
Kritikker fra indledende heat på Irsksetterklubbens efterårsvinderklasse 2011 

Hold 2 – Flemming Sørensen 
 

Kat. 8 Settermosens Alba, ejer/fører Frank Krøyer 

 

Settermosens Alba slippes i roer i modvind, hvor Alba starter fornuftigt. Makkerhunden udnytter en 

flok agerhøns på anvist terræn. 

I yderligere 3 lange slip i roer, anlægger Alba vedvarende et stort og veldækkende søg i god kontakt 

med føreren. Farten er høj, og Alba arbejder med god intensitet. I 2.slip opnår Alba kortvarig stand, 

agerhøns flygter kort efter ret foran Alba, der udviser respekt. Støder senere enlig agerhøne, viser 

igen fin respekt. 

I 3.slip bringer Alba sig to gange i kontakt med agerhøns, men i de høje roer er det umuligt at 

bedømme, hvad der sker. Begge gange viser Alba respekt da fuglene flygter. Makkerhunden påviser 

også i dette slip agerhøns på anvist terræn. 

I et sidste slip i roerne arbejder Alba som tidligere. 

Udgår 

 

Kat.nr. 9 Yobbo`s Balder, ejer/fører Helge Knudsen 

 

Yobbos Balder viser i roer i modvind et meget stort og veldækkende søg. Farten er meget høj. 

Opnår smuk højrejst stand, avancerer i flere omgange for til slut at nagle fuglene. På ordre 

avancerer Balder meget villigt, og rejser præcist en flok agerhøns. Balder er i første omgang rolig i 

opflugten, men da der skydes, og fældes to fugle, preller Balder på en af de agerhøns som ikke er 

ramt. Den søger langt frem i terrænet hvor agerhønen har smidt sig, får agerhønen på vingerne, og 

preller de flygtende fugl. Kommer senere tilbage til føreren, og udviser en god apport på de to 

skudte fugle. 

Udgår 

 

Kat. 10 Skovlykkes Sille, ejer/fører Erling Christensen 

 

Skovlykkes Sille anlægger i roer i modvind et meget stort og periodevist noget offensivt søg, hvor 

der kunne ønskes større kontinuitet. Farten er meget høj. Sille fløjtes ned ved makkerhundens 

resultatløse stand. Makkerhunden påviser i starten af slippet enlig agerhøne på anvist terræn. 

I 2.slip arbejder Sille igen i et meget stort søg, der dog kunne ønskes bedre tilrettelagt, ligesom 

kontakten til føreren kunne være bedre. Sille forbigår enlig agerhøne, som føreren træder op. Der er 

yderligere en chance for agerhøns i dette slip. 

Prøves i et sidste slip i roerne, hvor Sille arbejder stort og godt. 

Udgår 

 

Kat. 11 Krageredens Debbie, ejer/fører John Skovgaard 

 

Krageredens Debbie slippes i roer i modvind, hvor Debbie anlægger et stort og veltilrettelagt søg i 

god kontakt med føreren. Farten er høj og Debbie arbejder med god intensitet. Bringer enlig 

agerhøne på vingerne under uoverskuelige forhold, respekterer da fuglen flygter. Opnår stand, 

avancerer på ordre, men påviser ikke vildt. I 2. og 3.slip også i roer, arbejder Debbie som i første 

omgang. Chance til agerhøns i 3.slip. Prøves i et kort sidste slip, hvor Debbie opnår stand, 

avancerer villigt på ordre men påviser ikke vildt. 

Udgår. 



 

Kat. 12 Lohmanns Jaffa, ejer/fører Frank Krøyer 

 

Lohmanns Jaffa afprøves i første slip i roer, hvor den starter stort og godt. Opnår stand, avancerer 

frem og nagler fuglene. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist en flok agerhøns. Jaffa er 

komplet rolig i opflugt og skud. Der skydes i luften af sikkerhedsmæssige årsager. 

I et langt 2.slip i roer, arbejder Jaffa i et meget stort og veldækkende søg. Farten er høj og der er god 

kontakt til føreren. 

I 3.slip på stub fortsætter Jaffa det gode arbejde. Jaffa viser et stort og veltilrettelagt søg. Farten er 

høj, og stilen er fortrinlig. 

Slutter med at vise perfekt apportering på udkastet fugl. 

Fortsætter (1a) 

 

Kat. 13 Mårups Messi, ejer/fører Per Pedersen 

 

Straks efter Messi er sluppet i roer, udnytter makkerhunden en flok agerhøns. Messi afprøves i 

yderligere 3 lange slip i roerne. Messi viser gennem de 3 afprøvninger et passende stort og 

veltilrettelagt søg i god kontakt med føreren. Farten er god, men der kunne ønskes mere intensitet i 

Messi`s arbejde. I 2.slip træder føreren agerhøns op bag Messi, ligesom der er yderligere en chance 

for høns på anvist terræn. I 4.slip slutter Messi med stand, avancerer frem i flere tempi og opnår ny 

stand. På ordre avancerer den villigt, der letter en fasan et stykke skråt tilbage uden Messi har 

kontakt med denne fugl. Fortsætter sin avancering et stykke frem i terrænet for til sidst at gå i søg 

uden at påvise vildt. 

Udgår 

 

Kat. 14 Kiwilines Kokus, ejer/fører Jan Lorenzen 

 

Kiwilines Kokus afprøves på dagen i 5 lange slip. Kokus viser i alle slip et stort og veltilrettelagt 

søg i god kontakt med føreren. Farten er høj og Kokus arbejder med stor intensitet. Lydig og 

velført. 

Opnår i 1.slip kortvarig stand, og umiddelbart efter letter enlig agerhøne præcis foran Kokus, der 

viser god respekt. I 2.slip påviser makkerhunden to gange agerhøns på anvist terræn. Kokus slutter 

med stand, avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Støder senere enlig agerhøne i 

området, viser god respekt. 

På stub i 5.slip viser Kokus at det er en stilren hund, der arbejder med høj hovedføring, dejlig 

galopaktion og pæn haleføring med momentvise bevægelser. En dejlig hund, som det i dag 

desværre ikke vil lykkes for. 

Udgår 

 

 

 

 


