
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Pointer Navn: Fugledes Platin St.bogsnr.: 06317/2010 

Fører: Henrik Christensen Katalog Nr.:  21 

Platin fremviser et stort anlagt bredsøg, som kunne ønsket mere regelbunden. Farten god. Stilen god, 
med hovedføring over skulderhøjde og haleføring uden bevægelse. God galopaktion. Er lydig. 
Platin prøves fire omgange mere, fortsætter som i første slip. Af og til bliver Platin lidt afhængig af 
makker, men i de sidste slip går han helt selvstændig, slutter godt, har på dagen haft chancer til fugl, 
som ikke udnyttes. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Breton Navn: Fønsvig Devil 
St.bogsnr.: 
067921/2009 

Fører: Torben P. Pedersen Katalog Nr.:  22 

Devil slippes på stubmark, fremviser et stort anlagt bredsøg, som kunne ønskes mere regelbunden. 
Farten god. Stilen god, med hovedføring over skulderhøjde og god galopaktion. Er lydig. 
Devil prøves to omgange mere, fortsætter som i første slip. Stand som holdes længe, men er meget 
træg i sin avance, påviser ikke vildt. Senere får Devil føling med parhøns, som løber fra hinanden, 
herved støder Devil agerhønsene og går efter. Slutter dagen, med at støde fasan. Ro i opflugt.  
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Erica St.bogsnr.: 11463/2009 

Fører: Ulrik Kjærsgaard Katalog Nr.:  23 

Erica slippes på stor stubmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand mellem 
slagene. Farten god. Stilen god , med hovedføring ove skulderhøjde og pæn haleføring. Lidt kort 
forbensaktion. Stram stand for parhøns. Rejser godt og præcist. Ro i opflugt og skud. Er lydig. 
Erica prøves en omgang mere, fortsætter som i første slip. 
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                                                                                  JørgenJensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Ginkgo St.bogsnr.: 11462/2009 

Fører: Alex Røge Hermansen Katalog Nr.:  24 

Ginkgo slippes på stubmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand mellem 
slagene. Farten god. Stilen god, med hovedføring i skulderhøjde, halen føres uden bevægelse. Lidt kort 
forbensaktion. Stand, udløser selv og roder enlig agerhøne op. Acceptabel rolig i opflugt. Herefter støder 
Ginkgo enlig agerhøne, viser omgående respekt. Er lydig. 
Ginkgo prøves to omgange mere, fortsætter som i første slip, men hen på dagen har Ginkgo mange stop 
og roden på fært. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Kragereden`s Moneypenny St.bogsnr.: 03588/2010 

Fører: Palle Krag Katalog Nr.:  25 

Penny slippes på stub/brakmark, fremviser et stort og for det meste godt anlagt bredsøg, men har et par 
afstikker frem i marken. Farten høj. Stilen god, med hovedføring over skulderhøjde og halerørelse. God 
galopaktion. Støder parhøns. Ro i opflugt. Er lydig. 
Penny prøves to omgange mere, men nu søger Penny stort og regelbunden. Får føling med parhøns, 
som kommer på vingerne. Ro i opflugt. Fortsætter stort og godt, men kommer ikke for fugl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ingen præmie UK 

 

                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Erin vom Kapellenpfad (Eddie) St.bogsnr.: 00147/2011 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  26 

Eddie slippes på stub/brakmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand 
mellem slagene og god udbyttelse af vind og terræn. Farten god. Stilen god, med hovedføring over 
skulderhøjde og halerørelse. God langstrakt galopaktion. Er lydig. 
Eddie prøves tre omgange mere, fortsætter som i første slip. Går efter overflyvende agerhøne. Slutter 
dagen med at misbruge oplagt chance til fasan. Ro i opflugt. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Pointer Navn: Fugledes Odett St.bogsnr.: 14263/2009 

Fører: Flemming Fuglede Jørgensen Katalog Nr.:  27 

Odett slippes på majsmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand mellem 
slagene. Farten god. Stilen god, med hovedføring over skulderhøjde,halen føres uden bevægelse. God 
galopaktion. Stand for parhøns, som letter uden Odett er skyld deri. Accebtabel ro i opflugt. Senere 
stand for parhøns, men makkerhunden er i samme område og parhøns letter. Ro i opflugt. Senere letter 
fasan i området, men situationen er uoverskuelig. 
Odett prøves to omgange mere, fortsætter som i første slip. Stand to gange, avancerer villigt, men 
påviser ikke vildt, der var fugl i slippet.  
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Mårup`s Messi St.bogsnr.: 02213/2007 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  28 

Messi slippes på majsmark, fremviser et stort og alt for åbent bredsøg. Farten god. Stilen god, med 
hovedføring over skulderhøjde og pæn haleføring. God galopaktion. Er noget ulydig. 
Messi prøves to omgange mere, men nu søger Messi i et godt anlagt bredsøg og er godt i hånd. 
Sammen med makker får de parhøns på vingerne. Her burde Messi vise respekt, er alt for urolig i 
opflugt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ingen præmie ÅK 

 

                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Rødrypas Riders on the Storm St.bogsnr.: 20550/2005 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  29 

Storm slippes på stor majsmark, fremviser et stort søg, helt uden plan, langt fra sin fører. Farten god. 
Stilen god, med hovedføring over skulderhøjde og pæn haleføring. God galopaktion. Er ulydig. 
Storm prøves en omgang mere, kan nu holdes på anvist terræn, men det er tydeligt, at hund og fører har 
talt sammen efter første slip og herved bliver det lidt uskønt at se på. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Irsk setter Navn: Kirstinekjær D Eddie St.bogsnr.: 06716/2009 

Fører: Gunnar Jensen Katalog Nr.:  30 

Eddie slippes på majsmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand mellem 
slagene. Farten god. Stilen god, med hovedføring i skulderhøjde og pæn haleføring. God galopaktion. 
Ved mose får Eddie kort stand for fasan, som letter. Ro i opflugt. Der var et par agerhøns på anvist 
terræn. 
Eddie prøves en omgang mere, fortsætter som i første slip. Sammen med makker, får de parhøns på 
vingerne. Eddie preller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ingen præmie ÅK 

 

                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Pointer Navn: Fugledes Merlot St.bogsnr.: 03490/2009 

Fører: Flemming Fuglede Jørgensen Katalog Nr.:  31 

Merlot slippes på stor majsmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg, med passende afstand 
mellem slagene og god udnyttelse af vind og terræn. Farten høj. Stilen god, med høj hovedføring og 
pæn haleføring. God galopaktion. Stand for parhøns. Rejse præcist parhøns. Ro i opflugt og skud. Kan 
holdes for rådyr. 
Merlot prøves en omgang mere,  fortsætter som i første slip. Har en kort markering, men udløse hurtigt. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

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

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  32 

Djenka slippes på brakmark, fremviser et stort og godt anlagt bredsøg. Farten tilpas. Stilen god, med 
hovedføring i skulderhøjde og pæn haleføring. God galopaktion.Der var ikke fugl i slippet. 
Djenle prøves to omgange mere, fortsætter som i første slip. Slutter dagen med at misbruge flere 
chancer til fugl. 
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                                                                                  Jørgen Jensen 119                                            

                                                                          Dommerens navn og nummer 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vendsyssel Prøvedato: 25-03-11 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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                                                                          Dommerens navn og nummer 

 


