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Kritikker fra UKK 

Dansk Pointer Klub  

Lørdag den 25. marts 2017 

 

Idet jeg takker for invitationen til at dømme som ordførende på ovennævnte prøve fremsendes hermed 

kritikker over de deltagende hunde, der startede i lodtrækningsorden således: 

 

Start nr.  Navn: 

1 Fugledes Bixi 

2 Isa 

3 Fugledes Agent 

4 Top Point Lin 

5 Fugledes A. Mille 

6 Jezzie 

7 Matresse’s Thyra 

8 Fugledes Anton 

9 Top Point Inez 

10 Mølvads Jet 

11 Mølvads Jill 

12 Fugledes Bird 

13 Spurvfugldalens Skipper 

14 Fugledes Arrow 

15 Miska 

 

Alle hundene blev afprøvet i god vind 

 

Bixi – Isa: 

Bixi startes på stub, hvor hun anlægger et godt søg, der skæmmes af for mange forkerte vendinger, hvilket 

gør det lidt cirklende. Farten er god, og stilen der i lange perioder skæmmes af lav hovedføring og 

begrænset halerørelse er acceptabel. God galop. Ingen fugle. 

Udgår 

 

 

Isa søger stort og åbent i høj fart og fortrinlig stil. Slår et slag langt bagud i terrænet. Søget bedres mod 

slutningen af slippet. Ingen fugle 

Omprøves 

 

Agent – Lin: 

Agent anlægger et passende stort bredsøg med gode udslag og god arealdækning. Rigtige vendinger. Farten 

er god. Stilen der er god, er med passende høj hovedføring og lidt halerørelse. God kontakt til fører. Ingen 

fugle 

Fortsætter 

 

Lin anlægger et stort, og periodevist lidt offensivt søg, hvor der forekommer et par forkerte vendinger. 

Farten er høj og stilen god. God galopaktion. Ingen fugle 

Fortsætter 
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Mille – Jezzie: 

Mille når kun at slå et par enkelte gode slag før vi kobler grundet makkers forsyndelser. Ingen fugle 

 

Jezzie anlægger et cirklende søg, der hovedsageligt er lagt som et spejl af makkerhundens bevægelser, for 

herefter at jagte overflyvende vibe langt. Ingen fugle 

Udgår 

 

Thyra – Anton: 

Thyra anlægger et stort veldækkende bredsøg i høj fart. Passende høj hovedføring, stilen skæmmes af en 

kedelig haleføring – god galopaktion. Holdes for hare, og der er god førerkontakt. Ingen fugle. 

Fortsætter 

 

Anton søger stort og veldækkende i høj fart og god kontakt til fører. Stilen, der er god, er med passende høj 

hovedføring og enkelte halebevægelser. God galopaktion. Holdes for hare – og der er god kontakt til fører. 

Ingen fugle. 

Fortsætter 

 

Inez – Jet: 

Inez starter ud i et lidt fremadrettet søg der savner lidt bredde. Dette ændres dog hurtigt til slippet 

igennem at være stort og veldækkende med rigtige vendinger, i høj fart og god-smuk stil. God førerkontakt 

– ingen fugle. 

Fortsætter 

 

Jet starter i et lidt åbent søg, der ændres til at være stort og veldækkende lagt på bredden med rigtige 

vendinger. Farten er høj og stilen er smuk. Trættes lidt mod slutningen af slippet. Ingen fugle. 

Fortsætter 

 

Jill – Bird: 

Jill starter godt ud på vintersæd. Senere på stub bliver søget fremadrettet og uden førerkontakt. Farten er 

høj og stilen er smuk. God jordvindende galopaktion. Der trædes fugl op bag Jill og makkerhunden finder 

yderligere to par høns. 

Udgår 

 

Bird starter på vintersæd, hvor den anlægger et passende stort søg i god fart og god stil med passende høj 

hovedføring og god galopaktion. Senere på stub skæmmes søget af for mange stop og markeringer. 

Forbigår parhøns. Kort markering ved levende hegn, hvor single høne flygter – Bird går ind i hegnet og 

bringer yderligere en agerhøne til flugt, hvilken forfølges langt. 

Udgår 

 

Skipper – Arrow: 

Skipper anlægger et stort åbent søg, hvor der forekommer mange forkerte vendinger i venstre side af 

terrænet. Farten er høj, stilen, der er med passende høj hovedføring, skæmmes af en kort forbensaktion. 

Ingen fugle. 

Udgår 
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Arrow anlægger et stort veldækkende bredsøg med dybe udslag – lidt mere fremdrift kunne ønskes. Et par 

forkerte vendinger. Farten er høj og stilen er smuk. God førerkontakt. Ingen fugle i slippet. 

Omprøves 

 

Miska – Mille: 

Miska  går periodevist godt, men formatet slår ikke til i dagens konkurrence – ingen fugle. 

Udgår 

 

Mille anlægger et stort veldækkende bredsøg i høj fart og fortrinlig stil i god kontakt med sin fører. 

Langstrakt jordvindende galopaktion. Ingen fugle i slippet. 

Fortsætter 

 

Omprøvning af Isa – Arrow: 

Isa starter ret op i vinden og går ud af hånd. Ingen fugle. 

Udgår 

 

Arrow når kun lige at slå et par enkelte gode slag inden vi kobler grundet makkers forsyndelser. Ingen fugle. 

Fortsætter 

 

Til matchningen, der foregik på stubmark i god vind, overgik følgende hunde i rangeringsorden, således: 

 

1.  Mille 

2.  Jet 

3.  Inez 

4.  Anton 

5.  Agent 

6. Thyra 

7. Lin 

8. Arrow 

 

Arrow – Lin: 

Begge starter godt ud på anvist terræn. Ret hurtig fatter Lin stand ved levende hegn. Løser selv ud og tager 

ny stand længere fremme uden at påvise fugl. 

Arrow arbejder godt på anvist terræn – der var ingen fugle i slippet. 

Lin udgår – Arrow fortsætter 

 

Arrow – Thyra: 

To hunde der formatmæssigt matcher hinanden, men hvor stilen er bedre på Arrow. Ingen fugle i slippet. 

Thyra udgår – Arrow fortsætter 

 

Arrow – Agent: 

Arrow går stort og godt, men bliver i slippet for egensidig i venstre side af terrænet. Agent går stort og godt 

på anvist terræn. Slutter desværre med at forlade anvist terræn og er svær at koble. Ingen fugle. 

Begge udgår 
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Anton – Inez: 

Anton revierer godt på anvist terræn i god førerkontakt. 

Makkerhunde Inez går stort og offensivt i høj fart. Fatter stand, hvor hun på ordre går villigt frem og rejser 

parhøns præcist med ro i opflugt og skud. 

Anton udgår – Inez fortsætter: 

 

Inez – Jet: 

Begge starter ud i et stort veldækkende bredsøg med dybe udslag, i høj fart og smuk stil. Ret hurtigt mister 

Jet lidt intensitet og vi sætter 

Inez over Jet 

 

Finalen går herefter mellem Inez og Mille: 

Inez kommer ikke rigtigt igang i finaleslippet og overlader herved marken til makkerhunden Mille, der går 

stort og veldækkende i høj fart og fortrinlig stil. 

Mille over Inez 

 

Dette giver følgende placering og motivering: 

 

3. vinder – Mølvads Jet – Steen Bording: 

En hund af et stort format der mister lidt intensitet i matchningen. 

 

2. vinder - Top Point Inez – Tommy Nilsen: 

En hund af et betydeligt format med 1 korrekt fugletagning på dagen. Overlader marken til makkerhunden i 

finalen. 

 

1. vinder – Fugledes A. Mille – Flemming Sørensen: 

En klassehund af et betydeligt format med en fejlfri dagspræstation. 

 

Endnu engang tak til Dansk Pointer Klub for denne invitation, tillykke til de placerede, og tak til min 

meddommer Jan Koch for godt samarbejde i marken. 

Jan Koch 

Ole Dahl Madsen – Ordf. 

 

 

 

 

 

 

 


