
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Razzledazzle St.bogsnr.: 23366/2008 

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  74 

Razzledazzle (Razza) starter på stub i modvind på en lille trekant, hvor søget er lidt cirklende, senere på 
større mark anlægges et noget fremadrettet søg, hvorved parhøns forbigåes. Farten er høj. Stilen er 
fortrinlig med høj hovedføring, god kraftfuld galopaktion og velbåret hale med bevægelser. Den 
fortsætter med ny makker og har i starten svært ved at frigøre sig fra fært. Herefter bliver søg, fart og stil 
som tidligere. Den forbigår endnu et par høns. 
Razza er ude i 5 slip mere og bevarer til stadighed fart og stil. Søget bedres med gode udslag. I 3. slip 
støder den en hare, som følges godt ud af terrænet. I 5. slip får den føling med parhøns og får disse 
rodet op og forfølger disse. I 6. slip forfølger den to gange råvildt ud af terrænet. 
 
Tildeles emnepokalen. 
 

                             Ingen præmie UK 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Vilslev Josefine St.bogsnr.: 14625/2008 

Fører: Flemming Vilslev Katalog Nr.:  75 

Vilslev Josefine starter på en lille trekantet stub i modvind og anlægger et cirklende søg som bedres på 
større mark til at være velanlagt med gode brede udslag med passende afstand imellem. Farten er god 
til høj og stilen er god med hovedet i niveau med ryglinjen, velbåret hale. Den mærker fært og kommer 
for tæt på parhøns som flygter. Den viser respekt. 
Josefine er ude i 4 slip mere på græs, raps i modvind og bevarer søg, fart og stil – faktisk er søget og 
stilen bedst i dens sidste slip. I 3. slip forbigår den parhøns. I 5. slip finder makkeren parhøns som 
Josefine også havde chance til. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Kistinekær D. Eddie St.bogsnr.: 06716/2009 

Fører: Gunnar Jensen Katalog Nr.:  76 

Kistinekær D. Eddie starter på stub i modvind og anlægger et noget variende søg - når den er bedst, er 
udslagene gode og afstanden passende. Farten er acceptabel til god. Stilen er varierende med 
hovedføring i og omkring rygniveau. Den har en god chance til et par høns, som den forbigår. 
2. Slip i mosekant i bagvind / græs i modvind; her går den stort og godt med gode brede udslag, god stil 
og fart. Den har her en kort haretur. 
Den er ude i ydereligere 3 slip vintersæd, raps i modvind, hvor søg, fart og stile er som i 2. slip. 
I 3. slip kan den holdes for hare, den forbigår singel høne og følger sluttelig hare ud af terrænet. I 4. slip 
påviser makkeren parhøns, som Eddie også havde chance til. I 5. slip får den føling med parhøns, som 
den roder op. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Narefjells C-Odin St.bogsnr.: N19041/03 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  77 

Narefjells C-Odin starter på stub/sennep i modvind og anlægger et lidt tilfældigt søg, fremadrettet for 
herefter gode brede udslag. Farten er acceptabel, stilen acceptabel med hovedføring i niveau med 
ryglinjen og over, tungt galopaktion og velbåret hale. Den støder en fasan, som den preller. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Emma St.bogsnr.: 13240/2007 

Fører: Brian Krogh Katalog Nr.:  78 

Emma (Mango) starter på stub/sennep i modvind og anlægger et for det meste velanlagt søg med brede 
udslag og enkelte forkerte vendinger i starten. Farten er meget høj og stilen fortrinlig med høj 
hovedføring, langstrakt galopaktion, kedelig haleføring. Den forsvinder ved hegn. Her ses en fasan flygte 
fra, uden situationen i øvrigt kan bedømmes. 
Mango er ude i 5 slip mere i mosekant, på vintersæd og raps i modvind, hvor søg, fart og stil er som 
tidligere. I 2. slip finder makkeren parhøns, som Mango også havde en god chance til. I 5. slip træder 
føreren en fasan op ved koblingsordre. Denne har Mango forbigået. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Felix St.bogsnr.: 24005/2004 

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  79 

Felix starter på stub/sennep i modvind og anlægger et godt søg tilpasset terræn og med god udnyttelse 
af vinden. Den slutter med at forsvinde ud langs læbælte. Vi træder et par høns op ude på marken. En 
stor chance. Farten er høj og stilen fortrinlig med høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, lidt kedelig 
haleføring. 
2. slip vintersæd i modvind; her slår den et par gode slag, for herefter at gå af hånd og forsvinde af 
marken. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Kiwiline´s Cossack St.bogsnr.: 23645/2007 

Fører: Linda Larsen Katalog Nr.:  80 

Kiwiline´s Cossack starter på stub/sennep i modvind og anlægger et godt søg i starten med gode udslag, 
passende afstand imellem. Den slutter med at forsvinde ud lang læbæltet. Vi træder et par høns op inde 
på marken – en god chance. Farten er høj, stilen fortrinlig med høj hovedføring, lang galopaktion og 
velbåret hale. 
2. slip vintersæd / græs i modvind; slår ud langs kanten, men kan kaldes tilbage, slår et par åbne slag på 
marken for herefter at gå af hånd og ud af marken langs kanten. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Lyngstuas Mellienum Polka St.bogsnr.: N0224/00 

Fører: Hans Gjøslien Katalog Nr.:  81 

Lyngstuas M. Polka starter på stub / sennep i modvind og anlægger er godt søg med gode udslag og 
passende afstand imellem. Farten er acceptabel og stilen god med hovedføring i niveau med ryggen, 
god galop, dog kort forbensaktion og velbåret hale. Den opnår stand ved hegn, løser selv, ny stand som 
den også løser. Det viser sig, at den har forbigået 2 par høns, som lå godt på marken. 
2. slip på vintersæd i modvind; den slår et par gode slag på marken, inden den gå af hånd og ud af 
marken. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

Irsk setter Navn: Bomstærk Mc Aine-C St.bogsnr.: 13188/2006 

Fører: Theis aarsbæk Katalog Nr.:  82 

Bomstærk Mc Aine-C starter på stub i modvind og anlægger et søg, hvor slagene oftest er gode med 
passende afstand imellem. Farten er svingende fra acceptabel til god. Der mangler i periode intensitet, 
hvorfor galoppen bliver kort ellers er den acceptabel, kedelig haleføring. Den forbigår 2 par høns, som lå 
godt på marken. 
2. slip på vintersæd og græs i modvind; den slår ud langs kanten af marken, men kaldes til orden og 
kommer tilbage for at slå et par gode slag på marken. Den slutter med at gå ud af terrænet og går af 
hånd. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 

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

Fører: Kim Jacobsen Katalog Nr.:  51 

Unika starter ved mosekant i bagvind senere vintersæd i modvind og udnytter terræn og vind på bedste 
vis. Den opnår højrejst stand ved majsremise. Parhøns flygter, før rejseordre gives. Den er rolig i opflugt 
og skud. Den slår ud på vintersæd og opnår liggende stand. Den går villig frem på ordre, ny højrejst 
stand, avancerer villig på ordre og rejser præcis parhøns. Der er ro i opflugt og skud. 
2. slip på tungt vintersæd i modvind; søget er godt lagt på bredden med passende afstand mellem 
slagene, farten er god og ligeledes er stilen med hovedføring i niveau med ryglinjen og opefter, god 
galopaktion, kedelig haleføring. Den holder søg, fart og stil det lange slip ud. 
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Kerteminde Prøvedato: 27-03-10 
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