
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

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

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  84 

 
Dona starter på græsmark. Straks efter Donna er sluppet støder den sammen med makkerhunden en 
hare, Donna kan holdes.  
2. slip på stub og rapsmark anlægger Dona et meget stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. 
Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedfføring, lang jordvindende galopaktion, lidt kedelig haleføring 
uden bevægelser. Opnår stand ved hegn, før vi når frem flygter parhøns på den anden side af hegnet. 
Rolig i opflugt.  
Dona afprøves i yderligere 3 slip på stub og græsmark. Bevarer det gode indtryk. Holdes for hare. Slutter 
med stand, da rejseordre gives letter parhøns præcist foran Dona, rolig i opflugt og skud. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Irsk setter Navn: Irmüns May Jennie St.bogsnr.: 21638/2004 

Fører: Tommy Pedersen Katalog Nr.:  85 

 
Jennie starter på græsmark. Straks efter Jennie er sluppet støder den sammen med makkerhunden en 
hare, Jennie forfølger denne langt. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Irsk setter Navn: Klippeøens C. Tjaco St.bogsnr.: 12274/2002 

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  86 

 
Tjaco starter på græs og majsstub. Anlægger et passende stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. 
Farten og stilen er god med høj hovedføring, en lidt tung kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden 
bevægelser. Opnår stand, da rejseordre gives letter parhøns præcist foran Tjaco, rolig i opflugt og skud. 
Kan holdes da makkerhunden har stand.  
2. slip på stubmark går Tjaco som i 1. omgang.  
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Irsk setter Navn: Klippeøen´s C. Sill St.bogsnr.: 12271/2002 

Fører: Erik Rimmen Katalog Nr.:  87 

 
Sill starter på græsmark. Søget er i starten lidt snævert anlagt, dette bedres dog til at blive passende 
stort og velanlagt. Farten og stilen er god med høj hovedføring, lidt kort dog energisk galopaktion, pæn 
haleføring med bevægelser. Sekunderer spontant makkerhunden. Slutter med stand, avancerer 
behersket og rejser præcis fasan. Rolig i opflugt og skud.  
I 2. omgang på stubmark går Sill som i 1. omgang. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Irsk setter Navn: Yobbo´s Balder St.bogsnr.: 11907/2006 

Fører: Helge Knudsen Katalog Nr.:  88 

 
Balder starter på majsstub. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Har en 
enkelt afstikker ud langs hegn. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring, lang kraftfuld 
galopaktion, lidt høj haleføring med bevægelser.  
Afprøves i yderligere 2 slip på stub og i sennepsmark. Går som i 1. omgang. Mærker fært, går hårdt frem 
og får enlig agerhøne på vingerne, er noget urolig i opflugt, kaldes til orden. Har yderligere en chance til 
parhøns. 
 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

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

Fører: Torben Reese Katalog Nr.:  89 

 
Glenn starter på majsstub. Går i et stort og for det meste velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er 
høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser.  
Glenn afprøves i yderligere 3 slip på stub og i sennepsmark. Går som i 1. omgang. Glenn har chance til 
2 gange parhøns og 1 fasan.  
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Irsk setter Navn: Rødrypa´s Riders on The Storm St.bogsnr.: 20550/2005 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  90 

 
Storm starter på stubmark. Anlægger et meget stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er 
høj, stilen er fortrinlig med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. 
Chance til parhøns som makkerhunden finder. Opnår stand, løser selv. Makkerhunden kommer til og 
finder parhøns i området hvor Storm havde stand.  
Storm afprøves i yderligere 2 slip på stubmark, går som i 1. omgang. Viser respekt for hare. 
Makkerhunden finder parhøns.  
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

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

Fører: Per Pedersen Katalog Nr.:  91 

 
Messi starter på stubmark. Anlægger en noget varrierende og især i starten lidt tilfældigt søg, dette 
bedres dog mod slutningen af slippet. God kontakt til føreren. Farten er god, stilen er smuk med høj 
hovedføring, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Føling med parhøns som flygter. 
Messi respekterer. Senere stand, parhøns letter før vi når frem. Respekterer.  
Messi afprøves i yderligere 2 slip på stub og i sennepsmark. Søget er ny passende stort og ganske 
velanlagt. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                Erling Clausen / 106 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
 

 

                                                                                                                      
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



 


