
Irsk setter klub`s vinderklasse på Lolland den 18.09.2011 

 

Hold 1 

 

Kat. nr. 1. Klippeøen`s C. Sill (12271/2002) Ejer og fører Erik Rimmen 

Sill slippes i roer i god vind. Søger i et slag mod venstre side og kort efter opnår den stand. På ordre 

rejser den af et par tempi enlig agerhøne. Der skydes i luften af sikkerheds mæssige grunde. Der er 

ro i opflugt og skud. 

2. slip i roer søger den stort og bredt med passende afstand mellem slagene og i høj fart. Går i god 

kontakt til fører. Stilen kan ikke bedømmes i roerne. Den opnår stand. Makker kommer til og støder 

enlig agerhøne, Sill er lidt urolig i opflugt. Forsætter med ny makker. Opnår endnu en stand men 

kan ikke påvise vildt. Senere opnår den endnu en stand, makker kommer til og går foran. Ved 

agerhønsenes flugt preller Sill. 

Udgår. 

Claus Nielsen 164. 

 

Kat. nr. 2. Esex (16866/2008) Ejer og fører Ole Schmidt. 

Esex slippes i roer i god vind. Kort efter at være sluppet opnår makker stand uden Esex har chance 

til fuglene. 

2. slip i roer søger den i et stort arealdækkende søg med passende afstand mellem slagene og i god 

kontakt. Farten er høj. Stilen kan ikke bedømmes i roerne. Den støder enlig agerhøne og viser 

prompte respekt. Senere rodes nyslået agerhøne op. Samme situation sker også i 3. slip. 

4. slip i roer sørger bredt i god kontakt. Opnår endnu en stand. Skytterne er på plads og før rejse 

ordre når at gives letter agerhøns. Der komplet ro i opflugt og skud.. Esex er lidt tid om at 

apportere, det viser sig at fuglen er anskudt og ligger ikke ved nedfalds stedet. Der vises en god 

apport. I et sidste slip på stub viser den et stort velanlagt søg i høj fart. Stilen er med en smidig 

aktion, hovedet ført i ryglinie og tilpasset haleføring. Har en kort stand der går over i sekundering af 

makker. 

Forsætter. 

Claus Nielsen 164 

 

Kat. nr. 3. Freja (16870/2008) Ejer og fører Per Christophersen. 

Freja starter i roer i god vind. Anlægger et stort og veldækkende søg med passende afstand mellem 

slagene. Farten er høj. Stilen bedømmes ikke i roerne. Den går i god kontakt. Chance til agerhøne 

som makker bringer sig i kontakt med. 

Freja er ude i 3. slip mere hvor hun bevarer det gode indtryk fra første slip. Der er i alle slip chance 

til agerhøns som ikke udnyttes. 

Udgår. 

Claus Nielsen 164 

 

Kat. nr. 4. Dona (01563/2004) Ejer og fører Torben Reese 

Ikke mødt op. 

 

 

 

Kat. nr. 5 . Mårup Klip (02208/2007) Ejer og fører Erik Rimmen 

Klip starter i roer i god vind. Anlægger et stort bredt søg med passende afstand mellem slagene og i 

god kontakt. Farten er høj. Stilen bedømmes senere. Den er lydig og velført. Opnår stand. 



Avancerer kort på ordre men kan ikke påvise vildt. Der forlanges ny stand og den søge ud til 

venstre hvor den støder enlig agerhøne med rimelig respekt. 

2. slip i roer Søger som tidligere. I kant af roemarken opnår den stram stand. På ordre rykker den 

kort og rejser agerhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere viser Klip en 

udmærket apport på udkastet fugl. 

I et sidste slip på stub søger den stort og bredt. I starten er farten tilpas, senere bliver farten høj. 

Stilen er med en smidig galopaktion med tilpasset haleføring. Hovedet ført i ryglinie eller der over. 

Den viser spontan sekundering af stående makker. 

Forsætter 

Claus Nielsen 164 

 

Kat. nr. 6. Unika (DK05093/2007) Ejer og fører Kim Jacobsen 

Unika slippes i roer i god vind Viser et særdeles stort og velanlagt søg med passende afstand 

mellem slagene og i høj fart. Den går i god kontakt til fører og er lydig og velført. Stilen bedømmes 

senere. 

2. slip i roer. Forsætter med det gode indtryk fra første slip. Ser ikke makker i stand i de høje roer 

og støder enlig agerhøne i sidevind. Er lidt urolig i opflugt. 

3. slip i roer søger den forsat som tidligere. Opnår stand og på ordre går den villigt frem og  rejser 

præcis agerhøne. Der er ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Senere vises en god apport på 

udkastet fugl hvor alt er i orden. 

4. slip på stub viser den et stort velanlagt søg i høj fart. Stilen er med højt båret hoved og hængende 

hale. Der er en kraftfuld galopaktion. 

Forsætter. 

Claus Nielsen 164 

 

Kat. nr. 7. Kirstinekjær`s Eddie. ( DK06716/2009) Ejer og fører Gunnar Jensen. 

Eddie slippes i roer i god vind. Anlægger for det meste et godt anlagt søg med god bredde og 

passende afstand mellem slagene. Ind i mellem er søget lagt foran fører. Farten er høj. Den er lydig 

og velført. Stilen bedømmes ikke i de høje roer.. 

2. slip i roer viser den et bredt søg i god kontakt. Ved makkers stand kommer går Eddie ind foran og 

rejser agerhøns. 

Udgår. 

Claus Nielsen 164 


