DANSK BRETON KLUBS MESTERSKABSPRØVE I APPORTERING 2017
Onsdag den 31. januar 2018 på Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk
Dommere: Harris Jensen, ordførende, Knud Johansen og Aage Stenhøj Jørgensen
1.Engbjergvejs Igor fører Steen Ulrich Hansen, Pilehaven 27, 5932 Humble
Igor afprøves i de tre første såter. Igor er en jagtglad hund, som med støtte fra føreren kan holdes på
plads under jagtens afvikling.
Igor sendes på tre fældede fasaner. Han markerer fint og går villigt og kvikt til fasanerne, men han
sjusker med opsamling, slipper flere gange apportemnet, og føreren må frem til hunden, for at få Igor
til at returnere med fasanerne.
Udgår.
2. Ritta fører Torbjörn Lund-Nielsen, Sønderkjærsvej 12, 6871 Spjald
Ritta afprøves i alle dagens såter. Apporterer på dagen seks fasaner både anskudte og dødskudte.
Godt greb og korrekt aflevering. Lader sig villigt dirigere, markerer fornemt de fældede fasaner.
Skal have en del påmindelser for at forholde sig på plads.
Tiltalende jagthund.
1.vinder
3. Midtvejs Raia fører Palle Larsen, Ålholmparken 122, 3400 Hillerød
Raia arbejder flot i de to første såter. Apporterer flot tre fasaner med godt greb og korrekt aflevering.
I tredje såt bliver Raia selvstændig og ulydig. Knaldapporterer flere fasaner. Efter Raia er udgået,
arbejder den på bedste vis resten af dagen og apporterer adskillige fugle for de skytter, den er
placeret ved.
Udgår.
4. Østfyns Josie fører Jørn Brænder, Agerbakken 14, 5762 Vester Skerninge
Første 3 såter: Ret foran skydes der fasan. Josie får ordre til at apportere. På vej tilbage til fører laver
den grebsskifte to gange, hvor den begge gange løfter hovedet fra fuglen. Det gentager sig igen ved
næste fasan, der skal apporteres. Ved 3. fasan, der skal apporteres, er den lidt urolig. Apporterer
yderligere en dødskudt kok korrekt. I 4. såt udførte den 3 flotte apporteringer. Hentede 3 anskudte
fasaner og viste her apportering af første klasse. I 5. såt apporteres en dødskudt fasan langt ude på
åbent felt.
I de efterfølgende såter apporterer Josie helt korrekt to fasaner. Viser sikker markering og er
dirigerbar. Slutter med at knaldapportere fasan med noget sjusket greb.
3. vinder.
5. Theo Fører Eddie Grundahl, Toften 15, 7190 Billund
I de første såt apporteres 1 kok på bedste vis. I 2. såt dirigeres Theo ud til anskudt kok, som
apporteres korrekt. Yderligere 5 fasaner bliver apporteret. Heraf var der 2 anskudte fugle. I de
efterfølgende såter apporter Theo sikkert to fasaner. Godt greb og korrekt aflevering. Markerer flot
og er dirigerbar. Er rolig på post.
I sidste såt får Theo til opgave at apportere anskudt fasan. Theo sendes i apportsøg, returnerer til
fører og sendes igen. Theo letter fasaner fremme i terrænet. Forsvinder herefter meget længe fra
området. Fører må ud for at finde hunden.
Udgår.

6. Richo fører Harry Jensen, Egerisvej 6, 6920 Videbæk
I første såt er der ikke fugle, som Ricko har mulighed for at apportere. I anden såt har føreren
vanskeligt ved at dirigere Richo ud til en skudt fasan, så en anden hund apporterer denne. I 3. såt
apporterer Richo 2 fasaner, hvor alt er i orden.
I fjerde såt er Richo rolig på post. Dirigeres til dødskudt fasan, som apporteres korrekt.
I 7. såt ved vand apporteres 5 fasaner, hvoraf den ene hentes langt bag skytte og hundefører.
2. vinder.
7. Lester fører Jørgen Berdin, Begonievej 9, 7130 Juelsminde
I de første såter er der ro på post. Lester apporterer i første såt først en anskudt og så en dødskudt
fasan korrekt. Derefter sendes den i søg efter en fasan, hverken hund eller fører ved, hvor ligger.
Lester starter lidt egenrådigt, men kommer så i god kontakt med føreren og efter et effektivt søg
findes fasanen, der apporteres korrekt. I anden såt apporteres en ikke-dødskudt fasan korrekt. I tredje
såt er der ingen opgaver til Lester.
I 4. 5. 6. såt arbejder Lester sikker. Apporterer fasan med korrekt greb og aflevering. Der kommer
lidt ”lyd” fra Lester i 4. såt. Lydig og velført.
I 7. såt sendes Lester på en opgave efter en vingeskudt fasan, der er forsvundet ud i krat og siv.
Lester starter lidt offensivt og letter flere fasaner med respekt. Føreren får den kaldt ind og sender
den ud i anvist terræn. Her arbejder Lester effektivt med stor intensitet, får fært af den løbende fasan,
og udfører derefter et prima apporteringsarbejde.
I sidste såt får Lester til opgave at apportere sneppe. Går villigt til fuglen, snuser til den og forlader
den.
Udgår.
8. Inouk d l’ Ardour fører Jens Ole Nielsen, Toftevej 10, 8500 Grenå
I de første såter er der ro på post. I første såt apporteres 2 fasaner, og i anden såt ligeledes 2 fasaner.
De to fasaner var ikke dødskudte. I 3. såt sendes Inouk mod grantykning efter en skudt fasan. Men
inden den kommer dertil, skydes der en fasan lige foran Inouk, som den apporterer spontant. Den
sendes derefter ind i grantykningen, og efter et lille stykke tid kommer den med fasanen, som
afleveres korrekt.
I 4. såt knaldapporterer Inouk en fasan. Den apporterer derefter med godt greb og korrekt aflevering.
Bliver i efterfølgende såter noget urolig. Forlader føreren og går i søg i såten.
Udgår
9. Cico fører Dorthe Staarup, Bavnehøj 121 A, 6040 Egtved
I de første såter er Cico noget urolig på post med lidt ivrig gøen, når der kommer overflyvende
fasaner. Cico apporterer 2 fasaner i første såt med korrekt aflevering. I anden såt har Cico markeret
en skudt fasan i en risbunke et stykke væk, hvorefter den trods førerens protester løber hen til
risbunken og apporterer fasanen før den hund, der var sendt på opgaven. På vej tilbage smider Cico
fasanen, for at apportere en fasan, der skydes et stykke fra den. En anden hund når dog først til denne
fasan, og Cico returnerer til den første fasan, som apporteres og afleveres til føreren. Et stykke tid
derefter forsvinder Cico trods førerens protester og går i søg langs skyttekæden. Den returnerer med
en fasan, som afleveres til føreren.
Udgår

