
Dansk Irsk Setter Klub´s efterårsvinderklasse lørdag den 18.09. 2010 Ved 

Hjallerup. 

 

Dommer: Poul Rasmussen 

 

Hold 2. 
 

Katalognummer 13. 

Kiwiline´s Kokus 13930/2006 

Jan  Lorentsen. 
 

Kokus starter i meget høj rapsstubmark. Hun går i et stort søg med for det meste korrekte 

vendinger. Desværre forbigår Kokus en stor flok høns som lå i god vind. Stilen kan ikke bedømmes.  

2. slip: Starter i høj fart på olieræddike mark, søget er stort og igen for det meste velanlagt. Støder 

høns som lå i god vind, viser respekt. Efterfølgende sekundere hun spontant partners resultatløse 

stand. I slutningen af slippet opnår hun stand langt ude. Jeg ser ingen fugle. 

Kokus går med hovedet i ryglinjen eller derover. Galopaktionen er energisk. Halen føres lavt uden 

bevægelser. 

3. slip: Søger stadig stort og flot. Partner bringer sig i kontakt med fugl 2 gange.  

Udgår 

 

 

 

Katalognummer 14 

Yobbo´s Balder 11907/2006 
Helge Knudsen 

 
Balder starter i meget høj rapsstubmark. Han går i meget høj fart i et stort og velanlagt bredsøg. 

Forbigår desværre en flok høns, som lå i god vind.  

2. slip: Starter i god fart i et stort særdeles velanlagt søg. Støder flokhøns i god vind, Balder viser 

respekt for de flygtende fugle. Senere opnår Balder stand for høns, fuglene flygter da skytterne 

næsten er i en jagtbar situation, Balder udviser igen respekt. Balder går med høj hovedføring, en 

kraftbetonet galopaktion, halen føres i ryglinje med bevægelser. 

Fortsætter 

 

 

Katalognummer 15 

Chiss 15466/2003 

Flemming Vilslev 

 
Chiss starter i god fart i meget høj rapsstubmark. Søget er velanlagt med for det meste korrekte 

vendinger. Ingen fugle i slippet. 

2. slip: Straks Chiss slippes kommer hun desværre for tæt på flokhøns sammen med partner. Chiss 

viser ingen interesse for flygtende høns og går i søg igen. I slutningen af slippet var der chance til 

singelhøne, som partner bringer sig i kontakt med. 



3. slip: Starter i olieræddiker i passende fart, søget af passende størrelse. Chiss går med varierende 

hovedføring, i ryglinjen og under- og over skulderhøjde. Galopaktionen er  energisk. Ingen fugle i 

slippet. 

Udgår 

 

Katalognummer 16 

Settermosen´s Alba 07561/2007 

Frank Krøjer 

 
 

Alba starter i høj fart i meget høj rapsstubbe. Søget er i starten meget velanlagt, men  i slutningen af 

slippet vender hun flere gang bagud i terrænget.  

Alba afprøves i yderligere et slip hvor hun går i et stort søg med for det meste korrekte vendinger. 

Alba forbigår stor flok høns, som lå i god vind.  

Alba går med høj hovedføring med en energisk galopaktion. Halen føres i ryglinjen. 

Udgår 

 

 

Katalognummer 17 

Skovlykkes Sille 05884/2007 

Erling W Christensen 

 
Sille starter i høj rapsstubbe i meget høj fart, søget er meget stort og velanlagt med korrekte 

vendinger. Partner finder fugl straks i slippet. Senere forbigår Sille desværre en stor flok høns.  

2. slip i olieræddiker starter Sille stort og godt. Partner finder fugl. 

Sille går med høj hovedføring, energisk galopaktion, halen føres i ryglinjen med bevægelser. 

Sille afprøves i yderligere et slip. Starter stort og flot som tidligere. Hun opnår liggende stand. 

Flokhøns letter ret foran Sille inden vi når op i en jagtbar situation, Sille er komplet rolig. Senere i 

slippet melder fører stand ved uoverskueligt terræn, fasan ses i luften, situationen kan ikke 

bedømmes. 

Fortsætter 

 

Katalognummer 18 

Freja 16870/2008 

Per Christophersen 

 
Straks Freja slippes opnår hun stand, rykker på høns som lå ret foran i god vind, viser respekt for de 

flygtende fugle. Senere i meget høj rapsstubbe går hun i et velanlagt søg, desværre forbigår Freja 

flokhøns som lå i god vind. 

2. slip: Går hun i et passende stort søg, ensidigt i den ene side af marken. Hovedet føres i ryglinjen 

eller derunder. Galopaktionen er energisk. 

Udgår 

 

 

Katalognummer 19 

Skovlykkes Hilti 04407/2003 

Erling W Christensen 

 



Hilti starter i meget høje rapsstubbe, hun bringer sig straks i kontakt med høns som letter, 

situationen er uoverskuelig. Hilti afprøves i yderligere et slip i en olieræddikemark, hvor hun går i 

et stort velanlagt søg. Partner bringer sig i kontakt med fugl 2 gange i slippet. 

Hilti går med høj hovedføring, en energisk galopaktion. Halen føres i ryglinje med bevægelser. 

Udgår 

 

 

Katalognummer 20 

Rosendals Sam 09115/2002 

Helge Knudsen 

 
Sam starter i meget høj fart i meget høje rapsstubbe. Desværre støder Sam agerhøns og preller. 

Udgår 

 

Katalognummer 21 

Lohmann´s Jaffa 06083/2005 

Frank Krøyer 

 

 
Straks Jaffa slippes støder Jaffa høns sammen med partner. Viser ingen interesse for de flygtende 

fugle og går i søg igen. Senere støder Jaffa singelhøne, hun viser prompte respekt.  

2. slip slippes Jaffa på olieræddikemark. Hun går i et stort særdeles velanlagt bredsøg. Jaffa opnår 

stand langt ude, hun rykker og nagler fuglene, lige inden rejseordre letter en stor flok høns ret foran 

Jaffa. Hun er rolig i opflugt og skud. Senere udviser Jaffa en prima apport på udkastet fugl. 

Jaffa går med høj hovedføring, kraftfuld galopaktion. Halen føres i ryglinjen. 

Fortsætter 


