
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Knud Hansen Katalog Nr.:  101 

Bomstærk Djenka starter på vintersæd, senere raps i modvind og anlægger et veltilrettelagt søg med 
gode udslag og vender oftest korrekt i vinden. Der er passende afstand mellem slagene. Farten er høj og 
stilen god med hovedføring i niveau med ryglinje, kraftfuld galopaktion, kedelig haleføring. 
Makkeren finder parhøns som Djenka også havde en god chance til. 
2. slip på raps i modvind; søg, fart og stil som foregående slip. Den opnår højrejst stand, der gives flere 
ordrer og parhøns flygter ret foran den. Den preller.  
 

                             Udgår VK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Lohmann´s Jaffa St.bogsnr.: 06083/2004 

Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.:  102 

Lohmann´s Jaffa starter på vintersæd, senere raps i modvind anlægger et stort, offensiv og flot søg med 
korrekte vendinger. Farten er meget høj og stilen fortrinlig med høj hovedføring, langstrakt galopaktion 
og velbåret hale. Den viser sig hareren. Den opnår stand, rykker en enkelt gang, ny stand. Den går villig 
frem på ordre og rejser præcis parhøns. Den er rolig i opflugt og skud. 
2. slip på vintersæd i modvind; her fortsætter Jaffa stort og flot slippet ud.  
 

                             Fortsætter VK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Rødrypa´s Riders on the storm St.bogsnr.: 20550/2005 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  103 

Rødrypa´s Riders on the storm starter på raps i modvind med at gå ret frem i vinden, kaldes tilbage og 
slår nogle gode slag på marken for herefter at anlægge et noget tilfældig søg, især ud på den ene kant. 
Den vender oftest korrekt i vinden. Farten er god og ligeledes er stilen, hvor hovedet føres højt, tung 
hanhunde galopaktion og velbåret hale. 
2. slip på raps i modvind, her bedres søget uden den bliver prangende. Fart og stil som foregående slip. 
Makkeren påviser parhøns. 
3. slip i eng i modvind; den forsætter som i 2. slip, men mod slutningen af slippet slipper kræfterne op. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Settermosen´s Alice St.bogsnr.: 07564/2007 

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  104 

Settermosen´s Alice (Molly) starter på raps i modvind og stikker ret frem i terrænet, kaldes til orden og 
anlægger herefter et godt jagtsøg foran sin fører og vender oftest korrekt i vinden. Farten er acceptabel 
og ligeledes er stilen, hvor hovedet i starten føres i niveau med ryglinje, senere under. Galoppen er 
vuggende og halen hængende. Den har nogle markeringer. Senere stand, som den selv løser. 
2. slip på vintersæd, senere eng i modvind; Molly går sig her betydelig op m.h.t. søg, fart og stil. 
Makkeren finder parhøns. 
3. og 4. slip i eng, på vintersæd i modvind; fortsætter takterne fra foregående slip. Makkeren finder i 3. 
slip parhøns – en god chance. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Erik Rimmen Katalog Nr.:  105 

Klippeøen´s C.Sill starter på raps i modvind og anlægger et acceptabel søg i starten, senere bliver søget 
i mindste lag, hvor udslagene kunne være dybere. Den vender oftest korrekt i vinden. Farten er fra 
acceptabel til god, ligeledes er stilen, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen, god galopaktion og 
velbåret hale. Den har en del markeringer og ved remise har den en god chance til en fasan som ikke 
udnyttes. 
2. slip i raps i modvind; her går Sill sig op søg, fart og stil mæssig, uden det dog bliver prangende. Den 
opnår føling med fært og sænker hovedet og får ikke sat parhøns, der flygter. Den er rolig. 
3. slip på vintersæd i modvind; den fortsætter som i sidste slip. Makkeren finder parhøns i kanten af 
marken. En god chance som Sill også havde. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Skovlykke´s Sille St.bogsnr.: 05884/2007 

Fører: Erling W. Christensen Katalog Nr.:  106 

Skovlykke´s Sille starter på raps i modvind og anlægger et meget tilfældigt søg. Farten er meget høj og 
stilen er fortrinlig med høj hovedføring, langstrakt galopaktion, kedelig haleføring. Den respekterer to 
gange hare i slippet. Den har en god chance til en fasan i kanten af remise, som ikke udnyttes. 
2. slip i eng i modvind; her er søget knap så tilfældigt som i foregående slip. Den støder et par høns i god 
vind, respekterer prompte, men kan dog ikke nære sig og preller hønsene.      
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Kragereden Debbi St.bogsnr.: 13553/2007 

Fører: John Skovgård Hansen Katalog Nr.:  107 

Kragereden Debbi starter på raps i modvind og anlægger et meget stort og veldækkende søg fra kant til 
kant, hvor vind og terræn udnyttes på bedste vis. Farten er meget høj og stilen er fortrinlig med høj 
hovedføring, langstrakt galopaktion, lidt kedelig haleføring. Den sekunderer spontan to gange makkerens 
resultatløse stande. Den opnår i hjørnet af marken liggende stand og som rejseordre skal gives, flygter 
parhøns ret foran Debbi. Den er rolig i opflugt og skud. 
2 slip på vintersæd i modvind, den forsætter sine gode takter fra foregående slip. Den opnår liggende 
stand og avancerer behersket på ordre uden at påvise vildt. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Irsk setter Navn: Janäs Essoess St.bogsnr.: S51093/06 

Fører: Ylva Lannge Katalog Nr.:  108 

Janäs Essoess starter på raps i modvind og anlægger et stort og flot søg fra kant til kant, hvor vind og 
terræn udnyttes på bedste vis. Farten er meget høj og stilen er fortrinlig med høj hovedføring, langstrakt 
galopaktion og velbåret hale. Den har to kraftige markeringer, som den selv løser. Den dækkes af ved 
makkerens liggende stand. Den har en god chance til parhøns, som makkeren finder her. 
2. slip på vintersæd, senere eng i modvind; her går den som tidligere, stort og flot. Den har en stand, 
hvor den villig avancerer på ordre uden at påvise vildt. Senere i engen støder den parhøns og preller. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

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

Fører: Frank Krøyer Katalog Nr.:  109 

Settermosen´s Alba starter på raps i modvind og slår meget langt ud langs bagkanten af marken og 
opnår stand på tilbagevejen. Standen holdes længe, da makkerens situation afvikles først. Da jeg 
kommer frem, løser Alba og tager ny stand. Her letter en lærke og føreren og jeg tro begge, at det var 
den, Alba stod for. Alba rykker frem og opnår ny stand, som føreren melder. Her flygter parhøns ret foran 
Alba, som er rolig under opflugt. Jeg skyder ikke i denne situation, da pistolen svigter. Farten er høj og 
stilen er fortrinlig med høj hovedføring, god galopaktion og velbåret hale. 
2. slip på vintersæd i modvind, her anlægger den et godt søg med brede udslag og passende afstand 
imellem. Fart og stil som tidligere. Den opnår stand og som føreren nærmer sig, glider den frem og opnår 
ny stand. Den avancere på ordre og opnår ny stand ved vejkant. Et par sekunder herefter flygter 
singlehøne ret foran hunden fra den anden side af vejen. Jeg skyder ikke, da jeg håber, makkeren stadig 
er tilbage og rejsning kan vises. Det er ikke tilfældet. Alba dækkes af og den er rolig i skuddet. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 28-03-10 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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