
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Bomstærk Liva-E St.bogsnr.: 08572/2008 

Fører: Susanne Carlsen Katalog Nr.:  9 

 
Liva starer på græsmark. Anlægger et ungdommeligt og noget tilfældigt søg, halesøger en del. Farten og 
stilen er god med hovedet ført i ryglinie, lidt slap galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Går 
langt efter hare. 
Liva afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Her er søget præget af alt for mange stand, markeringer og 
stop. Chance til parhøns.  
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Gordon setter Navn: Æblevangens Breezer St.bogsnr.: 18890/2007 

Fører: John Bak Katalog Nr.:  10 

      
Breezer starter på græsmark. Går i et stort og velanlagt søg. Udviser stor jagtlyst. Farten er høj, stilen er 
god med hovedet ført i ryglinie og en energisk galopaktion, pæn haleførsel med sparsomme bevægelser. 
Går efter hare 2 gange, kommer meget hurtigt tilbage.  
Breezer afprøves i yderligere 4 slip på stub og i rapsmark. Har i 2. omgang chance til parhøns. Opnår i 4. 
slip kortvarrigt stand, parhøns letter foran, respekterer. Slutter med stand. Avancerer villigt på ordre og 
rejser præcis parhøns. Rolig i opflugt og skud. 
 

                             1. præmie UK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Kragereden Fenja St.bogsnr.: 13552/2007 

Fører: Palle Krag Katalog Nr.:  11 

      
Fenja starter på græs og i brakmark. Anlægger et klassesøg fra kant til kant i god kontakt til føreren. 
Udviser meget stor jagtlyst. Farten er høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring, lang jordvindende 
galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Opnår stand, på rejseordre letter parhøns præcis foran 
Fenja. Rolig i opflugt og skud.  
I 2. omgang på stubmark bevarer Fenja indtrykket fra 1. slip. 
 

                             1. præmie UK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Kiwiline´s Troyan St.bogsnr.: 23646/2007 

Fører: Lene Larsen Katalog Nr.:  12 

      
Troyan starter på græs, senere på brakmark. Går for det meste i et stort og godt anlagt søg. Udviser god 
jagtlyst. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, lidt kedelig 
halerøring uden bevægelser. Makkerhunden finder parhøns. 
Troyan afprøves i yderligere 4 slip på stub og i rapsmark. Bevarer indtrykket fra 1. slip. Har en kort 
haretur. Chance til parhøns. Opnår i 4. slip føling med parhøns. Opnår stand, hønsene letter og Troyan 
går lidt efter. På ny stand, makkerhunden kommer til og derved letter parhøns. Rolig i opflugt og senere 
rolig i skud.   
 

                             1. præmie UK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Settermosen´s Alice "Molly" St.bogsnr.: 07564/2007 

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  13 

 
Molly starter på græs senere på brakmark. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg i god kontakt til 
føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med høj hovedføring, en lang kraftfuld galopaktion, lidt kedelig 
haleføring uden bevægelser. Chance til fasan.  
I 2. slip på græsmark bliver søget noget fremadrettet og forbigår derved parhøns.  
I 3. slip på vintersæd støder Molly parhøns, respekterer. Slutter med stand. På rejseordre letter parhøns 
præcis foran Molly. Rolig i opflugt og skud. 
 
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Bomstærk Mc Aine-C St.bogsnr.: 13188/2006 

Fører: Theis Aarsbæk Katalog Nr.:  14 

 
Mc Aine starter på græs senere i brakmark. Søget er stort, men i starten præget af en del forkerte 
vendinger, dette bedres dog mod slutningen af slippet. God kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er 
god med passende høj hovedføring og en energisk galopaktion, kedelig haleføring uden bevægelser. 
Får føling med fasan som flygter foran den, respekterer.  
Afprøves i yderligere 3 slip på græs og stubmark. Går som den sluttede 2. slip. Har 3 chancer til parhøns 
som forskellige makkere finder.    
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Lucca St.bogsnr.: 14529/2003 

Fører: Jan Carlsen Katalog Nr.:  15 

 
Lucca starter i brak og på stubmark. Går i et stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til føreren. 
Farten er høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring, lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring med 
bevægelser. Opnår føling med fasan ved grøft, forholder sig rolig da denne letter.  
Afprøves i yderligere 3 slip på vintersæd og stubmark. Bevarer det gode indtryk fra 1. omgang. Slutter 
med stand. Avancerer meget villigt og rejser præcist parhøns. Rolig i opflugt og skud. 
Lucca er udholdende, lydig og velført. 
 

                             1. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Lohmanns Hilde "Thilde" St.bogsnr.: 02839/2003 

Fører: Tom Juhl Katalog Nr.:  16 

 
Thilde starter på brak og i stubmark. Går i en lidt varierende og tilfældigt anlagt søg. Farten og stilen er 
god med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion og en pæn haleføring uden bevægelser. Opnår 
stand, går forsigtigt frem uden påvisning af vildt. Opnår senere kontakt med fasan som Thilde får på 
vingerne og preller. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Diva St.bogsnr.: 18188/2000 

Fører: Gunnar Jensen Katalog Nr.:  17 

 
Diva starter på stub senere i brak og vintersæd. Anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg i 
god kontakt til føreren. Farten er passende. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie, god energisk 
galopaktion, lidt kedelig haleføring med sparsomme bevægelser. Makkerhunden finder parhøns.  
Afprøves i yderligere 2 slip på vintersæd og stubmark. Går som i 1. slip. Har chance til parhøns som 
makkerhunden finder. Slutter med liggende stand. Avancerer noget træg og rejser præcist parhøns. 
Rolig i opflugt og skud.  
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 24001/2004 

Fører: Birgit Jensen Katalog Nr.:  18 

 
Freja starter i brak, stub og vintersædsmark. Anlægger et passende stort og godt anlagt søg i god 
kontakt til føreren. Fart og stil er god med passende høj hovedføring, lidt kort galopaktion, pæn 
haleføring uden bevægelser. Opnår liggende stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Kort 
efter igen stand, avancerer behersket og rejser præcist parhøns. Rolig i opflugt og skud. 
I 2. omgang på vintersæd og stubmark anlægger Freja igen et passende stort og velanlagt søg. Opnår 
stand, løser selv. Senere på ny stand, da rejseordre gives letter parhøns præcis foran Freja, rolig i 
opflugt og skud. 
Freja er udholdende, lydig og velført. 
 

                             1. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Settermosens Alba St.bogsnr.: 07561/2007 

Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.:  19 

 
Alba starter på stub senere på græsmark. Går i et stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til 
føreren. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, en god energisk galopaktion, pæn haleføring 
med bevægelser. Kan holdes for hare. Opnår føling med parhøns, respekterer da disse letter. 
Afprøves i yderligere 2 slip på stubmark. Bevarer det gode indtryk fra 1. omgang. Slutter med liggende 
stand, avancerer villigt og rejser præcist enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. 
Alba er udholdende, lydig og velført. 
 

                             1. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                       Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



 


