Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve 2010
2 heat og matchning

Efter votering fortsætter følgende hunde til 2. heat. Hundenes rangering er som
følger.
B. DKJCH Malthe 1A
ES. Siv 1A
P. Spurvfugldalens Katja 1B
GS. Nørre Løgum´s Diva 1B
P. Fugledes Juvel 1B
P. Henningknausens Pascal 2A uden rejsning
ES. DKJCH Bjerndrup Blanco 2A uden rejsning
B. Pvn´s Cero 2A
P. Fugledes Extra 2A
Es. Ronto Del Zagnis 2A
P. DKCH Spurvfugldalens Jan 2A

Efter lodtrækning starter hundene som følger.

Siv – Diva:
Siv anlægger et stort og godt bredsøg i bedste fart og stil.
Diva viser et stort og godt bredsøg, i god fart og stil. Diva kunne godt være lidt
mere offensiv, går på afsøgt terræn.
Siv over Diva
Begge fortsætter

Ronto – Extra:
Ronto anlægger et stort bredsøg, høj fart og god stil. Sekunderer spontant
makkers to resultatløse stande. Søger frem i terrænet og opnår stand, når lige at
tage et skridt på avanceordre, rejser præcist parhøns, ro i opflugt og skud.
Extra går i et stort søg, der mangler lidt arealdækning i venstre side. Extra har
flere forkerte vendinger. Har en løs stand løser selv. Søger frem i terrænet får
stand, løser selv. Senere kommer partner til dette område, og opnår en god
situation.
Ronto over Extra
Ronto fortsætter
Extra udgår

Blanco – Cero:
Blanco afprøves på en uinspireret vintersædsmark. Starter stort og godt, men
som slippet skrider frem bliver det til for lidt. Fart og stil er god.
Cero viser et stort og for det meste godt anlagt søg, i høj fart og god stil.
Cero over Blanco
Begge fortsætter

Jan – Malthe:
Hundene afprøves på en stor uinspireret vintersædsmark, ved markens start er
et bredt læhegn, førerne får at vide at denne hører med til terrænet.
Jan starter lidt svagt, kunne godt vise et større søg, har derefter nogle gode
udslag. Slutter med at rode lidt på jordfært. Farten er tilpas, stilen præges af
højt ført hoved, en tung aktion, pæn haleføring.
Malthe starter med et stort udslag, går klogt bag hegn og afsøger dette, kommer
hurtig tilbage og viser et stort og velanlagt bredsøg, i høj fart og god stil.
Malthe over Jan
Malthe fortsætter
Jan udgår

Pascal – Katja:
Pascal går i høj fart god stil. Hænger på partner fra start, og med lyd et par
gange.
Katja når ikke rigtig at komme i gang, partner hænger på hende.
Katja over Pascal
Katja omprøves
Pascal udgår

Juvel – Katja:
Juvel et stort anlagt søg, der præges af flere forkerte vendinger. Farten er høj og
stilen er god.
Katja viser et meget stort søg, til tider lidt på egen hånd, mangler at få højre
side med. Fart og stil i top.
Juvel over Katja
Begge fortsætter.

Matchning:
Rangeringen for matchningen fra top.
Siv – Malthe – Diva – Juvel – Ronto – Katja – Cero – Blanco. Jan reserve uden
pligt til afprøvning.
Blanco – Cero
Blanco viser et par store udslag, fart og stil i top. Blanco slår langt ud til venstre
og opnår stand, løser selv.
Cero viser nogle gode udslag, fart og stil i top. Cero slår meget langt ud til
venstre, opnår stand, holder standen til fører er oppe, på avanceordre rejser
Cero småfugle.
Blanco over Cero
Cero forbliver uplaceret.

Blanco – Katja
Blanco viser et meget stort bredsøg som er lagt godt på vinden. Fart stil i top.
Katja viser et stort søg, men arealdækning kunne være bedre.
Blanco over Katja.
Katja forbliver uplaceret.
Blanco – Ronto
Blanco går igen stort og godt. Sekunderer partners stand for lærke.
Ronto viser et stort og godt anlagt søg, i høj fart og god stil. Ronto opnår stand,
lærke flygter, og han fortsætter sit søg. Ny stand som holdes længe, Ronto løser
selv.
Blanco over Ronto
Blanco – Juvel
Blanco søger stort og godt, men partner finder fugl.
Juvel viser et stort og godt søg, opnår stand, rejser præcist parhøns på ordre,
rolig i opflugt og skud.
Juvel over Blanco
Juvel – Dina
Dina viser et passende stort søg, i god fart og stil.
Juvel går stort og godt. I høj fart og god stil.
Juvel over Dina

Malthe - Siv
Malthe viser et meget stort og velanlagt søg, kommer helt ud til kanten. Farten
er høj og stilen god. Holdes for to meget provokerende harer.
Siv anlægger et stort og godt anlagt søg, i høj fart og god stil. Siv må se sig
slået på fart søg og stil.
Malthe over Siv

Motivering

6. Vinder
Engelsk Setter. Ronto Del Zagnis /v Poul V. Nielsen
En hund af stort format, og en god stil. Har to fugletagninger på dagen, den ene
uden rejsning. Et par mindre fejl om formiddagen, og en tom stand i
matchningen, betinger placeringen.
5. Vinder
Engelsk Setter. DKJCH Bjerndrup Blanco /v Jette Clausen
En hund af et godt format, og en god stil. Har en fugletagning uden rejsning.
Bliver slået på fugl i matchningen, dette betinger placeringen.
4. Vinder m. HP
Gordon Setter. Nørre Løgum´s Diva /v Peter Rafaelsen
En hund af et godt format, og en god stil. En komplet fugletagning på dagen.
Diva tager ikke kampen op i matchningen, dette betinger placeringen.
3. Vinder m. HP
Pointer. Fugledes Juvel v/ Flemming Fuglede Jørgensen
En hund af et stort format, med en god stil. Har to komplette fugletagninger på
dagen. Har et par mindre fejl på dagen, dette gør at Juvel ikke kan komme
højere i rangeringen.
2. Vinder m. Res. Cacit og HP
Engelsk Setter Siv /v Thomas Klit
En hund af et stort format, samt en god stil. Har vist et stort og godt anlagt søg.
Siv har en stand hvor fuglen selv flygter. Samt en komplet. Må se sig slået i
finalen, op søgsoplægget.
1. Vinder m. Cacit og HP
Breton Malthe /v Jan Nielsen
En hund af et meget stort format. Fart søg og stil helt i top. Har to
fugletagninger på dagen. Den ene er komplet.

På mine meddommere Sven Aage Vad og Lars Nilsen og på egne vegne takker vi
DKK for tilliden til at dømme denne fornemme prøve. Også en stor tak til vores
terrænledere, det er en fornøjelse med alle de vilde fugle I har på jeres
terræner.
Med venlig hilsen
Ordførende dommer
Niels Erik Krüger

