
Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Erin vom Kappellenpfad (Eddie) St.bogsnr.: 00147/2011 

Fører: Jan Justesen Katalog Nr.:  68 

Eddie slippes på stub senere vintersæd i god vind, anlægger et noget tilfældigt søg, med et par gode 
udslag, lagt godt på vinden. Lydig og velført, farten er god stilen er meget god. Med høj hovedføring og 
en kraftfuld galopaktion, der er halerørelse. Opnår højrejst stand, fuglene flygter ret foran hunden, inden 
vi når op til den. Der trædes singelhøne op bagved hunden.  
2. slip på brak i god vind, den anlægger et godt jagtsøg foran føreren, med god udnyttelse af vind og 
terræn, søg, fart og stil som tidligere. Der trædes 2 fasaner op bagved hunden.  
3. slip på græs senere vintersæd i god vind, anlægger et meget stort søg, med gode udslag og 
passende afstand mellem slagene. Udnytter vind og terræn godt, fart og stil som tidligere. Støder fasan i 
god vind.  
4. slip på brak i god vind, søg, fart og stil som i 3.slip, opnår højrejst stand, på ordre avancerer den villigt 
men påviser ikke vildt. Den går under vind, og støder 2 fasaner.  Senere roder den fasan op.  
                              Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Højfyns Blis  St.bogsnr.: 07988/2009 

Fører: John Skovsager Larsen Katalog Nr.:  69 

Blis slippes på stub i god vind, anlægger et noget tilfældigt søg, har dog et par gode udslag, hvor den 
udnytter vind og terræn godt, farten er god, stilen er god med høj hovedføring og en smidig galopaktion, 
der er halerørelse. Der er chance for parhøns i slippet som makker finder, og senere en singelhøne som 
makkerhundens fører træder op.  
2. slip på græs senere brak i god vind, bevarer samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og 
stil, går med stor jagtlyst og er lydig og velført.  
3.slip på brak og senere på stub i god vind, vi ser fasan lette og Blis løber samme vej, og er lidt svær at 
koble.  
4. slip på brak i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Støder fasan og går lidt med.  
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Krageredens Maggie St.bogsnr.: 03589/2010 

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  70 

Maggie slippes på  stub i god vind, anlægger et noget varieret søg, med flere gode udslag, og udnytter 
vind og terræn godt, farten er god, stilen er god med hovedet ført i ryglinie og en smidig galopaktion, der 
er halerørelse. Den er 3 gange efter hare. Viser stor jagtlyst.  
2. slip på brak i god vind, anlægger et godt jagtsøg med gode udslag, med passende afstand mellem 
slagene, og udnytter vind og terræn godt. Der trædes 2 fasaner op bagved hunden.  
3. slip på brak senere græs, søg, fart og stil som tidligere. Makker bringer sig i kontakt med fugl.  
4. og 5.slip på brak i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Men trættes til sidst.  
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Yobbo's Calle St.bogsnr.: 10369/2009 

Fører: Christina Bak Katalog Nr.:  71 

Calle slippes på stub i god vind, anlægger et varieret søg, med flere gode udslag, hvor den udnytter vind 
og terræn godt, farten er god, stilen er god med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion, der er 
halerørelse. Den er 2 gange efter hare. Viser stor jagtlyst. 
2.slip på græs senere brak i god vind, snlægger et stort søg med gode udslag, udnytter vind og terræn 
på bedste vis. Er lydig og velført.  
3.slip på brak i god vind, søg, fart og stil som tidligere, makker finder fugl 3 gange. 
4.slip på brak i god vind, bevarer samme indtryk som tidligere. Makker finder fugl.  
5. slip på brak i god vind, bevarer samme indtryk som tidligere.  
 

                             Ingen præmie UK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Kiwiline's Citrus St.bogsnr.: 23647/2007 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  72 

Citrus slippes på vintersæd, senere brak i god vind, anlægger et meget stort søg, udnytter vind og 
terræn på bedste vis, farten er god, stilen er meget god, med høj hovedføring og en langstrakt 
galopaktion, der er halerørelse. Langs åkant ser vi mange fasaner i luften, hvor Citrus befinder sig, men 
situationen kan ikke bedømmes. Ved makkers stand, preller Citrus en overflyver. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Freja St.bogsnr.: 24001/2004 

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  73 

Freja slippes på vintersæd senere brak i god vind, anlægger et meget godt søg, udnytter vind og terræn 
godt, farten er god, stilen er god med høj hovedføring og en smidig aktion, halen hænger. Opnår højrejst 
stand, da fører er oppe ved hunden, går fasanen af sig selv, uden hundens skyld deri. Er rolig i opflugt 
og skud.  
2.slip i raps i god vind, bevarer samme indtryk som tidligere med hensyn til søg, fart og stil. Føreren 
melder stand, men da vi er på vej op til hunden går fasanen af sig selv, og Freja preller.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Kiwiline's Kokus St.bogsnr.: 13930/2006 

Fører: Jan Lorentsen Katalog Nr.:  74 

Kokus slippes på vintersæd, senere brak i god vind, anlægger et meget stort søg, med passende afstand 
mellem slagene, udnytter vind og terræn på bedste vis. Er lydig og velført. Farten er meget høj, stilen er 
prima med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Den opnår højrejst stand 
ved hegn, men løsner selv og fasan går på vingerne, og Kokus preller. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Fuzzy St.bogsnr.: 19093/2007 

Fører: Ole Smith Katalog Nr.:  75 

Fuzzy slippes på vintersæd senere græs i god vind, anlægger et stort søg, med gode udslag og udnytter 
vind og terræn på bedste vis, stilen er god med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion, halen 
hænger. Lydig og velført, der var fugle på terrænet. 
2.slip på brak i god vind, søg og fart som tidligere. Forbigår flere fasaner som føreren træder op bagved 
hunden, mere respekt kunne ønskes ved overflyvere. 
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Settermosens Alice (Molly) St.bogsnr.: 07564/2007 

Fører: Kent Madsen Katalog Nr.:  76 

Molly slippes på brak i god vind, anlægger et godt krydssøg, lagt godt på vinden, farten er høj stilen er 
meget god, med høj hovedføring og smidig galopaktion, der er halerørelse. Molly opnår højrejst stand, 
avancerer villigt på ordre og rejser præcis fasaner men preller i opflugt og skud.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Irsk setter Navn: Heggelifjellets Juice St.bogsnr.: 12682/2008 

Fører: John Bak Katalog Nr.:  77 

Juice slippes på brak i god vind, anlægger et passende søg, med gode udslag og udnytter vind og 
terræn godt. Farten er god, stilen er god med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er 
halerørelse, den er lydig og velført. Makker finder fugl, og der trædes fugl op bagved Juice. 
2. slip i raps i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Makker finder fugl.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

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

Fører: Flemming Jensen Katalog Nr.:  77 

Felix slippes på brak i god vind, anlægger et passende søg, med gode udslag udnytter vind og terræn 
godt, farten er god stilen er meget god med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er 
halerørelse. Makkerhundens fører træder fasan op og Felix preller en overflyver.  
 

                             Ingen præmie ÅK 
 

 

                                                                                                                Jens Hansen 172 
   

 

                                          

                                                                                                      Dommerens navn og nummer 
 
 
 
 
 
 



Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        

      
 

                             Præmiegrad:    
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 

Race:      Navn:       St.bogsnr.:       

Fører:       Katalog Nr.:        
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Dansk Irsksetter-Klub Sted:  Saltum Prøvedato: 26-03-11 
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