
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Klippeøens C. Sill St.bogsnr.: 12271/2002 

Fører: Erik Rimmen Katalog Nr.:  1 

Sill afprøves på dagen gennem 4 slip på stub i god vind. I 1. slip finder makkerhunden fugl der bringes til 
flugt. I et kort 2. slip fatter Sill stand ved levende hegn. På ordre avancerer Sill men magter ikke at bringe 
de løbende høns på vingerne. I 3. slip arbejder Sill for det meste langs hegn i passende fart. Stilen er 
med god galopaktion, hovedføring i ryglinie og begrænset halerørelse. Makker finder fugl. I 4. slip bliver 
det til for lidt - formatet slår ikke til i dag. Ingen fugle i dette slip.   
 

                             Udgår VK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  2 

Messi slippes på stub i god vind, hvor den lige når at slå et par slag før den bringer hønseflok til flugt i 
god vind under rimelig respekt på ordre.  
I 2. slip starter Messi ud i et passende stort og ganske veldækkende søg i passende fart. Stilen er med 
god galopaktion, passende høj hovedføring og begrænset halerørelse. Velført. Efterhånden som slippet 
skrider fem, bliver søget for snævert, og Messi arbejder knapt så intensivt. Slutter med at bringe 
agerhønseflok til flugt i god vind og respekterer ikke fornødent. 
 

                             Udgår VK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Tsunami St.bogsnr.: 10777/2005 

Fører: Kim Jacobsen Katalog Nr.:  3 

Tsunami afprøves gennem 3 slip, alle på stub i god vind. I et kort 1. slip misbruger makker oplagt chance 
til agerhøns. I 2. slip arbejder Tsunami i et veldækkende bredsøg i god fart, let jordvindende galopaktion, 
høj hovedføring og periodevis halerørelse. Velført. Makker bringer agerhøns til flugt. I 3. slip arbejder 
Tsunami godt på anvist terræn og slutter med stand, hvor hun går frem og bringer agerhønseflok til flugt 
uden fornøden respekt. 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Rødrypas Riders on the Storm St.bogsnr.: 20550/2005 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  4 

Storm slippes på stub i god vind, hvor den ret hurtigt støder agerhønseflok i god vind med respekt, men 
preller på lettende genligger. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/2002 

Fører: Troben Reese Katalog Nr.:  5 

Glenn afprøves i alle slip på stubmark i god vind.Glenn lægger for det meste sit søg langs levende hegn, 
men kommer dog periodevis ud at søge på åben mark. Farten er god, stilen er præget af en lidt kort og 
stikkende forbensaktion, hovedføring i forlængelse af ryglinien og begrænset halerørelse. 
Stand ved hegn, hvor aherhøns ses flygte på den anden side af hegnet uden vi får afviklet situationen. I 
2. slip respekterer Glenn agerhønseflok der stødes. Kortvarig stand ved hegn, hvor single høne flygter - 
Glenn repsekterer. Ny stand uden påvisning af fugl. Slutter 3. slip med at bringe agerhønseflok til flugt 
uden fornøden respekt. 
 

                             Udgår VK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Askedalen's Bonni St.bogsnr.: 20823/2004 

Fører: Ulrik Kjærsgaard Katalog Nr.:  6 

Bonni afprøves i alle slip på stubmark i god vind. I 1. slip anlægger Bonni et passende stort og 
veldækkende bredsøg foran sin fører. Farten er god og hund går i en god galopaktion. Hovedet føres i 
forlængelse af- og under ryglinien - meget begrænset halerørelse. Hun er vel i hånd. Ingen fugle i dette 
slip. I 2. slip arbejder Bonni mest langs skel, hvor hun fatter stand. På ordre avancerer hun meget trægt 
og påviser ikke fugl. Flere markeringer og på ny stand uden påvisning af fugl. Støder høns med respekt. 
I 3. slip arbejder Bonni igen mest langs hegn, og hovedføringen er nu konstant for lav. Der påtræffes ikke 
fugle i slippet. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Ole Dahl Madsen 129 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

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

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  7 

Alice afprøves gennem 2 slip på stub i god vind. Anlægger et i starten begrænset søg, der dog bedres 
lidt gennem slippet. Farten er acceptabel og stilen med hovedføring i forlængelse af ryglinien, begrænset 
halerørelse og en lidt kort galopaktion. Vel i hånd. Når lige at kaste sig i stand for agerhønseflok sammen 
med makker. Hønsene flygter straks og Alice respekterer spontant. I 2. slip finder makker fugl og Alice 
slutter med at støde agerhønseflok i dårlig vind og preller. 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Unika St.bogsnr.: 05893/2007 

Fører: Kim Jacobsen Katalog Nr.:  8 

Unika afprøves gennem 3 slip på stubmarker i god vind. Søget er passende stort og ganske 
veldækkende. Farten er god med gode afspark og en periodevis kort forbensaktion, der dog bedres 
gennem slippene. Passende høj hovedføring og periodevis halerørelse. Lydig og velført. Kaster sig i 
stand for agerhønseflok ved levende hegn. Hønsene flygter straks og Unika respekterer spontant. I 2. 
slip arbejder Unika i et stort anlagt søg i høj fart og god stil. Ingen fugle i dette slip. I 3. slip søger Unika 
stort og godt - makker bringer agerhøns til flugt langs hegn. 
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                                                                                                                Ole Dahl Madsen 129 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Debbi St.bogsnr.: 13553/2007 

Fører: John Skovgaard Nielsen Katalog Nr.:  9 

Debbi afprøves på dagen gennem 2 slip på stubmark i god vind. Hun starter i 1. slip med at søge lidt 
uordnet, hvilket skyldes føreren er forhindret i at forcere grøft og komme frem og støtte sin hund. Da 
dette er klaret søger Debbi i et ganske velanlagt søg af passende størrelse. Der forekommer enkelte 
forkerte vendinger, hvilket dog bedres som slippet skrider frem. Farten er høj og stilen med god 
galopaktion, passende høj hovedføring og periodevis halerørelse. Vel i hånd. Liggende stand ved hegn. 
På ordre avancerer Debbi ind i hegnet, men vi har forinden set agerhønseflok løbe og sluttelig flygte på 
den anden side af hegnet, så vi får ikke noget ud af situationen. I 2.slip bevares indtryk fra 1. og Debbi 
støder agerhønseflok i dårlig vind under fuld respekt. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Klippeøens C. Tjako St.bogsnr.: 12274/2002 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  10 

Tjako afprøves gennem 3 slip på stubmark i god vind, hvor han i 1. og 2. slip arbejder i et passende stort 
og ganske veldækkende bredsøg foran sin fører. Farten er passende og stilen med gode afspark og 
periodevis kort forbensaktion - passende høj hovedføring og periodevis halerørelse. Han er lydig og 
velført. Sekunderer makkers stand i 1. slip, hvor der var fugl. I 2. slip finder makkerhunden fugl. I 3. slip 
slår formatet ikke til, og makker finder fugl. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Irsk setter Navn: Dona St.bogsnr.: 01563/2004 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  11 

Dona afprøves i 2 slip på stubmark i god vind. Hun anlægger et passende stort og ganske veldækkende 
søg i god fart, god galopaktion, passende høj hovedføring og begrænset halerørelse. Vel i hånd. Ved 
makkerhundes stand - hvor der var agerhøns - kaldes Dona ind - burde have udnyttet situationen til at 
vise sekundering. I 2. slip befæstes samme indtryk som i 1. slip. Dona slutter med at støde 
agerhønseflok ved hegn uden fornøden respekt. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 18-09-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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