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

Irsk setter Navn: Narefjells C - Odin St.bogsnr.: N-19041/03 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  66 

   På stor stubmark i god vind viser Odin et tilpas stort og rimeligt veldækkende bredsøg i høj fart. Stilen 
præges af hovedføring i eller lidt under ryglinie, god kraftfuld galop og spil i halen. Makker tager stand og 
Odin sekunderer. Han er lydig. Ikke fugl i slippet. 
   Vi har Odin ude i yderligere 3 slip. Han udnytter vind og terræn godt, revierer godt og farten holdes 
prøven ud. Stilen bedres med højere hovedføring. Der er 2 gange chance for parhøns, som vi ikke får 
udnyttet. Odin respekterer hare. Han slutter dagen med at tage stand og avancerer villigt på ordre over 
flere gange meget langt og rejser præcist fasankok. Odin er helt rolig i opflugt og skud. 
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Lohmanns Hilde St.bogsnr.: 02839/2009 

Fører: Tom Juhl Katalog Nr.:  67 

   På stor stubmark viser Hilde et stort, men noget tilfældigt søgsoplæg. Farten varierer meget. Dette 
præger stilen, men hovedføring er i eller over ryglinieog galopaktionen mangler intensitet. Hilde er lydig. 
Hun har en kraftig markering og tåler, at makker kommer tæt på; men hun udløser selv, før hun får 
avanceordre. 
   Vi har Hilde ude i endnu 2 slip. Desværre forbedres indtrykket ikke af søgsoplæg, fart og stil. Hilde har 
en chance for parhøns, hvor hun kommer for tæt på og de flygter,Hilde respekterer prompte. Hun opnår 
til sidst stand langt ude, avancerer villigt på ordre, men før føreren er med fremme og give ny ordre, 
flygter parhøns. Hilde er tilstrækkelig rolig i opflugt, men går efter i skud. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Yobbo`s Bitten St.bogsnr.: 11910/2006 

Fører: Helge Knudsen Katalog Nr.:  68 

   På stor stubmark i god vind viser Bitten et stort og veldækkende bredsøg i meget høj fart og prima stil 
med højt ført hoved, lang jordvindende galopaktion og halerørelse. Stor intensitet. Makker finder fugl. 
Bitten er lydig og velført. 
   2 slip: Samme gode indtryk af fart og stil, men søgsoplægget ikke helt så optimalt som i 1. Bitten tager 
stand. Avancerer meget trægt på ordre, må animeres flere gange. Påviser ikke vildt. Der er senere en 
chance til et par agerhøns, som vi ikke får udnyttet. 
   I et sidste slip får Bitten hurtigt kontakt med agerhøns, tager kortvarigt stand, men går på og forfølger 
de flygtende fugle. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Theis Aarsbæk Katalog Nr.:  70 

   På stor stubmark i god vind viser Mc Ainè et stort og veldækkende bredsøg med god udnyttelse af 
vinden. Farten er meget høj. Stilen præges af højt ført hoved, lang jordvindende galopaktion og ført hale. 
Hun er lydig og velført. Mc Ainè opnår liggende stand, men parhøns flygter. Mc Ainè er lidt urolig. 
Jagtbar situation. 
   2.slip: Her skummer hun marken af i et stor bredsøg med meget høj fart og prima stil. Makker tager 
stand. Mc Ainè vil ikke sekundere, går over dige, kommer tilbage og bringes til sekundering; men der er 
for meget uro, parhøns flygter og Mc Ainè forfølger. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Bomstærk Djenka St.bogsnr.: 05185/2004 

Fører: knud hansen Katalog Nr.:  71 

   På stor stubmark viser Djenka et stort og veldækkende bredsøg med god udnyttelse af vinden. Farten 
er meget høj, stilen god med højt ført hoved, kraftfuld, jordvindende galop og halerørelse. Djenka er lydig 
og velført, får virkelig alle hjørner og kanter med. Han opnår stand i samme sekund som partner; men 
parhøns flygter og Djenka er her lidt urolig. Senere kommer han for tæt på agerhøne, som flygter og 
Djenka er ikke tilstrækkelig rolig.  
 
 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Irmün`s May Jennie St.bogsnr.: 21638/2004 

Fører: Tommy Pedersen Katalog Nr.:  74 

   På stor stubmark i god vind viser Jennie et tilpas stort og velanlagt bredsøg i høj fart og god stil, der 
præges af hovedføring i eller over ryglinie, god galopaktion og halerørelse. Hun er lydig og velført. 
Jennie tager stand i samme sekund som partner, men parhøns flygter og hun er helt roig i opflugt. 
Senere tager hun liggende stand, avancerer villigt på ordre meget langt, men påviser ikke vildt. Makker 
finder fugl. 
   2.slip: Igen stor stubmark. Søg, fart og stil som 1.slip. Jennie opnår højrejst stram stand ved dige. 
Makker må kaldes til orden for at sekundere, men "glider" alligevel nogle skridt og parhøns flygter, 
Makker forfølger, og øjeblikke efter følger Jennie med. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Mårups Messi St.bogsnr.: 02213/2007 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  74 

   På stub-og rapsmark viser Messi et stort men noget åbent søgsoplæg i høj fart, men den holdes ikke 
slippet ud. Stilen præges af højt ført hoved, lang galopaktion og halerørelse, men der mangler intensitet. 
Messi er velført men noget selvstændig. Han opnår højrejst stram stand. Parhøns flygter før 
avanceordre. Han er helt rolig i opflugt og skud. 
 

                             2. præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjell`s C-Aya St.bogsnr.: N-19042/03 

Fører: Harald B. Nilsen Katalog Nr.:  45 

   På stub- og rapsmark viser Aya et søgsoplæg, som burde have mere bredde og bedre udnyttelse af 
vinden. Farten er høj. Stilen præges af hovedføring i ryglinie, god galopaktion og halerørelse. Aya er 
lydig. Hun når lige at markere, men agerhøne flygter og Aya viser respekt 
   Vi har Aya ude i endnu 3 slip, hvor hun viser bedre søgsoplæg. Fart og stil som før. Hun slutter dagen 
med at gå forbi stående partner. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                118 Flemming Jensen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Klippeøen`s C. Chita St.bogsnr.: 12272/2002 

Fører: Erling Juul Katalog Nr.:  49 

   På stor vintersædsmark i god vind viser Chita et stort bredsøg i meget høj fart og prima stil med højt 
båret hoved, lang, kraftfuld, jordvindende galopaktion og halerørelse. Hun er lydig og velført. Alligevel 
misbruges oplagt chance for parhøns. 
   Vi afprøver Chita endnu 3 gange, og det positive indtryk holdes, helt frem til kræfterne slipper op. Hun 
har en markering, avancerer på ordre, men påviser ikke vildt.Respekterer hare. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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