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

Irsk setter Navn: Unika St.bogsnr.: 05893/2007 

Fører: Kim Jacobsen Katalog Nr.:  75 

Unika anlægger på stub/brak et godt velrevierende bredsøg i god fart, stilen er med en gog langstrakt 
galopaktion og højtbåret hoved, vi har Unika ude i 3 slip mere, hvor hun bevarer sit gode indtryk, hun 
opnår stand i raps, lige da vi når op til Unica prøver hun at sætte parhøns, som letter ud til siden for 
Unica, som viser respekt i opflugt, hun dækkes senere af og der er ro i skud. 
 

                             Fortsætter VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Skovlykkens Hilti St.bogsnr.: 04407/2003 

Fører: Erling W Christensen Katalog Nr.:        

Hilti anlægger i passende fart et godt bredsøg på stub/brak, har i slippet en tendens til at rode lidt på 
jordfært, men bliver kaldt fra, stilen er med en acceptabel galopaktion, mere stræk i aktionen ønskelig, 
hoved i og over ryglinie, 2 og 3 slip bevarer indtryk fra tidligere, har momentvis lidt stop, hvor hun roder 
på jordfært, makkerhund finder fugl. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Diva St.bogsnr.: 18188/2000 

Fører: Gunnar Jensen Katalog Nr.:  77 

Diva anlægger på stub et for det meste velanllagt søg i passende fart, har i slippet en tendens til at 
vende forkert,hvorved søget bliver cirklende, stilen er med en acceptabel galopaktion, mere stræk i 
galoppen ønskelig, hoved i og momentvis under ryglinie.der ses ikke vildt i slippet.2, slip bevarer 
indtryk.3, slip forbedre her sit søg, søger her et stort velrevierende bredsøg, vi har Diva ude i 2 slip mere, 
der ses ikke vildt, Diva trættes tilslut.  
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157 Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Lyngstuas Millienium Polka St.bogsnr.: N02224/00 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  78 

Polka anlægger på græs i starten et stort bredsøg i passende fart, i en acceptabel stil, mere stræk i 
galoppen ønskelig, hoved i ryglinie, som slippet skrider frem bliver Polka noget åben i sit søg, med 
afstikkere frem i terræn.2, slip bevarer her sit indtryk, søget stadig noget åbent. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 24001/204 

Fører: Birgit Jensen Katalog Nr.:  79 

Freja anlægger på græs et noget varierende søg i passende fart, har en del stop og skal animeres en 
del, stilen er med en acceptabel galopaktion, hoved i og under ryglinie, mangler momenvis intensivtet.2, 
slip bevarer her indtryk. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Tsunami St.bogsnr.: 10777/2005 

Fører: Kim Jaobsen Katalog Nr.:  80 

Tsunami anlægger i høj fart et godt bredsøg, stilen er god med en kraftfuld galopaktion og højtbåret 
hoved,2, slip bevarer sit gode indtryk, har en god chance til parhøns som stødes, viser respekt..Vi har 
hende ude i 2 slip mere hvor hun bevarer sit gode indtryk, men vi ser ikke mere vildt. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  81 

Djenka anlægger i god fart et velrevierende bredsøg i god fart og god kontakt til fører. stilen er med en 
god galopaktion og højtbåret hoved, makkerhund finder fugl.2, slip bevarer sit gode indtryk, støder 
parhøns, i første omgang kan Djenka holdes, men han kan ikke dy sig og preller. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

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

Fører: Ole Schmidt Katalog Nr.:  82 

Tilde anlægger i god fart et velrevierende bredsøg, stilen er med en god galopaktion, hoved i ryglinie, der 
ses parhøns i luften ved remisse, hvor Tilde befinder sig, men det er uoverskueligt. 2, slip anlægger her 
et velrevierende bredsøg, stilen skæmmes lidt af hovedføring under ryglinie, opnår stand, da vi når op til 
Tilde letter parhøns bag Tilde.3, slip anlægger her et godt bredsøg, der ses ikke vildt. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Irsk setter Navn: Narefjell E Ruske Sara St.bogsnr.: N14214/06 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  83 

Sara anlægger i Eng/brak et godt jagtsøg i passende fart, der ses en fasan i luften ved remisse, 
uoverskueligt.2, slip på stub/brak anlægger her et noget åbent søg, fokuseret en del på hegn, stilen er 
med en god galopaktion, hoved i ryglinie, der er en god chance til parhøns som makkerhund finder. 
 

                             Udgår VK 
 

 

                                                                                                                157  Lars Nielsen 
                                                                                                         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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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Tjæreborg Prøvedato: 05-04-09 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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                                                                                                         Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 



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

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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