
Dansk Gordon Setter Klubs Forderby 2. marts 2019 
Standkvarter: Huset Solvang, Bleldvej 40, 8700 Horsens.  

Dommer: Anne B Hansen 

Kritikker:  

1.   Nakkehages Skye (DK06984/2017) – fører Cecilie B. Iversen 

Skye slippes på vintersæd i svag modvind, søget er ungdommeligt og offensivt. Stilen er smuk med 

hoved ført i ryglinje, en lidt kort men meget energisk galopaktion. I 2. slip på vintersæd er søget bedret 

dog er Skye lidt svær at koble. I 3. slip i efterafgrøder går Skye som tidligere. I 4. slip i raps forfølger 

Skye en hare kort, makker kommer i kontakt med fugl. 5. slip søget er nu meget bedre, vi ser ingen 

fugle i slippet.  

Fortsætter 

2.  Nørre Løgum’s Ike (DK19273/2017) – fører Karl Jensen 

Ike slippes på vintersæd i svag modvind. Søget er stort, men Ike mangler selvstændighed. Stilen er god, 

men med en lidt tung galop aktion og lidt horse face. 2. slip i efterafgrøder stil indtrykket er det samme, 

men Ike arbejder nu selvstændigt. Ike trættes i slutningen af slippet. 3. slip i efterafgrøder her arbejder 

Ike selvstændigt, men trættes nu meget.  

Udgår  

3. Troldmarkens Lester – Rene Pedersen  

Lester slippes på vintersæd i god vind. Søget er lidt diffensivt anlagt, men på vinden og med god brede. 

Stilen er god med en kraftfuld lidt kort aktion og hovedet ført i ryglinje. Holdes to gange for flygtende 

hare. 2. slip i efterafgrøder er søget mere fremadrettet, men med flere stop. Lester opnår stand, men 

løser da vi når frem. 3. slip ved remise og senere i efterafgrøder arbejder Lester godt, opnår stand på 

ordre rejser han behersket i flere tempi, men kan ikke påvise vildt. 

Udgår  

4. Gulluras Storm – Henrik Ranudd 

Storm slippes på vintersæd i god vind. Søget er offensivt, men godt lagt på vinden. Stilen er smuk med 

langstrakt galopaktion og hovedet i og over ryglinje. Forfølger hare kort. 2. slip i efterafgrøder arbejder 

Storm i lidt bedre kontakt. 3. slip arbejder Storm forsat godt. 4. slip i raps her kommer Storm i kontakt 

med fasan, som han respekterer. Kort efter letter et par høns i området.  

Fortsætter  

5. Sydåens U-Maika – Jan Poulsen  

Maika slippes på vintersæd i god vind. Søget er godt anlagt på vinden med brede udslag og god kontakt. 

Stilen varierer fra smuk med langstrakt galopaktion og høj hovedføring, men i perioder sænkes farten 

og hovedet bæres under ryglinje. 2. slip i efterafgrøder går Maika i et godt søg uden at sænke farten. 3. 

slip i raps går Maika stadig godt i sidevind. 4. slip i raps makker finder fugl længere fremme i terrænet. 

5. slip Opnår Maika hurtigt stand, da vi er næsten fremme letter fasan ret foran Maika, Maika er noget 

urolig i opflugt og skud. Maika er efterfølgende svær at koble. 



Fortsætter  

6. Østjyllands PH Chilli – Martin Larsen  

Chilli slippes på vintersæd i god vind. Søget er godt tilrettelagt med brede udslag og god kontakt.  Stilen 

er smuk med lidt kort, men meget energisk aktion og højt hoved. 2. slip i efterafgrøder bevarer Chilli 

det gode indtryk. 3. slip i raps holdes Chilli for harer. Senere letter fasan i området hvor Chilli arbejder. 

4. slip Chilli arbejder godt, vi ser ingen fugle.   

Fortsætter  

7. Pointmans Flaks – Karl Jensen 

Flaks slippes på vintersæd i god vind. Søget er god tilrettelagt med enkelte forkerte vendinger. Stilen er 

smuk med kraftfuld langstrakt galop aktion og høj hovedføring. Holdes for hare, men går i stå bagefter. 

2. slip i efterafgrøder går Flaks i et godt søg. 3. slip i raps arbejder Flaks godt, men går i stå til sidst. 4. 

slip i raps makker finder ret hurtigt fugl længere fremme i terrænet.      

Fortsætter  

2. Heat  

Lodtrækningen til 2.Heat  

Chilli- Maika  

Flaks – Skye  

Storm  

 

Chilli-Maika  

Begge hunde arbejder i et godt søg med smuk stil. Maika opnår to gange stand hvor hun rejser trægt, 

men rykker lidt på hver ordre, men påviser ikke vildt.  

Chilli omprøves, Maika fortsætter 

 

Flaks-Skye 

Begge går som tidligere, Skye i et offensivt ungdommeligt søg. Flaks i et godt søg, men går i stå i 

slutningen af slippet. 

Begge omprøves  

 

Storm – Chilli  

Begge søger godt. Storm tager et åbent slag frem i terrænet og opnår stand. På vej op til Storm løser 

han og går i søg igen. Senere træder dommeren et par høns op bag hundene.  

Begge omprøves  

 



Skye-Flaks  

Begge hunde trættes efter de mange slip. Vi ser ingen fugle i slippet. 

Begge udgår  

 

Storm-Chilli  

Begge hunde arbejder godt, men trættes hurtigt efter de mange slip. Storm har flere markeringer. Til 

slut mærker Storm fært og letter parhøns, han respekterer.  

Begge udgår.  

 

1. vinder Sydåens U-Maika  

Er en hund af et stort format der går i en smuk stil med hovedet i ryglinje og en langstrakt galop aktion, 

kontakten til fører er god. Hun er den eneste hund der på dagen formår at få en fugltagning og bliver derfor 

1. vinder uden matchning.  


