
Hold 6  

Dommer Jan Espersen 

 

IS Erica   Ulrik Kjærsgaard 

Erica anlægger i første slip i eng og efterfølgende på stub et stort og velanlagt søg i god kontakt 

til sin fører. Stilen er vedvarende god, og farten høj. Der mangler halerørelse. Efter koblingsordre 

opnår Erica stand, og umiddelbart inden rejseordre gives letter fasan ret foran hende. Erica udviser 

komplet ro i opflugt og skud. Efter skuddet letter yderligere en fasan fra området, og Erica er her 

også helt rolig. 

I andet slip i meget våd og svært overskuelig eng og krat har Erica igen chance til fasaner, uden 

at det dog lykkedes at få en situation for hende. Søget er også i andet slip stort og ganske velanlagt. 

1pr. UK 

 

IS Mårup Frej ( Macho )    Sarah Cecilie Jensen 

Frej viser I eng og på stub et stort og velanlagt søg I meget høj fart. Stilen er aldeles tiltalende med 

Høj hovedføring og masser af halerørelse. Har i engområdet chance til flere fasaner. I andet slip på 

brakmark viser Macho igen et stort og velanlagt søg i høj fart. Forfølger råvildt i slippet. I tredje slip 

på stubmark viser Frej også her et passende stort søg i god kontakt til sin fører. Ikke yderligere 

chance til fugle.  

Ingen præmie UK 

 

IS Krageredens Moneypenny  Palle Krag 

Moneypenny viser gennem flere slip på dagen et ganske velanlagt søg i høj fart. Stilen er 

vedvarende fortrinlig med høj hovedføring og langstrakt galopaktion. Samarbejder i samtlige 

slip i et forbilledligt samarbejde med sin fører. Chance til fasan udnyttes desværre ikke, men 

en aldeles dejlig unghund som det desværre ikke vil lykkes for på dagen. 

Ingen præmie UK 

 

IS Yobbo`s Chester  Helge Knudsen 

Chester viser I første slip I meget våd eng et passende stort søg I god kontakt til sin fører. Stilen er 

udmærket, men mere gnist og gejst er ønskelig. Har en ultrakort haretur hvor han på førers 

kommando  straks viser respekt. I andet slip på eng og brak viser han et søg som i første slip. Farten  

er her passende. Opnår kortvarig kontakt med fasan – går kort efter da denne letter. Yderligere  

chance til fasaner i slippet udnyttes ikke. I tredje slip på stubmark viser han et passende stort søg i 

god fart, men har ikke yderligere chance til fugle. 

Ingen præmie UK 

 

GS Nørreløgums Dina  Asgeir Pall Juliusson 

Dina viser I første slip på eng et stort og velanlagt søg I høj fart. Stilen fortrinlig med høj 

hovedføring og langstrakt kraftig galopaktion. Viser i slippet et meget jagtligt korrekt anlagt 

søg i god førerkontakt. Har en kortvarig markering ved remise hun selv løser ud af. Vi ser ingen 

fugle i slippet. I andet slip på stub og eng samme gode indtryk. Ingen fugle i slippet. I tredje slip 

i brak – stadig stort og godt. Viser fin respekt for råvildt. Makker finder fugl. I fjerde slip i brak 

samme gode indtryk. Afprøves i et femte slip på stubmark, og opnår hurtigt flot højrejst stand. 

På ordre går hun villigt frem, men fuglene er særdeles uvillige til at lette og hun kommer over 

fuglene. Dette registrerer hun promte, og bringer derefter fuglene på vingerne. Ro i opflugt. 

Desværre klikker pistolen – efterfølgende udviser hun komplet ro i skud. 

1pr. ÅK 



 

 

 

IS Mårup Klip  Erik Rimmen 

Klip viser i første og andet slip et passende  stort søg i god fart. Stilen udmærket med høj 

hovedføring, og en god kraftfuld galopaktion. Afprøves i de to første slip på stub og eng, men 

ingen chance til fugle. I tredje slip i svært overskuelig eng opnår Klip stram stand,og holder denne 

længe inden vi når op i det det våde terræn. På rejseordre avancerer han meget træg, og fører er 

tæt på at komme foran Klip. Dette får lige Klip til at korrigere, og fasan letter derved ret foran ham. 

Komplet ro i opflugt og skud. Pga. den træge avance får han 2. pr. 

2.pr ÅK 

 

 

IS Kirstinekjær`s Eddie  Gunnar Jensen 

Eddie viser I første slip på stub og eng et meget stort og særdeles velanlagt søg I meget høj fart. 

Stilen er fortrinlig med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion. Halen føres pænt. I en vending 

støder han uanfægtet parhøns, men forsætter sit søg . Viser i slippet meget stor udholdenhed. 

I andet slip på majsstub opnår makkerhunden stand ved hegn, og Eddie burde her have vist spontan 

sekundering  - det gjorde han desværre ikke, men bringer makkerhundens fugle til flugt. 

Ingen præmie ÅK. 

 

IS Mårup Tinto  John Jensen 

Tinto viser i første slip på stub og eng et begrænset søg i jævn fart. Der mangler gnist og gejst, og  

Tinto udviser for ringe jagtlyst i åben klasse. Chance til parhøns i slippet.  

I andet slip på raps er indtrykket det samme – har i slippet 2x chance til fasan.  

Ingen præmie ÅK 

 

IS Mårup Messi   Per Pedersen 

Messi viser i første slip på stub og i eng et passende stort og nogenlunde velanlagt søg. Farten er  

passende, men Messi virker lidt tung. I starten af slippet skal han støttes en del af føreren for at  

anlægge et korrekt søg. Senere i slippet bedres søgsoplægget, og han går her i et velanlagt søg. 

I andet slip på stor majsstubmark viser han et passende stort og velanlagt søg i bedre stil. Jagter 

her ganske godt, og opnår stand ved hegn. Makkerhunden bringer Messi`s fugle til flugt, og Messi 

viser her fin respekt. I tredje slip i rapsmark går han passende stort. Har chance til fasan, men da  

denne flygter forfølger Messi kort. Kaldes dog til orden af sin fører. 

Ingen præmie ÅK 

 

  


