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Lammefjorden's Pablo DK07704/2018

Engelsk setter

Diana Gale Heilede 0015

1. Pablo slippes på efterafgrøder i modvind. Viser et par gode slag i en høj
fart og smuk stil. Pablo støder parhøns, som han forfølger. Pablo går varm og
bliver meget svær at koble. Føreren vælger herefter at trække Pablo.

Unghunde klasse
Præm.:IP

John Bak
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Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk Setter

Asger Mogensen 0012

1.Scarlett slippes på efterafgrøder i modvind. Viser et godt anlagt søg foran
sin fører, med tilpas brede udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er
god til høj. Stilen er smuk med højt ført hoved. En langstrakt galopaktion.
Pæn ført hale med bevægelse. Der er chance til parhøns på anvist terræn.
Scarlett er ude i yderligere 2 slip på raps i modvind. Søg, fart og stil som
1. slip. I 3. slip opnår Scarlett højrejst stand, går villigt frem på ordre,
rejser præcist enlig agerhøne, lidt urolig i opflugt og skud, men kaldes
hurtigt til orden.

Unghunde klasse
Præm.:1

John Bak
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Tobølbjergs Nobel DK09782/2016

Engelsk setter

Aksel Nielsen 0018

1. Nobel slippes på raps i sidevind. Viser her et godt anlagt sidevinds søg.
Farten er høj. Stilen er smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien og
derover. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Nobel opnår
stand, men inden føreren når op, går Nobel selvstændigt frem og rejser parhøns
og preller.

Åben klasse
Præm.:IP

John Bak



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BROBY 06.03.2020

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0005

Kaisa slippes på efterafgrøde-raps. Hun anlægger et stort, men lidt
fremadrettet søg. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en
langstrakt galopaktion og pænt ført hale med god bevægelse. Kaisa opnår stand
i flere omgange, men påviser ikke vildt. Slutter med stand. På ordre går hun
særdeles villigt frem og rejser præcist en agerhøne. Desværre glemmer hun at
slå bremsen til og preller.
Ingen pr ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Anders Varming



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BROBY 06.03.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0014

1.Lui slippes på efterafgrøder i modvind. Viser et godt anlagt søg med brede
udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk med
højt ført hoved. En flad langstrakt galopaktion. Pæn ført hale. Lui har et par
markeringer som han selv løser. Der er chance til parhøns på anvist terræn.
2. Lui slippes på raps i modvind. Søg fart og stil som 1. slip. Lui forsvinder
ud af syne og er væk et godt stykke tid.
3. Lui slippes på raps i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Lui opnår
stand. mens vi på vej op, korigere Lui sin stand, ny stand, på ordre går Lui
villigt frem og rejser præcist enlig agerhøne, ro i opflugt og skud.

Unghunde klasse
Præm.:1

John Bak
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Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk setter

Erling Clausen 0016

1. Roma slippes på raps i sidevind. Viser et velanlagt sidevinds søg og
udnytter vind og terræn på bedste måde. Farten er høj. Stilen er smuk med højt
ført hoved. En lang let galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Roma opnår
stand, løser selv, senere ny højrejst stand, går villigt frem på ordre, rejser
præcist parhøns, lidt urolig i opflugt og skud, kan kaldes til orden, men for
meget til at Roma kan komme helt op i dag.

Åben klasse
Præm.:2

John Bak
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Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0019

1.Ginny slippes på raps i sidevind. Viser i starten et stort offensivt
sidevinds søg, som slippet skrider frem bliver søget for åbent. Farten er
meget høj. Stilen fortrinlig. Der er chance til parhøns som makkerhunden
finder bagved Ginny.
Ginny er ude i yderligere 4 slip på raps og frøgræs alle i modvind. Søget er
nu velanlagt i god kontakt med føreren. Fart og stil som 1. slip.

Åben klasse
Præm.:IP

John Bak
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0020

Cora slippes på rapsmark i modvind, her viser den et stort anlagt, men til
tider lidt åben søg, i et godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen
er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med sparsom hale bevægelse.
Cora har stand 2 gange i slippet som den selv løser inden fører er oppe ved
sin hund. Der ses ikke fugle i slippet. I 2.slip på frøgræs i modvind er søg,
fart og stil som i 1.slip Cora viser til tider interesse for småfugle som den
forfølger kort. Makkerhund opnår højrejst stand og Cora nægter at sekundere
ved makkerhundens resultatløse stand. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0005

Carlos slippes på græsmark i modvind. her anlægger den et stort og offensivt
bredsøg, der ind i mellem mangler plan. Farten er høj. Stilen er god. Hovedet
føres i rygniveau. Galopaktionen er kraftfuld og langstrakt. Halen bæres
hængende uden bevægelser. Makkerhunden finder parhøns på anvist terræn. Carlos
afprøves i yderlige 2 slip på stub og rapsmark. Fart og stil er som beskrevet
i 1. slip. Søget bliver nu noget tilfældigt anlagt. I 2. slip finder
makkerhunden parhøns på anvist terræn. I 3. slip søger Carlos langt frem i
terrænet, og på vej tilbage støder den agerhøne som forfølges kort. Carlos
udviser stor udholdenhed og jagtlyst i alle slip. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen
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Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 0007

Pil slippes på stubmark og majsremisse i modvind. Her anlægger den i starten
et noget tilfældigt anlagt søg, men da den kommer ud på åben mark, anlægger
den et stort og veltilrettelagt bredsøg med passende afstand mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er god. Hovedet føres i rygniveau. Galopaktionen er
smidig og langstrakt. Halen bæres pænt uden bevægelser. Pil afprøves i
yderlige 3 slip på stub og rapsmark, hvor indtrykket af søg, fart og stil er
som beskrevet i 1. slip. I 2. slip viser den respekt for springende hare. I 3.
slip finder makkerhunden parhøns på anvist terræn. 4. slip på rapsmark, opnår
Pil stand i kanten af marken. På rejseordre avancerer den villigt gennem
hegnet og rejser præcis parhøns. Der er ro i opflugt og skud.          1.
præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Poul Aagaard Sørensen
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Herrskapets Xport DK20665/2019

Engelsk Setter

Thorbjørn Riis 0012

Xport slippes på græsmark i modvind. her anlægger den et stort bredsøg, med
passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt ført
hoved og en smidig galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Støder
parhøns i god vind, forholder sig rolig da de flygter. Xport afprøves i
yderlige 3 slip hvor det gode indtryk af søg, fart og stil bevares. I 2. slip
på stubmark opnår den stand. på rejseordre avancerer den villigt frem uden at
påvise vildt. Går i søg igen, da den vender tilbage til området hvor den havde
stand, støder den parhøns. Er rolig da de flygter. I 4. slip på rapsmark opnår
den stand. Da føreren er på vej op til Xport, men endnu ikke i jagtbar afstand
træder han parhøns op. Xport løser herefter standen. Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Aagaard Sørensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 06.03.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk Setter

Klaus Olesen 0013

Lammefjordens Luckys Luke slippes på majsstub i modvind og anlægger i høj fart
et stort veldækkende søg i god kontakt. Stilen er med højt båret hoved, men
galopaktionen er præget af en noget kort stikkende forbensaktion. Halen bæres
i niveau med ryggen og uden bevægelser. Han afprøves i yderligere 5 slip i
løbet af dagen på skiftende terræner, men uden at stilen bedres. I 3. slip har
han en lang afstikker ret frem i vinden til hegn og er lidt svær at koble
efterfølgende. I sidste slip påviser partner en fasan på terrænet. Han slippes
mod ny partner, men begge hunde er mærket af lang afprøvning og kobles. Ingen
Pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk setter

Johnny Streit 0018

Bjerndrups Carlos slippes på majsstub i modvind og anlægger i høj fart et
stort lidt offensivt og til tider åbent søg, men i god kontakt med fører.
Stilen er meget god med hovedet ført i og over ryg, en lang kraftfuld
galopaktion og pænt ført hale, dog uden bevægelser. Han opnår stand, hvor
tidligere er påvist fugl, partner går tæt forbi og Carlos går i søg igen. I 2.
slip på majsstub viser han et meget stort og særdeles veldækkende søg med
brede udslag og passende reviering. Opnår stand, rykker et par gange medens
fører er på vej op. Da han er umiddelbart bag ved Carlos letter enlig agerhøne
ret foran, Carlos respekterer i opflugt, men preller desværre langt i skud.
Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0026

1. slip på græsmark i modvind. Bæver anlægger i starten et noget cirklende søg
med manglende udslag, senrer vises enkelt gode udslag og med god udnyttelse af
vind og terræn. Farten er god. Stilen er god med højt ført hoved, en god galop
i en kraftig aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Bæver
viser to gange spontan sekundering.
2. slip i efterafgrøder i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Bæver viser
spontan sekundering ved makkerhunds markering. Senere opnår Bæver stand,
avancerer villigt til siden i flere tempi, slår under vind og opnår liggende
stand, da fører er oppe letter parhøns foran Bæver, respekterer i opflugt men
forfølger i skud.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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Puk DK10961/2018

Engelsk Setter

Allan Nissen 0012

Puk slippes på majsstub i modvind og anlægger i høj fart et passende stort til
stort søg med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen er meget
god med hovedet ført i og lidt over ryglinien, en passende lang smidig
galopaktion og halen i niveau med ryg med bevægelser. I 3. slip søger Puk godt
foran fører over mod et levende hegn. Opnår stand, på vej op til hende rykker
Puk forsigtigt frem et par gange,  stand ved hegnet og da fører giver
rejseordre letter enlig agerhøne inde i hegnet. Puk er komplet rolig i opflugt
og skud. 1. pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Nordvestjyden's Oscar DK12265/2017

Engelsk setter

Ole Dahl Madsen 0028

1. slip på majsstub i modvind. Oscar starter med at slå langt bagud og forlade
anvist terræn, er her noget ulydig. Kaldes til orden og anlægger herefter et
godt anlagt søg foran føreren med god afstand imellem slagene og god
udnyttelse af vind. Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie,
en god galop i en god aktion som dog i perioder virker noget tung og gyngende,
halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser.
2. slip i efterafgrøder i modvind. Oscar slår igen langt bagud og forlader
anvist terræn og er svær at kalde til orden. Fart og stil som 1. slip. Chance
til parhøns som makker hund finder.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk setter

Poul Valdemar Nielsen 0025

1. slip på græsmark i modvind. Nadine anlægger et meget stort og særdeles
velanlagt søg foran føreren, udnytter vind og terræn på bedste vis. Farten er
høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie, en flad og langstrakt galop i
en smidig aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Nadine har
en markering, løser selv ud. Nadine opnår stand ved hegn, avancerer villigt på
ordre, kan ikke påvise vildt, dette gentager sig senere i slippet.
2. slip i efterafgrøder i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Nadine
opnår højrejst stand, avancerer villigt i flere tempi, kan ikke påvise vildt.
Nadine går i søg og støder parhøns i godvind og forfølger for langt.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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Klintholms D. Arthur DK13665/2016

Engelsk Setter

Klaus Olesen 0016

Klintholms D Arthur slippes på majsstub i modvind og anlægger i meget høj fart
et stort veldækkende søg med korrekte vendinger og i god kontakt. Stilen er
smuk med højt båret hoved, en lang kraftfuld galopaktion og halen båret i
niveau med ryggen og med bevægelser. Han opnår stand, på ordre går han ikke
frem, men slår ud til venstre i søg. Parhøns letter ret foran, hvor han stod.
Han er rolig da fuglene flygter. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 06.03.2020

Melsgård V. Zeus DK14774/2018

Engelsk setter

Jane Mortensen 0003

Zeus. Slippes på majs i modvind. Søget er meget stort med brede udslag med
enkelte forkerte vendinger og enkelte slag efter småfugle. Farten er høj til
meget høj. Stilen er fortrinlig. Kontakten er god. Zeus afprøves i yderligere
5 slip, hvor han til stadighed arbejder stort og godt for sin fører. Finder af
to omgange harer, som forfølges kort. Det lykkes ikke at bringe Zeus for fugl
på dagen.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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Melsgård R. Malinka DK17662/2013

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0015

Melsgaards R. Malinka slippes på majsstub i modvind og anlægger i høj fart et
passende stort søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet
ført over ryg, en passende lang smidig aktion og halen i niveau med ryggen med
livlige bevægelser. Viser spontan sekundering af partners resultatløse stand.
I 2. slip viser hun samme takter. Opnår stand, løser selv. Kort efter opnår
partner stand i samme område, Malinka nægter at sekundere og går tæt forbi
partner. Malinka bruges som ?blind makker? i et slip sidst på dagen. Hun opnår
stand, rejser på ordre villigt og præcist parhøns, er noget urolig i opflugt.
Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0024

1. slip på græs i modvind.Carlos anlægger for det meste et godt velanlagt søg
foran føreren, har dog enkelte stik ret frem i terrænet, Carlos har en del
forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj. Stilen er god med hovedet
ført i ryglinie, en god galop i en energisk aktion, halen føres i ryglinie med
momentvise bevægelser.
Carlos afprøves i yderligere fire slip i remise og på efterafgrøder, majsstub
og stub i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Carlos viser at han kan
arbejde godt og med god intensitet i tæt remise. I 4. slip i majsstub har
Carlos chance til fugl som makkerhund finder. I 5. slip har Carlos chance til
parhøns.
Carlos udviser en god jagtlyst og jagter med god intensitet. Carlos er lydig
og velført.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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Senja's Yatzy DK18868/2018

Engelsk setter

Thomas Bang Clausen 0011

Senjas Yatzy, kaldes Max, slippes på majsstub i modvind. Han anlægger i meget
høj fart et meget stort ungdommeligt søg. I starten flere forkerte vendinger i
højre side, men da fører placerer sig i den side, kan han nemt vende Max
korrekt. Stilen er meget smuk til fortrinlig med højt båret hoved, en lang
kraftfuld galopaktion og halen båret i niveau med ryg med livlige bevægelser.
En dejlig hund at se arbejde i marken. Han afprøves i yderligere 6 slip i
løbet af dagen på skiftende terræner og han går usvækket og bevarer intensitet
og stil hele dagen. Først i sidste slip i efterafgrøder lykkes det at få denne
dejlige unghund for fugl. Max opnår stand langt fra fører. Inden denne når op
rykker Max hårdt frem og rejser en fasankok, som forfølges et stykke. Ingen
pr. UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Herrskapets Xport DK20665/2019

Engelsk setter

Thorbjørn Riis 0020

1. slip på vintersæd senere efterafgrøder i skrå sidevind. Xport anlægger et
meget stort søg, i starten lidt offensivt men for det meste godt anlagt,
udnytter vind og terræn fornuftigt. Farten er høj. Stilen er smuk med højt
båret hoved, en flad og langstrakt galop i en kraftig aktion, halen føres i
ryglinie med momentvise bevægelser.
Xport afprøves i yderligere to slip på græs og i efterafgrøder i modvind. Søg,
fart og stil som 1. slip. I 3. slip i efterafgrøder opnår Xport højrejst
stand, avancerer meget villigt på ordre og rejser præcist parhøns, rolig i
opflugt og skud.
Xport udviser meget stort jagtlyst og jagter med høj intensitet. Xport er
lydig og velført.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Joakim Skovgaard Larsen



PRØVEKRITIK
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BRAMMING 06.03.2020

Fuglelia Jarho NO49463/17

Engelsk Setter

Anders Due 0005

Jarho. Slippes på majs i modvind. Søget er stort og for det meste godt anlagt.
Enkelte forkerte vendinger. Farten er god til høj. Stilen er smuk med hovedet
i og over ryglinie. Lang, flad let vuggende galopaktion. Pænt ført hale med
bevægelse. Kontakten er god. 2. slip i skrub og sidevind. Arbejder fornuftigt.
Partner bringer sig i kontakt med fasan. 3. slip skrub, skov og græs. Arbejder
for det meste meget fornuftigt. Partner finder fasan. Afprøves i yderligere 2
slip. Arbejder til stadighed fornuftigt. Opnår ikke yderligere.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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BALLUM 06.03.2020

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0012

Jaktstormens Asarek starter på mark med efterafgrøder, hvor den anlægger et
meget stort og velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten er høj og
stilen smuk med en pæn hovedføring og en lang smidig galopaktion, samt pænt
ført hale. Den mærker fært, opnår stram stand, mens fører er på vej frem
korrigerer Asarek et par gange, for til sidst at avancere villigt frem og i to
tempi rejse parhøns, med ro i opfløj og skud. I 2. slip på græs arbejder og
roder Asarek i starten på jordfært, men får sig til sidst løsgjort og læger et
par gode slag på marken, hvorefter den opnår stram stand, den avancerer her
her trægt i flere omgange, men rejser en agerhøne og er noget urolig i opfløj
og skud. 2. præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:2

Anton Dahl
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BALLUM 06.03.2020

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0014

Drongstrup Bessie starter på mark med efterafgrøder, hvor den anlægger et
passende stort søg i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god med
en pæn hovedføring og en energisk galopaktion samt en pæn ført hale med
bevægelse.  Den opnår ganske hurtigt en stram stand, hvor den avancerer trægt
uden at påvise vildt. Senere opnår Bessie igen en flot højrejst stand,
korrigerer en enkelt gang, avancerer også her temmelig trægt, men får dog
rejst parhøns, som prelles et godt stykke på vej. Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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BALLUM 06.03.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0013

Vestsallings Cora starter på græsstub og efterafgrøder hvor den anlægger et
stort og for det meste velanlagt søg i høj fart og god stil med en pæn
hovedføring, en langstrakt aktion og pæn båret hale. Kontakten til fører er
god. Cora kan kaldes ind ved makkerhundens resultatløse stand, senere finder
makker parhøns længere fremme i terrænet, som Cora ikke lastes for. 2. slip
arbejder Cora igen fornuftigt. Makkerhunden finder parhøns på anvist terræn.
I 3. slip bevarer Cora det gode indtryk og opnår en lav stand et stykke ude,
inden fører er helt oppe letter parhøns foran Cora, som preller disse kort,
uden på noget tidspunkt at have vist respekt, kaldes dog til orden og drejer
af hjem til føreren. Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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BALLUM 06.03.2020

Setter Landet´s DKPeggy DK17712/2018

Engelsk setter

Svend Jensen 0008

Setterlandets Peggy starter på stub hvor den anlægger et stort og velanlagt
søg i høj fart og smuk stil med pæn hovedføring og en let elegant, energisk
galopaktion, lidt kedelig haleføring. Kontakten til fører er god. Den opnår en
stram stand, korrigerer et par gange, rykker under vind, ny stram stand,
hvorefter den avancerer lidt forsigtigt uden påvisning af vildt. I 2. slip på
raps og græsstub bevarer Peggy det tiltalende indtryk og opnår på den anden
side af en dyb grøft stram stand, men da fører er på vej op af grøften for at
give avanceordre, kommer makkerhunden til, går foran Peggy, tager selvstændig
stand og rejser kort efter parhøns, som lå ret foran Peggy, som preller lidt i
opfløj og skud. 1. præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Anton Dahl
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HASLEV 07.03.2020

Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0015

Tobølbjergs P-Scott afprøves på raps i side vind. Farten er høj. Stilen er
smuk, højt ført hoved, en kraftfuld aktion, lidt hængende hale. Søger stort,
har nogle forkerte vendinger i højre side. Støder parhøns, forfølger dem et
stykke. Scott er ude i tre slip mere. Går som i første, ingen fugle. Prøves en
sidste gang, nu er han blevet træt.
Ingen præmie. UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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HASLEV 07.03.2020

Kenzo DK07559/2016

Engelsk setter

Søren Rydahl Gotthard 0024

Kenzo afprøves på raps i god vind. Farten er høj. Stilen smuk. Hovedet føres
over ryglinie, aktionen er kraftfuld, pæn ført hale med momentvis rørelse.
Søget er stort og for det meste godt anlagt på bredden, har et par slag ind
over hegn. Viser overlegen sekundering ved liggende makkers stand. Respekterer
da enlig agerhøne flygter foran makker. Senere opnår Kenzo stand, inden
rejseordre flygter enlig agerhøne ret foran Kenzo, som er rolig i opfløj og
skud. Afprøves tre gange mere, går som i første, slutter med at søge mest i
venstre side af terrænet. Respekterer hare med førers hjælp.
2. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Niels Erik Krüger
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HASLEV 07.03.2020

Bess DK07562/2016

Engelsk setter

Ole Knudsen 0035

1.Slip på græsudlæg i modvind. Bess viser et stort og for det meste velanlagt
søg med brede udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er god til smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i
en langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med bevægelse.
God kontakt til føreren. Bess kaster sig rund i stand og inden rejseordre
gives flygter parhøns ret foran Bess som er rolig i opflugt. Bess dækkes
senere af og er rolig i skud. Bess afprøves i yderligere 3 slip på raps. 2 og
3 slip er der oplagt chance til agerhøns og fasan uden Bess bringer sig i
kontakt. 4 slip med skiftende makker støder Bess fasan og respekter, senere er
der oplagt chance til fasan Bess ikke bringer sig i kontakt med.
  2 præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:2

Claus Raahauge Kristensen
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HASLEV 07.03.2020

Trille DK07564/2016

Engelsk Setter

Curt Jensen 0036

1.Slip på græsudlæg i modvind. Trille viser et noget varierende søg, med
enkelte brede udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde. Farten er varierende
fra høj til moderat. Stilen er acceptabel. Hovedet føres i og under niveau med
ryg linje i en varierende galopaktion. God kontakt til føreren. Trille opnår
stand og avancerer villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Der var
oplagt chance til parhøs uden Trille bringer sig i kontakt. 2 slip på raps
søger Trille noget offensivt og fremadrettet i høj fart og smuk stil. Der var
chance til parhøns uden Trille bringer sig i kontakt. 3 slip på raps. Trille
opnår straks stand og avancerer meget villigt frem på ordre, rejser præcist
fasan og er rolig i opflugt og skud.
 2 præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:2

Claus Raahauge Kristensen
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HASLEV 07.03.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk Setter

Klaus Olesen 9001

Lammefjorden's Luckys Luke slippes, i raps i modvind anlægger et stort og godt
anlagt søg i god kontakt, farten er passende høj, stilen god med højt ført
hoved, galoppen præges af en noget kort galop aktion
2 slip igen i raps søget bliver her noget fremad rettet i perioder, kaldes til
orden, kan holdes da rådyr flygter
3 slip flere chancer til fasaner som ikke udnyttes
Ingen pr i UK Allan Nissen 166

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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HASLEV 07.03.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0004

Østkysten's MN Martha slippes i raps i modvind, anlægger et stort velanlagt
søg i høj fart, stilen er fortrinlig farten er meget høj, støder agerhøns og
preller kort
2 slip nu i stub anlægger et meget stort og velanlagt søg i absolut høj fart,
kommer op til en remisse der er her flere chancer til fasaner. 3 slip i mose
makkeren finder fasan 4 slip flere chancer til fasaner
Ingen pr i UK Allan Nissen 166.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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HASLEV 07.03.2020

Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk Setter

Claus M. Nielsen 0032

Tobølbjergs O - Dylan afprøves i raps senere græs i god vind. Farten er høj,
stilen smuk, hovedet føres i eller over ryglinie, lang kraftfuld aktion, der
er momentvis halerørelse. Søger stort og godt på bredden, med passende afstand
mellem slagende. Fasan ses ved tæt hegn, situationen kan ikke bedømmes. Kenzo
kan holdes ved makkers resultatløse stand. Dylan afprøves tre gange mere,
bevarer det gode indtryk. Respekterer hare. Dylan viser dagen igennem en
dejlig kontakt til fører.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Niels Erik Krüger
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HASLEV 07.03.2020

Klintholms D. Arthur DK13665/2016

Engelsk Setter

Klaus Olesen 0008

Klintholms D. Arthur slippes i raps i modvind anlægger et stort og godt anlagt
søg i høj fart og en smuk stil, god galop og en pænt ført hale uden
bevægelser, 2 chancer til Fasan som partner påviser
2 slip ved mose partner på viser fasan. Ingen pr i AK Allan Nissen 166.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

VIDEBÆK 08.03.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0036

Bjerndrups Bæver slippes på stub i modvind. Han anlægger i starten en godt
jagtlig søg foran fører. Farten er passende til høj og stilen er god med
hovedet ført over ryg og en passende lang galopaktion og med lidt lavt ført
hale med bevægelser. Ret hurtigt bliver søget i mindste lag og farten går ned.
I 2. slip i eng og buskads er det en helt anden hund at se på. Her går han
stort og i en smuk stil med en kraftfuld galopaktion og hovedet oppe på plads.
Opnår stand, løser selv. Opnår senere ny stand, da ordre gives letter fasan
ret foran. Bæver en noget urolig i opflugt og skud og går for langt efter
fuglen til en præmiering i åben klasse. Fortsætter sammen med partner, da der
ikke var andre deltagere fulgt med. Her har begge hunde chance til fasan, som
dommer træder op bag hundene. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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VIDEBÆK 08.03.2020

Tobølbjergs Nobel DK09782/2016

Engelsk setter

Aksel Nielsen 0025

Nobel slippes på efterafgrøder og stub i modvind. Søget er meget stort.
Starter i et offensivt godt anlagt søg, slutter i et alt for åbent og
fremadrettet søg. Der råbes og fløjtes en del efter hunden. Farten er meget
høj, stilen er fortrinlig. Kontakten er mangelfuld. 2. slip i stub i modvind.
Opnår en løs stand, rykker under vind, igen løs stand. Makker kommer til.
Agerhøne flygter og begge preller langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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VIDEBÆK 08.03.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0038

Vestsallings Cora slippes på stub og græs i modvind. Hun anlægger i høj fart
et stort for det meste veldækkende søg i god kontakt. Hun viser momentvis lidt
interesse for hegn og kanter, men kan kaldes fra. Stilen er meget god med
hovedet over ryglinien, en lang smidig galopaktion og halen båret lidt under
ryg med momentvise bevægelser. Viser spontan sekundering af partners
resultatløse stand. Opnår selv stand i samme område, løser selv. Hun afprøves
i yderligere 4 slip i løbet af dagen og går stort og med god intensitet. I 2.
slip i eng har hun chance til 2 fasaner. I 3. slip i eng og på græs søger hun
lidt offensivt. Opnår stand, går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise
vildt. I 4. slip i eng og juletræer viser hun spontan sekundering ved partners
resultatløse stand. Partner påviser/støder fasan i slippet. I sidste slip på
majsstub søger hun stort og udholdende. Opnår stand umiddelbart før partner i
højre side af marken, formentlig for nyslåede parhøns, som var set sætte sig
der. Partner står ret foran og Cora holder standen, medens partner trækkes væk
med lidt besvær. Hun går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
Senere ny stand ved samme hegn. Går igen villigt frem uden påvisning af vildt.
Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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VIDEBÆK 08.03.2020

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk Setter

Poul Valdemar Nielsen 0014

Pvn's Nadine starter på majsstubmark. Anlægger et stort og meget velanlagt søg
i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med passende høj
hovedføring, en langstrakt smidig jordvindende galopaktion og pæn haleføring
med sparsom bevægelse. Har et par markeringer som den selv løser. Opnår stand
ved mose, kan ikke påvise vildt, dog har råvildt lige forladt området. Nadine
afprøves i yderligere tre slip på stub, brak og majsstub, hvor den bevarer
indtrykket fra første omgang. I 2. slip finder makkerhunden parhøns. Nadine
har gennem afprøvningerne flere stand uden påvisning af vildt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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VIDEBÆK 08.03.2020

Tex DK15653/2019

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0024

Tex slippes i efterafgrøder i modvind. Søget er for det meste godt anlagt.
Skæmmes af alt for meget fløjten. Farten er god, stilen er acceptabel til god.
Hovedet er i og under ryglinie. Langstrakt flad galopaktion med en lavt ført
hale. Kontakten er god. 2. slip i skrub i modvind. Opnår en lav stand. Følger
godt op, og under udredning stødes sneppe og har her yderligere chance til
fasan. 3. slip i skrub i modvind. Arbejder igen fornuftigt. 4. slip stub i
modvind. Arbejder her i stort veldækkende krydssøg med korrekte vendinger.
Stilen er smuk, høj hovedføring. Langstrakt flad galopaktion med lavt ført
hale. Opnår stand ved hegn, ved rejseordre flygter parhøns. Tex forfølger
kort. Dækkes senere af og er rolig i skud.
1. præmie.

Unghunde klasse
Præm.:1

Thomas Dahl Klit
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VIDEBÆK 08.03.2020

Setter Landet´s DKJessi DK17715/2018

Engelsk setter

Jens Hansen 0013

Setter Landet´s DKJessi starter på græsmark. Søget er stort og for det meste
velanlagt, har dog enkelte forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj,
stilen er smuk med passende høj hovedføring, en langstrakt smidig galopaktion
og en pæn haleføring med sparsom bevægelse. Jessi afprøves i yderligere fire
slip i olieræddiker, brak og majsstub, hvor den bevarer det gode indtryk fra
første omgang. I 2. slip har Jessi chance til fasan. I 3. slip finder
makkerhunden fasan.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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VIDEBÆK 08.03.2020

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Sarah Cecilie Jensen 0026

Roma slippes på stub i modvind. Søget er offensivt anlagt med en del forkerte
vendinger, og hun taber kontakten til fører til slut. Farten er høj, stilen er
smuk, høj hovedføring, kort stikkende forbensaktion, højt ført hale med
bevægelse. Kontakten er oftest god. 2. slip i majs i modvind. Arbejder som
tidligere. Har en kort, meget løs stand ved markskel. makker kommer til og
agerhøns letter fra området. 3. slip stub i modvind. Makker opnår en løs
stand. Roma søger tæt bagom, agerhøne flygter. Begge preller langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit
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Danmarks Jægerforbund

TERKELSBØL 10.03.2020

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0013

Nia startes i skrå modvind i efterafgrøder. Her går den i høj fart og i en
smuk stil med højt ført hoved, høj haleføring og en langstrakt galop. Søget er
i starten noget fremadrettet og lagt i venstre side af terrænnet.
Den tager liggende stand langt fremme. På vej op ser vi råvildt flygte
umiddelbart foran Nia, men den fastholder sin stand. På ordre avancerer den
villigt og rejser præcist parhøns. Der er ro i opflugt og skud. Da den sættes
i gang igen støder den parhøns i modsatte side. Den viser fuld respekt da de
letter. Resten af slippet er søget stort og veldækkende.
I 2 slip på majsstub går Nia stort og flot.
Fortsætter

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:1

Erik Lykkegaard Winkler



PRØVEKRITIK
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Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato
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Danmarks Jægerforbund

TUSE NÆS 12.03.2020

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0001

Lamison afprøves i tre slip på formiddagen, på efterafgrøde og stub, i
modvind, Anlægger i alle slip et godt velanlagt søg med passende afstand
mellem slagene, Farten den er høj. Stilen den er god med hoved ført i
ryghøjde, der er god kontakt til fører, i anden slip bringer makker fugl til
flugt, uden det har nogen negativ indvirkning på Lamisons bedømmelse. 3.Slip
viser den smuk sekundering på makkers resultatløse stand.
til slut på slippet opnår den stand,men lige inden rejse ordre gives flugter
der ret foran Lamison et par agerhøns, der er komplet ro i flugt og skud.
Fortsætter som 2A.  419.Allan Bredsgaard

International Vinderklasse
Plac.:5

Allan Bredsgaard
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Danmarks Jægerforbund

TUSE NÆS 12.03.2020

Klintholms D. Asko DK13664/2016

Engelsk setter

Jan Marinussen 0004

Asko starter på efterafgrøde i modvind, Anlægger her et særdeles godt og
velanlagt søg fra kant til kant, udnytter vind og terræn optimalt,farten den
er høj. Stilen den er smuk med en langstrakt galop med højt ført hoved og
halerørelse, viser spontan respekt for hare, senere opnår den smuk stand midt
på åben mark, avancere villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøns, der
er komplet ro i flugt og skud. 2.slip på stub,
søger her som før beskrevet opnå, næsten samtidig med makker stand, da makker
stand skal afvikles flygter der ret foran Asko enlig agerhøne, der er fuld
respekt.Viser en gang til fuld respekt for hare, forsætter sit optimale søg i
god kontakt.
forsætter som 1A. 419. Allan Bredsgaard.

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Allan Bredsgaard



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk Setter

Morten Petersen 0032

Asarek slippes i oliradikker i modvind og viser et velanlagt bredsøg med
korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene. Farten er høj og
kontakten til fører er god. Stilen er smuk med højt båret hoved, langstrakt
galopaktion og pæn båret hale. 2. slip på græs og i oliradikker starter den
straks med at søge over i oliradikker og anlægge sit søg der. Den opnår stand,
korrigere af et par gange for så at løse standen. Opnår ny liggende stand. Før
ordre gives, går den selv frem og rejser parhøns. Den er rolig i opflugt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk Setter

Finn Johansen 0012

1.Scott slippes på efterafgrøder i modvind. Viser et søg som skæmmes noget af
forkerte vendinger. Farten er god til høj. Stilen er god med hovedet ført i
niveau med ryglinien. En lang kraftfuld galopaktion. Pæn ført hale uden
bevægelse.
Scott er ude i yderligere 3 slip på efterafgrøder og vintersæd, alle slippene
i modvind. Søg fart og stil er som 1. slip. I 3. slip er der chance til fasan,
som letter noget umotiveret uden Scott er i kontakt med den. I 4. slip, som er
et meget langt slip, er der chance til parhøns som makkeren udnytter. Senere
opnår Scott stand, går villigt frem på ordre, rejser præcist parhøns,
acceptabel ro i opfløj og skud.

Unghunde klasse
Præm.:2

John Bak



PRØVEKRITIK
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Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0002

Lammefjorden's Luckys Luke slippes på vintersæd i modvind anlægger et meget
stort anlagt søg godt på vinden, stilen præges af et lavt ført hoved i
perioder og galoppen er også noget kort i perioder og tung når Luke sænker
hovedet.
2 slip for tydeligt føling med fært og går bevist et par agerhøns op
3 slip chance til et par agerhøns som stødes
4 slip igen chance til agerhøns
Ingen pr i UK Allan Nissen 166.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk setter

Asger Mogensen 0004

Lammefjorden's Scarlett slippes på vintersæd, anlægger et stort og velanlagt
søg i høj fart og en smuk til fortrinlig stil
2 slip nu i raps hurtigt opnår Scarlett en høj rejst stand og da føreren
kommer til rykker Scarlett villigt og udpeger præcist et par agerhøns, rolig
ved opflugt går dog lidt efter ved skuddet, kaldes til orden
1 pr i UK Allan Nissen 166

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen
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HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk Setter

Øystein Grandorf 0026

Matha slippes på græs i modvind. I høj fart søger den med brede udslag dog med
flere forkerte vendinger. Den bliver lidt enerådig midt i slippet. Kontakten
til fører kunne være bedre. Stilen er smuk med højt båret hoved, lang smidig
galopaktion og hale ført med momentvis bevægelse. Slutter slippet med at tage
harefod op og forsvinder kort. 2. slip på græs er som tidligere, søger mod
gærde og bringe parhøns til flugt som forfølges kort. 3. slip på raps bliver
søget offensivt og der mangler kontakt til fører. Hun har stand 2 gange, hvor
hun selv bringer parhøns til flugt. I et sidste slip på græs forsvinder hun i
skov og flere fasaner ses flygte fra området.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Klintholms D. Arthur DK13665/2016

Engelsk Setter

Klaus Olesen 0010

Klintholms D. Arthur slippes i modvind i olie ræddiker anlægger et passende
stort søg vind og terræn taget i betragtning, farten er høj stilen smuk med
højt båret hoved og en god galop aktion halen bæres pænt uden bevægelser,
opnår en højrejst stand da vi er på vej ud til Arthur rykker han lige et par
meter, på ved rejse ordre letter der præcist foran Arthur et par agerhøns,
Arthur viger til venstre da de letter og der er uro ved opflugt og skud. 2 pr
i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:2

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 08.03.2020

Hagalidens Carmencita se29140/2018

Engelsk Setter

Kjell Gustafsson 0013

1. Carmencita slippes på efterafgrøder i modvind. Viser et stort offensivt
anlagt søg med bredde udslag. Stilen er smuk med højt ført hoved. En flad
langstrakt galopaktion. Pæn ført hale uden bevægelse.
2. Carmencita slippes i efterafgrøder i modvind. Søg, fart og stil som
tidligere. Carmencita opnår stand, løser selv. Senere ny højrejst stand, går
villigt frem på ordre, rejser præcist parhøns, ro i opfløj og skud.

Unghunde klasse
Præm.:1

John Bak
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HOLSTED 07.03.2020

Pvn's Noah DK13323/2017

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0006

Noah slippes i god vind på mark med efterafgrøder, han anlægger her i god
kontakt til fører et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem
slagene, Farten høj. Stilen med god kraftbetonet galopaktion, hovedet i
ryglinie og over,halen bæres pænt med bevægelse. Har i slippet en stram stand
uden påvisning af vildt. Andet slip på græs og skrub går Noah som i første.
Han opnår fast stram stand i skrub, her kommer makker til hvor Noah løser. vi
ser intet vildt. straks efter opnår han igen flot højrejst stram stand ved
grøftekant, på ordre springer han villigt over og rejser præcis fasan med ro i
opflugt og skud.
1. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Pvn's Nadine DK13325/2017

Engelsk Setter

Poul Valdemar Nielsen 0016

Pvn´s Nadine starter i olieræddiker senere stubmark. Anlægger et stort og
meget velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk
med passende høj hovedføring, en langstrakt smidig jordvindende galopaktion og
pæn haleføring uden bevægelse. Opnår stand, går villigt frem men påviser ikke
vildt. 2. slip i olieræddiker bevarer Nadine det gode indtryk fra første
omgang. Opnår stand, går igen villigt frem, påviser ikke vildt. Kort efter
springer hare fra samme område, holdes for denne. Slutter med stand ved
remise, avancerer villigt og rejser præcis sneppe. Ro i opflugt og skud.
Nadine har dagen igennem været udholdende, lydig og velført.
1. Præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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HOLSTED 07.03.2020

Tex DK15653/2019

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0001

Tex slippes på udlægsmark med skiftende vindretning, han anlægger her et stort
og velanlagt bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn, Farten meget høj.
Stilen med god kraftfuld langstrakt galopaktion høj hovedføring, halen bæres
svagt hængende med sparsomme bevægelser. Opnår flot højrejst stram stand,
inden rejseordre gives kommer makker tæt på hvor parhøns letter. Tex tilpas
rolig i opflugt og skud. Andet slip på stub, bevarer Tex samme gode indtryk
som i første. Tex har i slippene været lydig og velført.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Senja's W. Ritt DK17112/2015

Engelsk Setter

Simon Petersen 0017

Senja´s W. Ritt starter i rapsmark. Straks efter Ritt er sluppet, bringer den
sammen med makkerhunden parhøns på vingerne som prelles langt.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk Setter

Robert Paulsen 0011

Setterlandet´s DKLui starter på stub og i olieræddiker. Anlægger for det meste
et stort, meget velanlagt søg, har dog enkelte afstikkere frem i terrænet.
Farten er høj, stilen er smuk med passende høj hovedføring, langstrakt smidig
galopaktion og en pæn haleføring uden bevægelse.
2. slip i rapsmark, bevarer Lui det gode indtryk fra første omgang. Opnår
stand, avancerer villigt, rejser præcis enlig agerhøne. Ro i opflugt og skud.
1. Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Setter Landet´s DKPeggy DK17712/2018

Engelsk Setter

Svend Jensen 0003

Peggy slippes i god vind på stub og græsmark, hun anlægger her i god kontakt
til fører et stort og veltilrettelagt bredsøg med passende afstand mellem
slagene. Farten meget høj. Stilen med let smidig lang galopaktion høj
hovedføring, halen svagt hængende med meget sparsomme bevægelser. Opnår  fast
stram stand, inden rejseordre gives letter parhøns ret foran Peggy, er her
komplet rolig i opflugt og skud. Andet slip på græs og uhøstet majs fortsætter
med med samme gode takter som i første. Lydig og velført.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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HOLSTED 07.03.2020

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0005

Roma slippes på udlægsmark med skiftende vindretning, hun anlægger her et
stort og til tider lidt åbent søg hvor kontakten til fører kunne være bedre.
Farten meget høj. Stilen smuk med god lang galopaktion høj hovedføring og pæn
haleføring med livlige bevægelser. Har i slippet en stand hun selv løser.
Ingen fugle i slippet. Andet slip  på græs og skrub starter Roma stort og
godt. Makker opnår hurtig flot højrejst stram stand. Her går Roma bevidst i
sit søg frem foran makker  uden tegn til sekundering. Ingen fugle i
situationen.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Bjergagers Jasmin DK18044/2016

Engelsk Setter

Tommy Pedersen 0013

Bjergagers Jasmin starter i olieræddiker. Anlægger et stort og meget velskolet
bredsøg i høj fart, stilen kan ikke bedømmes. Holdes for råvildt. Makkerhunden
finder fasan.
Jasmin afprøves i yderligere tre slip i raps, olieræddiker og majsstub, hvor
den bevarer indtrykket med hensyn til søg. Stilen er smuk med højt ført hoved,
en langstrakt jordvindende galopaktion og pæn haleføring med momentvis
bevægelse. Sekunderer spontant flere gange i løbet af afprøvningerne.
Har i sidste slip chance til parhøns som makkerhunden finder.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk Setter

Anders Andersen 0007

Zika slippes i god vind på græs og efterafgrøder, hun anlægger her et stort og
offensiv søg. Farten meget høj. Stilen smuk med let lang smidig galopaktion,
høj hovedføring og halen med livlige bevægelser. Makker opnår fast højrejst
stram stand, straks ser Zike det, og går frem og tager selvstændig stand ved
siden af makker. Ingen fugle i situationen.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Sarah Jensen 0010

Ginny slippes på udlægsmark, senere  høje olieræddiker, hun anlægger her et
stort og velanlagt bredsøg i god kontakt til fører. Farten meget høj. Stilen
smuk med let lang smidig galop aktion, høj hovedføring og pæn haleføring med
gode bevægelser. Der ses fasan i luften hvor hundene arbejder, kan ikke
bedømmes. Kan i slippet holdes for hare to gange. Andet slip igen i
olieræddiker, går hun  som i første slip. Makker finder fasan som Ginny også
har chance til. Ginny fortsætter med ny makker og opnår hurtig flot højrejst
stram stand, på ordre rejser hun villigt og præcis fasan med komplet ro i
opflugt og skud
1. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 07.03.2020

Senja's Yatzy DK18868/2018

Engelsk Setter

Thomas Bang Clausen 0002

Yatzy slippes på udlægsmark med skiftende vindretnind, han anlægger her et
stort og veltilrettelagt bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten
meget høj, Stilen smuk med god langstrakt galopaktion, høj hovedføring og pæn
haleføring med gode bevægelser. Makker opnår stand hvor Yatzy er tæt på og
fortsætter sit søg hvor parhøns letter, Yatzy forfølger kort. Andet slip går
han igen stort og godt, kikker i starten lidt efter makker, og kaldes hurtig
til orden. Kan holdes ved makkers stand for parhøns.Tredie slip på græs og
uhøstet  majs, går han som forgående. Mærker fært ved bevoksning, følger her
godt op og opnår flot højrejst stram stand ved tæt buskads, på ordre rejser
han meget villigt fasan, der forfølges kort i opflugt og skud. Yatzy har i
slippene været lydig og velført.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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HOLSTED 07.03.2020

Fuglelia Jarho NO49463/17

Engelsk Setter

Anders Due 0018

Fuglelia Jarho starter i rapsmark. Straks efter Jarho er sluppet, bringer den
sammen med makkerhunden parhøns på vingerne som prelles langt.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Danmarks Jægerforbund

TERKELSBØL 02.03.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0008

Bæver startes i skrå modvind i efterafgrøder.Her går den i en god fart og i en
god stil med hovedet ført over ryglinien, lidt lavt ført hale og en god
galopaktion. Søget er passende stort og med korrekte vendinger.
Makker tager stand og Bæver viser spontan sekundering. Da situationen afvikles
preller Bæver sammen med makker de flygtende fugle.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler



PRØVEKRITIK
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Arrangør

Race

Katalog nr.Fører
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Danmarks Jægerforbund

TERKELSBØL 02.03.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 9001

Chaos slippes i god vind på olieræddikemark hun anlægger her i god kontakt til
fører et stort og veldækkende bredsøg med passende afstand mellem slagene.
Farten meget høj. Stilen smuk med let lang smidig galopaktion, høj hovedføring
og spillende hale. Opnår smuk stram stand, går villigt frem uden påvisning af
vildt. Makker finder senere fugl i slippet, chance til Chaos. Andet slip
fortsætter hun igen på bedste vis, først på oliræddike og senere
vintersædsmark. Hun stikker her hårdt frem til vildtstribe, og går bevidst
parhøns op som prelles.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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Danmarks Jægerforbund

TERKELSBØL 02.03.2020

Iris DK13399/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0011

Iris startes i skrå modvind i raps og på stub. Den går i en god fart og i en
god stil med højt ført hoved, passende høj haleføring og en god galopaktion.
Søget er noget svingende og meget lagt langs hegn, så den efterlader en del
uafsøgt terræn. Den er svær at koble.
I 2 slip på majsstub er søget ret velanlagt. Den opnår stand som holdes selv
da makker går ind foran. På ordre går den villigt frem og rejser præcist
parhøns, men preller langt i opflugt og skud.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Sletthallens Milwaukee NO48294/18

Engelsk Setter

Ole Kai Frank 9003

Milwaukee (Mille)startes i skrå modvind på græs.  Den går her i en høj fart og
en smuk stil med højt ført hoved og hale og en god galopaktion. Umiddelbart
efter at være sluppet tager den højrejst stand. På ordre rykker den frem og
tager ny stand. Dette gentager sig flere gange, men den kan ikke påvise vildt.
Den anlægger herefter et stort og i starten noget åbent søg, der bedres i
løbet af slippet. Til slut har den en skarp markering som den selv løser.
I 2. slip på majsstub starter Mille med at gå meget langt ud langs hegn. Da
den kommer tilbage går den næsten helt i stå, men da der kommer råvildt forbi,
forfølges disse meget langt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Bessi DK03599/2019

Engelsk Setter

Louise H. Christiansen 0005

Bessi slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt
ungdommeligt søg i en smuk stil med højt båret hoved, en lang smidig
galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med bevægelser. Partner påviser
ret hurtigt en stor flok agerhøns på terrænet. I 2. slip i vinterraps viser
hun flotte takter med et stort lidt offensivt søg, men holder god kontakt. Hun
afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner og hun fortsætter det
smukke arbejde. I 5. slip i eng og brak søger hun stort. Fløjtes dæk ved
partners stand. Der var chance til 2 single agerhøns i slippet. Desværre
lykkedes det ikke at få en færdig situation for denne lydige og velgående
hund. Ingen pr. UKL.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Kogtveds M Malou da Flora DK06601/2014

Engelsk Setter

Tor Magne Fløysvik 0017

Marlou starter på stub og anlægger her et meget stor søg med passende dybde
mellem slagene. Farten meget høj. Stilene er smuk. Hoved ført i ryglinje og
derover, galoppen er fald og jordvindende. Halen bæres pænt.
Har en stand uden påvisning af vildt.
Preller på overflyvende agerhøns.
Udgår

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk Setter

Ove Madsen 0011

Laban slippes på vintersæd og videre over i raps i modvind og anlægger i høj
fart et passende stort til stort søg i god kontakt. Stilen er med høj båret
hoved, en passende lang galopaktion og halen føres i niveau med ryggen og med
bevægelse. Har en del forkerte vendinger, især i venstre side. I 2. slip på
opharvet stub starter han som i 1. slip. Ret hurtigt opnår partner liggende
stand. Laban søger straks mod partner uden at vise den fornødne respekt.
Partner løser standen, da Laban er tæt på. Her skulle han have vist
sekundering. Ingen pr. ÅKL.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk Setter

Johnny Streit 0020

Carlos anlægger et meget stort for det meste velanlagt søg med enkelte
afstikkere. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved og
en kraftig lavtliggende og jordvindende galop. Halebevægelser ved vendinger.
Har chance til fugl to gange i dette slip.
2. slip som 1. slip.
ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk Setter

Hans Jørgen Mogensen 0009

Bæver slippes på vintersæd i modvind og anlægger et stort søg. Ret hurtigt
søger han over til levende hegn og opnår stand. På ordre tager han et kort
skridt, en agerhøne letter inde i hegnet, Bæver respekterer i opflugt og skud,
fører ser ikke fuglen og giver ny ordre, hvorefter Bæver går frem på ny og ind
i hegnet. Yderligere en agerhøne letter i hegnet. Han afprøves i et langt 2.
slip på opharvet stub og her viser han et stort veldækkende søg i høj fart.
Stilen er præget af en kraftfuld lang hanhundeaktion, hovedet føres over
ryglinien og halen i niveau med ryg og med momentvise bevægelser. Opnår
hurtigt liggende stand, løser da partner kommer tæt på. Der sås ikke vildt.
Fortsætter mod ny partner. Bæver har en slaphedsperiode omkring midten af
slippet, men går sig op igen. Opnår til slut stand ved majskant. Inden fører
når op, går Bæver forsigtigt ind i majsen og forsvinder ind i majsen. Kommer
dog ret hurtigt tilbage, der sås ikke vildt.   1. pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Bramming/Esbjerg 24.09.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0019

Chaos opnår kort efter den er sluppet en højrejst stand. Korrigerer en enkelt
gang og tager igen højrejst stand. Avancerer villigt på ordre og udpeger
præcist lille flok agerhøns. Er rolig i opflugt og urolig i skud.
I 2. slip arbejder Chaos stort to veldækkende i høj fart . Stilene er smuk,
højt båret hoved og kraftfuld galop. Halebevægelser ved vending.
2. præmie

Åben klasse
Præm.:2

Poul Valdemar Nielsen
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Tobølbjergs Sara DK12288/2019

Engelsk setter

Henrik Larsen 0010

Sara slippes på vintersæd i modvind. Inden fart, søg og stil kan bedømmes,
opnår partner stand noget fremme og udnytter agerhøns i hegn. Sara bliver ikke
lastet for disse fugle. I 2. slip på stub og græs søger hun i høj fart, stilen
er meget god med hovedet over ryg, en lang smidig galopaktion og halen ført i
og lidt under ryg med momentvise bevægelser. Søget er stort og veltilrettelagt
i god kontakt med fører. Opnår stand, går villig frem, men kan ikke påvise
vildt. Terrænskifte. Sara fortsætter sit gode arbejde. Partner påviser 3
agerhøns på terrænet. I et langt 3. slip på opharvet stub søger hun stort og
veldækkende i høj fart og holder stil og intensitet slippet ud. Opnår stand,
går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. I 4. slip i eng søger hun som
tidligere, mærker fært og støder under udredning en enlig agerhøne, hvor hun
respekterer. Fortsætter mod ny partner og har chance til 2 single agerhøns,
hvor hun burde vise bedre respekt for den sidste fugl, der følges lidt på vej.
Ingen pr. ÅKL.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Rex DK13416/2019

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0016

Rex starter  på stub og anlægger her et passende stort velanlagt søg i god
fart. Stilen er god. Galoppen er tung , hoved føres indimellem lavt. Livlige
halebevægelser.. Makkerhund finder fugl.
2. arbejder Rex i et stort for det meste veldækkende søg i høj fart.
Makkerhund finder fugl.
3. slip søger Rex ikke sin chance på agerhøns, som kalder fremme i terræn.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Tejs DK13417/2019

Engelsk setter

John Svenningsen 0015

Tjes arbejder i et velanlagt søg med passende udslag, i god til høj fart.
Stilen er god til smuk. Smuk når farten er høj. Galloppen er langstrakt og let
vuggende, hovedet føres højt og der er bevægelser i halen.
Opnår højrejst stand ved hegn. Rejser meget villigt gennem hegn en flok
agerhøns. Er rimelig rolig ved opflugt, men fortsætter sit søg efter skud og
er svær at koble.
2. slip arbejder Tejs i varieret søg i varieret fart .
2. præmie

Unghunde klasse
Præm.:2

Poul Valdemar Nielsen
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Hector DK13418/2019

Engelsk Setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0014

Hector starter i modvind på stub og anlægger her et begrænset søg, der
varieres i bredden. Farten er moderat, stilen acceptabel . Galoppen er
vuggende , hovedføring fra lav til høj. Hale lav hængende og enkelte gange med
livlige bevægelser.
2. Slip arbejder Hector for det meste veldækkende og stilen er her god.
Makkerhund finder fugl.
3. slip støder Hector en flok høns under svære vindforhold. Er komplet rolig,
da agerhøns flygter.
4. slip arbejder Hector ineffektivt og søger ikke sin chance.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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Lammefjorden's Seier DK14561/2019

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0006

Seier slippes på vintersæd i modvind og anlægger i passende til høj fart et
varieret og ungdommeligt søg med enkelte forkerte vendinger. Stilen er god til
meget god med hovedet ført lidt over ryg, en lang kraftfuld galopaktion og med
halen ført lidt under niveau med ryg uden bevægelser. Momentvis slækker han
lidt på intensiteten og bliver lidt kort og slap i aktionen. Støder ved
levende hegn 2 agerhøns, er noget urolig, men kan kaldes til orden. Afprøves i
yderligere 3 slip i løbet af dagen på skiftende terræner og går sig op til
stort søg og med god intensitet. I 2. slip opnår han stand ved remisse, løser
selv. Dette gentager sig i 3. slip. Han arbejder sammen med partner stort og
fornuftigt i eng i sidste slip, men desværre lykkes det ikke at få flere
chancer til Seier. Ingen pr. Ukl.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Lammefjorden's Baloo DK14564/2019

Engelsk Setter

Henning Klokker 0002

Baloo slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i høj fart et passende
stort til stort søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god med hovedet
ført over ryg, en kraftfuld lang galopaktion og halen bæres i niveau med
ryggen og med momentvise bevægelser. Han afprøves i yderligere 3 slip på
skiftende terræner og giver det samme gode indtryk dagen igennem. I 3. slip en
chance til en lille flok agerhøns, der påvises af partner kort efter start.
Begge hunde respekterer i opflugt. Søger i 4. slip i eng stort og dækkende,
men det lykkes ikke at give ham yderligere chancer. Ingen pr. UKL.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Setter Landet´s DKPeggy DK17712/2018

Engelsk setter

Svend Jensen 0007

Peggy slippes på vintersæd i modvind og anlægger i meget høj fart et stort,
for det meste veldækkende søg med korrekte vendinger. Stilen er god med
hovedet ført i ryglinien, en lang smidig galopaktion, men desværre med halen
hængende næsten lodret ned og uden bevægelser. Partner påviser agerhøns på
terrænet. I 2. slip på stub viser hun samme smukke takter og søger meget stort
og veldækkende. Opnår liggende stand, inden fører når op, går Peggy frem uden
tilladelse og rejser 3 agerhøns, hvor Peggy preller noget. Ingen pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Sisto DK18938/2017

Engelsk setter

Jan Andreasen 0018

Sisto starter på stub i modvind og anlægger her et stort velanlagt søg, med
meget god udnyttelse af vind og terræn.
Stilen er smuk. Galoppen er kraftfuld og hovedet føres højt. Halen bæres pænt
.
Sisto holder længe agerhøns i remise og da makkerhund kommer til letter en
flok agerhøns, som Sisto respekterer.
I et langt 2. slip arbejder i Sisto i smuk stil, i god kontakt til sin fører,
i et for det meste stort og veldækkende søg.
3. Slip opnår Sisto stram stand. På ordrer rejser Sisto villigt og udpeger
præcist en flok agerhøns. Er komplet rolig i opflugt og rolig i skud.
1. præmie

Åben klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk Setter

Morten Hellbrandt 0003

Amigo slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i høj fart et stort noget
ungdommeligt søg, hvor den jager småfugle med øjnene og derved har en del
forkerte vendinger. Stilen er præget af højt ført hoved og med en noget
anstrengt aktion. Halen bæres i niveau med ryggen og med livlige bevægelser. I
2. slip på græs og opharvet stub søger den lidt mere koncentreret, stilen er i
dette slip i starten som beskrevet i 1. slip, men halvt inde i slippet sænkes
hovedet og bæres i ryglinien og under. En noget kort anstrengt aktion. Trættes
lidt mod slut. Han slippes på græs og i eng i 3. slip. Her opnår han hurtigt
stand ind mod levende hegn, avancerer villigt på ordre ind i hegnet, men kan
ikke påvise vildt. Går i søg igen, men dommer træder en agerhøne op få meter
til højre for hvor han havde stand. Støder enlig agerhøne i eng. Preller langt
på fuglen. Ingen pr. UKL.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0008

Gro slippes på vintersæd i modvind og anlægger i høj fart et passende til
stort søg i god kontakt med fører. Har enkelte forkerte vendinger og fører må
dirigere hende. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en lang smidig
og kraftfuld aktion og halen ført i niveau med ryg og med momentvise
bevægelser. Søger lidt hårdt frem i terræn og støder herunder 3 agerhøns, der
lå i god vind. Respekterer da fuglene flygter. Hun afprøves i yderligere 3
slip i løbet af dagen og viser samme gode indtryk. I sidste slip i brak og eng
viser hun nogle gode slag. Søget bliver lidt åbent og hun forbigår herunder en
agerhøne, som partner påviser bag hende. Støder yderligere en agerhøne under
fuld respekt, strammer an i stand. Ved rejseordre løser hun, søger hun over
til levende hegn, påny stand. På ordre går hun villigt frem og rejser en stor
flok agerhøns og er her rimelig rolig i opflugt og skud. P.g.a. missede
chancer må hun i dag nøjes med en 2. pr. Åkl.

Åben klasse
Præm.:2

Hans Peter Clausen
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Skedoms Q Black Jack SE52056/2019

Engelsk setter

Allan Olesen 0004

Jack slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt
ungdommeligt søg i god kontakt. Stilen er med hovedet ført i og over
ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion og med halen ført lidt under niveau
med ryggen og med momentvise bevægelser. Får ret hurtigt kontakt med en stor
flok agerhøns, opnår stand, hønsene letter umiddelbart efter og Jack er
rimelig rolig, da fuglene flygter. Ikke jagtbar situation. Han afprøves i 2.
slip på stub og viser her samme gode takter. Starter lidt forsigtigt ved hegn
og remisse, hvor han markerer, men løser selv. På marken søger han stort og
opnår stand, ved rejseordre letter en flok agerhøns ret foran Jack, der er
rolig i opflugt og skud. Det var et ret kort slip, hvorfor han fortsætter mod
ny makker, hvor han viser de takter, som ønskes af en engelsk unghund. 1. pr.
UKL.

Unghunde klasse
Præm.:1

Hans Peter Clausen
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Melsgård AM Alta DK03985/2019

Engelsk setter

Anja Ylönen 0004

Katalognr. 0004: Melsgård AM Alta, Engelsk Setter. Fører: Anja Ylönen
Slippes i spinat i modvind. Søget er noget begrænset i starten. Fører skal
animere Alta en del. Senere i slippet bedres det lidt. Farten er moderat.
Stilen er acceptabel med hovedet ført i ryglinje eller derunder i en anstrængt
galopaktion. Senere i slippet begynder den at jagte småfugle. Vi kobler her.
2. slip på efterårsafgrøde. Nu anlægger den et meget stort jagtsøg med brede
udslag til begge sider. Lidt offensivt anlagt med korrekte vendinger. Farten
er nu høj. Stilen er god til smuk med hovedet ført i ryglinje og derover i en
energisk galopaktion med pænt båret hale med bevægelse. Alta støder agerhøns i
modvind som forfølges kort.
3. slip på efterårsafgrøde. Alta søger stort og offensivt, hvor bedre kontakt
med fører var ønskeligt. Fart og stil som 2. slip. Der ses fasan i området
hvor hundene arbejder. Dette var også en god chance for Alta.
Ingen præmiering.

Unghunde klasse
Præm.:1

Thomas Stenbek
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Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0010

Ej mødt

Åben klasse
Præm.:IP

Thomas Stenbek
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Tobølbjergs Sally DK12289/2019

Engelsk setter

Mathias Larsen 0001

Katalognr. 0001: Tobølbjergs Sally, Engelsk Setter. Fører: Mathias Larsen
Slippes i spinat i modvind. Søget er meget stort og godt anlagt foran sin
fører med brede udslag til begge sider. Har enkelte forkerte vendiger  i
venstre side. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig med højt båret hoved
og meget energisk galopaktion med pænt båret hale med livlige bevægelser.
Viser meget stor jagtlyst i dette slip. Der ses ikke noget vildt i slippet.
2. slip på græsmark i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Kan holdes for
springende hare. Dette var et langt slip, hvor Sally udviser meget stor
jagtlyst og udholdenhed.
3. slip i efterårsafgrøde. Søg, fart og stil som tidligere. Slår et par gode
slag. Makkerhund bringer sig i kontakt med agerhønseflok . Dette var en god
chance for Sally.
4. slip i efterårsafgrøde. Søg, fart og stil som tidligere. Makkerhund bringer
sig i kontakt med fugl. Dette var også en oplagt chance for Sally. En meget
lovende unghund, som det ikke lykkedes for på dagen.
Ingen præmiering.

Unghunde klasse
Præm.:1

Thomas Stenbek
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Tobølbjergs Signe DK12290/2019

Engelsk setter

Hanne Aae Theilgaard 0002

Katalognr. 0002: Tobølbjergs Signe, Engelsk Setter. Fører: Hanne Aae
Theilgaard
Slippes i spinat i modvind. Søget er godt anlagt foran sin fører med brede
udslag til begge sider og tilpas afstand i mellem slagene. Farten den er god
til høj. Stilen den er god til smuk med hovedet ført i ryglinje eller derover
i en kraftfuld galopaktion og halen båret pænt med bevægelse. Der ses ikke
noget vildt i dette slip, hvor Signe udviser god jagtlyst og intensitet.
2. slip på stub. Søg, fart og stil som i 1. slip. Der ses ikke yderligere i
dette slip.
3. slip i efterårsafgrøde. Søg, fart og stil som tidligere. I dette slip
arbejder Signe godt foran sin fører. Makkerhund finder og behandler fasan, som
Signe også havde chance til.
4. slip i efterårsafgrøde. Søg, fart og stil som tidligere. Der ses fasan
lette fra område, hvor hundene arbejder. Situationen kan ikke overskues.
Ingen præmiering.

Unghunde klasse
Præm.:1

Thomas Stenbek
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Lammefjorden's Kaidu DK14563/2019

Engelsk setter

John Bak 0003

Katalognr. 0003: Lammefjorden's Kaidu, Engelsk Setter. Fører: John Bak
Slippes i spinat i modvind. Lægger et godt jagtsøg op foran sin fører med
korrekte vendinger og tilpas pause mellem slagene. Farten den er god til høj.
Stilen er god til smuk med hovedet i ryglinje og derover i en kraftfuld
galopaktion med halen båret pænt med bevægelse. Støder en hare, som den
forfølger kort.
2. slip på græs. Søg, fart og stil som i 1. slip. Kan holdes fra springende
hare. Der ses ikke yderligere i slippet.
3. slip på efterårsafgrøde. Arbejder her igen stort og godt. Opnår højrejst
stand og går villigt frem på ordre, men viser ikke vildt. Slår i søg igen og
opnår igen højrejst stand. Går villigt frem på ordre af flere omgange og
rejser præcist fasan. Kaidu er komplet rolig i opflugt og skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Thomas Stenbek
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Tobølbjergs Stark DK12286/2019

Engelsk setter

Tue Iversen 0002

Tobølbjergs Stark starter på stubmark. Anlægger et passende til stort søg, for
det meste velanlagt, dog med enkelte forkerte vendinger i venstre. Går i god
kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt ført hoved, en
lang kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med sparsom bevægelse. 2. slip på
stubmark, forsætter Stark som i første omgang, opnår stand, løser selv, kort
efter ny stand, avancerer villigt, rejser præcis agerhøns. Ro i opflugt og
skud.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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Tobølbjergs Smilla DK12287/2019

Engelsk setter

Ole Andersen 0025

Smilla startes i modvind på stub. Her går den i høj fart og i en god stil med
højt ført hoved og hale, og en god galopaktion. Søget er stort og til tider
ret veldækkende, men også med flere forkerte vendinger. Den har oplagt chance
for en stor flok agerhøns som den får på vingerne.Den er rolig da fuglene
flygter.
Smilla prøves igen på opharvet stub. I kanten af denne får den kontakt med
agerhøne som den bringer på vingerne uden tilladelse.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Tobølbjergs Sara DK12288/2019

Engelsk setter

Henrik Larsen 0003

Tobølbjergs Sara starter på stubmark. Anlægger i starten et passende stort
søg, senere bliver søget stort og meget velanlagt. Går i god kontakt til
føreren. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje og derover,
en langstrakt smidig galopaktion og lidt kedelig ført hale med sparsom
bevægelse. Opnår stand, går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt.
Kommer for tæt på agerhøns, respekterer da disse letter. Sara afprøves i
yderligere fem slip på stub og græsmark. Holdes for hare. I sidste slip finder
makkerhunden fasan.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0031

Cora startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i en god stil med højt
ført hoved og hale og med en god galopaktion. Søget er stort og
veldækkende.Umiddelbart efter at være sluppet kaster den sig i stand. Makker
nærmer sig og da der fløjtes og råbes for at stoppe makker, rykker Cora flere
gange frem for til sidst at gå i søg igen. Senere har den højrejst stand. På
ordre går den villigt frem, men kan ikke påvise vildt. I roer arbejder den
godt.
Den prøves igen på stub hvor den starter godt, men hurtigt bliver den følsom
på næsen og og har flere stand, hvor den villigt går frem, men ikke kan påvise
vildt.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Line DK14407/2019

Engelsk setter

Thomas Klit 0024

Line startes i modvind på¨stub. Den går i en høj fart og i en god stil med
højt ført hoved, lidt lavt ført hale og en kraftfuld galopaktion. Søget er
oftest stort og veldækkende, dog har den et par slag tilbage på afsøgt terræn.
Der er spinkel chance for agerhøns som makker finder.
I 2 slip på stub er der chance for nykastet agerhøne på åben mark der ikke
udnyttes. Senere oplagt chance for agerhøns i kant af skrub. Line markerer ,
men udløser og går i søg igen hvorefter agerhøne letter fra området.
I 3 slip på stub og skrub arbejder den godt. Den forfølger råvildt, men kommer
hurtigt tilbage.
Den prøves på opharvet stub hvor der er chance for agerhøne som makker finder.
I sidste slip på græs og i skrub arbejder den fortsat godt, men opnår ikke
yderligere.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Tex DK15653/2019

Engelsk setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0004

Tex starter på stubmark. Anlægger for det meste et stort og velanlagt søg, i
god kontakt til føreren. Farten den er fra god til høj, stilen er god med
passende høj hovedføring, ind i mellem kunne der ønskes mere stræk i galoppen
som ellers er smidig og langstrakt, halen føres pænt uden bevægelse.
Sekunderer spontant makkerhunden. Chance til agerhøns som makkerhunden
påviser. Tex er ude i yderligere fire slip på stub og rapsmark. Forsætter som
i første omgang. Opnår stand som den selv løser. Slutter med stand, før
rejseordre gives letter fasan præcis foran Tex, lidt urolig i opflugt og skud.
1. Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0012

Kat. Nr. 0012  Setter Landet?s DKCarlos  DK17709/2018
Carlos starter på græs, viser her et meget stort og vel anlagt søg med dybe
udslag og en god reviering.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt båret hoved dejlig langstrakt galopaktion med livlige
bevægelser og halerørelse.
Opnår stand ved hegn, går agerhøns op og er noget urolig i opflugt.
Jeg har Carlos ud i flere omgange, kan holdes for hare. Sidste slip på græs,
her opnår Carlos en smuk højrejst stand går på ordre villigt frem og rejser
kæmpe flok høns, komplet rolig i opflugt og skud.
1 pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Frede Nielsen
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Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0028

Lui startes i modvind på stub. Her går den i meget høj fart og i en smuk stil
med højt ført hoved, passende høj haleføring, og en kraftfuld galopaktion.
Søget er meget stort og velanlagt, dog med en enkelt afstikker ind i
kartoffelmark. Den har en kortvarig stand som den selv løser.
I 2 slip på stub går den fortsat stort og flot. Den kan stoppes ved makkers
resultatløse stand.
Lui prøves nu med skiftende makkere på stub og i skrub. I skrub kan den holdes
for råvildt. Den viser stor udholdenhed, men til sidst mærkes den af den lange
afprøvning og må kobles. .
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Senja's Yatzy DK18868/2018

Engelsk Setter

Thomas Bang Clausen 9001

Kat. Nr. 0015  Senja Yatzy  DK18868/2018
Yatzy starter på stub, viser her et stort anlagt søg, vender nogle gange bagud
i terrænet, god dybde i udslagene.
Farten er høj.
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god langstrakt galopaktion med
livlige bevægelser, lidt halerørelse.
Der trædes agerhøns op bag Yatzy.
Yatzy er ude i flere omgange går nu noget åbent ind i mellem, støder agerhøne
som forfølges langt.
Ingen pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk setter

Morten Hellbrandt 0023

Amigo startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og en god til smuk stil
med højt ført hoved og hale, momentvis med halerørelse og med en langstrakt
galop. Søget er stort og velanlagt.
I 2 slip på opharvet stub og i eng går Amigo fortsat godt. Der er chance for
stor flok agerhøns som makker finder. Amigo følger lidt efter de overflyvende
fugle.
I 3 slip i eng arbejder Amigo stadig godt. Vi ser hare flygte og da den kommer
frem til området tager den stram stand. På ordre avancerer den flere gange,
men kan ikke påvise vildt.
Den prøves igen på opharvet stub. I kanten af denne får den kontakt til
agerhøns, men magter ikke at sætte dem og følger lidt efter da de flygter.
Den prøves igen på græs og i skrub, men opnår ikke yderligere.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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Herrskapets Xport DK20665/2019

Engelsk setter

Thorbjørn Riis 0011

Kat. Nr. 0011  Herrskapets Xport  DK20665/2019
Xport starter på græs, viser her et meget stort og vel anlagt søg med stor
dybde i udslagene og en god reviering.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk højt båret hoved og en dejlig langstrakt jordvindende
galopaktion med lidt spil i halen.
Makker bringer sig i kontakt med fugl.
Jeg har Xport ude i flere omgange, kan holdes for hare, skiftende makkere
bringer sig i kontakt med fugl.
Ingen pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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Tobølbjergs Sir DK12285/2019

Engelsk setter

Claus Christensen 0002

Sir slippes i god vind på stub med efterafgrøder han anlægger her et noget
varieret søg hvor venstre side ikke udnyttes optimalt, har i slippet flere
forkerte vendinger. Farten høj. Stilen med god kraftbetonet galopaktion og
højt båret hoved og gode halebevægelser. Chance til singlehøne makker støder.
Andet slip går han stort og flot, udnytter vind og terræn på bedste vis. dog
trædes to gange singlehøns op bag hundene. Tredje slip går han igen stort og
godt, opnår hurtig flot højrejst stram stand, går på ordre villigt frem og
rejser præcis lille flok agerhøns der forfølges kort i opflugt og skud.
2. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:2

Ove Steen Petersen
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Tobølbjergs Stark DK12286/2019

Engelsk Setter

Tue Iversen 0018

Stark slippes efterafgrøder, anlægger her et stort og velanlagt søg op med
korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er
smuk, Stark går i en kraftfuld galopaktion og hovedet føres i skulderhøjde, og
halen bæres pænt med bevægelser. Opnår stand går villigt frem på ordre og
rejser agerhøns, og går lidt efter i opflugt og skud.
2 slip i efterafgøder fortsætter Stark med at gå stort og godt, og holder fart
og stil slippet ud.
                                                    1 Pr.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jan Koch
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Tobølbjergs Smilla DK12287/2019

Engelsk Setter

Ole Andersen 0015

Smilla slippes i rapsmark senere i efterafgrøder, anlægger her et passende søg
som præges af mange forkerte vendinger. Farten er høj og stilen er god, Smilla
går i en kraftfuld galopaktion, og højt ført hoved og halen bæres pænt med
bevægelse.
2 slip i efterafgrøder, senere i juletræs plantage arbejder Smilla i et godt
jagtsøg i god kontakt til sin fører, har chance til agerhøns som ikke
udnyttes.
3 slip ned langs læhegn ses flere fasaner i luften, uden vi opnår noget
positivt med Smilla
4 slip i mosekant arbejder Smilla godt, har flere gange kontakt til fasaner
som flygter fra området, Smilla forholder sig rimelig rolig.
                                        Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jan Koch
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Tobølbjergs Sara DK12288/2019

Engelsk setter

Henrik Larsen 0005

Sara slippes i god vind på stub med efterafgrøder, hun anlægger her i god
kontakt til fører et stort og særdeles velanlagt bredsøg med passende afstand
mellem slagene. Farten høj. Stilen med god langstrakt galopaktion, højt ført
hoved og pæn haleføring med gode bevægelser. Opnår flot højrejst stram stand,
går på ordre villigt frem og rejser præcis agerhønseflok med komplet ro i
opflugt og skud. Andet slip går hun som forgående stort og flot.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Ove Steen Petersen
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Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0007

Cora slippes i god vind på stub med efterafgrøder, hun anlægger her i god
kontakt til fører et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem
slagene. Farten høj. Stilen med god langstrakt galopaktion, høj hoved og spil
i halen. Opnår ved hegn langt ude flot højrejst stram stand, der holdes længe.
går her på rejseordre villigt frem og rejser præcis stor flok agerhøns. Her
for urolig i opflugt og skud, til højeste præmie.
2. Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:2

Ove Steen Petersen
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Vallunds Pomeroy av Danceættens DK13470/2019

Engelsk setter

Tor Magne Fløysvik 0017

Pomeroy slippes i efterafgrøder, og anlægger her et noget åbent og offensivt
søg, og hvor kontakten til føreren kunne være bedre. Farten er høj stilen er
god, Pomeroy går i en kraftfuld galopaktion og hovedet føres i ryglinie og
halen bæres pænt uden bevægelse. Opnår stand går villigt frem på ordre men kan
ikke påvise vildt, har her efter en del markeringer.
2 slip i efterafgrøder går Pomeroy nu i et bedre velanlagt søg og i god
kontakt til sin fører.
3 slip ned lags brakkant opnår Pomeroy stand som holdes længe, på ordre går
Pomeroy villigt frem og rejser fasan og forfølger denne kort i opflugt og
skud.
                                                                     1 Pr.

Unghunde klasse
Præm.:1

Jan Koch
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Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0032

Lui viser på græs i god vind et stort velanlagt søg, farten er høj og stilen
smuk, kraftfuld aktion, hoved føres højt, halen føres passende. Lui viser god
kontakt til fører og stor jagtlyst. Lui opnår stand ved hegn, avancerer ind i
hegnet, følger op og forsvinder, agerhøns ses i luften uden at dette kan
bedømmes yderligere. Lui opnår ny smuk højrejst stand ved vildtager, Lui
avancerer villig og rejser præcis agerhøns, Lui er komplet rolig i opfløj og
skud. 2 slip på mark med efterafgrøder, Lui bevarer indtrykket og holder
intensiteten gennem et langt slip.

1 pr åk

Åben klasse
Præm.:1

Poul Erik Dahl
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Setter Landet´s DKJessi DK17715/2018

Engelsk setter

Jens Hansen 0034

Jessie viser på græs i god vind et stort bredsøg, farten er høj og stilen god,
langstrakt aktion, hoved føres i ryglinjen, halen føres pænt m bevægelse,
Jessie viser god kontakt til fører og stor jagtlyst. Jessie bevarer indtrykket
og holder intensiteten gennem flere slip, har chancer til fasaner.

ingen pr åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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GL. TOFTEGAARD 13.09.2020

Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk Setter

Jørgen Heegård Nielsen 9001

Gro viser på græs et passende stort velanlagt søg, farten er god og stilen
god, energisk lidt kort aktion, hoved fører højt, halen føres pænt, Gro viser
god kontakt til fører og god jagtlyst, Gro opnår en smuk højrejst stand,
avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Gro er rolig i opfløj men urolig i
skuddet.

2 pr åk

Åben klasse
Præm.:2

Poul Erik Dahl
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GL. TOFTEGAARD 13.09.2020

Herrskapets Xport DK20665/2019

Engelsk setter

Thorbjørn Riis 0026

Xport viser på græs et stort særdeles vel anlagt søg, udnytter vind og terræn
godt, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion , højt ført hoved, halen
føres med bevægelse. Xport viser god kontakt til fører og stor jagtlyst.
Xport bevarer det gode indtryk og holder intensiteten gennem flere slip, har
chancer til fasaner og agerhøns.

ingen præmie åk

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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STOUBY 12.09.2020

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0011

Kat. Nr. 0011 Drongstrup E. Bessie  DK08363/2016
Bessie starter på rapsmark viser her et meget stort og vel anlagt søg med stor
bredde på udslagene og en god reviering.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt båret hoved god kraftfuld langstrakt galopaktion med
halerørelse.
Holder fart og stil hele sit lange slip.
Bessie er ude i flere omgange bibeholder det gode indtryk dagen igennem, har
nogle enkelte kraftige markeringer som hun selv løser ud, men det lykkes ikke
i dag.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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STOUBY 12.09.2020

Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk setter

Johnny Streit 0009

Kat. Nr. 0009 Bjerndrup?s Carlos  DK08854/2017
Carlos starter på stub senere raps viser her et godt anlagt søg, god bredde på
udslagene og en god reviering.
Farten er høj.
Stilen er med hovedet ført over ryglinie, dejlig langstrakt galopaktion med
halerørelse.
Støder agerhøne og preller langt.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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STOUBY 12.09.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0010

Kat. Nr. 0010 Bjerndrups Bæver DK08856/2017
Bæver starter på stub, senere raps, viser her et godt anlagt søg med tilpas
bredde på udslagene og en god reviering.
Farten er høj.
Stilen er med hovedet ført over ryglinie god kraftfuld galopaktion med
halerørelse.
Makker bringer sig i kontakt med fugl.
Bæver er ude i yderligere to slip bibeholder det positive indtryk slutter med
at prelle på flygtende fasan.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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STOUBY 12.09.2020

Lammefjorden's Seier DK14561/2019

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0004

Kat. Nr. 0004 Lammefjorden?s Seier  DK14561/2019
Seier starter på stub viser her et meget stort anlagt søg som er meget åbent,
men med stor bredde på udslagene, søger ofte langt fremme i terrænet, vender
ofte bagud.
Farten er høj.
Stilen er smuk højt båret hoved god kraftfuld galopaktion med livlige
bevægelser og halerørelse.
Seier er ude i flere omgange, fasaner ses i luften kan ikke overskues, stub
finder hønseflok, preller langt, slutter med at jagte fasaner.
Ingen pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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HASLEV 12.09.2020

Bess DK07562/2016

Engelsk setter

Ole Knudsen 0028

Bess slippes på frøgræs i modvind. Viser et søg med brede udslag i god kontakt
til fører. Farten er for det meste høj og stilen smuk med højt båret hoved,
lang flad galopaktion og pæn båret hale. Sekunderer spontant da makker står
ved dødt råvildt som lå midt på marken. I andet slip i skrub på efterafgrøde
søger den godt i skrubbet. I efterafgrøden viser den brede udslag men venstre
siden burde være taget bedre med. Trættes noget mod slutningen af slippet.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Claus M. Nielsen
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HASLEV 12.09.2020

Lammefjorden's Kaidu DK14563/2019

Engelsk setter

John Bak 0039

Kaidu slippes på stub i modvind. I starten hænger den på makker, men slår sig
fri og anlægger et selvstændig søg med bredde udslag og i god kontakt til
fører. Farten er høj og stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje eller
derover. Langstrakt galopaktion og pæn båret hale. I kant af have opnår den
stand. Går frem og ind i haven og flere fasaner ses i luften uden at
situationen kan bedømmes. Vi forsætter og her bliver Kaidu en smule forsigtig.
2. slip på græs og i stub viser den et selvstændig søg hvor indtrykket fra
første slip bevares. Den mærker fært i hegn, følger op og fasan letter som
følges kort. Senere opnår den stand i hegn. Går villigt frem på ordre og
rejser præcis enlig agerhøne som følges kort.
1.præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Claus M. Nielsen
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RINGE 20.09.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0008

Lui slippes på raps. Han anlægger et meget stort, men særdeles velanlagt søg.
Farten er god-høj. Stilen er smuk, med højt båret hoved, en tilpas lang og
kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med let bevægelse.
2. slip på stub: Lui søger som tidligere stort og veldækkende. Noget fremme i
terrænet kaster han sig rundt i stand, men agerhønseflok flygter ret foran
Lui. Han er rolig da de flygter. Senere opnår makker kontakt med en fasan og
der trædes yderligere en fasan op i samme område.
3. slip på stub: Lui søger som tidligere stort og flot under vanskelige
vindforhold. Makker opnår resultatløs stand. Lui ser det ikke, men kaldes ind
af fører.
4. slip på stub: Søger som tidligere stort og godt, men vi finder intet.
5. slip i brak, kål, m.m:  Lui fortsætter sit gode arbejde usvækket. Ved gærde
opnår han stand. På ordre går han villigt frem, men påviser ikke vildt.
Slutter med at sekundere makkers resultatløse stand.
Ingen pr. BK

Brugsklasse
Præm.:IP

Anders Varming
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RINGE 20.09.2020

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Sarah Clausen 0002

Ginni slippes på raps. Hun anlægger et passende stort og ganske velanlagt søg
under vanskelige vindforhold. God fart. Smuk stil, med hovedet ført i og over
ryglinjen, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med god
bevægelse.
2. slip på stub-skrub.
Her arbejder Ginni godt i tæt og høj vegetation. Der ses flere fasaner i
luften uden at situationen kan vurderes. Ginni viser på et tidspunkt respekt
for en flygtende fasan. Slutter med stand ved kant. På ordre rejser hun
villigt en fasan. Hun er noget urolig i opflugt, men kan holdes. Dette gælder
dog ikke da fuglen fældes. Her knaldapporterer Ginni.
2.pr. BK

Brugsklasse
Præm.:2

Anders Varming
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SINDAL 18.09.2020

Danceætten's Legrey De Malou DK09921/2020

Engelsk setter

Anders Christian Due 0013

Legrey afprøves gennem 2 slip i roer i god vind, hvor den til stedse viser et
stort velanlagt bredsøg med rigtige vendinger og i høj fart. Stand, hvor
Legrey går villigt frem i flere tempi og tager fuglen - apporterer korrekt.
Stand i 2. slip, hvor Legrey får lov at stå længe, da vi skal afvikle
makkerhundens stand først. På ordre går Legrey villigt frem og rejser præcist
fasan med ro i opflugt og skud. Af sikkerhedsmæssige årsager skydes der i
luften.
I et langt 3. slip på stubmark viser Legrey et stort veldækkende bredsøg med
rigtige vendinger og i høj fart. Stilen, der er fortrinlig, er med høj
hovedføring, lang fladstrakt, jordvindende galopaktion og begrænset
halerørelse - holder fart og intensitet slippet ud - ingen fugle.
Da der ikke er fældet fugl for Legrey udkastes der agerhøne under
skudafgivelse, hvor Legrey er rolig i udkast og skud, og efterfølgende
apporterer den udkastede agerhøne korrekt.
!. Pr. i Brugsklasse

Brugsklasse
Præm.:1

Ole Dahl Madsen
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SINDAL 18.09.2020

Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk setter

Henning Jensen 0008

Wilma startes i roer i god vind, hvor hun i hovedparten af slippet søger uden
for førerens kontrol. Farten er høj. Der meldes stand langt ude til venstre i
terrænet, men da dette ikke har jagtlig relevans bedes føreren koble hunden.
Ingen fugle i slippet.
I 2. slip bedres søget og hun går nu i god kontakt. Stand, hvor Wilma i flere
tempi bringer fugl for bøssen - går i skuddet, men apporterer efterfølgende
ikke den fældede fugl på acceptabel vis.
Ingen præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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SINDAL 18.09.2020

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk setter

Kristian Fly 0003

Chanell afprøves gennem dagen i 5 slip i roer i god vind, hvor hun anlægger et
passende stort og ganske veldækkende bredsøg i høj fart. Chance til fugl i 1.
slip, som bringes til flugt af makkerhunden. Stand i 2. slip, hvor Chanell går
villigt frem på ordre - fuglen er løbet under vind og letter bag føreren. Der
afgives skud ved en fejltagelse og Chanell er rolig. Chancer til fugle på
terrænet i efterfølgende to slip, som bringes til flugt af makkerhundene. I 5.
slip fatter Chanell stand, men går fuglen op umiddelbart inden rejseordre
gives. - bringes til orden da der saluteres i luften.
Ingen præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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SINDAL 18.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0007

Kleopatra afprøves gennem dagen i 4 slip i roer i god vind, hvor hun til
stedse viser et godt anlagt og veldækkende bredsøg med korrekte vendinger i
høj fart. Lydig og velført. Chancer til fugle gennem de fire slip udnyttes
ikke og hun har en stand uden påvisning af fugl.
I et sidste langt 5. slip på stubmark viser Kleopatra et særdels stort,
velsækkende bredsøg i høj fart og smuk stil - med passende høj hovedføring,
god galopaktion - der dog bliver lidt kort mod slutningen af det lange slip -
og halebevægelse. Ingen fugle i dette slip.
Ingen præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

SINDAL 18.09.2020

Danceætten's Leroy De Malou NO48147/17

Engelsk setter

Tor Magne Fløysvik 0005

Leroy startes i roer i god vind, hvor han anlægger et for stort bredsøg uden
fornøden kontakt til føreren. Der meldes stand langt ude til venstre i
terrænet, og vi beder føreren koble hunden, da dette er uden jagtlig relevans,
i hvilken forbindelse der ses agerhøns i luften.
I et kort 2. slip starter Leroy fornuftigt ud, for herefter at prelle på de
høns makkerhunden har bragt til flugt.
Ingen Præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Ole Dahl Madsen
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KALUNDBORG 20.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0006

Kleopatra slippes på opharvet stub i ingen vind. Viser et passende stort til
stort velanlagt søg. Farten er god til høj. Stilen er god til smuk, hoved
føres i niveau med ryglinjen, den går i en kraftfuld og for det meste
langstrakt galopaktion, pænt båret hale med sparsom bevægelse. Midt i slippet
har den en lille slapheds periode, men går sig hurtigt op igen. Har en stand
hvor den selv løser, opnår stand igen går villigt frem på ordre, påviser ikke
vildt. Vi har kleopatra ude i yderligere 6 slip på stub, remisse og i mose
hvor den nu går i konstant høj fart og smuk stil. I 5 slip har Kleopatra en
stand som den selv løser, har endnu en stand hvor den går villigt frem på
ordre, påviser ikke vildt.6 slip i remisse letter der 2 fasaner i området hvor
hundene arbejder, Kleopatra respektere, senere påviser makkerhund fasan i
området. Kleopatra opnår stand i kant af krat, går villigt frem på ordre,
påviser ikke vildt. I 7 slip i mose/hegn opnår Kleopatra stand ved hegn, går
villigt frem på ordre men påviser ikke vildt.
Ingen pr. BK

Brugsklasse
Præm.:IP

Bjarne Nørhave
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FØLLENSLEV 19.09.2020

Borums Q Freja DK12120/2015

Engelsk Setter

Arne Larsen 9001

Katalognr. 9001: Borums Q Freja, Engelsk Setter. Fører: Arne Larsen
Slippes på efterårsafgrøde/stub. Søg, fart og stil kan ikke bedømmes. Straks
efter den er sluppet søger den til kant af læhegn. Vi kan ikke finde Freja.
Senere findes Freja i stand ved remise bagved læhegn på ikke anvist terræn.
Den går behersket frem på ordre og rejser præcist fasan. Freja er komplet
rolig i opflugt og skud og udfører en god apport.
Langt 2. slip på stub. Søger i et godt jagtsøg foran sin fører med tilpas
bredde og afstand mellem slagene. Farten den er god. Stilen er god med hovedet
ført i niveau med ryglinje i en lidt kort galopaktion med pænt båret hale med
bevægelse. Som slippet skrider frem begynder søget at være cirklende og Freja
slår flere slag bag om fører og søget bliver i det mindste lag. Vi kobler her.
3. præmie.

Brugsklasse
Præm.:3

Thomas Stenbek
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FØLLENSLEV 19.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0003

Katalognr. 0003: Kleopatra, Engelsk Setter. Fører: Ole Kai Frank
På stub i modvind. Søget er primært anlagt foran fører med brede udslag og
tilpas afstand mellem slagene i en høj fart. Stilen er smuk med hovedet ført i
ryglinje eller derover og en energisk galopaktion med hale med sparsom
bevægelse når den vender. Opnår højrejst stand. Inden skytter er oppe kommer
makkerhund til og rejser enlig agerhøne ret foran Kleopatra, som forholder sig
rolig, da agerhøne bringes til flugt.
2. slip på stub og efterafgrøde. Søg, fart og stil som i 1. slip. Har en skarp
markering som den selv løser. Makkerhund finder og behandler agerhønseflok til
venstre. Samtidig opnår Kleopatra stand i højre side, som hun holder længe
mens makkerhunds situation afvikles. Vi kommer op til Kleopatra, som får
rejseordre. Der påvises ikke vildt.
3. slip i mose. Søger stort og godt. Opnår højrejst stand. Går villigt frem på
ordre. Kan ikke påvise vildt. Der ses ikke yderligere i dette slip. Vi udfører
senere en apport på udkastet fugl, hvor alt er i orden.
2. præmie

Brugsklasse
Præm.:2

Thomas Stenbek
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FØLLENSLEV 19.09.2020

Klintholms D. Asko DK13664/2016

Engelsk setter

Jan Marinussen 0006

Katalognr. 0006: Klintholms D. Asko, Engelsk Setter. Fører: Jan Marinussen
Slippes på stub i modvind. Straks efter at Asko er sluppet vil ikke gå i søg.
Har ondt og søger tilbage til fører. Asko kobles og fører trækker Asko.
Ingen præmiering.

Brugsklasse
Præm.:IP

Thomas Stenbek
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FØLLENSLEV 19.09.2020

Nadim DK18941/2017

Engelsk Setter

Jens Aage Madsen 0007

Katalognr. 0007: Nadim, Engelsk Setter. Fører: ej oplyst DK18941/2017
Slippes på stub i svag modvind. Søget er tilpas, stort og lagt godt foran sin
fører med tilpas afstand mellem slagene. Farten er god til høj. Stilen den er
god til smuk med hovedet ført i ryglinje i en let kort galopaktion i starten.
Senere bliver den langstrakt, pænt båret hale med bevægelse. Der ses ikke
noget vildt i dette lange slip. Vi har Nadim ude i 5 slip på dagen, hvor den
udviser stor udholdenhed og stor jagtlyst i meget lange slip uden at det
lykkes at få den bragt for fugl.
IFF

Brugsklasse
Præm.:IFF

Thomas Stenbek
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HOLSTED 24.09.2020

Ask DK04161/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0003

Ask, slippes i skrup og senere på græsmark i modvind. Søget er i skruppet godt
til passet terrænet, senere på græsmarken anlægger den et godt bredsøg med
passende afstande mellem slagende. Farten er høj. Stilen er smuk, med højbåret
hoved og en kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt, med bevægelser. Har en
markering som den løser selv, senere opnår den liggende stand ( makkerhund
kommer tæt på inden den fløjtes ned) Den går på ordre villigt frem og rejser
en lille hønse flok, er acceptabelt rolig i opflugt men preller  en agerhøne
langt. der blev fældet en ager høne, som den efterfølgende apporterer korrekt.
Ingen præmie BKL.  183. Robert Paulsen

Brugsklasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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HOLSTED 24.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk Setter

Ole Kai Frank 0002

Kleopatra, slippes på stubmark og senere efter afgrøder mark i modvind. Søget
er stort og godt areal dækkende bredsøg med passende afstande mellem slagende.
Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved og en smidig langstrakt
galop aktion, halen bæres pænt med lidt hale rørelse. Viser stor jagtlyst er
lydig og velført. Vi ser ingen fugle i slippet. 2. på efter afgrøder.
Makkerhund finder og udnytter en hønse flok. 3. på græsmark/skrup  Kleopatra
søger frem i terrænet opnår stram stand, da skytterne er på vej op letter der
en fasan ret foran hunden, som er rolig i opflugt, ikke en jagtbar situation.
Bag Kleopatra, har makkerhund opnået stramstand i højt græs som den støder, da
den går i søg igen. 4. i eng/skrup opnår den stram stand som den løser selv,
kort efter støder den med fuld respekt en fasan.
ingen præmie BKL. 183 Robert Paulsen.

Brugsklasse
Præm.:IP

Robert Paulsen
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HOLSTED 24.09.2020

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Erling Clausen 0009

Bjergagers Roma slippes på efter afgrødemark i modvind. Søget er i starten
meget offensiv anlagt chancer den lidt ved kanter, senere anlægger den stort
bredsøg med passende afstande mellem salgene. Farten er høj. Stilen er smuk
med højt båret hoved og en lang kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt med
masser af bevægelser. Viser stor jagtlyst. ingen fugle i slippet. 2. efter
afgrødemark viser her et kontinuerlig godt bredsøg. Holdes for Hare 2 gange,
viser storjagtlyst er lydig og velført. 3. Græsmark og skrup. der letter en
fasan i området hvor makkerhund befinder sig uden at det kan bedømmes, senere
finder og udnytter makkerhund fasan. 4. skrup opnår hurtig stand, går villigt
frem på ordre rejser præcist en fasan er rolig i opflugt med knald apporterer
og afleverer korrekt.
2. Pr. BKL. 183 Robert Paulsen.

Brugsklasse
Præm.:2

Robert Paulsen
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HOLSTED 24.09.2020

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0006

Maclau Hitched Ginny Cocktails, slippes på efterafgrødemark i modvind. Søget
er i starten anlagt i venstre side af marken, mere bredde ønskelig, senere har
den på nabomark et godt bredsøg med enkelte forkerte vendinger. Farten er høj.
Stilen er smuk- fortrinlig med højt båret hoved,  med en smidig langstrakt
galopaktion, halen bæres pænt med bevægelser. i en forkert vending støder den
en hønseflok og kaldes til acceptabel ro. 2.og 3. slip på efterafgrøder mark i
modvind anlægger her i begge slip et godt bredsøg med passende afstande mellem
slagende og enkelte forkerte vendinger. Opnår ved enden af mark ind mod
majsmark stand, rykker ind i majsmark, inden vi når op flygter hønseflok uden
at jeg kan bedømme situationen. hunden kommer straks ud igen. 4. Græs / skrup,
straks efter hundene er sluppet opnår makkerhund længere fremme stand, kort
efter opnår Ginny også stand bag os, makker hund kommer tæt på i det høje græs
og støder fasan som ligger ret foran Ginny, skytterne er i jagtbar situation
men undlader at skyde af sikkerhed grunde. 5. Græs / skrup hundene når at tage
et par slag og jeg træder fasan op bag ved hundene hvor de har været. Ginny
afdækkes og der kastes en fasan, den er rolig i skuddet, som den apporterer
korrekt.
2. Pr. BKL. 183. Robert Paulsen

Brugsklasse
Præm.:2

Robert Paulsen
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HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0027

Tobølbjergs P-Scott slippes på stub i modvind anlægger et stort søg i god
kontakt med føreren har en del forkerte vending, farten er høj stilen god med
højt båret hoved og en god energisk galop aktion halen bæres lidt hængende med
lidt bevægelser, forbi går agerhøns, yderligere slip Scot bevare indtrykket.
Ingen pr i ak 166 Allan Nissen.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk Setter

Klaus Olesen 9002

Lammefjorden's Luckys Luk slippes på stub i modvind, anlægger et godt anlagt
bred søg i god kontakt med føreren, farten er passende høj stilen god, højt
båret hoved en kraftfuld lidt stikkende galop, pænt båret halen, støder
agerhøns og preller kort. Ingen Pr i AK 166 Allan Nissen.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk Setter

Øystein Grandorf 9001

Martha starter på stub og harvet stub i god vind.
Søget er i starten stort, men lidt ungdommeligt anlagt med nogle forkerte
vendinger.
Farten er god til høj i starten. Stilen er i starten god til smuk, med
kraftfuld energisk galopaktion, hovedet i ryglinjen og halen bæres pæn. Hun
slutter med at gå i acceptabel fart i en noget besværet stil, med lidt lav
hovedføring.
I 2. slip har hun fået bensin på. Går nu stort og flot.
Ved makkers stand går hun direkte mod makker, men møder hare inden. Haren
forfølges ud af terræn.
Ingen pr. ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Vestervang
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HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Tobølbjergs O - Dylan DK12031/2017

Engelsk setter

Claus M. Nielsen 0005

1. Dylan slippes på efterafgrøder i skrå modvind. Viser et velanlagt søg med
brede udslag i god kontakt med føreren. Farten er høj. Stilen er smuk med højt
ført hoved. En kraftfuld langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse.
Dylan støder enlig agerhøne med acceptabel respekt.
Dylan er ude i yderligere 3 slip på stub og efterafgrøder, alle i modvind.
Søg, fart og stil som 1. slip. I 2. slip er der chance til en flok agerhøns og
i 4. slip er der flere chancer til agerhøns. Dylan viser fin respekt flere
gange for hare i slippene.

Åben klasse
Præm.:IP

John Bak
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HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Tobølbjergs Sally DK12289/2019

Engelsk setter

Mathias Larsen 0002

1. Sally slippes på stub i modvind. Viser et stort velanlagt søg. Farten er
meget høj. Stilen er fortrinlig. Sally er lydig og velført.
Sally er ude i yderligere 5 slip, alle på stub og efterafgrøder. Søg,fart og
stil er i alle slippene som 1. slip. I 2. & 4. slip er der oplagt chance til
agerhønseflok. I 3. slip støder Sally agerhønseflok som forfølges kort.
Desværre lykkedes det ikke at opnå noget positivt med Sally i dag.

Unghunde klasse
Præm.:IP

John Bak



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HAGESTED-GISLINGE 13.09.2020

Sisto DK18938/2017

Engelsk setter

Jan Andreasen 0025

Sisto slippes på stub i modvind anlægger et passende stort søg i god kontakt,
farten er passende, stilen god til smuk, hovedet føres lidt over ryglinje, god
lidt tung galop, halen bæres med lidt bevægelser.
har stand følger op på fært, jeg ser ingen vildt senere støder makkeren
agerhøns noget fremme i terrænet.
afprøves i yderligere slip og har flere chancer til fasanerne. Sisto er lydig
og velført.
Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Nissen
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BROBY 11.09.2020

Lammefjorden's Laban DK07707/2018

Engelsk setter

Ove Madsen 0009

Kat. Nr. 0009 Lammefjorden?s Laban  DK07707/2018
Laban starter på græs/raps, viser her søg som er præget af en del vendinger
bagud i terrænet.
Farten er god.
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god kraftfuld galopaktion, med
livlige bevægelser.
Makker finder fugl.
Laban er ud i yderlig to slip, går som tidligere, opnår stand, men situationen
kan ikke overskues.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Frede Nielsen
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BROBY 11.09.2020

Bjerndrup's Carlos DK08854/2017

Engelsk setter

Johnny Streit 0010

1.Carlos slippes på raps i modvind. Viser et stort velanlagt søg med brede
udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er høj, Stilen er smuk med
hovedet ført i niveau med ryglinien og over. En kraftfuld langstrakt
galopaktion. Hængende hale uden bevægelse. Som slippet skrider frem, bliver
Carlos meget selvstændig og jagter på egen hånd.
2. Carlos slippes på stub i skrå modvind. Søg,fart og stil er som starten på
1. slip. Carlos bringer sig i kontakt med råvildt som forfølges langt.

Åben klasse
Præm.:IP

John Bak
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BROBY 11.09.2020

Lammefjorden's Baloo DK14564/2019

Engelsk setter

Henning Klokker 0016

1. Baloo slippes på kløver, senere stub i sidevind. Viser et godt anlagt
sidevinds søg i god kontakt. Farten er god til høj. Stilen er smuk med højt
ført hoved, en langstrakt galopaktion, pæn ført hale med bevægelse. Baloo
opnår stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt.
Baloo er ude i yderligere 4 slip på raps og efterafgrøder, alle i modvind.
Søg,fart og stil som tidligere. I 3. slip kan Baloo holdes for hare. I 5. slip
er der chance til agerhøns, som makkerhunden bringer sig i kontakt med.

Unghunde klasse
Præm.:IP

John Bak
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BROBY 11.09.2020

Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk setter

Morten Hellbrandt 0004

Kat. Nr. 0004 Senja?s Amigo  DK19089/2019
Amigo starter på harvet stub senere rapsstub viser her et meget stort anlagt
med nogle lange afstikkere ret frem I terrænet og ind imellem noget åbent.
Farten er meget høj.
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie og en kraftfuld langstrakt
galopaktion med spil i halen.
Amigo er ude i yderligere to slip, holdes for hare, opnår stand ved hegn, går
på ordre villigt frem og rejser præcist fasan ro i opflugt og skud.
2 pr. UK

Unghunde klasse
Præm.:2

Frede Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Nordvestjyden's Lilje DK03427/2016

Engelsk Setter

Allan Bak Jensen 0008

Lilje arbejder i et stort velanlagt søg i megt høj fart. Stilen er smuk ,
galoppen jordvindende let vuggende, høj hovedføring og livlige halebevægelser.
2. slip arbejder som 1. slip, har chance til agerhøns ved hegn.
3. slip arbejder som 1. slip
4. slip træder fører fugl op som Lilje preller kort.
Udgpr

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk Setter

Poul Erik Dahl 0004

Loke stater på raps i et meget stort veldækkende søg med dybe udslag. Farten
er meget høj, stilen er fortrinlig med en kraftig jordvindende galop, høj
hovedføring og livlige halebevægelser ved vendinger.
Har en stand uden påvisning af fugl. Makkerhund finder fugl i umiddelbar
nærhed af hvor Loke havde stand.
2. Slip arbejder Loke i et veldækkende søg med enkelte markeringer.
3. Slip arbejder Loke i et stort for det meste veldækkende søg. Makkerhund
finder fugl.
4. Slip støder Loke agerhøne som prelles.
Udgår

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk Setter

Jørn Morthorst 0001

Lulu starter på raps og anlægger her i meget høj fart et tilfældigt anlagt søg
med lange afstikkere ud i terrænet.Stilen er god, let bagtøj gallop og hoved
ført i ryglinie.
I 2. slip arbejder Lulu i et meget stort oftest veldækkende søg.
Makkerhund finder fugl.
Udgår

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0007

Chaos arbejder i god til høj fart i et passende stort søg. Stilen er god til
smuk. Gallopen er jordvinden let vuggende, hovedføring for det meste over
ryglinien og med livlige halebevægelser.
2. slip arbejder Chaos som i 1. slip.
Opnår højrejst stand ved naboskel. Avancerer meget villigt og udpeger præcist
agrehøns. Er komplet rolig i opflugt og rolig i skud. Der skydes i luften, da
agerhøns flyver ind på naboterræn.
Apporterer korrekt udkastet fugl.
1. præmie

Brugsklasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk Setter

Kristian Fly 0015

ES Vestsallings Channel starter i brak og ved et bredt levende hegn, hvor den
ret hurtigt opnår stand, viser en villig avance og rejser præcis agerhøns,
rolig i opfløj og skud, hvorefter den viser en udmærket apport på den skudte
agerhøne. 2. slip i raps viser den et stort og godt anlagt bredsøg i go
kontakt. Farten og stilen er god med en høj hovedføring, en energisk lidt kort
galopaktion, samt lidt højt ført hale med svip. Den kan kaldes ind ved
makkerhundens stand for agerhøns. Den viser gennem hele det lange slip god
jagtlyst, udholdenhed og er lydig. 1. Præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Scotty DK14826/2017

Engelsk Setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0005

Scotty arbejder i et for det meste velanlagt søg i høj fart. Der fløjtes meget
uden at det har effekt på Scotty.
Fører får besked på ikke at fløjte, da det påvirker makkerhund. Stilen er god
med en tung gallop , hovedføring fra lav til høj og livlige hale bevægelser.
Den har en stand uden påvisning af vildt.
Makkerhund finder fugl.
2. Slip arbejder Scotty velanlagt .
3. Slip støder Scotty agerhøns og er her acceptabel rolig.
4. Slip trædes der fugl op bag Scotty.
Udgår

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk Setter

Robert Paulsen 0010

ES Setterlandets Luis starter i raps hvor anlægger et meget stort og bortset
fra et par offensive slag velanlagt bredsøg. Farten er meget høj og stilen
smuk med en pæn hovedføring og en langstrakt galopaktion, halen føres uden de
store bevægelser. Lui har en enkelt stand, som den løser da makkerhunden gik
forbi den.2. slips i raps arbejder Lui igen stort, opnår stram stand,
avancerer villigt i to tempi og rejser præcis en flok agerhøns med ro i opfløj
og forbiskud. 3. slip på vinterbyg anlægger Lui konstant et meget stort og
velanlagt bredsøg i høj fart og god kontakt med føreren. Viser stor jagtlyst
og udholdenhed. Makkerhunden påviser en flok agerhøns på anvist terræn.
Sluttelig viser Lui en god apport på udkastet fugl. 1. præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl
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KOLDING BKL ENG. 09.10.2020

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk Setter

Anders Anders 0012

Es Bjergagers Zika starter i raps og anlægger for det meste et stort og
offensivt bredsøg i høj fart og smuk stil med et velbåret hoved og en smidig
galopaktion, halen føres pænt med bevægelse. 2. slip i raps fortsætter Zika
sit tiltalende indtryk, opnår stram stand, avancerer villigt uden at påvise
vildt, senere lidt fremme i terrænet opnår Zika igen en stram højrejst stand,
avancerer villigt på ordre og rejser præcis en flok agerhøns, ro i opfløj og
forbiskud. 3. slip på vinterbyg fortsætter Zika sit gode arbejde, mod
slutningen af slippet opnår den stram stand, kort efter letter en flok
agerhøns foran Zika, som respekterer i opfløj. Zika har vist stor jagtlyst og
udholdenhed gennem hele slippet. Sluttelig viser Zika en god apport på
udkastet fugl. 1. Præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl
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Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk setter

Erling Clausen 0011

ES Maclau Hitched Ginny Cocktails starter I raps hvor den anlægger et stort og
velanlagt bredsøg i god kontakt. Farten er høj og stilen smuk med velbåret
hoved og en smidig energisk galopaktion, livlig haleføring.  Ved remise opnår
Ginny stram stand, avancerer villigt uden at påvise vildt. Senere nægter Ginny
at sekundere makkerhundens tydelige, men resultatløse stand. Ingen præmie.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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TERKELSBØL 18.09.2020

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0002

Kat. Nr. 0002 Nordvestjyden?s Kaisa  DK16407/2015
Kaisa starter på stub, viser her et meget stort og velanlagt søg med stor
bredde på udslagene og en god reviering.
Farten er høj.
Stilen er smuk, højt båret hoved god langstrakt jordvindende kraftfuld
galopaktion med halerørelse.
Opnår stand ved hegn går på ordre villigt frem, slår under vind stand igen går
igen villigt frem påå ordre og rejser præcist fasan, men preller i opflugt og
skud, der skydes af sikkerhedsmæssige grunde op i luften.
Ingen pr. brkl.

Brugsklasse
Præm.:IP

Frede Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 18.10.2020

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0012

Nia slippes på stubmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg med god
kontakt til fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en
langstrakt og energisk galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen vildt i
slippet. Nia er ude i yderligere 4 slip hvor søget er stort og offensiv samt
til tider åben, fart og stil er som i 1.slip. I 3.slip i brakmark senere
kartoffelmark opnår Nia højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden
påvisning af vildt. I 4.slip på olieræddikemark opnår Nia højrejst stand, den
avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt, i slippet har Nia chance
til fasan som makkerhunden støder. I 5.slip på olieræddikemark har Nia chance
til fasan som makkerhunden finder og behandler. Ingen Præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 18.10.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 9002

Kleopatra slippes på brakmark i modvind, her viser den et godt anlagt jagtsøg
i et godt samarbejde med fører. Farten er god momentvis høj og stilen er god
med høj hovedføring i en noget vuggende galopaktion med halebevægelse.
Kleopatra opnår højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning
af vildt. Kleopatra viser god jagtlyst og intensitet i det lange slip. Der ses
ingen fugle i slippet. I 2.slip i kartoffelmark er søg, fart og stil som i
1.slip. Kleopatra opnår højrejst stand, agerhøne flygter ret foran Kleopatra
som holder standen, på ordre avancere den villigt og rejser præcis
agerhønseflok, Kleopatra udviser komplet ro i opflugten og skud. Kleopatra
viser prima apport af den skudte agerhøne. 1 Præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:1

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 18.10.2020

Nadim DK18941/2017

Engelsk setter

Jens Aage Madsen 0009

Nadim slippes på stubmark senere vildtagermark, her viser den et cirklende søg
med mange forkerte vendinger og stop, kontakten er god til fører. Farten er
fra moderat til god og stilen er god med høj hovedføring i en noget kort
galopaktion med halebevægelse. Nadim har oplagt chance til agerhøne i slippet.
Nadim er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I
2.slip i kartoffelmark finder og behandler makkerhund agerhønseflok. Disse var
en chance til Nadim. Ingen Præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE 18.10.2020

Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 9003

Gro slippes på brakmark i modvind, her viser den et god anlagt jagt i et godt
samarbejde med sin fører. Farten er høj og stil er smuk med høj hovedføring i
en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet.
Gro er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I
2.slip på kartoffelmark senere brakmark har Gro chance til fasan. I 4.slip på
olieræddikemark opnår Gro højrejst stand ved hegn som holdes længe, på ordre
avancere Gro meget villigt og rejser præcis fasan, Gro er lidt urolig i
opflugten og knaldapportere den skudte fasan. 2 Præmie BRKL

Brugsklasse
Præm.:2

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE (B) 15.11.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0002

Lammefjorden's Luckys Luke slippes på majs stub i modvind farten er høj,
stilen god med højt båret hoved og en lidt stikkende galop aktion, pænt båret
hale med lidt bevægelser , kan holdes ved makkeren 2 stande, chance til
agerhøns, 2 slip i vildt stribe makkeren påviser fasan, 3 slip chance til
agerhøns, 4 slip chance til agerhøns som makkeren på viser. Ingen pr i AK
Allan NIssen 166.

Brugsklasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE (B) 15.11.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0005

Bjerndrup's Bæver slippes i hede og overdrev anlægger et søg i god kontakt,
har dog mange forkerte vendinger i højre side, farten er passende terrænet
taget i betragtning. 2 slip forbi går sneppe, støder kort efter endnu en
sneppe og preller kort.
Ingen pr i BK
Allan Nissen 166

Brugsklasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE (B) 15.11.2020

Tobølbjergs N-Frey DK09784/2016

Engelsk setter

Poul Aagaard Sørensen 0003

Tobølbjergs N-Frey slippes i hede og overdrev anlægger et stort søg i god
kontakt, der ses ingen fugle i slippet 2 slip ved vildt stribe opnår Frey en
højrejst stand som holdes længe, vi for makkeren under kontrol og der letter
ret foran Frey en Fasan helt rolig ved opflugt og skud, god apport, 3 slip nu
på åbne felt Frey går her i et stort ganske velanlagt søg i skrå side og
medvind, farten er høj, stilen god til smuk, kraftfuld galop aktion, pænt
båret hale. makkeren finder agerhøne i venstre side af marken ikke en stor
chance for Frey, Frey opnår en kortvarig stand ved skel, rykker ind i hegnet
jeg ser efter noget tid en agerhøne i luften og her er Frey urolig kaldes til
orden. 2 pr i BK Allan Nissen 166

Brugsklasse
Præm.:2

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRANDE (B) 15.11.2020

Setter Landet´s DKPil DK17713/2018

Engelsk setter

Søren Gottfredsen 9001

Setter Landet´s DKPil slippes i modvind i hede anlægger et stort og godt
anlagt søg i god kontakt farten er høj, stilen smuk med hovedet lige over
ryglinje god flad galop aktion, bær halen pænt uden bevægelser, udholdende.
2 slip i efter afgrøder og vildtstribe, hurtigt opnår Pil en liggende stand,
avancere i mange tempi villigt og udpeger til slut en fasanhane, helt rolig
ved opflugt og skud, der skydes forbi, viser senere en god apport på udkastet
fasan, helt rolig ved skud. 1 pr i BK Allan Nissen 166

Brugsklasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

HOLBÆK 06.09.2020

Tobølbjergs P-Scott DK06044/2018

Engelsk setter

Finn Johansen 0006

Scott slippes på stub i modvind. Scott anlægger et passende stort søg foran
føreren med en del forkerte vendinger i begge sider. Farten er god. Stilen er
god med hovedet ført i ryglinie og derover, en god og let galop i en smidig
aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Makkerhund opnår
stand ved kant men lige inden sekundering kræves fra Scott, løser makkerhund
ud. Kort efter opnår makkerhund igen stand ved kant, i start udviser Scott
sekundering men går herefter foran stående makker.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

HOLBÆK 06.09.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0008

Martha slippes på stub i modvind. Martha anlægger i et langt slip et godt søg
foran føreren med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er
smuk med højt ført hoved, en god og let galop i en energisk aktion, halen
føres i ryglinie med konstante bevægelser. Intensiteten holdes igennem
slippet. Martha afprøves i yderligere fem slip på stub, opharvet stub, græs og
remise med majskant i modvind. I 2. slip på opharvet stub har Martha enkelte
perioder med manglende intensitet og lidt forkerte vendinger. I 3. slip i græs
støder Martha en agerhøne i god vind, respekterer og makkerhund bringer sig i
kontakt med fasan som Martha havde chance til. I 6. slip ved dige har Martha
chance til fasaner i god vind som makkerhund støder.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

HOLBÆK 06.09.2020

Sisto DK18938/2017

Engelsk setter

Jan Andreasen 0022

Sisto viser på rapsstub senere stub i god vind et stort særdeles velanlagt
bredsøg, udnytter vind og terræn på bedste måde, farten varieres fra
acceptabel til god, aktionen virker i starten anstrengt senere god, hovedet
føres over ryglinjen, halen føres med bevægelse. Sisto viser god kontakt til
fører. Sisto bevarer indtrykket gennem flere slip, viser sekundering da makker
udnytter agerhøns, Sisto slutter med chance til fasan og agerhøns.

ingen pr åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Tobølbjergs Smilla DK12287/2019

Engelsk setter

Ole Andersen 0016

Kat. Nr. 0016  Tobølbjergs Smilla  DK12287/2019
Smilla starter på græs, viser her et i starten noget ungdommeligt søg cirkler,
men går sig så væsentligt op, går nu stort og med dybe udslag.
Farten er høj.
Stilen er med hovedet ført i og over ryglinie, god kraftfuld galopaktion, med
livlige bevægelser.
Smilla er ude i flere omgange, men det vil i dag ikke lykkes at få Smilla for
fugl.
IFF. UK

Unghunde klasse
Præm.:IFF

Frede Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0010

1.slip på stub i modvind, anlægger Cora et stort velanlagt søg, med god
udnyttelse af vind og terræn og passende afstand mellem slagene, i en høj
fart, i en smuk stil, med hovedet ført i og over ryglinie, i en smidig
langstrakt galop, med livlig hale. Går i god kontakt til fører, er lydig og
velført. Viser spontan liggende sekundering. Har 2 gange meldt stand, hvor
Cora på ordre viser villig avance, uden påvisning af vildt, har yderligere to
gange stram stand, hvor Cora selv udløser inden vi når frem.
2.slip på sub i modvind, går som tidligere, opnår stram stand, inden vi når
frem, udløser Cora selv. Ny stram stand, viser her på ordre villig avance og
rejser præcist agerhøns, er noget urolig i opfløj og skud.
3.præmie åben klasse, dommer 434, Jesper Kjærulff Hansen

Åben klasse
Præm.:3

Jesper Kjærulff Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk Setter

Ole Kai Frank 9002

1.slip på stub i modvind, anlægger Kleopatra et meget stort velanlagt søg, med
god udnyttelse af vind og terræn og passende afstand mellem slagene, i en høj
fart i en smuk stil, med hovedet ført i ryglinie, i en smidig langstrakt
galopaktion, med livlig hale. Går med stort jagtlyst og intensitet, i god
kontakt til føre og er lydig og velført. Opnår stand, men udløser selv inden
vi når frem.
2.slip på stub i modvind, går som i første slip, opnår stram stand, viser på
ordre villig avance, uden påvisning af vildt, kort efter flygter agerhøns
fremme i terrænet uden Kleopatras skyld. Senere stram stand, langt ude til
venstre, som holdes længe, viser på ordre villig avance og rejser præcist
agerhøns og preller.
Ingen præmie åben klasse. Dommer 434, Jesper Kjærulff Hansen

Åben klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Setter Landet´s DKCarlos DK17709/2018

Engelsk setter

Kenneth Asmussen 0001

1.slip på stub i modvind, anlægger Carlos et stort velanlagt søg, med god
udnyttelse af vind og terræn, går med passende afstand mellem slagene, i en
høj fart, i en smuk stil, med hovedet ført i eller over ryglinie, i en smidig
langstrakt galopaktion, med livlig hale. Går med stor jagtlyst og intensitet,
i god kontakt til fører, er lydig og velført. Opnår stram stand, et stykke
fremme, lige inden rejseordre flygter agerhøns, forfølger kort i opfløj og
skud.
2.slip på græs i modvind, forsætter Carlos sit flotte søg, og går med usvækket
fart og stil slippet igennem og dækker terrænet på bedste vis. Til sidst
trædes agerhøns op bag Carlos, viser respekt. En dejlig hund af et stort
format.
1. præmie unghundeklasse, dommer 434, Jesper Kjærulff Hansen

Unghunde klasse
Præm.:1

Jesper Kjærulff Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0005

1.slip på stub i modvind, anlægger Lui et stort velanlagt søg, med god
udnyttelse af vind og terræn, går med passende afstand mellem slagene, i en
høj fart, i en smuk stil, med hovedet ført i eller over ryglinie, i en smidig
langstrakt galopaktion, med livlig hale. Går med stor jagtlyst og intensitet,
i god kontakt til fører, er lydig og velført. Har flere markeringer, men
udløser selv, til sidst trædes agerhøns op bag Lui, en god chance der burde
være udnyttet. Viser respekt.
Afprøves i yderligere tre slip på stub og eng, i modvind, søget er her mere
offensivt og fremadrettet anlagt, til sidst i eng tilpasses det dog bedre til
terrænet. Trættes til sidst og går ned i kadance.
Ingen præmie unghundeklasse, dommer 434, Jesper Kjærulff Hansen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Setter Landet´s DKJessi DK17715/2018

Engelsk setter

Jens Hansen 0014

Kat. Nr.   0014  Setterlandet?s DK Jessi DK17715/2018
Jessi starter på græs, viser her et meget stort og flot tilrette lagt søg med
stor dybde i udslagene og en god reviering.
Farten er meget høj.
Stilen er smuk, højt båret hoved, dejlig langstrakt kraftfuld jordvindende
galopaktion med livlige bevægelser og spil i halen.
Jessi er ude i flere omgange, men det vil i dag ikke lykkes at få Jessi for
fugl.
IFF. UK

Unghunde klasse
Præm.:IFF

Frede Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 04.09.2020

Fuglelia Jarho NO49463/17

Engelsk setter

anders due 0012

1.slip på stub i modvind, går Jarho i et stort og momentvis fremadrettet søg,
med acceptabel udnyttelse af vind og terræn og for det meste passende afstand
mellem slagene. I en høj fart, i en smuk stil, med hovedet ført i og over
ryglinie, i en kraftfuld langstrakt galopaktion, med livlig hale. Går i god
kontakt til fører og er lydig og velført. Har ved markskel markering, men
udløser selv.
2. slip på stub i modvind, søget er her for åbent og fremadrettet og mangler
derved arealdækning, fart og stil som i første slip. På vej tilbage til fører
i medvind, støder Jarho agerhøns, en oplagt chance der skulle være udnyttet.
Ingen præmie åben klasse. Dommer 434, Jesper Kjærulff Hansen

Åben klasse
Præm.:IP

Jesper Kjærulff Hansen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 05.09.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk setter

Hans Jørgen Mogensen 0009

Bæver slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et godt anlagt bredsøg i
et godt samarbejde med fører. Farten god og stilen er god med høj hovedføring
i en vuggende galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet.
Bæver er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I
3.slip på stubmark i modvind, har Bæver en oplagt chance til agerhønseflok som
trædes op bag hunden. Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 05.09.2020

Tobølbjergs Stark DK12286/2019

Engelsk setter

Tue Iversen 0005

Stark slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg med
nogle forkerte vendinger i begge sider, Stark samarbejder godt med fører i
slippet. Farten og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt og
kraftfuld galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Stark
er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. En
tiltalende unghund. Ingen Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 05.09.2020

Tobølbjergs Smilla DK12287/2019

Engelsk setter

Ole Andersen 0015

Smilla startes i skrå modvind på stub og i vildtager. Farten er høj og stilen
god med hovedet ført i eller over ryglinien, højt ført hale og en god
galopaktion. Søget er stort og oftest velanlagt, dog har den i starten flere
forkerte vendinger i højre side.
I 2 slip på græs og stub starter den lidt svagt, men viser snart et stort og
velanlagt søg med passende afstand mellem slagene. Makker finder fugl langt
fremme.
Den prøves igen på stub. Her arbejder den oftest godt, men skal dog animeres
et par gange.
I 4 slip i vildtager og græs arbejder den godt. Den kan holdes for råvildt.
Den prøves igen i vildtager. Her er der mange chancer for fasaner, men den
magter ikke at udpege dem.
Ingen præmie.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 05.09.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0012

Cora slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den passende anlagt søg foran
sin fører. Farten er fra lav til god og stilen er acceptabel til god med høj
hovedføring i en kort og vuggende galopaktion med halebevægelse. Cora opnår
højrejst stand, på ordre avancere den villigt uden påvisning af vildt. Cora
har flere markeringer i slippet som den selv løser. Der ses ingen fugle i
slippet. Cora er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i
1.slip. I 2.slip på frøgræsmark i modvind, har Cora en del markeringer som den
selv løser. I 3.slip på stubmark i modvind, opnår Cora højrejst stand, på
ordre avancere den villigt uden påvisning af vildt, senere i slippet opnår
Cora ny højrejst stand, på ordre avancere den villigt uden påvisning af vildt.
Cora har yderligere en del markeringer som den selv løser. Ingen Præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Danmarks Jægerforbund

AALBÆK 05.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk Setter

Ole Kai Frank 9001

Kleopatra startes i modvind på græs og stub. Her går den i høj fart og i en
god stil med højt ført hoved, passende høj haleføring og en kraftfuld galop.
Søget er meget stort og velanlagt med korrekte vendinger og passende afstand
mellem slagene. Den har en skarp markering som den selv løser. Senere tager
den stram stand. På ordre avancerer den villigt, men kan ikke påvise vildt.
Den prøves igen på stub, hvor den fortsat går stort og flot.
I 3 slip i vildtager og remise forsvinder Kleopatra i det uoverskuelige
terræn. Den og makker findes sammen i stand. Da vi går frem for at koble
hundene udløser begge hunde. Kleopatra går til højre gennem hegn og makker går
fremad. Umiddelbart på den anden side af hegnet har Kleopatra stram stand. På
rejseordre avancerer den villigt og rejser præcist fasan. Komplet ro i opflugt
og skud.
1, præmie

Åben klasse
Præm.:1

Erik Lykkegaard Winkler
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AALBÆK 05.09.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0018

Lui startes i skrå modvind på opharvet stub. Her går den i høj fart og i en
god stil med højt ført hoved, lidt lavt ført hale og en kraftfuld galop. Søget
er meget stort og velanlagt.
Den prøves igen på stub. Farten er høj og stilen er nu smuk. Søget stadigt
stort og velanlagt. Ved hegn kaster den sig i stand. På ordre rejser den
villigt og præcist agerhøns og er komplet rolig i opflugt og skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Erik Lykkegaard Winkler
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AALBÆK 05.09.2020

Setter Landet´s DKJessi DK17715/2018

Engelsk setter

Jens Hansen 0002

Jessi slippes på frøgræsmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg med
god udnyttelse af vind og terræn samt i et godt samarbejde med fører. Farten
er meget høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt og energisk
galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Jessi er ude i
yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. En yderst tiltalende
unghund som dagen igennem viser stor intensitet samt stor udholdenhed. Ingen
Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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AALBÆK 05.09.2020

Fuglelia Jarho NO49463/17

Engelsk setter

anders due 0025

Jarho startes i skrå modvind på stub. Farten er god, stilen er god med højt
ført hoved, passende høj haleføring og en god galop. Søget er stort og lagt
korrekt på vinden. Den tager hurtigt smuk højrejst stand. På ordre avancerer
den villigt og rejser præcist skadet agerhøne. Den er noget urolig i opflugt
og ved skud følger den langt efter agerhønen og apporterer den korrekt.
Ingen præmie.

Åben klasse
Præm.:IP

Erik Lykkegaard Winkler
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DARKET 04.10.2020

Brit DK07560/2016

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0004

1.Slip i roer svag modvind. Brit viser passende stort søg overvejende lagt i
højre side med korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er
høj. Stilen er i roer smuk. Hoved føres over niveau med ryg linje i en
langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje. God kontakt til
føreren. Der var oplagt chance til agerhøne som trædes op bag ved Brit. 2 slip
i roer i modvind. Straks Brit er sluppet opnår hun stram stand. På ordre
avancerer hun villigt frem og rejser præcist agerhøne. Brit er rolig i opflugt
men da fuglen smider sig noget fremme bliver Brit noget urolig og må kaldes
kraftigt til orden. Der kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke afgives skud.
Brit dækkes af og er rolig i skud. Brit viser senere god apport på udkastet
agerhøne. 3 slip på stub viser Brit et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj.
Stilen er i smuk. Hoved føres i niveau med ryg linje i en langstrakt
galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med lidt bevægelse. God
kontakt til føreren.
fortsætter

International Vinderklasse
Plac.:5

Claus Raahauge Kristensen
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HERNING 04.10.2020

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk setter

Svend Aage Vad 0010

Neagu slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende
søg. Stilen er smuk med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion og halen
i niveau med ryggen med bevægelser. Opnår stand, løser selv og går i søg til
venstre. Partner udnytter enlig agerhøne, der lå et lille stykke til højre for
og lidt længere fremme i forhold til, hvor Neagu havde stand. I 2. slip på
stub viser hun i starten et lidt stort tilfældigt søg, hvor der vises
interesse for kanter og skel. Søget bedres dog væsentligt i den sidste halvdel
af slippet til stort og veldækkende. Viser spontan sekundering på partners
resultatløse stand, og viser let støttet 2. gang partner stod. Hun afprøves i
yderligere et 3. slip, hvor hun søger stort og godt. I hjørne ved remisse
opnår hun stand, umiddelbart efter letter fasan tæt til højre for hende. Neagu
respekterer og holder standen. På ordre søger hun frem til levende hegn, ny
stand, går villigt frem og følger godt op gennem hegn med stand et par gange.
Rejser villigt og præcis en fasan, hvor der skydes i luften af
sikkerhedshensyn. Hun apporterer til slut udkastet agerhøne korrekt under
skudafgivelse. Fortsætter VKL 1B.

International Vinderklasse
Plac.:1

Hans Peter Clausen
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HERNING 04.10.2020

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk setter

Kristian Fly 0019

Chanell slippes på græsmark i modvind. her anlægger den et tilpas stort
bredsøg. Farten er høj. Stil er god. Højt båret hoved og en lidt kort
galopaktion. halen bæres pænt med bevægelser. Makkerhunden finder agerhøns på
anvist terræn. Sener i slippet opnår Chanel højrejst stand. Da skytterne er på
plads letter agerhøns ret foran Chanel. Chanel er noget urolig i opflugt og
skud. Chanell løber tilbage til føreren. I 2. slip på græs og brakmark er
indtrykket af søg, fart og stil det samme som i 1. slip. Opnår stand ved hegn.
inden fører og skytterne er på plads letter agerhøns ret foran Chanell.
Chanell løber tilbage til føreren da agerhønsene flygter. Viser god apport på
udkastet agerhøne. Fortsætter 2B

International Vinderklasse
Plac.:4

Poul Aagaard Sørensen
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TERKELSBØL 04.09.2020

Melsgård V. Zeus DK14774/2018

Engelsk setter

Jane Mortensen 0007

Zeus slippes i god vind på stub, han anlægger her et passende stort bredsøg
med tilpas afstand mellem slagene. farten høj. Stilen med med god kraftbetonet
langstrakt galopaktion, høj hovedføring. halen bæres pænt med gode bevægelser.
Støder sidst i slippet singlehøne, her kunne ønskes lidt mere respekt. Andet
slip går han som i første, makker støder i slippet lille flok høns, chance til
Zeus. Senere støder Zeus singlehøne med respekt. Sidste slip på stub opnår
Zeus flot højrejst stram stand, inden rejseordre går han bevidst frem og
rejser lille flok agerhøns uden den fornødne respekt. Ellers i slippene lydig
og velført.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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TERKELSBØL 05.09.2020

Melsgård U.Mandela DK05507/2017

Engelsk setter

Flemming Vilslev 0014

I et kort slip på stub i god vind, nægte Mandela trods førers protester at
respektere stående makker.

ingen pr åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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TERKELSBØL 05.09.2020

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0017

I et kort slip på stub i god vind nægter Bessie trods førers protester at
sekundere stående makker.

ingen pr åk

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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TERKELSBØL 05.09.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0004

Chaos slippes i god vind på stub med efterafgrøder. Hun anlægger her et stort
og særdeles velanlagt bredsøg med passende afstand mellem  slagene. Farten
meget høj. Stilen smuk med let smidig langstrakt galopaktion og høj
hovedføring, halen bæres pænt med livlige bevægelser. Har en smuk stand uden
påvisning af vildt. Støder sidst i slippet singlehøne, der prelles langt.
Ingen Præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Ove Steen Petersen
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TERKELSBØL 05.09.2020

Vallunds Pat DK13474/2019

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0012

Pat viser på stub i god et passende stort godt anlagt søg farten er god og
stilen god, kraftfuld aktion, hovedet fører i og over ryglinjen, halen føres
pænt. Pat viser god kontakt til fører. Pat bevarer indtrykket og holder
intensiteten gennem yderligere 3 slip, har chancer til agerhøns.

ingen pr uk

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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TERKELSBØL 05.09.2020

Lammefjorden's Baloo DK14564/2019

Engelsk setter

Henning Klokker 0013

Baloo viser på stub i god vind et passende stort godt anlagt søg, farten er
god og stilen god kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres med
bevægelse. god kontakt til fører. Ballo bevarer indtrykket i 3 slip mere, har
her flere chancer til agerhøns som ikke udnyttes.

ingen pr uk

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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TERKELSBØL 05.09.2020

Tex DK15653/2019

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0010

Tex viser på stub i god vind et søg af passende størrelse til tider ønskes
større udslag. Farten er god og stilen god, god aktion, hovedet føres varieret
i og over ryglinjen, halen føres pænt m bevægelse. God kontakt til fører. Til
tider ønskes intensiteten større. 2-3-4 slip Tex arbejder nu med større
intensitet, søget er nu med gode udslag og helheds indtrykket forbedres, har
chance til høns som makker påviser.

ingen pr uk

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Erik Dahl
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TERKELSBØL 06.09.2020

Lammefjorden's Seier DK14561/2019

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0003

Lammefjordens Seier slippes på stubmark under svage vindforhold. Seier viser
et stort, men lidt ungdommeligt anlagt søg. Farten er høj. Stilen er smuk med
velbåret hoved, langstrakt galopaktion, og pæn haleføring uden bevægelser.
I yderligere 5 slip i modvind arbejder Seier som i første omgang, hvor søget i
perioder præges af slag bagud i terrænet i venstre side.
I 2.slip bringer makkerhunden sig i kontakt med agerhøns på anvist terræn. I
det efterfølgende slip støder Seier agerhøns, som den følger ud af terrænet.
Seier har i 6.slip chance til agerhøns, som ikke udnyttes.
Ingen præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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Danmarks Jægerforbund

TERKELSBØL 06.09.2020

Melsgård V. Zeus DK14774/2018

Engelsk Setter

Jane Mortensen 9002

Melsgård V.Zeus slippes på opharvet stub under svage vindforhold. Her viser
Zeus i starten et noget fremadrettet søg, hvor der mangler noget kontinuitet
for at arealdækningen er tilfredsstillende. Dette bedres betydeligt i løbet af
slippet, hvor Zeus slutter rigtig godt. Farten er god. Stilen er god med
hovedet båret i niveau med ryglinjen, galopaktionen er kraftfuld men lidt
tung, halen bæres pænt uden bevægelser. Viser fornem respekt for to fristende
harer.
I 2.slip på stub anlægger Zeus et stort søg, der er for fremadrettet og
tilfældigt anlagt. Sammen med makkerhunden bringer Zeus en agerhøne på
vingerne under uoverskuelige forhold.
3.slip i brak arbejder Zeus sig hurtigt frem i terrænet, og bringer en fasan
på vingerne. situationen er uoverskuelig. Senere støder den en fasan, og
forfølger kort. Makkerhunden udnytter en fasan på anvist terræn.
Ingen præmie ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Flemming Sørensen
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BRAMMING 29.09.2020

Tobølbjergs Loke DK08015/2015

Engelsk setter

Poul Erik Dahl 0017

Loke slippes på efterafgrøder på nogle små marker, farten er høj, stilen er
smuk kraftfuld galopaktion hoved i og over ryglinje, lille chance til nyslået
agerhøns ved hegn, som letter da hundene er i området, viser respekt.2, slip
på efterafgrøder og brak, starter her lidt offensivt sammen med makkerhund
kaldes til orden og anlægger herefter et godt bredsøg, senere i brak et godt
jagtsøg i tilpasset fart kommer over vind på en fasan som letter, udviser
respekt, senere snører Loke lige rundt i stand, fasan letter, fuld respekt.3,
slip på efterafgrøder opnår stand avancere villigt a flere tempi rejser
præcist agerhøne ro i opflugt men går i skud, kaldes til orden, og viser
herefter en god apport.
Forsætter

International Vinderklasse
Plac.:4

Lars Nielsen
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BRAMMING 29.09.2020

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0003

Tobølbjergs Lamison, slippes på kartoffelmark i skrå vind. Farten er høj.
Stilen kan ikke beskrives her. Har et par gode slag opnår stand, rykker et par
gange frem og nagler fasan. Går på ordre frem og rejser præcist en fasan, og
er rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.2. Efterafgrøder i modvind. søget
er stort med brede dybe udslag med passende afstande mellem slagene. Farten er
høj. Stilen god med hovedet ført i ryglinjen, med lang kraftfuld galopaktion,
halen bæres pænt. Har i slippet enkelte forkerte vendinger. Hunden afdækkes
der kastes en agerhøne, den er rolig i skuddet, apporterer korrekt.
Fortsætter.

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:1

Robert Paulsen
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BRAMMING 29.09.2020

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk setter

Kurt Nedergaard 0008

Nordvestjyden's Odin, slippes på efterafgrøder/ kartofler, i skrå modvind.
Søget er passende stort, med god afstand mellem slagene. Farten er god. Stilen
er god med højtbåret hoved og en kraftfuld men lidt kort galopaktion, halen
bæres pænt med lidt bevægelser. Støder i en vending ved markskel en fasan, med
fuld respekt. 2. Kartofler i skrå modvind. makkerhund påviser en fasan. 3.
Kartofler anlægger igen en godt søg, opnår smuk højrejst stand. Går på ordre
villigt frem og rejser i flere tempier præcist en stor hønse flok, er komplet
rolig o opflugt og skud, der fældes to agerhøns, som apporteres korrekt.
Fortsætter.

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:3

Robert Paulsen
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BRAMMING 29.09.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk setter

Kristian Fly 0019

Cora slippes på efterafgrøder anlægger her i god fart et godt bredsøg stilen
med en god aktion hoved i og over ryglinje, opnår stand løser selv, hurtigt ny
stand avancere villigt på ordre rejser præcist agerhøns der er ro i opflugt og
skud, udviser en god apport.2, slip på efterafgrøder og stub, anlægger her et
passende søg opnår stand avancere villigt på ordre, kan ikke påvise vildt,
senere stikker Cora på fært langt frem i terræn opnår stand holdes længe
avancere villigt på ordre, kan ikke påvise vildt.
Forsætter

International Vinderklasse
Plac.:6

Lars Nielsen
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

BRAMMING 29.09.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0012

Kleopatra, slippes på efterafgrøder, slår godt ud under vind, kommer op langs
hegn opnår stand, avancere villigt a 2 gange, rejser præcist agerhøne, ro i
opflugt og skud, udviser en god apport.2, slip på efterafgrøder i skæv vind,
senere på stub i god vind, her anlægger hun et stort velrevierende bredsøg i
høj fart og smuk stil, langstrakt galopaktion, hoved i og over ryglinje.
Forsætter

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Lars Nielsen
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Dansk Breton Klub

Ballum 26.09.2020

Setter Landet´s DKJessi DK17715/2018

Engelsk setter

Jens Hansen 0007

1 slip på efterafgrøde viser Jessi et stort og velanlagt søg i en høj fart og
smuk stil. Jessi går i god kontakt til fører. Hovedet føres i niveau med
ryglinjen eller derover, en let smidig galopaktion, lidt hængende hale med
bevægelse. Vi har Jessi ude i yderligere 4 slip på græs og opharvet stub hvor
den forsætter det gode indtryk hvad søg, fart og stil angår, i 2 og 4 slip har
den nogle forkerte vendinger i venstre side. I 4 slip bringer makker sig i
kontakt med agerhøns. I 5 slip har den en stand som den selv løser, makker
bringer sig i kontakt med agerhøns.
Ingen pr. ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Bjarne Nørhave
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Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Tobølbjergs Lamison DK08016/2015

Engelsk setter

Allan Nissen 0015

Lamison slippes på opharvet stub. Han anlægger et passende stort og ganske
velanlagt søg. Der ses enkelte forkerte vendinger i højre side. God-Høj fart.
God stil, med hovedet ført i ryglinje, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion
og halen føres hængende i sabelform uden bevægelse.
2. slip på stub:
Her søger Lamison meget stort, men arealdækkende. Han slår langt ud langs
kant, kommer tilbage og kaster sig i stand. Fra marken bag kanten letter
agerhøns uden at Lamison har nogen form for skyld i dette. Senere på stubben
fortsætter Lamison sit gode arbejde. Ved grøftekant opnår han stand som holdes
længe. På ordre avancerer Lamison ned igennem renden, kommer op på den anden
side og tager på ny stand. På ny ordre går han behersket frem og rejser en
agerhøne. Han er komplet rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.
Efterfølgende apporterer Lamison en udkastet agerhøne korrekt.
Fortsætter VK

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:2

Anders Varming



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Bjerndrup's Bæver DK08856/2017

Engelsk Setter

Hans Jørgen Mogensen 0012

Bæver slippes på opharvning i skrå modvind, farten er god og tidvis høj, søget
for det meste veltilrettelagt, har dog et ekstra slag langs hegn, stilen er
god med hoved og hale i ryglinje, kontakten til føreren er for det meste god,
ingen fugle. 2.slip: Bæver søger godt for sin fører, opnår stand, rejser på
ordre hårdt agerhønseflok, ro i opflugt og skud, en enkelt skadet agerhøne
prøver at lette ret foran Bæver da resten af flokken er væk, Bæver apporterer
den skadede fugl flot.  For en sikkerheds skyld kaster vi en apport for Bæver,
ro i udkast og skud, der apporteres korrekt. Overføres med 1B

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:4

Flemming Fuglede Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk setter

Jan Nielsen 0028

Nia afprøves gennem 2 slip på stub- og græsmark i god vind, hvor hun til
stedse anlægger et stort, men veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj
fart og fortrinlig stil. Lydig og velført. Liggende stand, der holdes længe,
men løser selv ud inden vi når op. Makker finder fugl i den anden side af
terrænet. Liggende stand i 2. slip, hvor Nia på ordre villigt og præcist
rejser agerhøne med ro i opflugt og skud - der skydes forbi.
Apporterer senere udkastet fugl under skudafgivelse korrekt.
Fortsætter med kategori 1B

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:3

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0001

Dklui slippes på opharvning i skrå modvind, farten er høj,søget noget ensidigt
langt i venstre side langs majskant, har dog gode slag på marken. Stilen er
smuk med hoved og hale i ryglinje og en langstrakt galop. Kontakten til
føreren er acceptabel, der ses ingen fugle i slippet. 2.slip: I et kort slip
søger Loui til grøft, mærker fært og nagler agerhøns i et spring, på ordre
rejser Loui kort agerhøns, en fugle fældes, ro i opflugt og skud, apporterer
korrekt.
Overføres til andet heat med 1B

International Vinderklasse
Plac.:5

Flemming Fuglede Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk setter

Allan Højrup 0004

Tessa slippes på opharvning i skrå modvind, farten er god tidvis høj, søget
for det meste veltilrettelagt, har dog en del forkerte vendinger samt
forkærlighed for hegn. Stilen er god med en lidt kort galop, hoved og hale
føres i ryglinje, kontakten er for det meste god. Ingen fugle i slippet.
2.slip: søger nu noget offentsivt, tidvis uden at adlyde førerens fløjte.
Ingen fugle. 3.slip: Søger nu godt for sin fører, opnår stand, da føreren er
oppe ved hunden letter der agerhøns ret foran, ro i opflugt og skud. 4.slip: I
et kort slip finder Tessa fortjenstfuldt nyslået agerhøne, agerhøne flygter
selv da førereren kommer op til hunden, ro i opflugt og skud. Apporterer
udkastet fugl korrekt. Overføres med 2B

International Vinderklasse
Plac.:6

Flemming Fuglede Jørgensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Engelsk Setter Klub I Danmark

Gaardbogaard 26.09.2020

Sisto DK18938/2017

Engelsk Setter

Jan Andreasen 0034

Sisto afprøves gennem 2 slip på stub- og græsmark, hvor den anlægger et
passende stort og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger og god
arealdækning. Farten er fra god/høj, og stilen, der er god, er med passene høj
hovedføring, langstrakt kraftfuld galopaktion og momentvis halerørelse.
Liggende stand ved grøftekant, hvor fuglene flygter da vi når op - af
sikkerhedsmæssige årsager skydes der i luften. Ro i opflugt og skud. Det samme
gentager sig i et langt 2. slip.
Apporterer senere udkastet fugl under skudafgivelse korrekt.
Fortsætter med kategori 2A

International Vinderklasse
Præm.:CK Plac.:1

Ole Dahl Madsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Agedrup på Fyn 26.09.2020

Bessi DK03599/2019

Engelsk Setter

Louise H. Christiansen 9001

Bessi slippes på stor græsmark i god vind. Viser her et stort og ret velanlagt
bredsøg, med gode dybe udslag. Farten er høj. Stilen præges af høj
hovedføring, hængende død hale. Let og smidig galopaktion. Går i god kontakt
til fører. Der ses ikke  fugle i slippet.
I andet slip søger Bessi i et lidt tilfældigt søg, men kommer over meget
terræn. Kan holdes for hare.
I et tredie slip viser Bessi et meget stort og velanlagt søg, men slutter
desværre med at støde hønseflok, denne forfølges noget på vej.
I sidste slip på stor stubmark bliver Bessis søg meget stort og åbent og hun
går til slut egne veje. Jagter småfugle.
                                                                        Ingen
pr.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Agedrup på Fyn 26.09.2020

Lammefjorden's Baloo DK14564/2019

Engelsk setter

Henning Klokker 0004

Baloo slippes på stubmark i god vind. Anlægger her et passende stort bredsøg
med gode udslag. Farten høj, stilen god med høj hovedføring og let hængende
hale. God galopaktion. Går i god kontakt til fører. Der ses ikke fugl i
slippet.
I andet slip søger Baloo igen stort og velanlagt i god kontakt til fører ,men
der ses ikke fugle i slippet. Baloo kan holdes for hare.
Baloo prøves igen, viser samme gode søgsoplæg som tidligere. Makkerhund finder
fugl uden for anvist terræn.
Prøves yderligere to gange. Opnår stand ved mergelgrav. Avancerer villigt, men
påviser ikke vildt. Slutter dagen med at blive noget selvstændig og viser stor
interesse i småfugle.
                                                                     Ingen pr.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Jørgen Gordon Andersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Agedrup på Fyn 26.09.2020

Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk setter

Morten Hellbrandt 0005

Amigo slippes på stub og græsmark. Viser stor intensitet med gode udslag i høj
fart. Stilen er prima med høj hovedføring og velbåret hale. Let og smidig
galopaktion. Opnår stand ved bredt hegn. På ordre avancerer han noget
behersket ind i hegnet, tager ny stand flere gange under avanceringen og
sluttelig flygter fasan lidt til siden for Amigo. Han er noget urolig i
opflugt og skud, forfølger fuglen, som så sætter sig på marken. Denne tages og
bringes til føreren. En jagtbar situation med lidt dressurbrist.
Amigo prøves igen på stubmark, har enkelte gode slag, men viser til tider
noget interesse i hegn.
                                                                         2
præmie.

Unghunde klasse
Præm.:2

Jørgen Gordon Andersen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Holsted 25.09.2020

Drongstrup E. Bessie DK08393/2016

Engelsk setter

Lars Drongstrup 0005

Drongstrup E. Bessie starter i olieræddiker, senere stubmark. Anlægger et
stort og meget velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen
er smuk med højt ført hoved, en tilpas lang smidig galopaktion, og halen bæres
pænt med bevægelse. Bessie afprøves i yderligere to slip på stub, brak og i
olieræddiker. Bevarer det gode indtryk fra første omgang. Viser to gange
spontan sekundering. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcis
agerhøns. Ro i opflugt og skud.
Bessie er udholdende, lydig og velført.
1. præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Holsted 25.09.2020

Nordvestjyden's Petit DK11424/2019

Engelsk setter

Anton Dahl 0001

Nordvestjyden's Petit starter i olieræddiker. Anlægger et for det meste meget
stort og meget velanlagt søg i god kontakt til føreren. Viser meget stor
jagtlyst. Farten er høj, stilen er fra god til smuk, med hovedet ført i
ryglinje og derover, en energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse.
Opnår stand, løser selv. Petit afprøves i yderligere tre slip i olieræddiker
og på stubmark. Bevarer indtrykket fra første omgang. Chance til agerhøns som
makkerhunden finder. Opnår stand, avancerer villigt og rejser præcis agerhøns.
Noget urolig i opflugt og skud.
1. præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Holsted 25.09.2020

Tobølbjergs Sara DK12288/2019

Engelsk setter

Henrik Larsen 0007

Tobølbjergs Sara starter på stubmark. Anlægger et meget stort og særdeles
velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med
passende høj hovedføring, lang, smidig, jordvindende galopaktion og lidt
kedelig haleføring uden bevægelse. Sara afprøves i yderligere to slip i brak
og olieræddiker. Bevarer det gode indtryk fra første omgang. Opnår i 2. slip
stand, avancerer meget villigt, og tager skadet fasan. Er senere rolig i skud.
I sidste slip opnår Sara kontakt med agerhøns, opnår stand, løser, følger op,
agerhøns flygter længere fremme. Respekterer i opflugt.
Sara er udholdende, lydig og velført.
1. præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:1

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

Dansk Gordon Setter Klub

Holsted 25.09.2020

Senja's A Tommy Gun DK19087/2019

Engelsk Setter

Patrick Eggers 0003

Senja's A Tommy Gun starter på olieræddiker. Søget er lagt store dele af
slippet efter makkerhunden, går dog mod slutningen af slippet mere
selvstændigt i et passende stort søg. Farten er høj, stilen er fortrinlig med
en lang kraftfuld galopaktion. Opnår stand ved hegn, løser, går gennem hegnet,
kommer for tæt på agerhøns, går lidt efter. Tom afprøves i yderligere to slip.
Har stadig i perioder noget interesse for makkerhunden, viser dog også igen et
selvstændigt søg. Har chance til agerhøns to gange som makkerhunden finder.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

DARKET/RØDBY 23.09.2020

Brit DK07560/2016

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0001

Brit afprøves i roer i god vind.
Hun går i et veldækkende søg i god kontakt til føreren. Farten er god til høj.
Stilen er god i roerne.
Hun opnår stand. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist en agerhøne.
Hun er rolig i opflugt, men knaldapporterer.
Hun afprøves igen i roer. Holder det gode søg.
Makkerhunden finder agerhøns i slippet.
2. pr, BK

Brugsklasse
Præm.:2

Poul Vestervang



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

DARKET/RØDBY 23.09.2020

Bess DK07562/2016

Engelsk setter

Ole Knudsen 0006

Bess starter i roer i god vind.
Opnår hurtigt stand. Avancerer villigt på ordre og rejser flere agerhøns.
Hun preller en af agerhønsene. og en anden bliver skudt.
Hun viser god apport af den skudte fugl.
Ingen pr. BK

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Vestervang



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

DARKET/RØDBY 23.09.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0009

Martha starter i roer i god vind. Søget er stort og velanlagt i god kontakt
til føreren. Hun udnytter vind og terræn på bedste måde.
Farten er høj og stilen i roerne er smuk, med højt båret hoved, kraftfuld,
langstrakt galopaktion.
Hun støder en agerhøne, og lidt bedre respekt var ønskelig. Hun kaldes til
orden. Makkerhunden finder agerhøns bagved Martha og der trædes en agerhøne op
bag hunden.
Martha opnår stand.
Inden fører og skytter når frem, går Martha agerhøns op, og hun går kort
efter, men kaldes igen til orden.
Ingen Pr. BK

Brugsklasse
Præm.:IP

Poul Vestervang



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

DARKET 05.09.2020

Bess DK07562/2016

Engelsk setter

Ole Knudsen 0006

1.Slip roer i modvind. Bess viser et varierende søg med enkelte brede udslag
og en del forkerte vendinger. Farten er god. Stilen i roer er god. Hovedet
føres over niveau med ryg linje i en lidt kort galopaktion. Halen bæres i
niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren.   Bess har flere
markeringer og 2 gange stand hvor den avancerer villigt frem på ordre uden at
påvise vildt. Der var oplagt chance til agerhøne uden Bess bringer sig i
kontakt. 2 og 3 slip i roer er søg fart og stil som tidligere, Bess har igen
flere markeringer som den løser selv, og trættes til slut. 2 slip er der
oplagt chance til agerhøne uden Bess bringer sig i kontakt.
 IP ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge Kristensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

DARKET 05.09.2020

Østkysten's MN Martha DK10957/2018

Engelsk setter

Øystein Grandorf 0010

1.Slip roer i modvind. Martha viser for det meste et stort og godt anlagt søg
med brede udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene, har
enkelte forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj. Stilen er i roer
smuk. Hovedet føres over niveau med ryg linje i en langstrakt let galopaktion.
Halen bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren.
Martha afprøves i yderligere 3 slip i roer og bevarer indtrykket fra 1 slip,
nu kun med korrekte vendinger. 2 og 3 slip mærker Martha fært og agerhøne
flygter foran Martha som omgående respekterer. i 4 slip er der chance til
agerhøne som Marthe ikke bringer sig i kontakt med.
 IP ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Claus Raahauge Kristensen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 08.09.2020

Jaktstormens Asarek DK03089/2017

Engelsk setter

Morten Petersen 0008

Jaktstormens Asarek slippes på stub i modvind, anlægger et stort og godt
anlagt søg i god kontakt.
Farten er meget høj, stilen er god med hovedet i ryglinje, en god jordvinde
galop aktion, halen bæres pænt.
Opnår ved hegn en stand, avancere kort på ordre opnår på ny stand avancere
kort på ordre udpeger præcist en flok agerhøns er rolig ved opflugt og skud.
2 slip bevare indtrykket i det lange slip 1 pr ak 166 Allan Nissen

Åben klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 08.09.2020

Tobølbjergs Sara DK12288/2019

Engelsk Setter

Henrik Larsen 9002

Tobølbjergs Sara slippes på eng og stub anlægger et godt anlagt søg i god
kontakt, farten er høj, stilen god med hovedet i og over ryglinje, god flad
galop. halen bæres i sabel form, opnår stand, på vej der op korrigere hun kort
og på avance ordre går hun villigt frem og udpeger en flok agerhøns, rolig ved
opflugt og skud.
2 slip bevare indtrykket 1 pr i uk 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 08.09.2020

Vallunds Pat DK13474/2019

Engelsk setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0004

Vallunds Pat slippes på stub i modvind. Pat halser efter svaler i flere
omgange
Ingen pr i UK 166 Allan Nissen.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 08.09.2020

Lammefjorden's Seier DK14561/2019

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0001

Lammefjorden's Seier slippes på eng i modvind anlægger et stort og vel anlagt
søg i god kontakt farten er høj stilen smuk med højt båret hoved og en god lag
galop aktion bærer halen pænt med lidt bevægelser, makkeren finder agerhøns.
2 slip her bliver søget meget åbnet og tilfældigt anlagt, bedre appel ønskes.
3 slip Her går Seier igen i et stort vel anlagt søg i god kontakt, makkeren
finde agerhøns
4 slip flere chance til agerhøns som ikke udnyttes
Ingen pr i AK  166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

ØLGOD 08.09.2020

Senja's Yatzy DK18868/2018

Engelsk Setter

Thomas Bang Clausen 0006

Senja's Yatzy slippes på stub i modvind anlægger et stort og oftest godt
anlagt søg i høj fart og en smuk stil.
har flere forkerte vendinger og slår en del slag på makkeren udslag, det
bedres dog, har en stand som den selv løser, makkeren på viser agerhøns. 2
slip går her i et stort og vel anlagt søg. 3 slip opnår ved skel en høj rejst
stand, rykker et par gange opnår ny stand avancere kort på ordre og udpeger
præcist en flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud.
1 pr i UK 166 Allan Nissen

Unghunde klasse
Præm.:1

Allan Nissen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HERNING 19.09.2020

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk Setter

Kristian Fly 0010

Vestsalling Chanell starter på stub, senere olieræddiker. Anlægger i starten
et passende stort søg, senere er søget stort og velanlagt, arbejder i god
kontakt til føreren. Farten er fra god til høj, stilen er fra god til smuk med
højt ført hoved, i perioder lidt kort galopaktion og pæn haleføring med
bevægelse. Chanell kaldes i ro flere gange ved makkerhundes resultatløse
stand. Men til sidst i slippet hvor makkerhunden igen har stand, nægter
Chanell at sekundere.
Ingen præmie BK.

Brugsklasse
Præm.:IP

Erling Clausen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HERNING 19.09.2020

Vestsalling Cora DK12657/2017

Engelsk Setter

Kristian Fly 0009

Vestsalling Cora starter på stubmark. Anlægger et passende stort, ganske
veldækkende søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med
højt ført hoved, en energisk smidig galopaktion, og pæn haleføring med sparsom
bevægelse. Opnår stand, før rejseordre gives letter agerhøns af sig selv.
Rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi. Cora afprøves i yderligere tre slip
i olieræddiker, stub og brakmark. Bevarer indtrykket fra første omgang. Opnår
i 2. slip stand, går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. Slutter med
stand, avancerer villigt og rejser præcis agerhøns. Ro i opflugt og skud. Der
skydes forbi. Apporter senere korrekt udkastet agerhøne. Er rolig i skud.
Cora er udholdende, lydig og velført.
1. præmie BK.

Brugsklasse
Præm.:1

Erling Clausen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HERNING 19.09.2020

Scotty DK14826/2017

Engelsk setter

Kenneth Rokkjær Svenningsen 0008

Scotty starter på stubmark, senere olieræddiker. Anlægger et stort, noget
fremadrettet søg med enkelte forkerte vendinger. Går for det meste i god
kontakt til føreren. Scotty går i god fart og stil med hovedet ført i
ryglinje, en noget tung galopaktion, pæn haleføring med bevægelse. Opnår stand
uden at kunne påvise vildt. Har herefter flere markeringer som den selv løser.
Slutter med stand, avancerer her meget trævent og rejser noget upræcis
agerhøns. Rolig i opflugt og skud. Apporterer korrekt.
2. præmie BK.

Brugsklasse
Præm.:2

Erling Clausen



PRØVEKRITIK
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Dommerns navnPræmiegrad
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Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato
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SJD - Stående Jagthunde Danmark

HERNING 19.09.2020

Senja's Tessa DK18893/2013

Engelsk setter

Allan Højrup 0002

Senja's Tessa starter på stub. Anlægger for det meste et stort og velanlagt
søg i god kontakt til føreren. Farten er god til høj, stilen er smuk med højt
ført hoved, og for det meste en langstrakt smidig galopaktion, haleføring med
bevægelse. Chance til agerhøns som makkerhunden finder. Tessa afprøves i
yderligere tre slip på stub, brak og rapsmark. Opnår i 3. slip stand ved dige,
før rejseordre gives letter agerhøns foran Tessa. Ro i opflugt og skud. Der
kan ikke fældes i situationen af sikkerhedsmæssige årsager. I sidste slip er
der chance til agerhøns som makkerhunden finder. Slutteligt apporterer Tessa
udkastet agerhøne korrekt. Ro i skud.
2. præmie BK.

Brugsklasse
Præm.:2

Erling Clausen
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HERNING 19.09.2020

Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0006

Uggelia's Gro starter på stubmark. Anlægger et stort veldækkende søg i god
kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er fra god til smuk med passende
høj hovedføring og for det meste en langstrakt smidig galopaktion, pæn
haleføring med sparsom bevægelse. 2. slip på stubmark og i olieræddiker,
bevarer Gro indtrykket fra første omgang. Opnår stand, avancerer villigt,
rejser agerhøns som desværre letter for langt ude. Rimelig rolig da disse
flygter. Senere stand ved hegn, avancerer villigt og rejser agerhøns, rolig i
opflugt, men knaldapporterer.
2. præmie BK.

Brugsklasse
Præm.:2

Erling Clausen
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HJALLERUP 11.10.2020

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk Setter

Svend Aage Vad 0018

Neagu arbejder i høj fart i et velanlagt søg med passende afstand mellem
slagene. Stilen er smuk med en anelse kort gallop, høj hoved føring og livlige
halebevægelser.
I 2. slip starter Neagu med at afsøge hegn. Makkerhund finder fugl . Neagu
viser spontan sekundering.
I 3. slip arbejder Neagu stort og veldækkende, har her enkelte markeringer,
som den selv udløser. Opnår højrejst stand ved hegn. Da skytte er på vej
igennem hegnet letter agerhøns direkte foran Neagu.
Er rolig i opflugt og skud.
Apporterer korrekt udkastet fugl.
Overføres med kategori  2.a med mulighed for at avancere til kategori 1.b

Vinder klasse
Plac.:3

Poul Valdemar Nielsen
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HJALLERUP 11.10.2020

Nordvestjyden's Nia DK10429/2017

Engelsk Setter

Jan Nielsen 0020

Nia arbejder i meget høj fart i et stort velanlagt søg tilpasset terræn.
Stilen er smuk med en jordvindende galop, høj ført hoved og hale båret pænt.
I 2. slip opnår Nia føling med agerhøns, følger op og tager stram stand. På
ordrer avancerer Nia villigt og rejser agerhøns. Er komplet rolig i opflugt og
skud. Der skydes i luften pga. sikkerhed.
Apportere korrekt udkastet fugl.
Overføres med kategori 1. a

Vinder klasse
Plac.:6

Poul Valdemar Nielsen
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HJALLERUP 11.10.2020

Nordvestjyden's Odin DK12268/2017

Engelsk Setter

Kurt Nedergaard 0010

1. Odin slippes på frøgræs i svag modvind. Viser her et par gode slag, men
Odin hæmmes en del af makkerhundens fører fløjten og råben.
2. Odin slippes på frøgræs i svag modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas
brede udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er god til høj. Stilen
er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En kraftfuld langstrakt
galopaktion. Hængende hale. Odin opnår stand ved hegn, går villigt frem på
ordre, rejser præcist agerhønseflok, ro i opflugt og skud, der skydes forbi.
Odin viser senere en god apport på udkastet fugl.
3.Odin slippes på frøgræs i modvind. Søg, fart og stil som tidligere. Der
oplagt chance til agerhøns i slippet. Odin viser støttet sekundering.
Forsætter

Vinder klasse
Plac.:2

John Bak
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Danmarks Jægerforbund

Otterup 14.10.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk setter

Jane Mortensen 0006

starter på vintersæd i modvind. anlægger her et godt anlagt søg med passende
afstand mellem slagene. Farten den er høj. Stillen den er god/smuk med hoved
ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse.
Har den ude i fire slip mere på dagen, hvor den viser samme gode indtryk. i
3,slip på stub finde makker fugl på anvist terræn.
ingen præmie åbenkl.
419. Allan Bredsgaard.

Åben klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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Danmarks Jægerforbund

Otterup 14.10.2020

Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk Setter

Morten Hellbrandt 0002

Amigo er ude i to slip på dagen i modvind. På græsstub og raps. Anlægger her
et tilfældig anlagt søg som er noget fremadrettet . Farten den er høj. Stilen
den er god med hoved ført over ryg med en kraftfuld galop og halerørelse. Har
i første slip oplagt chance til fasankok. som bringes til flugt, preller kort
kaldes til orden. anden slip har den to gange oplagt chance til fasaner, har
kort varig stand men går frem og rejser uden ordre og preller fasanerne begge
gange.
Ingen præmie ungkl.
419.
Allan Bredsgaard.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Allan Bredsgaard
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HOLSTED 24.10.2020

Bjerndrup's Neagu DK03690/2016

Engelsk setter

Svend Aage Vad 0019

Bjerndrups Neagu slippes på kartoffelmark og stub med efterafgrøde i modvind.
Hun anlægger i høj fart et meget stort og veldækkende søg med korrekte
vendinger i smuk stil med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion og
halen i niveau med ryggen og med livlige bevægelser. Opnår en liggende stand,
på ordre rykker hun hårdt og villig frem i et par tempi, fasankok trykker
hårdt og letter næsten under Neagu, der preller et stykke i opflugt og skud.
Der skydes forbi. Ingen pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Lammefjorden's Luckys Luke DK07706/2018

Engelsk setter

Klaus Olesen 0007

ES Lammefjordens Lucky Luke starter i raps hvor den anlægger et stort og
velanlagt bredsøg i god kontakt. Farten er høj og stilen god til smuk med en
høj hovedføring og en energisk, til tider lidt kort, galopaktion. Luke er
udholdende og viser god jagtlyst gennem hele det lange slip. 2. slip bevarer
Luke indtrykket, viser sekundering på makkerhunden, som finder og behandler
agerhøns i et pilehegn. 3. slip på efterafgrøder fortsætter Luke sit gode
søgsarbejde, for sluttelig at opnå en stram stand ind mod et levende hegn,
avancerer i flere tempi og udpeger præcist en fasan, med ro i opfløj og skud,
udfører efterfølgende en god apport af den fældede fugl. 1. Præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:1

Anton Dahl
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HOLSTED 24.10.2020

Tobølbjergs Lulu DK08019/2015

Engelsk setter

Jørn Morthorst 0008

ES Tobølbjergs LULU starter i raps hvor den anlægger et stort offensivt
bredsøg i høj fart og god stil med hovedet ført i niveau med ryglinien og en
energisk lidt kort galopaktion. Opnår stand, men løser selv inden skytter er
fremme. Lulu er udholdende og viser god jagtlyst gennem hele det lange slip.
Lulu er ude i yderligere 4 slip hvor den bevarer indtrykket fra første slip. I
5. slip trædes der en fasan op bag begge hundene i slippet. Ingen præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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HOLSTED 24.10.2020

Østkysten's BL-Wilma DK11829/2017

Engelsk setter

Henning Jensen 0018

Østkystens BL Wilma slippes på opharvet stub, kartoffelmark og videre over i
efterafgrøde i modvind. Hun anlægger et stort veldækkende søg med korrekte
vendinger i høj fart og meget god stil med hovedet ført over ryg, en lang
smidig aktion og med halen båret lidt under ryg uden bevægelser. Opnår stand,
inden fører er oppe løser hun og går under vind, ny stand. Der letter en
bekkasin ret foran. Respekterer i opflugt. Ved koblingsordre er hun svær at få
kontakt med, hun søger meget langt ud til venstre og tager stand på ikke
afsøgt terræn. Derfor bedes fører om at gå ud for at koble. Ingen pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Vestsalling Chanell DK12221/2015

Engelsk Setter

Kristian Fly 0020

Vestsallings Chanell slippes på kartoffelmark og stub med efterafgrøder. Hun
anlægger i passende til høj fart et passende stort, momentvis stort, jagtligt
søg i god kontakt med fører. Stilen er med hovedet ført højt, en lidt kort
galopaktion og halen bæres i og lidt over ryglinien med bevægelser. Holdes ved
partners stand for fasan. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen.
Har chance til fasan i 2. slip, hvor hun også har en kortvarig stand, som hun
selv løser. I 4. slip på eftergrøder søger hun som tidligere, opnår stand, går
villigt frem, men påviser ikke vildt. Partner udnytter fasan på terrænet. Der
trædes fasaner op bag begge hunde på terrænet. Chanell har i mellemtiden igen
opnået stand, hun går villigt frem, udreder og ny stand. Rejser villigt og
præcis 2 fasaner. Rimelig rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.
Apporterer udkastet fasan under skudafgivelse lidt sjusket med greb i vinge.
2. pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:2

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0013

Kleopatra slippes på stub og efterafgrøder i modvind og anlægger et stort søg.
Partner søger hurtigt frem til levende hegn og opnår stand. Der påvises en
fasan i hegnet, men lidt fremme i terræn. Hun afprøves i yderligere 4 slip i
løbet af dagen og viser i 2. og efterfølgende slip et stort veldækkende søg i
høj fart og med god kontakt til fører. Stilen er god til meget god med hoved
ført over ryg, en passende lang smidig galopaktion og halen under ryg og uden
bevægelser. I 2. slip påviser partner en fasan langt ude til venstre, men
denne lastes hun ikke for. I 4. slip på majsstub søger hun som tidligere,
opnår stand, løser selv. Dette gentager sig kort efter. I 5. slip på
efterafgrøder søger hun stort, opnår stand og på ordre rejser hun en ugle.
Viser respekt. Til slut i slippet søger hun langs levende hegn, støder en flok
agerhøns og kunne her vise bedre respekt. Ingen pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk setter

Søren Stærkær 0017

Nordvestjydens Kaisa slippes på opharvet stub, kartoffelmark og i efterafgrøde
i modvind. Hun søger i et stort veldækkende søg i høj fart og en smuk til
fortrinlig stil med høj båret hoved, en lang smidig aktion og halen i niveau
med ryg og med bevægelser. Der er enkelte forkerte vendinger. Ved kobleordre
lidt svær at kalde ind. Hun afprøves i yderligere 2 slip og fortsætter det
smukke arbejde. I sidste slip på efterafgrøde og over i majsstub søger hun
stort og lidt selvstændig. Opnår højrejst stand op mod krat og levende hegn.
På ordre søger hun langs hegnet, stand et par gange. Kunne ved ordre gå lidt
mere villig frem, men hun får lidt upræcist en fasankok på vingerne,
respektere i opflugt. Da fuglen fældes apporteres denne meget hurtigt og uden
tilladelse. 2. pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:2

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Bjergagers Roma DK18043/2016

Engelsk Setter

Sarah Clausen 0003

ES Bjergagers Roma starter på græsstub og brak hvor den arbejder godt, føreren
melder stand i brakken, men inden at jeg kan bedømme om der er stand, letter
der en fasan fra området (makkerhunden befinder sig også i nærheden), som Roma
preller på. Ingen præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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HOLSTED 24.10.2020

Bjergagers Zika DK18046/2016

Engelsk setter

Anders Andersen 0015

Bjergager Zika slippes på stub og eftergrøder i modvind og anlægger i høj fart
et stort søg i smuk stil med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion
og pænt ført hale med bevægelser. Søger op langs levende hegn og opnår stand.
På ordre rejser hun villigt og præcis en fasankok, respekterer kort i opflugt,
men apporterer uden tilladelse, da fuglen fældes. 2. pr. BKL.

Brugsklasse
Præm.:2

Hans Peter Clausen
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HOLSTED 24.10.2020

Maclau Hitched Ginny Cocktails DK18712/2017

Engelsk Setter

Erling Clausen 0005

ES Maclau Hitched Ginny Cocktails starter i græs, eng og skrup, hvor den
arbejder på bedste jagtlige vis.
2. slip på efterafgrøder/eng starter Ginny godt og opnår hurtigt en stram
stand ved en kanal med pilehegn.
Den avancerer villigt i et par tempi og rejser en agerhøne. Ginny er meget
urolig og er ikke på noget tidspunkt i ro under opfløj og skud. Agerhønen
fældes og apporteres på god vis. Ingen præmie BRKL.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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HOLSTED 25.10.2020

Nordvestjyden's Lilje DK03427/2016

Engelsk setter

Allan Bak Jensen 0020

Lilje slippes på olieræddikemark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg
i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj
hovedføring i en langstrakt og energisk galopaktion med halebevægelse. Chance
til fasan i slippet. Lilje er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil
er som i 1.slip. I 3.slip på stubmark senere græsmark opnår Lilje højrejst
stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt, senere i slippet
opnår Lilje ny højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af
vildt. I 4.slip på stubmark søger Lilje mod slutningen af slippet ud i
engstykke og der ses fasaner i luften uden at det kan bedømmes. Ingen Præmie
ÅK

Åben klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Bessi DK03599/2019

Engelsk setter

Louise H. Christiansen 0026

Bessi starter på græs og i brakmark. Anlægger et stort, lidt ungdommeligt søg
i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i og
over ryglinje, en smidig og meget energisk galopaktion, og pæn haleføring uden
bevægelse. Bessi afprøves i yderligere tre slip, i olieræddiker og græsmark,
bevarer indtrykket fra første omgang, dog er søget her knap så ungdommelig
anlagt, hvor den for det meste går med store brede udslag, stadig i god
kontakt til føreren. I 2. slip finder makkerhunden agerhøns, og i sidste slip
træder føreren agerhøns op bag Bessi.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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HOLSTED 25.10.2020

Lammefjorden's Scarlett DK07711/2018

Engelsk setter

Asger Mogensen 0008

Scarlett arbejder i høj raps i et passende stort søg i høj fart. Makkerhund
finder fasan. 2. slip arbejder Scarlett god til høj fart i en god til smuk
stil. Søger er passende stort med flere forkerte vendinger. Når farten er høj
er stilen smuk. Let bagtøj galop, højt ført hoved og livlige halebevægelser.
I et langt 3. slip arbejder Scarlett i varieret søg til tider stort og
veldækkende og til tider med begrænset bredde og forkerte vendinger. Mod
slutningen trættes Scarlett.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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HOLSTED 25.10.2020

Nordvestjyden's Petit DK11424/2019

Engelsk setter

Anton Dahl 0033

Nordvestjyden's Petit starter på græs, vintersæd og senere i olieræddiker.
Anlægger et meget stort, som oftest velanlagt søg, og går for det meste i god
kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er fra god til smuk, med hovedet
ført i og over ryglinje, en meget energisk galopaktion, og pæn haleføring uden
bevægelse. Har et par markeringer som den selv løser. Mod slutningen af
slippet bliver søget lidt selvstændigt, men kaldes til orden. Petit afprøves i
yderligere to slip i olieræddiker og på majsstub, hvor indtrykket fra første
omgang bevares. I sidste slip kommer Petit for tæt på agerhøns, og preller
disse langt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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HOLSTED 25.10.2020

Tobølbjergs Stark DK12286/2019

Engelsk setter

Tue Iversen 0024

Tobølbjergs Stark starter på græs og i brakmark. Anlægger et meget stort og
for det meste velanlagt søg, i god kontakt med føreren, har dog enkelte
forkerte vendinger. Farten er høj, stilen er fra smuk til fortrinlig, med
hovedet ført i og over ryglinje, en langstrakt kraftfuld galopaktion, og en
pæn haleføring med bevægelse. Har et par markeringer som den selv løser.
Makkerhunden finder fasan.
Andet slip i olieræddiker, bevarer Stark det gode indtryk fra første omgang.
Opnår stand ved hegn, avancerer villigt og rejser præcis fasan. Ro i opflugt
og skud.
1. Præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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HOLSTED 25.10.2020

Tobølbjergs Smilla DK12287/2019

Engelsk setter

Ole Andersen 0012

Smilla slippes stubmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg i et
godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring
i en langstrakt og energisk galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle
i slippet. Smilla er ude i yderligere 5 slip hvor søg, fart og stil er som
1.slip. Smilla er en yderst tiltalende unghund som dagen igennem jagter med
stor intensitet og jagtlyst uden at det lykkes at bringe den i fugl. IFF UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Tobølbjergs Sally DK12289/2019

Engelsk setter

mathias larsen 0015

Sally slippes på stubmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg i et
godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring
i en langstrakt og energisk galopaktion med halebevægelse. Sally opnår
højrejst stand og makkerhunden sekundere meget tæt på Sally som holder
standen, makkerhunden rykker frem og Sally rykker også frem og opnår højrejst
stand og ret foran Sally flygter en fasan, Sally er lidt urolig ved opflugten
og skud, men kaldes hurtig til orden. I 2.slip på olieræddiker er søg, fart og
stil som i 1.slip og Sally viser stor jagtlyst og intensitet i hele slippet.
1 Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:1

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Tobølbjergs Signe DK12290/2019

Engelsk setter

Hanne Aae Theilgaard 0028

Tobølbjergs Signe starter kortvarigt på græs, senere i brakmark. Søget er ikke
bedømt, går i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er ikke bedømt.
2. slip på olieræddiker og stubmark, anlægger Signe et stort og for det meste
velanlagt søg, stadig i god kontakt til føreren. Farten er samme, stilen er
smuk med passende høj hovedføring, en langstrakt smidig galopaktion og pæn
haleføring med sparsom bevægelse. Opnår stand ved hegn, avancerer villigt og
rejser præcis agerhøns. Rimelig rolig i opflugt og skud.
I et kort 3. slip i olieræddiker i et stort, flot og velanlagt søg, samme fart
og stil.
1. præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:1

Erling Clausen
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HOLSTED 25.10.2020

Vallunds Pat DK13474/2019

Engelsk Setter

Aksel Hennelund Spangsberg 0034

Vallunds Pat starter på stubmark. Anlægger et stort, lidt ungdommeligt søg,
med flere stop i søget. Går i god kontakt til føreren. Går i en fra god til
høj fart, stilen er fra god til smuk, med hovedet ført i og over ryglinje, en
for det meste kraftfuld galopaktion og pæn haleføring med sparsom bevægelse.
Pat afprøves i yderligere tre slip i olieræddiker og på græsmark, forbedrer
her søget. Samme fart og stil. Har enkelte markeringer som den selv løser. I
sidste slip opnår Pat stand langt ude, kort efter letter agerhøns foran, her
er Pat lidt urolig i opflugt. Kommer tilbage i området og får flere agerhøns
på vingerne, igen lidt urolig.
Ingen præmie UK.

Unghunde klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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Sikas Gry DK14461/2019

Engelsk setter

Hans Peter Clausen 0014

Gry slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt bredsøg i et
godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring
i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Makkerhund opnår højrejst stand
og Gry sekundere tæt på, Gry går frem inden fører er helt fremme ved den og
forfølger fasanen som makkerhund havde stand for, men kaldes til orden. Gry er
ude i yderligere 4 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 5.slip på
stubmark i modvind støder Gry agerhønseflok i god vind, dette var en oplagt
chance. Ingen Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Sikas Mie DK14462/2019

Engelsk setter

Thomas Bang Clausen 0006

Mie anlægger i begyndelsen af slippet et stort velvalgt søg i højt fart.
Agerhøns ses luften uden at jeg kan bedømme have der sker. Men herefter bliver
Mie ulydig. Stilen er smuk med en flydende jordvindende galop, højt ført hoved
og halen båret pænt.
I 2. slip arbejder Mie i et meget stort veldækkende søg i meget høj fart i god
kontakt til sin fører.
Følger på åben mark op fært og opnår højrejst stand på fasan. Mie forholder
sig rolig opflugt og skud selvom makkerhund er tæt på.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen



PRØVEKRITIK

Navn

Dommerns navnPræmiegrad

Arrangør

Race

Katalog nr.Fører

Sted Prøvedato

DKK reg.nr.

SJD - Stående Jagthunde Danmark

HOLSTED 25.10.2020

Lammefjorden's Seier DK14561/2019

Engelsk setter

Peer Vinding Clausen 0017

Seier slippes på olieræddikemark senere majsstub i modvind, her viser den et
ustruktureret søg med stor interesse for hegn og remise, samarbejde med fører
er mangelfuld og fører fløjter meget. Farten er god til høj og stilen er god
med høj hovedføring i en kort galopaktion med lav båret hale uden bevægelse.
Seier har chance til agerhønseflok som den støder i god vind uden den fornødne
respekt. Seier er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i
1.slip. I 3.slip på stubmark i modvind går Seier helt af hånd for fører og er
meget svær at koble. Ingen Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Lammefjorden's Kaidu DK14563/2019

Engelsk setter

John Bak 0004

Kaidu arbejder i et for det meste velanlagt søg med enkelet forkerte
vendinger. Farten er høj til meget høj.Stilen er smuk med en jordvindende
galop, hoved ført i ryglinien uden halebevægelser.
2. slip arbejder Kaidu som i 1. slip, men nu uden forkerte vendinger. Er
ulydig da makkerhund opnår stand.
3. -5. slip forsætter Kaidu som i 2. slip. Der er endu en chance til fugl.
Kaidu slutter med at forfølge råvildt.
Ingen præmie

Unghunde klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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HOLSTED 25.10.2020

Lammefjorden's Baloo DK14564/2019

Engelsk setter

Henning Klokker 0013

Baloo slippes på stubmark i modvind, her viser den et godt anlagt bredsøg i et
godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er god til smuk med høj
hovedføring i en langstrakt og momentvis tung galopaktion med halebevægelse.
Der ses ingen fugle i slippet. Baloo er ude i yderligere 4 slip hvor søg, fart
og stil er som i 1.slip. I 2.slip på olieræddikemark har Baloo chance til
flere fasaner som ikke udnyttes. I 4.slip på græsmark finder Baloo hare som
den forfølger et stykke på vej, men kommer hurtig tilbage til fører. Ingen
Præmie UK

Unghunde klasse
Præm.:IP

Brian Hinge Krogh
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HOLSTED 25.10.2020

Setter Landet´s DKSacco DK17708/2018

Engelsk setter

Lars Nielsen 0029

Setter Landet´s DKSacco starter på majs, vintersæd og senere olieræddiker.
Anlægger et stort og for meste velanlagt søg, har dog lige i starten et par
slag bag hegn, kommer hurtigt ud på marken igen. Farten er høj, stilen er god
med højt båret hoved, en lidt kort anstrengt galopaktion og pæn haleføring
uden bevægelse. Sacco afprøves i yderligere tre slip i olieræddiker, vintersæd
og på majsstub, hvor indtrykket fra første omgang bevares. Har i 3. og 4. slip
chance til agerhøns som makkerhunden bringer sig i kontakt med. Har i sidste
slip igen chance til agerhøns.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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HOLSTED 25.10.2020

Bjergagers Jasmin DK18044/2016

Engelsk setter

Tommy Pedersen 0010

Jasmin starte på raps og anlægger her et stort til tider offensivt søg i høj
fart. Stilen er god til smuk. Let vuggende galop, hoved ført i ryglinie ,
ingen halebevægelser. Opnår stand ved hegn. Jasmin kan ikke nære sig og går
fasan op, som den preller.
Ingen præmie

Åben klasse
Præm.:IP

Poul Valdemar Nielsen
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HOLSTED 25.10.2020

Senja's A Tommy Gun DK19087/2019

Engelsk setter

Patrick Eggers 0005

Gun arbejder i et passende stort velanlagt søg i høj fart. Stilen er god til
smuk. En kraftfuld let vuggende  galop, højt ført hoved og livlige
halebevægelser. Opnår en højrejst stand for nyslået agerhøne. Er rolig i
opflugt. Gun forsøger umiddelbart herefter at udrede fært på en flok agerhøns,
som er set smide sig i området.
2. slip ved hegn arbejder Gun i god kontakt til sin fører.
Der skydes over Gun, som forholder sig komplet rolig i skud.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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HOLSTED 25.10.2020

Senja's Amigo DK19089/2019

Engelsk setter

Morten Hellbrandt 0001

Amigo anlægger et for det meste et stort veldækkende søg i høj fart.
Stilen er god. Galoppen let vuggende og halen ført roterende over ryglinien.
Hoved ført højt. Bevægelserne er ungdommelige.
Opnår på åben mark en højrejst stand ved en markbrød. Avancerer på ordre
villigt og rejser præcist fasankok. Er rolig i opflugt og skud.
Opnår senere igen stand for fasankokken. Forsøger at sætte fasanen inden vi
når frem. Er herefter svær at kalde ind.
2. slip arbejder Amigo veldækkende i meget god kontakt til sin fører.
1. præmie

Unghunde klasse
Præm.:1

Poul Valdemar Nielsen
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HOLSTED 25.10.2020

Uggelia's Gro DK20479/2017

Engelsk setter

Jørgen Heegård Nielsen 0032

Uggelia's Gro starter på stub og i olieræddiker, senere vintersæd. Anlægger
for det meste et stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren, har enkelte
forkerte vendinger. Farten er fra god til høj, stilen er smuk med højt båret
hoved, en langstrakt smidig galopaktion og pæn haleføring med sparsom
bevægelse. Opnår stand, avancerer villigt og rejser et stykke råvildt, som Gro
ignorerer. Har et par markeringer som den selv løser. Sekunderer spontant
makkerhunden. Gro afprøves i yderligere to slip i olieræddiker og på majsstub.
Bevarer indtrykket fra første omgang. I sidste slip opnår Gro stand, før vi
når frem letter agerhøns præcis foran Gro, går desværre noget efter i opflugt.
Ingen præmie ÅK.

Åben klasse
Præm.:IP

Erling Clausen
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HØJER (B) 31.10.2020

Kleopatra DK13402/2017

Engelsk setter

Ole Kai Frank 0009

ES Kleopatra starter i raps hvor den anlægger et stort veltilrettelagt søg i
god kontakt. Farten er høj og stilen smuk med en høj hovedføring og en
energisk galopaktion. Makkerhunden støder en flok høns fra anvist terræn, som
Kleopatra respekterer. 2. slip i raps bevarer Kleopatra det tiltalende
indtryk, den opnår stand, men inden fører og skytte er fremme letter agerhøns,
som Kleopatra respekterer. 3. slip på mark med efterafgrøder og vildt striber
opnår Kleopatra hurtigt stand, en stor flok agerhøns letter umiddelbart efter
og Kleopatra preller på disse. Ingen præmie.

Brugsklasse
Præm.:IP

Anton Dahl
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HØJER (B) 31.10.2020

Nordvestjyden's Kaisa DK16407/2015

Engelsk Setter

Søren Stærkær 0001

1. slip i roer i modvind. Kaisa anlægger et passende stort søg, godt anlagt
foran føreren med brede udslag og god udnyttelse af vind. Farten er god.
Stilen kan ikke bedømmes. Kaisa opnår højrejst stand, avancerer behersket af
flere omgange, forsøger at udrede, stand igen og avancerer igen behersket af
flere omgange, kan ikke påvise vildt..
2. slip i roer i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Kaisa opnår højrejst
stand, da fører er på vej ud til Kaisa, går Kaisa fra stand og går i søg og
forlader derved standen hvor makkerhund umiddelbart efter kommer til og
påviser agerhønseflok.
Ingen præmie.

Brugsklasse
Præm.:IP

Joakim Skovgaard Larsen
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HØJER (B) 31.10.2020

Setter Landet´s DKLui DK17711/2018

Engelsk setter

Robert Paulsen 0002

1. slip i roer i modvind. Lui anlægger et stort offensivt søg med stor bredde
og arealdækning, udnytter vinden korrekt. Farten er høj. Stilen kan ikke
bedømmes. Lui opnår højrejst stand, løser selv ud. Senere opnår Lui igen
højrejst stand, avancerer villigt på ordre og rejser et stykke råvildt med
fuld respekt.
2. slip i roer i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip idet Lui særligt i den
sidste halvdel af det lange slip viser et prima søgsoplæg fra kant til kant af
det anviste terræn. Lui opnår højrejst stand, avancerer meget villigt på ordre
og rejser præcist flere agerhøns, der skydes forbi, ro i opflugt og skud,
senere viser Lui en god apport på udkastet fugl.
3. slip på græs i modvind, Søg og fart som tidligere. Lui går her i en smuk
stil med højt ført hoved, en flad og langstrakt galop i en kraftig aktion,
halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser.
1. præmie

Brugsklasse
Præm.:1

Joakim Skovgaard Larsen
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BRANDE (B) 07.11.2020

Melsgård T.Chaos DK09182/2016

Engelsk Setter

Jane Mortensen 0008

Chaos slippes i hede i modvind, søget er i hele det lange slip meget godt
anlagt i god kontakt, i passende fart, hun viser god udholdenhed. 2. slip på
stub og blomterbrak i modvind, søget er godt anlagt, farten er høj, stilen er
fortrinlig, hun respekterer rådyr, hun opnår stand, avancerer hårdt, rådyr
flygter Chaos respekterer. 3. slip på stub i modvind, søget er her for småt og
hun virker uinspireret, hun her flere markeringer, hun opnår højrejst stand,
avancerer forsigtigt uden at præstere vildt. Chaos er ude i yderlig 2 slip
uden det lykkedes at få hinde for fugl. Ingen præmie

Brugsklasse
Præm.:IP

Thomas Dahl Klit


