
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Gaudy St.bogsnr.: 15469/2003 

Fører: Niels Erik Krüger Katalog Nr.:  9 

Afprøves i roer. Afsøger marken i et godt anlagt jagtsøg, med tilpas brede udslag. Farten er høj. Stilen 
god med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt halerørelse.  
Har chance for enlig agerhøne som makker finder. 
 
Afprøves i yderligere 4 slip i roer og tilslut på opharvet stub. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og 
stil angår. I 2. slip letter agerhøne et godt stykke foran Gaudy, som ikke har chance for denne fugl. Når 
kort efter lige at markere agerhøne, inden den letter ret foran Gaudy. Ro i opflugt. 
Har i 3. og 4. slip chance for agerhøns, som ikke udnyttes. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Tilde St.bogsnr.: 02064/2000 

Fører: Ole Schmidt Katalog Nr.:  10 

Afprøves i roer. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Farten er høj. Stilen god med hovedet ført 
i niveau med ryglinjen og derover, tilpas stræk i galoppen, samt halerørelse. Opnår stand. På ordre 
rejser Tilde villigt og præcist enlig agerhøne i to tempi. Er rolig i opflugt og skud. Apporterer korrekt. 
 
Tilde afprøves i yderligere 2 slip, henholdsvis i roer og tilslut på opharvet stub. Bevarer der gode indtryk 
hvad søg, fart og stil angår. Går dog lidt ned i fart i sidste slip. Har i 2. slip chance for agerhøns som ikke 
udnyttes. Kaldes fra hare i sidste slip.   
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Dona St.bogsnr.: 01563/2004 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  11 

 Afprøves i roer. Afsøger marken i et stort og offensivt søg, med brede udslag. Farten er meget høj. 
Stilen god med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Opnår stand.  
Lige inden rejseordre flygter agerhøne ret foran Dona. Fuglen flyver meget lavt og kan ikke fældes. Der 
skydes i luften. Dona er rolig i opflugt og skud. 
 
Afprøves i yderligere 1 slip i roer. Støder enlig agerhøne som prelles kort, inden hun kaldes til orden.   
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  12 

Slippes i roer. Afsøger marken i et meget bredt anlagt søg.  
Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved, kraftfuld og langstrakt galopaktion, samt halerørelse.  
Har chance for agerhøne som makker finder.  
 
Afprøves i yderligere et slip i roer. Søg, fart og stil som første slip. Søger hen imod stående makker og 
burde have sekunderet. Makker rejser agerhøne uden tilladelse, som Messi preller langt, sammen med 
makkeren. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Settermosen Alba St.bogsnr.: 07561/2007 

Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.:        

Afprøves i roer. Afsøger marken i et meget bredt og offensivt søg. Stilen god med højt båret hoved, 
langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Har oplagt chance for agerhøne som trædes op bag hunden. 
 
Alba afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. Har i 2. slip oplagt 
chance for agerhøne, som ikke udnyttes. I 3. slip når Alba lige at markere agerhøne, inden den letter 
uden hunden skyld. Ro i opflugt.  
Opnår senere i slippet stand. Prøver at sætte fuglen, som står af. Ro i opflugt. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

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

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  14 

Afprøves i roer. Afsøger marken i et godt jagtsøg, med tilpas brede udslag foran føreren.  
Har en periode midt i slippet, hvor søget kunne ønskes bredere anlagt.  
Farten er tilpas høj. Stilen god med højt båret hoved, tilpas stræk i galoppen, samt halerørelse. 
Har oplagt chance til agerhøne, som føreren træder op bag hunden. 
 
Djenka Afprøves i yderligere et slip i roer. Søger hér stort og bredt slippet igennem.  
Fart og stil som i 1. slip. Opnår stand. Da makker kommer tæt på Djenka, rejser han en agerhøne uden 
tilladelse. Preller langt. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Klippeøens Tjako St.bogsnr.: 17274/2002 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  15 

Slippes i roer. Søger meget stort og offensivt, hvor der kunnes ønske bedre kontakt til føreren. 
Farten er høj. Stilen god med højt båret hoved, kraftfuld og langstrakt galopaktion, samt halerørelse. 
Makker opnår stand, og Tjanko søger et stykke fremme i terrænet, og er her svær at få kontakt med. 
Senere i slippet sekunderer Tjanko spontant makker på lang afstand.  
Har lille chance for agerhøns, som makker finder et stykke ude i venstre side af marken. 
 
Afprøves i yderligere 3 slip i roer og tilslut på opharvet stub. Søg, fart og stil er godt anlagt slippene 
igennem og Tjako arbejder hér i god kontakt med sin fører. 
I 2. slip når Tjako lige at markere agerhøne, inden den flygter. Ro i opflugt.  
Har i 3. slip chance for fugl, som makker finder. 
 
                              Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Lohmans Jaffa St.bogsnr.: 06083/2004 

Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.:  16 

Afprøves i roer. Søger i et særdeles godt anlagt jagtsøg, hvor terræn og vind udnyttes på bedste vis. 
Farten er høj. Stilen nydelig med højt båret høved, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. 
Opnår stand. Løser selv, undersøger fært i området og fortsætter sit søg. Slutter slippet med at tage 
stand et stykke ude i venstre side af marken. Lige inden føreren er fremme, rykker Jaffa under vin og 
negler fuglene. På ordre rejser Jaffa villigt og præcist to agerhøns. Er rolig i opflugt og skud. Apporterer 
korrekt. 
 
Jaffa afprøves i yderligere 1 slip på opharvet stub. Bevarer det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Irsk setter Navn: Sheantullagh Glenn St.bogsnr.: 03659/2002 

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  17 

Slippes i Roer. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Farten er høj. Stilen god med hovedet ført i 
niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt livlig halerørelse. 
Har chance for 2 x agerhøns, som trædes op bag hunden. 
 
Glenn afprøves i yderligere 3 slip i henholdsvis roer og tilslut på opharvet stub. Bevarer det gode indtryk 
hvad søg, fart og stil angår. Har chance for agerhøne som makker letter i 3. slip. Ignorerer hare på 
opharvet stub.  
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Mogens Vestergaard Hansen / 114 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Vinderklasse / Nysted / Lolland Prøvedato: 26-09-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
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