
Dansk Irsk Setter klubs Lands holds- match 2016 

 

UK- Skrimfjellet´s Laponia NO30473/15 Fører: Trond Fjermerose Norge 

Laponia har vi ude i to slip, på stub og raps. I modvind. Anlægger her et tilfældig anlagt søg med 

mange forkerte vendinger. Farten den er moderat til god, stilen den er acceptabel. Hoved føres lav, 

med en tung kraftig galop. Forfølger kort hare, har chance til fugl som makker finder. 

        0 point. 

 

UK- Red Garkic`s Dunpling SE13418/2015 Fører: Agneta Andersson Sverige 

Dumpling har vi ude i to slip, på stub og raps, i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med 

passende afstand mellem slagene, den udnytter vind og terræn godt. Farten den høj. Stilen den smuk 

Med en langstrakt galop, har chance til fugl. 

     0 point. 

 

UK- Fowlers Red Devil - 30 point Fører: Matti Santi Finland 

Red Devil har vi ude i to slip på stub og raps i modvind. Søget er i starten tilfældig anlagt men 

bedre til godt anlagt med passende afstand mellem slagene. Farten den er god, stilen den er god med 

hoved ført over ryg med en kraftig galop. Den opnår smuk stram stand går på ordre villigt frem og 

rejser præcist agerhøns der er ro i flugt og skud. 

30 point. 

 

UK- Ailleen Holland 

Aileen har vi ude i to slip på stub og raps i modvind. Viser her et godt anlagt søg med passende 

afstand mellem slagene. Farten den er høj. Stilen den er smuk med en langstrakt galop og 

momentvis halebevægelse. Der er chance til fugl i anden slip som makker finder. 

0 point. 

 

UK- Working Gundogs Corvette Vdh/Dpsz Is15/037 Førere: Michaela Kuntzsch Tyskland 

Corvette  har vi ude i to slip på stub og raps i modvind. Anlægger i begge slip et godt og velanlagt 

søg med korrekte vendinger. Farten den er god, stilen den er god med hoved ført i højde med ryg, 

Med god galop. Har to gange chance til fugl som makkere finder, den viser respekt for hare. 

0 point. 

 

UK- Loustic Des Demons De Gergovie Lof 62203 Fører: Ole Schmidt Danmark  

Vi har Lof ude i to slip på stub og raps i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med god 

udnyttelse af vind og terræn. Farten den er høj. Stilen den er smuk med en langstrakt galop. I anden 

slip opnår den smuk stram stand. På ordre går den meget villigt frem og rejser præcist agerhøns. 

Der er ro i flugt og skud. 

30 point - Vinder UK. 

 

UK  Lof anlægger eg godt bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn i en smuk stil. Red Devil  

anlægger et noget tilfældigt søg i en god stil.  

                                                                             Lof over Devil. 

 

 

 

 

 



ÅK-Setpoint`s Snuppa NO30120/14 Fører: Ulrik Myrhauge Norge 

Vi har Snuppa ude i to slip på stub og raps i modvind. Søget er tilfældig anlagt uden plan 

Har oplagt chance til agerhøns som bringes til flugt og prelles, i anden slip forlader den terræn med 

hare. 

0 point. 

 

AK- Working Gundog Blomma SE45019/2013 Fører: Thomas Oden Sverige 

Vi har den Blomma ude i to slip, på stub og raps i modvind. Anlægger her et tilfældig anlagt søg 

med mange forkerte vendinger. Farten den høj. Stilen den god med hoved ført over ryg med en 

langstrakt galop har to gode chancer fugl. 

0 point. 

 

ÅK- Kaidantaipaleen Kira FI25840/14 Fører: Matti Santi Findland 

Vi har Kira ude i to slip, på stub og raps i modvind. Viser her et tilfældig anlagt søg hvor der 

mangler brede og der er mange forkerte vendinger. Har oplagt chance til fugl som bringes til flugt 

og prelles. 

0 point. 

 

ÅK- Redvings Holland 

Redvings har vi ude i to slip på stub og raps i modvind. Anlægger et tilfældig og alt for åben søg. 

Farten den god, stilen den er god med hoved ført over ryg med en kraftig galop. Har to gange oplagt 

chance til fugl som bringes til flugt der er respekt.  

0 point. 

 

ÅK- Working Gundogs Aura Dpsz Is009/12 Fører: Hendrickje Mundt Tyskland  

Vi har Aura ude i to slip på stub og raps i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med 

passende afstand mellem slagene. Farten den er høj. Stilen den er smuk med en langstrakt galop. 

I god kontakt med sin fører. Opnår smuk stand agerhøns flygt ret foran uden hundens skyld. Har 

chance til fugl som makker finder, senere igen smuk stram stand, makker kommer til og 

bringer agerhøns til flugt, Aura er tilpas rolig uden skud. 

10 point - Vinder ÅK. 

 

ÅK- Kiwi Line`s Squash DK10650/2012 Fører: Jan Lorentsen Danmark 

Vi har Squasch ude i to slip på raps i modvind, anlægger her et godt velanlagt søg. Farten den er 

god, Stilen den er god med hoved ført over ryg med en langstrakt galop. Har oplagt chance til enlig 

agerhøne som bringes til flugt der er respekt. I anden slip nægter den at sekunderer. 

0 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VK-Red Garlic`s Pralin SE52216/2010 Fører: Ulrik Myrhauge Norge 

Vi har Pralin ude i to slip på dagen på raps i modvind. Søget er tilfældig anlagt. Farten den er god. 

Stilen den er god med hoved ført over ryg med en langstrakt galop. Har en oplagt chance til 

agerhøns som bringes til flugt der er respekt. Slutter med at gå af hånd. 

0 point. 

 

VK- Red Garlic`s Sweet Potato SE22101/2011 Fører: Agneta Andersson Sverige 

Vi har Potato ude i to slip på raps i modvind. Alægger her et godt velanlagt søg med korrekte 

vendinger. Farten den er god. Stilen den god med hoved ført over ryg med en kraftig galop. Makker 

finder fugl. Den er lydig og velført. 

0 point. 

 

VK- Kaidanpaljakan Namu FI40119/10 Fører: Matti Santi Findland 

Namu har vi ude i to slip på raps i modvind. Viser her et tilfældig anlagt søg. Farten den er god. 

Stilen den er acceptabel med hoved ført lavt og en tung galop. Den er noget ulydig og slutter med at 

gå af hånd. 

0 point. 

 

VK- Robin ROI12/102013 Holland 

Vi har Robin ude i to slip på raps i modvind. Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført i 

ryg højde med en kraftig langstrakt galop. Den er meget ulydig. 

0 point. 

 

VK- Lia Vom Kapellenpfad Vdh/Dpszis13/117 Fører: Heike Sporleder Tyskland  

Vi har Lia ude i to slip på raps i modvind. Anlægger her et særdeles godt og velanlagt søg, med god 

udnyttelse af vind og terræn. Farten den er meget høj, Stilen den er smuk med en langstrakt galop 

og halerørelse. Den opnår liggende stand, går på ordre behersket frem og rejser præcist agerhøns, 

der er ro i flugt og skud. Den er lydig og velført. 

30 point - Vinder VK. 

 

VK- Mårup Storm DK13101/2011 Fører: Søren Godtfredsen Danmark 

Vi har Storm ude i tre slip på raps i  modvind. Anlægger her et særdeles godt og velanlagt søg, hvor 

den udnytter vind og terræn optimalt. Farten den er høj. Stilen den er smuk med en langstrakt galop. 

Makker finder fugl på anvist terræn. i sidste slip opnår den stand. Går på ordre villigt frem, men 

rejsningen bliver for lang så situationen ikke er jagtbar her kunne Storm godt havde vist bedre 

respekt. 

0 point. 

 

Vinder af landskamp: 1. Tyskland med 40 point. 

                                    2. Danmark med 30 point. 

                                    3. Finland med 30 point 

                        

 



 


