
IS Dina  John Bak 

Dina viser i første slip på vintersædsmark et stort og ganske velanlagt søg i god fart. Stilen er  

tiltalende med højt ført hoved og langstrakt galopaktion. Opnår stand, og avancerer på ordre 

lidt trevent – påviser ej vildt. I andet slip samme gode søgsoplæg. Har i kant af mose flere 

chancer til fasaner, men uden resultat. I tredje slip på majsstub og vintersædsmark har hun  

yderligere chance til parhøns. I fjerde slip på stubmark begynder hun at udviser træthedstegn. 

Viser her smuk sekundering da makkerhunden opnår stand. Dina vælger desværre at gå frem og  

foran makkerhunden da dennes fører kommer op. Fuglene bringes derved til flugt. 

Udgår VK 

 

IS Dona Torben Reese 

Dona viser i første slip å vintersædsmark et passende stort og velanlagt søg i god fart.  

Stilen tiltalende med højt ført hoved. Halen føres uden rørelse. Galopaktionen god og langstrakt. 

Har i sit andet slip chance til flere fasaner ved mosekant. I tredje slip på majsstub og i skrub har 

Dona yderligere chance til parhøns. I fjerde slip på stubmark viser hun igen et passende stort og 

ganske velanlagt søg i god fart. Opnår stand, men desværre går makkerhunden foran og bringer 

Dona`s fugle til flugt. Dona viser fin respekt i opflugt og efterfølgende skud. 

Forsætter VK 

 

IS Freja Flemming Jensen 

Freja afprøves i første slip på vintersædsmark, og i skrub. Viser er et passende stort og velanlagt 

søg. Farten er god, men stilen præges af at Freja er lidt overvægtig. Der mangler afspark og hun 

går med en lidt kort forbensaktion. I andet slip på majsstub søger Freja igen fornuftigt. Opnår  

stand ved hegn. På rejseordre går hun lige at tage et kort skridt inden parhøns letter ret foran hende. 

Komplet ro i opflugt og skud. 

Forsætter VK 

 

IS Freja  Per Christophersen 

Freja afprøves i første slip på vintersædsmark. Går her i et velanlagt søg i god kontakt til fører. 

Farten god, men stilen præges i store dele af slippet af at Hovedet føres i og under ryglinie. 

I andet slip bedres stilen betydeligt. Søger også her ganske godt, men udnytter ej chance til  

fasan og agerhøns. I tredje slip søger Freja stort men hun må desværre føres meget højlydt. 

Udgår VK 

 

IS Bomstærk Djenka  Knud Hansen 

Djenka anlægger i første slip et passende stort og velanlagt søg i god kontakt til fører. Stilen 

er præget af, at hovedet oftest føres i ryglinie. Ingen fugle i slippet. I andet slip søger han ganske 

energisk, men det bliver makkerhunden der finder fuglene. I tredje slip slippes Djenka på stubmark, 

men søger straks mod hegn. Djenka viser sig i dette slip for lidt på åben mark ! 

Udgår VK 

 

IS  Unika   Kim Jakobsen 

Unika afprøves i første slip på stor vintersædsmark. Udviser vedvarende et stort og helt korrekt 

søgsoplæg med korrekte vendinger. Farten høj, og stilen fortrinlig med konstant høj hovedføring. 

Halen føres uden bevægelse. I andet slip på majsstub og ved remise – samme fortrinlige søgsoplæg. 

Jagter vedvarende klogt og i god førerkontakt. Opnår stand, og på rejseordre går hun villigt frem og 

rejser præcist fasan. Komplet ro i opflugt og skud. 

Forsætter VK 


