
IS Yobbo`s Calle   Christina Bak 

Calle viser I første slip på brak og stub et stort og arealdækkende søg. Farten er god, og stilen 

tiltalende med hovedet ført i og over ryglinie. Halen føres pænt uden rørelse. Calle bruger  

vinden korrekt. Ingen chance til fugle i slippet. I andet slip samme gode indtryk. Ej heller chance 

til fugle i dette slip. I tredje slip går Calle stort og godt – samarbejder godt med sin fører. 

I slippet forekommer enkelte kovendinger i højre side. Chance til parhøns der ikke udnyttes. 

I fjerde og sidste slip stadig stort og godt. Ikke yderligere chance til fugle. 

Ingen præmie 

 

 

 

 

IS Steinfossen`s Na-Kari   Villy Howden 

Na-Kari viser på dagen I 3 slip et noget snævert anlagt søg, uden fornøden terrændækning. 

Farten er jævn – momentvis dog god. Der mangler bredde og fremdrift i søget, og Na-Kari 

virker endnu ikke rigtig vågen. I andet slip går han sig dog en smule op, men det rækker ikke 

rigtig –  heller ikke i ungdomsklasse. 

Ingen præmie UK 

 

 

 

 

IS Yobbo`s Centa    Harald B. Nielsen 

Centa viser I første slip et passende stort søg i god fart Hovedet føres oftest I ryglinie, og 

periodevis under. Virker noget interesseret i jordfært. Momentvis viser hun en rigtig god 

aktion. I andet slip samme indtryk, men viser dog i glimt en ganske glimrende stil. I tredje 

slip samme indtryk. Har på dagen ikke chance til fugle. 

Ingen præmie UK 

 

 

 

IS Krageredens  Maggie   Kent Madsen 

Maggie viser i første slip på stub et meget stort og velanlagt søg. Enkelte kovendinger  

forekommer. Stilen er rigtig tiltalende med højt ført hoved.Galopaktinen er langstrakt og 

friktionsfri. Fører melder stand, men vi ser intet da hun selv løser ud efter at være presset 

af makkerhunden.  I andet slip samme gode indtryk – alt ok. I tredje slip går hun længe 

med stor intensitet. Holder fart og stil slippet igennem. Chance til parhøns i slippet.Maggie 

afprøves i yderligere et slip – har en kortere haretur. 

Ingen præmie UK 

 

 

IS Yobbo`s Chester    Helge Knudsen 

Chester viser i første slip på stub et passende stort og velanlagt søg. Farten er passende, og  

stilen er god. Periodevis tager`han dog en slapper, og sænker herunder hovedet. Ku godt 

gå med mere snert og intensitet. Har i første slip chance til parhøns. Viser i slippet fin 

respekt for springende hare. I andet slip samme søg,stil og fart som i første slip. 

Ikke yderligere chance til fugle. 

Ingen præmie UK 



 

 

 

 

 

 

IS Søndenåhaugen`s Affi    Villy Howden 

Affi viser I første slip på stubmark et passende stort og velanlagt søg. Farten er god, og stilen  

tiltalende. Går dog med en smule anstrengt forbensaktion. Kontakten til føreren god. Har i  

slippet chance til parhøns. I yderligere 3 slip samme indtryk. Der kunne godt ønskes mere 

snert og intensitet i Affi`s arbejde. Virker endnu ikke 100% vågen. 

Ingen præmie UK 

 

IS Settermosens Alice/kaldes Molly   Kent Madsen 

Molly viser i starten af  første slip på særdeles stor stubmark et meget stort og ganske 

velanlagt søg – helt til kanterne. Fart og stil i høj klasse. 

 Desværre vælger hun derefter at tage en meget stor 

afstikker langt ud i terrænet. Langt ude opnår hun stand – rykker flere gange og opnår 

ny stand. Fører får besked på at hente hende, men inden da løser hun ud og vender på 

eget initiativ tilbage. Vi ser ingen fugle i slippet. I andet slip viser  hun igen et godt og 

velanlagt søg i starten af slippet.  

vælger dog igen at tage en afstikker ud i terrænet. Makkerhunden udnytter hendes fravær 

til at påvise parhøns på anvist terræn. I tredje slip opnår hun stand i skrub, og rejser villigt 

på ordre parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud.  

2. præmie ÅK 

 

IS Yobbo`s Balder   Helge Knudsen 

Balder viser i første slip på stor stubmark et passende stort og ganske velanlagt søg i god 

fart. Stilen er tiltalende, og kontakten til føreren god. I andet slip på stub og majs har  

Balder under lidt vanskelige forhold 2x chance til fasan der ikke udnyttes.  I tredje slip 

i brak og remise opnår Balder stand samtidig med - og meget tæt på -  makkerhunden. Efter 

afvikling af makkerhundens stand tror Balders fører desværre ikke rigtig på hunden. 

Der var fugl i området. I fjerde slip i majs har Balder yderligere chance til fasan uden 

at vi opnår noget positivt. 

Ingen præmie ÅK 

 

 

IS Heggelifjellets Juice    John Bak 

Juice viser i første slip på stubmark et stort og meget velskolet søg. Søger fortrinligt for sin fører. 

Farten er god og stilen oftest fortrinlig. Kan dog periodevis gå med lidt lav hovedføring (dryptud), 

og får selvfølgelig herunder en lidt kort forbensaktion. Viser enkelte gange nogen interesse for 

makkerhunden. I andet slip i krat søger Juice godt. Har chance til fasan i slippet. I tredje slip 

på stub viser Juice igen et stort og velanlagt søg, men makkerhunden påviser fugl på terrænnet. 

Ingen præmie ÅK 

 

 

 

 



IS Narefjell, s C-Aya   Harald B. Nilsen 

Aya viser I første slip på stubmark et passende stort søg, der dog periodevis er noget åbent anlagt. 

Farten er god. Stilen præges af, at Aya fører hovedet i ryglinie og derunder. God kontakt til fører. 

Ingen fugle i slippet. I andet slip søger Aya passende stort og godt på stub og i majs. Har i slippet 

2x chance til fasan. Afprøves i yderligere et slip – også i majs – og har yderligere her chance til 

fasan uden at vi opnår noget positivt. 

Ingen præmie ÅK 

 

 

IS Super Mac    Villy Howden 

Super Mac afprøves i første slip i lidt svært overskueligt terræn – krat – og søger her passende 

stort i god kontakt til fører. Senere i slippet på stub viser han et godt anlagt søg i god stil. Farten 

god. Makkerhunden opnår liggende stand, og Super Mac vælger at ignorere dette og går råt forbi 

sin makker og bringer dennes fugle til flugt. Super Mac forfølger -  

Ingen præmie ÅK 

 

 

IS Unika   Kim Jakobsen 

Unika viser i første slip i ”krat” et passende stort søg i god kontakt til sin fører. Senere i slippet på 

stub viser hun et stort og meget velanlagt søg i fortrinlig stil. Går vedvarende med meget høj hoved- 

føring. Opnår liggende stand, men makkerhunden går foran og bringer Unika`s fugle til flugt. Viser 

fuld respekt for de flygtende fugle. I andet slip på stub viser hun et stort og særdeles velanlagt søg. 

Opnår her en flot højrejst stand. Fører gir`bare en enkelt rejseordre på lang afstand, og Unika rejser 

kontant og præcist parhøns. Viser fuldkommen ro i opflugt og skud. 

1. Pr. ÅK 

 

 

IS Fuzzy  David Højgaard ( fører Ole Smith ) 

Fuzzy viser i første slip på stub et passende stort søg i god stil – virker periodevis dog lidt slap. 

Fører bruger fløjten en del. Opnår højrejst stand på stubben nær læhegn. Avancerer villigt på 

ordre og rejser præcist parhøns. Ro i opflugt og skud. 

I andet slip i brak og skov viser han et passende stort søg i et godt arealdækkende søg. Har her  

chance til fasan. I tredje slip på stub går han som i første slip – der savnes snert og intensitet. 

Virker utrænet.  

2.Pr. ÅK 

 

 

 

 

 

 

 


