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

Irsk setter Navn: Bomstærk Knirke St.bogsnr.: 08569/08 

Fører: Kim Stolze Katalog Nr.:  20 

Knirke anlægger på stub et noget ungdommeligt søg, lidt fokuseret på makkerhund og småfugle, stilen 
er når hun slår sig fri god langstrakt galopaktion, hoved i og over ryglinie, farten er passende, hun opnår 
liggende stand avancere villigt men trævent på ordre, påviser ikke vildt. 2, slip på raps søget bedres her 
betydeligt, der springer i slipppet en hare som forfølges. 3-4 , slip bevarer her sit gode indtryk, 
makkerhund finder fugl og Knirke begynder tilslut at vise træthedstegn.   
 

                             Ingen præmie UK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: Kiwillines Cossack St.bogsnr.: 23645/07 

Fører: Linda Larsen Katalog Nr.:  21 

Cossack anlægger på stub i god fart et stort søg, indimellem lidt offentsivt, men med god kontakt til fører, 
stilen er god kraftfuld galopaktion, hoved i og over ryglinie, momentvis halerørelse, tilslut i slippet når 
Cossack lige at mærke fært opnår kortvarig stand, parhøns letter ret foran Cossack, som respektere, vi 
har Cossack ude i et slip mere hvor han bevarer sit gode indtryk, han er lydig og velført, Cossack ligges 
dæk og der skydes over ham, der er ro i skud. 
 

                             1. præmie UK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 03-04-09 

Irsk setter Navn: My Hunter Ziggy.  St.bogsnr.: 04417/08 

Fører: Brian Krog Katalog Nr.:  22 

Ziggy anlægger i høj fart et stort bredsøg, indimellem fokuseret på makkerhund, stilen er med en lang 
smidig galopaktion, højtbåret hoved, der er halerørelse, opnår stand, løser selv, der ses ikke vildt i 
slippet2, slip bevarer sit gode indtryk, der springer en hare som forfølges kort. Ziggy er ude i 2 slip mere 
hvor hun bevarer indtryk, trættes dog tilslut.   
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: My Hunter Mr.Bacchus St.bogsnr.: N27735/07 

Fører: Lars Arne Katalog Nr.:  23 

Bacchus anlægger i god fart et godt bredsøg, stilen er med en kraftfuld galopaktion, hoved i og over 
ryglinie, kan indimellem være lidt fokuseret på makkerhund2, slip bevarer indtryk.3, slip bevarer indtryk, 
chance til parhøns som stødes, rimelig respekt, har senere i slippet en prelletur på råvildt, trættes tilslut i 
slippet. 4, slip bevarer sit gode indtryk, men trættes tilslut i slippet. 
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Dona St.bogsnr.: 01563/04 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  24 

Dona anlægger på stub i høj fart et godt bredsøg, stilen er med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved, 
chance til enlig agerhøne som stødes sammen med makkerhund, viser promte respekt. 2, slip  bevarer 
indtryk Dona opnår liggende stand, makkerhund kommer till, Dona løser og går i søg, der ses senere 
parhøns i området,3, slip bevarer indtryk opnår stand avancere villigt men trevent på ordre, påviser ikke 
vildt, senere i slippet ny stand, løser selv der ses ikke vildt i slippet. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                157 Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjells C-Aya St.bogsnr.: N19042/03 

Fører: Harald B Nilsen Katalog Nr.:  25 

Aya anlægger på stub et for det meste velanlagt søg, har et par forkerte vendinger, stilen er med en 
energisk galopalktion, mere stræk ønskelig, hoved i og under ryglinie, støder sammen med makkerhund 
enlig agerhøne, kunne her vise bedre respekt, men kaldes hurtigt til orden. 2 slip bevarer her indtryk, 
søget forbedre dog i dette slip. 3, slip bevarer indtryk, indtil der springer en hare som Aya preller på. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Felix St.bogsnr.: 24005/04 

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  26 

Felix anlægger på brak et godt jagtsøg i tilpasset fart, senere på stub et godt bredsøg i god fart stilen er 
med en kraftfuld galopaktion og hoved i ryglinie, kan holdes for råvildt, bliver tilslut i slippet noget 
egenrådig. 2, slip Anlægger her et godt bredsøg i samme gode stil, makkerhund opnår liggende stand, 
Felix burde her udvise sekundering, men kommer provokerende tæt på makkerhund, som selv løser 
standen, herefter roder Felix parhøns på vingerne og preller på disse, viser i slippet respekt for råvildt. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: My Hunter Zana St.bogsnr.: N18980/04 

Fører: Carmen Kadin Katalog Nr.:  27 

Zana anlægger på brak et godt jagtsøg i passende fart , senere på stub har her et par gode slag i god 
fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, der ses råvildt, og Zana kan ikke dy sig og 
preller på disse. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/02 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  28 

Glenn anlægger på stub et stort velrevierende bredsøg i god fart, stilen er med en god kraftfuld 
galopaktion, hoved i ryglinie og momentvis halerørelse, chance til parhøns, som ikke udnyttes, 2, slip 
bevarer her sit gode indtryk, indtil der springer en hare, som Glenn preller på. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Debbi St.bogsnr.: 13553/07 

Fører: John Skovgård Nielsen Katalog Nr.:  29 

Debbi anlægger på stub et godt bredsøg i god fart, stilen er med en god langstrakt galopaktion, hoved i 
ryglinie, der er halerørelse, chance til parhøns som ikke udnyttes, opnår senere stand avancere villigt på 
ordre kan ikke påvise vildt, Vi har Debbi ude i 2, slip mere bevarer her indtryk, har dog enkelte forkerte 
vendinger, der ses ikke vildt i slippet. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
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