Følgende 7 hunde, i nævnte rangering, overgår til 2. heat om eftermiddagen.

Katalog nr. Race
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Afprøves efter lodtrækning:
Jaffa / Hilti
Jaffa søger stort og offensivt. Har et par enkelte slag som bliver for åbne, men kaldes til
orden.
Hilti søger i et godt jagtsøg. Har tendens til en stikkende forbensaktion tilslut i slippet.
Begge fortsætter.

Chiss / Balder.
Chiss afsøger marken i et stort og arealdækkende søg. Er en smule svær at koble.
Balder starter i et stort og offensivt søg, men som slippet skrider frem bliver søget for
åbent anlagt. Er svær at få kontakt med, da han skal kobles.
Begge fortsætter.

Ibber / Tilde
Begge søger i et stort og bredt anlagt søg. Dog ligger Tildes søg renest på marken.
Tilde har en enkelt markering.
Begge hunde har oplagt chance for fasanhane, som letter bag hundene.

Begge fortsætter.

Zana / Balder (Omprøvning)
Zana lægger godt ud med et par gode arealdækkende udslag, men som slippet skrider
frem, bliver søget mere og mere åbent. Slutter med at søge uden kontakt. Er meget
svær at koble.
Balder søger hér i et godt arealdækkende søg, i god kontakt til føreren.
Balder fortsætter.
Zana udgår
Matchning.
Følgende 6 hunde overgår til matchning i følgende rangering:
Katalog nr.
16
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6
5
4
10

Race
Irsk Setter
-||-||-||-||-||-

Navn
Jaffa
Chiss
Balder
Ibber
Hilti
Tilde

Hele matchningen foregår i samme store roemark.
Hilti / Tilde.
Tilde søger kontinuerligt på bredden og udnytter begge sider af marken. Hilti stort og
offensivt, men efterlader stort set højre side af marken uafsøgt.
Tilde over Hilti. Tilde fortsætter, Hilti første uplacerede.

Ibber/tilde.
Begge hunde starter godt med gode udslag. Tilde søger meget bredt, Ibber offensivt.
Tilslut i slippet forsvinder Tilde i højre side af marken, og bliver væk et stykke tid, inden
hun genoptager sit søg.

Ibber over Tilde. Ibber 4. vinder, Thilde 5. vinder

Balder / Chiss.
Begge hunde søger godt på bredden. Balder mere offensivt. Balder støder en flok
agerhøns og kaldes til orden.
Chiss respekterer overflyvende agerhøne spontant.
Chiss over Balder. Chiss fortsætter, Balder 3. vinder

Finaleslippet: Chiss / Jaffa.
Begge hunde arbejder i et godt og arealdækkende søg.
Chiss opnår stand. Går forsigtigt frem på ordre og agerhøne lette nærmest under Chiss,
som er rolig i opflugt og skud. Agerhønen flyver lavt over roebladene og kan derfor ikke
fældes. Der skydes i luften.
Jaffa har oplagt chance til denne fugl, da hun er søgt forbi lige inden Chiss opnår stand.
Chiss over Jaffa. Chiss 1. Vinder, Jaffa 2. Vinder.

Motivering.

1.vinder Chiss. En hund af stort format, som har arbejdes sig op i rækkerne under
matchningen.
Har som den eneste hund en fugltagning om eftermiddagen.
2. vinder Jaffa. En hund af et meget stort format, med en fejlfri formiddag. Udnytter ikke
oplagt chance og bliver slået på fugl i finaleslippet.
3. vinder Balder. En hund af et meget stort format, med en fejlfri formiddag. Bliver noget
vidtløftigt under eftermiddages første afprøvning, og ryger derfor ned i rækkerne.
4. vinder Ibber. En hund af stort format, som stod relativt godt fra om formiddagen.
Belastes af en oplagt chance for fasan i første slip, som ikke udnyttes.

5. vinder Tilde. En hund af et godt format, med et rent og kontinuerligt søgsoplæg.
Belastes af en oplagt chance for fasan i første slip, som ikke udnyttes.

Sengeløse d. 13/10 2009.
Mogens Vestergaard Hansen (Ordførerne) / 114
Jørgen Jensen

