DISK VK 27.03.2011
Til 2. heat overgår i lodtrækningsrækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Freja
Flemming Jensen
Lohmann`s Jaffa Frank Krøyer
Unika
Kim Jakobsen
Dona
Torben Reese
Debbi
John Skovgaard Nielsen
Mårup Klip
Erik Rimmen

Freja – Jaffa
Begge starter med at slå bagud i terrænet. Senere bedres søget for begge. Jaffa over Freja
stilmæssigt. Freja går med en kort forbensaktion – der mangler afspark.
Jaffa over Freja.
Unika – Dona
Unika viser et stort og særdeles velanlagt søg – udnytter vinden på bedste vis. Dona starter med
at slå bagud i terrænet.
Unika over Dona.
Debbi - Klip
Debbi starter stort og godt i en smuk stil. Klip kovender, og søger med lidt lav hovedføring.
Debbi over Klip.

Rangering efter 2. heat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unika
Jaffa
Debbi
Dona
Klip
Freja

Under hensyntagen til formiddagens afprøvning og afprøvningen foretaget i 2.heat sættes
Freja af her som 6. vinder.
Klip-Dona
Begge søger godt. Klip går momentvis med lidt lav hovedføring. Dona viser et velanlagt søg i
bedre stil.
Klip 5. vinder

Dona-Debbi
Debbi søger stort og godt i en tiltalende stil. Dona starter godt, men kovender og slår tilbage i
terrænet.
Dona 4. vinder
Debbi-Jaffa
Jaffa søger stort og erfarent. Udnytter terræn og vind på bedste vis. Debbi vender flere gange
tilbage til sin fører.
Debbi 3.vinder
Jaffa-Unika
Jaffa søger meget stort, men fører i en del af slippet hovedet i skulderhøjde. Unika viser også et
stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Unika søger i hele slippet med høj hovedføring –
lægger stilmæssigt over Jaffa.
Jaffa. 2. vinder
Unika 1. vinder.

Motivering Placering DISK Hovedprøve 27.03.2011

6 Vinder

Freja

Flemming Jensen, Hirtshals

Freja er en hund af passende format. Har på dagen en god fugletagning.
Placeringen er betinget af, at hunden på dagen er fremvist i for god
foderstand.
5. Vinder

Mårup Klip

Erik Rimmen, Lønstrup

Klip er en hund af god format. Placeringen er betinget af, at Klip på
dagen har en stilmæssig anmærkning på noget lav hovedføring.
4. Vinder

Dona

Torben Reese, Ruds Vedby

Dona er en hund af godt format. Har på dagen søgt i en tiltalende stil.
Placeringen på dagen er betinget af minusser på søget.
3. Vinder

Debbi

John Skovgaard Nielsen, Ullerslev

Debbi er en hund af stort format. Har på dagen vist smuk stil, men må
i matchningen se sig slået af hunde af større format.
2. Vinder

Lohmanns Jaffa Frank Krøyer
Jaffa er en hund af meget stort format. Viser i matchningen et meget stort
velanlagt søg i høj fart. Må se sig slået af en stilmæssigt bedre hund.

1. Vinder

Unika Kim Jakobsen
Uden anmærkninger på dagen. Har vist et klassesøg i bedste fart og meget
flot stil. Jagter vedvarende for sin fører i god kontakt. Udnytter vind og terræn
på bedste vis.
Unika tildeles fortjenstfuld CACIT.

Skive den 2. maj 2011
Jan Espersen, ordf.
Jørgen Jensen
Jens Hansen

