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

Irsk setter Navn: Kiwillines Citrus St.bogsnr.: 23647/07 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  40 

Citrus anlægger på Eng et godt søg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved, 
kan holdes for råvildt.2, slip på græs anlægger her et velrevierende bredsøg lagt godt på vinden, opnår 
stand, avancere villigt på ordre, rejser præcist parhøns, makkerhund kommer til, og der bliver lidt uro, 
Citrus kaldes hurtigt til orden, der er ro i skud. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

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

Fører: Brian Krog Katalog Nr.:  41 

Ziggy anlægger på Eng et godt søg i god fart, stilen er med en langstrakt galopaktion, hoved i og over 
ryglinie, Ziggy kommer i kontakt med råvildt, som forfølges, kommer dog hurtigt tilbage igen.2, slip 
bevarer sit gode indtryk, chance til parhøns. Vi har Ziggy ude i 2 slip mere viser her sekundering på 
makkerhund, der ses ikke vildt i slippene, Ziggy trættes tilslut.  
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Bomstærk Liva-E St.bogsnr.: 08572/08 

Fører: Susanne Carlsen Katalog Nr.:  42 

Liva anlægger på Eng et noget ungdommeligt søg, er noget fokuseret på makkerhund, farten er god, og 
nå hun slår sig fri er stilen med en god langstrakt galopaktion, hoved i og over ryglinie, tilslut stødes 
parhøns, og Liva preller kort, Liva viser i slippet sekundering på makkerhunds resultatløse stand2, slip 
bevarer her indtryk, kommer i kontakt med råvildet som prelles kort, makkerhund finder parhøns. Vi har 
Liva ude i flere slip hvor hun bevarer indtryk, har i sidste slip en mindre haretur. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

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

Fører: Linda Larsen Katalog Nr.:  43 

Cossack anlægger på Eng et for det meste velanlagt søg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion 
og hoved over ryglinie, har i slippet chance til parhøns som ikke udnyttes.2, slip bevarer sit gode indtryk, 
chance til parhøns som ikke udnyttes.Vi har Cossack ude i et langt 3 slip, hvor Cossack anlægger et 
stort velrevierende bredsøg, der ses ikke vildt i slippet  
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Kiwillines Kokus St.bogsnr.: 13930/06 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  44 

Kokus anlægger på stub/brak et godt søg i sidevind, stilen er med en god galopaktion og hoved i 
ryglinie.2, slip på græs vi starter med at gå efter nyslået høns vi har set, Kokus støder disse sammen 
med makkerhund, viser respekt, anlægger herefter et noget åbent søg og har chance til parhøns som 
ikke udnyttes. Vi har Kokus ude i 2 slip mere hvor hun bevarer sit indtryk, der ses ikke vildt i slippene. 
 

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

Pointer Navn: Cille St.bogsnr.: 05788/01 

Fører: Flemmimg Vilslev Katalog Nr.:  46 

Cille anlægger på stub/brak et stort søg i sidevind, skal lige starte med at afsøge hegn, og anlægger 
herefter et godt søg, stilen er med en god galopaktion, dog kunne der ønskes mere stræk i galoppen, 
hoved føres i ryglinie, Cille opnår stand, avancere villigt på ordre kan ikke påvise vildt, slutter slippet med 
en ny stand som hun selv løser.2-3, slip bevarer her indtryk.4, slip bevarer indtryk, opnår stand, 
avancere villigt på ordre. påviser ikke vildt.5, slip bevarer indtryk,der ses ikke vildt i slippet. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Lucca St.bogsnr.: 14529/03 

Fører: Jan Carlsen Katalog Nr.:  47 

1,slip i brak, arbejder her godt, arbejder her godt, chance til parhøns som stødes, kunne her vise bedre 
respekt.2, slip på græs vi starter med at gå på nysatte fugle vi har set komme til, disse stødes sammen 
med makkerhund, viser her respekt, fortsætter herefter på græs med et noget stikkende søg frem i 
terræn i passende fart, chance til parhøns som ikke udnyttes.3, slip på raps anlægger her et godt 
bredsøg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion og hoved i og over ryglinie, der ses ikke vildt. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 24001/04 

Fører: Birgit Jensen Katalog Nr.:  48 

Freja arbejder godt i brak, der kommer parhøns på vingerne, uoverskueligt, men Freja kunne her udvise 
bedre respekt.2, slip arbejder her lidt varierende mht, søg fart og stil, farten er moderat til passende, 
stilen er med en momentvis kraftig galopaktion, hoved i ryglinie, indimellem har freja nogle stop og skal 
animeres til søg, opnår stand som hun selv løser.3, slip Anlægger her på majsstub et godt søg i 
passende fart, får i remisse fasan på vingerne som prelles. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Rødrypas Riders on the Storm St.bogsnr.: 20550/05 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  50 

Storm anlægger i passende fart et godt søg med en kraftfuld galopaktion, hoved i ryglinie, bliver i slippet 
lidt følsom på jordfært, slår sig dog hurtigt fri, senere når Storm lige at markere ved hegn, og der letter 
parhøns, Storm viser promte respekt., Vi har Storm ude i 3 slip mere, hvor han bevarer indtryk, 
respektere flygtende hare, trættes tilslut. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 04-04-09 

Irsk setter Navn: Papaya St.bogsnr.: 01561/04 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  51 

Papaya anlægger på stub et godt bredsøg, stilen er med en smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie, 
Papaya bliver lidt forstyret af makkers fløjte, der var i slippet chance til parhøns, som makkerhund 
finder.2, Slip bevarer indtryk.3, slip Bevarer indtryk makkerhund får fasan på vingerne, Papaya viser 
respekt, fortsætter med ny makker viser her respekt for Hare og råvildt.4, slip bevarer sit indtryk, og 
trættes tilslut. 
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