Landskamp i forbindelse med Dansk Gordon Setter Klubs 100-års jubilæum
I forbindelse med afviklingen af Dansk Gordon Setter Klubs 100-års jubilæum, blev der fredag den 25. marts
2022 afviklet en nordisk landskamp for Gordon Settere. På dommerteamets vegne skal der lyde en stor tak
for invitationen og tilliden til at dømme denne store og fornemme prøve. Vi gik hele dagen på ideelle
terræner, som var godt besatte med agerhøns. Tilsyneladende svære færtforhold prægede dagen, og det
lykkes således ikke som håbet, at udnytte de mange chancer der var til agerhøns.
Vi havde en fremragende dag, og med hensyntagen til de enkelte landes forskelligheder i bedømmelserne,
fandt vi frem til kritik og point til de enkelte ekvipager.
Afprøvningen blev med tre slip til hver hund, således hver danske hund blev sluppet mod en svensk, norsk
og finsk hund. Vi trak lod om den indbyrdes startrækkefølge på holdene (nævnt i parentes nedenfor)
Holdene var som følger:
Norge
1) Gullura`s Sterk – Henrik Ranudd
2) Trollfuglens Black Chilli – Kjetil Urdal
3) Svartkulpens Storm – Anders Martinsen
Sverige:
1) Ekdalens Gert Åke – Jan Anderson
2) Svitjods Rebel – Patrick Anderson
3) Åshøjens Walter – Jan Anderson
Reserve: Ekdalens Gaia – Jennie Kenani
Finland:
1) Puronperän Villivadelma – Jukka Puro
2) Puronperän Pakkanen - Jukka Puro
3) Kesärannan AH Banjo - Jaakko Kosonen
Reserve: Puronperän Xavier - Jarkko Träsk
Danmark:
1) Åens Prisca – Henning Rasmussen
2) Åens Uniq – Preben Pedersen
3) Pointmanns Winston – Søren Tygesen
Reserve: Troldmarkens Jill Siff – Hans Jørgen Dahl
Dommere:
Flemming Sørensen, Thore Larson, Jørn Gunnar Bowitz
Terrænleder
Lauge Larsen
Afprøvningerne i 1. runde var som følger:
Sterk (N) – Gert Åke (N)
Villivadelma (F) – Prisca (D)
Chilli (N) – Rebel (S)
Pakkanen (F) – Uniq (D)
Storm (N) – Walter (S)
Banjo (F) – Winston (D)

Gullura`s Sterk – Ekdalens Gert Åke
Sterk anlægger i rapsmark et passende stort søg, hvor der dog kunne ønskes større kontinuitet og mere
plan. Den har flere slag bagud i terrænet, ligesom den i starten af slippet har flere forkerte vendinger.
Farten er høj. Stilen er flot med fin hovedføring, langstrakt og kraftfuld galopaktion, pæn haleføring.
Arbejder i god kontakt med føreren og er lydig. Sterk opnår stand kort tid efter den er sluppet. Avancerer
villigt på ordre, men påviser ikke vildt.
Gert Åke viser et stort søg, der dog mangler noget plan. Gert Åke har perioder af slippet, hvor søget er lagt i
samme linjer som makkerhunden. Gert Åke arbejder i meget høj fart og fortrinlig stil – en flot hund, at se i
marken.
Gullura`s Sterk 8 point
Ekdalens Gert Åke 14 point
Puronperän Villivadelma – Åens Prisca
Villi arbejder godt i rapsmark, hvor den anlægger et stort og veldækkende søg med korrekte vendinger.
Farten er høj. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, god galopaktion, pæn haleføring.
Arbejder i god kontakt med føreren. Villi viser sekundering ved makkerhundens resultatløse stand.
Prisca starter godt på rapsmark, hvor den viser et stort søg, der dog er præget af forkerte vendinger i
venstre side. Prisca arbejder i god fart og god stil, dog kunne vi ønske os mere stræk i galoppen.
Prisca har i slippet 3 gange stand, hvor den de to første gange avancerer på ordre. Ved 3. stand avancerer
den meget behersket. Prisca påviser ikke vildt i nogle af de 3 situationer.
Puronperän Villivadelma 16 point
Åens Prisca 4 point
Trollfuglens Black Chilli – Svitjods Rebel
I rapsmark anlægger Chilli et varierende søg, hvor der mangler bredde og kontinuitet, ligesom Chilli mod
slutningen af slippet søger i samme linjer som makkerhunden. Farten er God. Chilli arbejder i en acceptabel
stil, men hovedet båret i niveau med og under ryglinien, kort galopaktion, pæn haleføring.
Opnår stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt.
Rebel starter i et stort, flot og velrevierende søg med korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk.
Rebel opnår smuk stand, avancerer på ordre, men påviser ikke vildt. Bliver herefter lidt følsom. Slutter
slippet i et stort og flot anlagt søg.
Trollfuglens Black Chilli 5 point
Svitjods Rebel 14 point
Puronperän Pakkanen – Åens Uniq
Pakkanen slippes på raps, hvor den viser et søg af moderat størrelse. Vi kunne ønske mere bredde i
udslagende, og derved vil Pakkanen også dække et større terræn. Farten er god. Stilen er acceptabel, da
Pakkanen arbejder med periodevis lav hovedføring og kort galopaktion. Makkerhunden bringer sig 2 gange i
kontakt med agerhøns på anvist terræn.
Åens Uniq starter i et stort og bredt anlagt søg med korrekte vendinger. Farten er god. Stilen er flot med høj
hovedføring, langstrakt og effektiv galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Som slippet skrider frem
bliver søget noget tilfældigt anlagt, hvilket bevirker, at Uniq støder enlig agerhøne midt på anvist terræn.
Senere opnår Uniq stand, avancerer behersket, påviser ikke vildt. Støder senere parhøns i området, hvor
den havde stand.
Puronperän Pakkanen 4 point
Åens Uniq 7 point

Svartkulpens Storm – Åshøjens Walter
Storm anlægger et søg af moderat størrelse, hvor der kunne ønskes større bredde og bedre arealdækning.
Farten er god. Stilen er acceptabel med hovedet båret i niveau med ryglinien og derunder, aktionen er kort,
halen bæres pænt. Storm forsvinder bag bakkekam, og kort efter ses agerhøns i luften, uden situationen kan
bedømmes. Storm støder i en forkert vending en fasan, der lige hopper op af raps, for hurtigt at smide sig
igen. Storm opnår stand i området hvor fasanen er, og på ordre avancerer Storm villigt frem, men påviser
ikke vildt. Storm søger videre i området og støder en fasan. Rolig i opflugten. Slutter med at søge langt frem
i terrænet.
Walter viser i rapsmark et meget stort søg, der dog mangler plan og kontinuitet. Walter efterlader meget
uafsøgt terræn, og går sine egne vegne. Farten er god, og Walter arbejder i en god stil med velbåret
hovedføring, lidt tung galopaktion, og pæn ført hale. Bag bakkekam hvor Walter arbejder, ses høns i luften,
og kort tid efter kommer Walter løbende i samme retning som hønsene er fløjet.
Walter slutter med at søge langt frem i terrænet, og forbigår dermed en fasan på anvist terræn, som
makkerhunden påviser.
Svartkulpens Storm 1
Åshøjens Walter -1
Kesärannan AH Banjo – Pointmanns Winston
Banjo slippes på rapsmark, hvor den i starten arbejder I et stort og godt anlagt søg med korrekte vendinger.
Som slippet skrider frem, bliver søget desværre noget ustruktureret og Banjo overlader terrænet til
makkerhunden. Farten er god, stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinjen, lidt kort galopaktion,
pæn haleføring.
Winston viser på raps et meget stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen
er flot med høj hovedføring, langstrakt galopaktion og pæn haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren.
Winston holder intensiteten i hele slippet.
Kesärannan AH Banjo 14 point
Pointmanns Winston 18 point
Rangering efter 1.runde:
Winston 18 point
Villivadelma 16 point
Rebel 14 point
Gert Åke 14 point
Banjo 14 point
Sterk 8 point
Uniq 7 point
Chilli 5 point
Pakkanen 4 point
Prisca 4 point
Storm 1 point
Walter -1 point
Finland 34 point
Danmark 29 point
Sverige 27 point
Norge 14 point

Afprøvningerne i 2. runde var som følger:
Sterk (S) – Villivadelma (F)
Gert Åke (S) – Jill Siff (D) (udskiftet med Åens Prisca)
Chilli (N) – Pakkanen (F)
Rebel (S) – Uniq (D)
Storm (N) – Banjo (F)
Gaia (S) (Udskiftet med Walter) – Winston (D)
Gulluras Sterk - Puronperän Villivadelma
Sterk anlægger et stort søg, hvor der dog forekommer enkelte forkerte vendinger. Arbejder i flot stil og med
god intensitet.
Villivadelma arbejder i et stort og godt anlagt søg med korrekte vendinger. Mister lidt af intensiteten mod
slutningen af slippet:
Gulluras Sterk 13 point
Puronperän Villivadelma 13 point
Ekdalens Gert Åke – Troldmarkens Jill Siff
Gert Åke arbejder i et stort søg, der dog mangler plan. I perioder er søget anlagt i samme linjer som
makkerhunden. Gert Åke arbejder med stor intensitet og i fortrinlig stil. Forbigår et par agerhøns der er
midt på anvist terræn.
Jill Siff viser et stort og selvstændigt søg, uden den fornødne arealdækning. Forbigår derved et par agerhøns
der ligger midt på anvist terræn. Farten er høj. Stilen er god.
Opnår stand meget langt ude. Holder standen længe. Trods mange ordre til at avancerer, rykker Jill Siff sig
ikke, og den kobles.
Ekdalens Gert Åke 8 point
Troldmarkens Jill Siff 1 point
Troldfuglens Black Chilli – Puronperän Pakkanen
Chilli arbejder i et begrænset søg, hvor vi kunne ønske bedre arealdækning. Har perioder af slippet, hvor
den søger i samme linjer som makkerhunden. Fart og stil som i første slip.
Pakkanen arbejder i et søg hvor arealdækningen kunne ønskes bedre, ligeledes kunne vi ønske mere
intensitet i Pakkanens arbejde.
Troldfuglens Black Chilli 4 point
Puronperän Pakkanen 4 point
Svitjods Rebel - Åens Uniq
Rebel arbejder i et stort, flot og veltilrettelagt søg med korrekte vendinger. Høj fart og flot stil. Viser
sekundering ved makkerhundens resultatløse stand.
Uniq viser et passende stort søg, der i perioder er noget offensivt anlagt. Vi kunne ønske os, at
terrændækningen i venstre side var bedre. Har flere skarpe markeringer som den selv løser. Slutter med
stand, inden føreren er fremme rejser en hare et stykke fremme, og Uniq udløser standen.
Svitjods Rebel 18 point
Åens Uniq 13 point

Svartkulpens Storm – Kesärannan AH Banjo
I rapsmark arbejder Storm oftest i passende stort, der dog er præget af flere forkerte vendinger, og der
kunne i perioder ønskes større bredde i udslagene.
Banjo går i et stort søg med korrekte vendinger.
Begge hunde har to gode chancer for agerhøns på anvist terræn, der ikke udnyttes
Storm 1 point
Banjo 7 point
Ekdalens Gaia – Pointmanns Winston
Gaia viser I rapsmark et passende stort søg, hvor der dog kunne ønskes mere plan. Gaia arbejder her noget
ungdommeligt. Farten er høj. Stilen er smuk – dejlig galopaktion. Har en god chance for agerhøns der ikke
udnyttes. Forfølger råvildt ud af anvist terræn.
Winston arbejder som helhed i et stort og bredt dækkende søg, dog med enkelte offensive slag. Farten er
høj og stilen er smuk. Forbigår god chance til agerhøns på anvist terræn.
Gaia 2 point
Winston 13 point
Rangering efter 2.runde:
Rebel 32 point
Winston 31 point
Villivadelma 29 point
Gert Åke 22 point
Banjo 21 point
Sterk 21 point
Uniq 20 point
Pakkanen 10 point
Chilli 9 point
Prisca/Jill Sif 5 point
Storm 2 point
Walter/Gaia 1 point
Finland 60 point
Danmark 56 point
Sverige 55 point
Norge 32 point

Afprøvningerne i 3. runde
Sterk (N) – Jill Siff (D)
Gert Åke (S) – Villivadelma (F)
Chilli (N) – Uniq (D)
Rebel (S) – Xavier (F)
Storm (N) – Winston (D)
Gaia (S) – Banjo (F)
Gulluras Sterk – Troldmarkens Jill Siff
Sterk arbejder i et stort og godt anlagt søg i god kontakt med føreren. Holder fart og stil gennem hele
slippet. En dejlig hund der i løbet af dagen har gået bedre og bedre – et stort emne.
Jill Siff søger stort og tilfældigt uden den fornødne arealdækning. Stand langt ude, udløser og opnår ny
stand. Dette gentager sig flere gange. Slutter med stand, avancerer på ordre, men påviser ikke vildt i
området.
Sterk 15 point
Jill Siff 5 point
Ekdalens Gert Åke – Puronperän Villivadelma
Gert Åke viser i dette slip et stort format. Meget stort og veltilrettelagt søg. Meget høj fart og fortrinlig stil.
Arbejder med stor intensitet. Gert Åke er hunden som i dag har haft den bedste stil – et stort emne.
Villivadelma arbejder i et stort og bredt anlagt søg med korrekte vendinger. Taber lidt på intensiteten mod
slutningen af slippet. Villivadelma har arbejdet flot hele dagen – en velgående og velført gordon setter.
Gert Åke 18 point
Villivadelma 17 point
Trolllfuglens Black Chilli – Åens Uniq
Chilli viser et begrænset søg, hvor der kunne ønskes mere bredde. Chilli viser igen i dette slip, at den i
perioder anlægger sit søg i samme linjer som makkerhunden.
Chilli forfølger en hare ud af anvist terræn.
Uniq anlægger et passende stort søg, hvor der mangler plan og kontinuitet. Uniq har flere skarpe
markeringer som den selv løser. Opnår stand, inden føreren er fremme, springer der en hare foran Uniq,
som udviser respekt.
Chilli 0 point
Uniq 9 point
Svitjods Rebel - Puronperän Xavier
Rebel viser igen et stort og veldækkende søg med korrekte vendinger og i god kontakt med føreren. Farten
er høj. Stilen er tiltalende. Rebel opnår stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist et par agerhøns,
komplet rolig i opflugt og skud.
Xavier arbejder i et passende stort søg, som dog mangler nogle plan og struktur. Farten er god. Stilen er god,
dog med en lidt tung galopaktion. Fløjtes i ro ved makkerhundens stand. Makkerhunden udnytter et par
agerhøns på anvist terræn.
Rebel 38 point
Xavier 4 point

Svartkulpens Storm – Pointmanns Winston
Storm arbejder i et passende stort søg, der dog mangler noget plan og kontinuitet. Farten er god og Storm
arbejder i en god stil. Forfølger råvildt og udnytter derved ikke god mulighed for agerhøns der er på anvist
terræn.
Winston viser igen et stort og godt anlagt søg i høj fart og god stil. Viser respekt for råvildt. Udnytter ikke en
god chance for agerhøns på anvist terræn. Winston er en meget velgående ung hund, der i dag ikke har haft
det fornødne held.
Storm 5 point
Winston 12 point
Ekdalens Gaia - Kesärannan AH Banjo
Gaia viser meget stor jagtlyst og arbejder i en smuk stil, men søget er helt uden plan. Dermed forbigår den
en oplagt chance for agerhøns. Gaia opnår stand langt ude, efter kort tid avancerer Gaia frem og rejser et
par agerhøns, som den preller langt efter.
En herlig hund, men der mangler i dag noget dressur.
Banjo søger stort i rapsmarken, men har igen flere forkerte vendinger i venstre side. Forbigår oplagt chance
til agerhøns på anvist terræn. Makkerhunden bringer sig langt fremme i terrænet i kontakt med et par
agerhøns, disse lastes Banjo naturligvis ikke.
Gaia 0 point
Banjo 9 point
Resultat efter 3 runder af den nordiske landskamp
Vinder og nordisk mester individuelt:
Svitjods Rebel 70 point
Villivadelma 46 point
Winston 43 point
Gert Åke 40 point
Sterk 36 point
Banjo 30 point
Uniq 29 point
Pakkanen 14 point
Prisca/Jill Sif 10 point
Chilli 9 point
Storm 2 point
Walter/Gaia 1 point
Holdkampen blev vundet af Sverige med 111 point
Finland nummer 2 med 90 point
Danmark nummer 3 med 82 point
Norge nummer 4 med 50 point.
Slutteligt skal der endnu engang lyde en tak for invitationen til at dømme denne fornemme prøve. Tak til
alle involverede for en herlig dag i marken. Specielt Lauge Larsen fortjener stor ros, da vi gik på fantastiske
terræner. Tak til mine to dygtige og erfarne meddommere, Thore Larsson og Jørn Gunnar Bowitz. Det var en
stor fornøjelse at dømme sammen med jer!
Med venlig hilsen
Flemming Sørensen (Ordførende), Thore Larsson & Jørn Gunnar Bowitz

