over Rusty som er rolig i skud. 
 

                             2. præmie UK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Jørgen Højer Katalog Nr.:  67 

Isi slippes på raps. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er istarten god, 
senere jævn. Stilen præges af en kraftfuld men lidt tung galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og 
derover. Der er god halerørelse. Som slippet skrider frem bliver galoppen noget anstrengt. 
2. slip på raps. Igen søger Isi passende stort. Fart og stil som tidligere. Isi opnår stand. Makker kommer 
til og Isi løser. 
3.slip på græs. Her arbejder Isi i starten passende stort, men han trættes nu noget, og aktionen bliver nu 
igen noget anstrengt. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A.Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  68 

Kokus slippes på raps. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Hun har dog en enkelt 
umotiveret afstikker frem i terrænet. Farten er god. Stilen er god med en kraftfuld galopaktion. Hovedet 
føres i skulderhøjde og halen bæres pænt med let bevægelse. Kokus kan i slippet holdes for en hare. 
2. slip på raps. Her starter Kokus i et stort og særdeles velanlagt søg.  Senere tager hun igen nogle 
afstikkere frem i terrænet. Fart og stil som tidligere. 
3.slip på græs. Søger igen passende stort, men vi finder intet. 
4.slip på raps. Kokus slår enkelte slag på marken, men makker opnår stand og Kokus kobles. Senere 
mod ny makker søger Kokus fornuftigt ud under vind og opnår stand. Da vi er på vej derud løser hun 
selv og roder agerhøns op. Hun kunne her udvise større respekt. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Klippeøen's C Sill St.bogsnr.: 12271/2002 

Fører: Erik Rimmen Katalog Nr.:  69 

Sill slippes på raps. Hun anlægger et passende stort og for det meste velanlagt søg med enkelte forkerte 
vendinger i venstre side. Farten er god. Stilen præges af en tilpas lang galopaktion der dog kunne 
ønskes mere spændstig. Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. Sill opnår stand. Går på 
ordre behersket frem, men påviser ikke vildt. Kort efter opnår makker stand. Her sekunderer Sill 
spontant. 
2.slip på raps. Igen går Sill i et passende stort og ganske velanlagt søg. Senere bliver hun dog noget 
interesseret i skovkant og hegn. God fart, men lidt tung aktion. 
3.slip Her arbejder Sill igen passende stort. Dog i perioder noget fremadrettet. 
4.slip på raps. Søger som i forrige slip lidt fremadrettet. Hun opnår stand som holdes længe. På ordre 
avancerer hun behersket frem, men påviser ikke vildt. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  70 

Citrus slippes på raps. Han anlægger et stort, men særdeles velanlagt søg. Farten er høj. Stilen er rigtig 
god med en smidig friktionsfri galopaktion. ovedet føres i skulderhøjde og der er god halerørelse. Citrus 
opnår stand. Da vi er fremme letter parhøns ret foran citrus. Han er rolig i opflugt og skud. 
2.slip på raps-majsstub. Her søger Citrus i starten passende stort. Dog er der nu en del forkerte 
vendinger. Senere bliver søget for åbent og fremadrettet. Ellers prima stil og fart. 
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Jørgen Højer Katalog Nr.:  71 

Hambus slippes på raps. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen 
præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og deroverog der er god halerørelse. 
Hambus kan holdes for råvildt. Er ved koblingsordre lidt vanskelig at få koblet. 
2.slip på raps-majsstub. Her søger Hambus i starten passende stort. Senere bliver søget noget fikseret 
på harefod og dette skæmmer søget en del. Ellers god fart og stil. 
3.slip på græs. Her søger Hambus i starten passende stort, men han trættes og søget bliver nu mere 
moderat. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Yobbos Balder St.bogsnr.: 11907/2006 

Fører: Helge Knudsen Katalog Nr.:  72 

Balder slippes på raps. Han anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg med enkeltew forkerte 
vendinger. Farten er god. Stilen præges af en kraftfuld galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde. Halen 
føres højt med god bevægelse. I graner forsvinder Balder. En fasan høres lette og et stykke råvildt 
kommer ud. Herefter kommer også Balder ud og kobles. 
2.slip på græs. Her viser Balder et særdeles velanlagt søg fra kant til kant. Fart og stil som tidligere. 
3.slip. Igen arbejder Balder godt i et langt slip, men vi finder intewt. 
4.slip på raps. Her starter Balder lidt offensivt. Han opnår hurtigt stand. På ordre går han villigt frem i 
flere tempi og rejser til sidst noget upræsist parhøns. Da de letter søger han straks tilbage til fører. Han 
er rolig i skud. 
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                A. Varming 154 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Klippeøen's C Chita St.bogsnr.: 12272/2002 

Fører: Erling Juul Jensen Katalog Nr.:  67 

Chita slippes på raps. Hun anlægger et stort men særdeles velanlagt søg. Farten er god. Stilen præges 
af en kraftfuld, men lidt tung galopaktion. Hovedet føres i skulderhøjde og der er let halerørelse. Chita 
opnår stand, men løser selv. Senere opnår makker stand. Her nægter Chita at sekundere trods førers 
protester. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Fyn Prøvedato: 27-03-10 
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Fører:       Katalog Nr.:        
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