VK FINALE GEILOPRØVA 6/4 - 2014.
Arrangør Buskerud Jff
Terreng: Ynglesdalen. Vi fikk overskyet stille vær og noen få plussgrader.
Dommere: Odd Harald Sørbøen og Svein Oddvar Hansen

Disse hadde kvalifisert seg fra lørdagens semifinale:
1 ES Leikarhaugen's Rocky / NO44607/10
2 ES Rypelyngens Ada / 04180/06
3 ES Vigdaætta's Grain / NO43251/11
4 IS Skrimfjellet's Gaja / 16571/07
5 IS " U S " Blue Lagoon / 02409/08
6 GS Rypedalen's Mini / 04500/05
7 GS Zettertjärns Izak / S67922/2008
8 ES Ryghåsen's Arn / NO50900/11
9 IS Frida Av Miessevàrri / 12091/08
10 IS J-Tyfon Av Kjerringholm / NO56170/10
11 ES Klækkenhavnas Dibah / 15121/05
12 IS H-Frøya Av Kjerringholm / 29143/08
13 KV Birkeskogen's Zanni / 09479/07
14 ES Sørbølfjellet's Luca / NO49348/09
15 B Ruth / NO45299/09

EF/ Knut Steinar Skiple
EF/ Rune Waller
EF/ Bjørn Watle
EF/ Øyvind Lundquist Torgersen
EF/ Roald Kjellevold
EF/ Thomas Bull Enger,
E/ Espen Andre Hansen og Kristina Edh, F / Espen Andre Hansen
EF/ Lewi Ryghseter
E/ Knut Steinar Skiple og Britt Sataøen F / Knut Steinar Skiple
EF/ Randi Halvorsen
EF/ Tore Paulshus, (møtte ikke)
E/ Hans og Siri Simensen, F/ Hans Simensen
EF / Tom Lilletvedt,
E/ Bjørn og Siri Kulberg Sjurseth, F /Bjørn Sjurseth
E/ Morten Tidemann F / Hege Tidemann

1.slipp: ES Rocky – ES Ada
Vi åpner i et noe kupert område med tett bjørkeskog på en side og
interessante småkoller på den andre siden. Ada viser størst initiativ i
starten og dekker terrenget godt. Drar seg så langt inn i bjørkeskogen og
blir borte og overlater dermed terrenget foran oss til Rocky. Han har noe
tung aksjon i dag, men holder likevel godt nivå, og har et systematisk
søksopplegg. Han tar stand, går på og blir borte for oss. Rype letter og
Rocky forfølger. Ada har i mellomtiden kommet tilbake, men blir kraftig
styrt av sin fører og får ikke vist oss nødvendig nivå.
Begge utgår.

2.slipp: ES Grain – IS Gaja:

Grain er en konsentrert, intens og systematisk jeger som jakter
glimrende slippet gjennom og ligger klart over Gaja som også jakter
meget godt, men som blir noe ensidig i deler av slippet.
Grain over Gaja.

3.slipp: IS Blue Lagoon – GS Mini:
Blue åpner forrykende og går rett i intens, stilfull stand. Rype letter
når fører kommer til og Blue er rolig i oppflukt og skudd, utreder og
apporterer korrekt. Resten av slippet jakter han energisk i høy fart og
med meget god terrengdekning. Mini virker noe uinspirert og mister
litt framdrift ved at hun kommer inn til fører. Holder det nivået vi
forlanger med knapp margin.
Blue over Mini.

Rangering: IS Blue Lagoon m/fuglearbeid uten reis (FUR), ES Grain, IS Gaja, GS Mini som er slått på fugl (SLIF).

4.slipp: GS Izak – ES Arn:
To stort søkende hunder som får servert et noe åpent område med
interessante biotoper på begge sider. Arn jakter med høy intensitet, er
meget systematisk og har dermed flott terrengdekning. Izak viser også
høy intensitet og stort format, men blir noe åpen i slagene. Drar seg
langt ut og sees i stand, justerer et par ganger og løser ut. På slutten av
slippet fester Arn stilfull stand. Når fører kommer fram tar Arn noen
skritt og rype letter presist foran Arn som er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer korrekt.
Arn over Izak
Rangering: ES Arn m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Gaja, GS Izak m/SLIF og GS Mini m/SLIF.
5. slipp: IS Frida – IS Tyfon.
Også to meget flotte jegere som jakter konsentrert og energisk. Dekker
terrenget på en erfaren og fornuftig måte. Tyfon ligger fremst i terrenget
og har et lite overtak. Markerer og løser ut. Frida tar stilfull stand langt
ute, men klarer ikke å vise oss fugl når vi kommer på skuddhold.
Tyfon over Frida.

6.slipp: IS H-Frøya – KV Zanni:
Zanni tar føringen i starten med et
noe større format enn Frøya. Tar så
et stort slag bakover i terrenget og
overlater dermed initiativet til
Frøya. Hun jakter fornuftig og
systematisk og får med seg de
interessante biotopene på en
erfaren måte. Sees i stilfull stand.
Beveger seg mot fugl når fører
kommer til. Rype letter presist
foran og Frøya er rolig i oppflukt og
skudd, utreder og apporterer korrekt.
Frøya over Zanni.
Rangering: ES Arn m/FMR, IS H-Frøya m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Tyfon, IS Frida m/TS, IS Gaja, GS
Izak m/SLIF, KV Zanni m/SLIF og GS Mini m/SLIF.
7. slipp: ES Luca – B Ruth.
Vi kommer nå inn i en bratt og tett bjørkeli og dermed uoversiktlig
område. Luca åpner intenst og konsentrert i starten, men blir så
borte for oss. Finnes senere sittende i område med mye rypespor.
Ruth holder høy intensitet, tilpasser søksopplegget til terrenget og
fører slippet. Stand, går villig på, men uten at vi observerer fugl. Det
letter rype i anvist terreng som begge hundene har sjanse på.
Ruth over Luca.

Etter 1.runde har vi denne rekkefølgen: ES Arn m/FMR, IS H-Frøya m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS
Tyfon, IS Frida m/TS, IS Gaja, B Ruth TS+SJPF, ES Luca SJPF, GS Izak SLIF, KV Zanni SLIF og GS Mini SLIF.
Disse hundene er ute av konkurransen etter 1. runde: ES Rocky og ES Ada.

Vi tar nå pause og nyter utsikten over Ynglesdalen. Vi hører
også rypene ønske oss velkommen, men de sitter høyt oppe i
fjellsida og får sannsynligvis bare nyte synet av hundene.

Oppsett til runde 2 som også blir 15 min:
ES Grain – IS Blue Lagoon
IS Gaja – GS Mini
GS Izak – IS Frida
ES Arn – IS Tyfon
IS Frøya – ES Luca
KV Zanni - B Ruth
Svein Oddvar kommanderer oss i gang igjen og vi åpner med:
8.slipp: ES Grain – IS Blue:
To hunder det er en fornøyelse å se på. Begge jakter fortreffelig, - stort, intenst, konsentrert, systematisk og
med ypperlig terrengdekning. Grain viser oss søk opp mot det optimale og vinner slippet.
Grain over Blue.
9.slipp: IS Gaja – GS Mini:
Gaja tar føringen i dette slippet og får med seg godt med terreng. Må hjelpes litt av fører, men holder seg
innenfor det vi definerer som klassenivå. Mini jakter med noe ujevn intensitet. Taper initiativ ved at hun
kommer innom fører av og til. Hun klarer totalt sett ikke å jakte slik denne klassen krever og hun går ut av
konkurransen.
Gaja over Mini som utgår.
Rangering: IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Gaja.
10.slipp GS Izak – IS Frida:
Begge åpner med å dra seg laaaangt fram i terrenget. Frida tar til fornuft og kommer inn og jakter
systematisk og godt i et noe åpent lende. Izak derimot blir åpen og perifer og fordi området er oversiktelig
klarer vi delvis å se han, men terrengdekningen blir altfor dårlig og han avsluttes.
Frida over Izak som utgår.
11.slipp ES Arn – IS Tyfon.
Vi forsetter i dette oversiktelige område med interessante bjørkekruller og bar-flekker. Begge hundene jakter
erfarent og systematisk. Tyfon er enkelte ganger noe åpen i slagene, og Arn vinner slippet på bedre
terrengdekning.
Arn over Tyfon
Rangering: ES Arn m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Tyfon, IS Frida m/TS, IS Gaja.
12.slipp IS Frøya – ES Luca.
Luca åpner best og tar føringen. Frøya kommer godt utover i slippet. Trekker an og fester stand på bar-rabb.
Løser ut før vi er framme. I mellomtiden har Luca dratt seg langt ned i bjørkeli og overlatt terrenget til Frøya.
Frøya over Luca.

Rangering: ES Arn m/FMR, IS H-Frøya m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Tyfon, IS Frida m/TS, IS Gaja, ES
Luca SJPF.
13.slipp: KV Zanni – B Ruth:
Zanni er noe åpen og stort-søkende i
starten og tar et stort slag inn i
bjørkeskogen, kommer etterhvert tilbake
og viser oss fornuftig terrengdekning. Ruth
tar stilfull stand mot barflekk. Går villig på
uten at vi observerer fugl. Resten av slippet
jakter hun stort og forutsigbart og settes
over Zanni.
Ruth over Zanni

Da er 2. runde over uten at vi har observert ryper siden lunsj og runde 3 blir et faktum.
Rangeringen så langt er slik; ES Arn m/FMR, IS H-Frøya m/FMR, IS Blue Lagoon m/FUR, ES Grain, IS Tyfon, IS Frida
m/TS, IS Gaja, B Ruth m/2xTS+SJPF, ES Luca m/SJPF og KV Zanni m/SLIF.
Disse hundene er ute av konkurransen etter 2. runde: ES Rocky, ES Ada, GS Mini, GS Izak.

Vi er kommet i overkant av bjørkevegetasjonen og har et kupert terreng med små bjørkekruller foran oss. Her må det
da være ryper!!
Runde 3 blir på 10 min og vi slipper slik:
ES Grain – ES Arn
IS Gaja – IS Frida
IS Blue – IS Tyfon
IS Frøya – B Ruth
ES Luca – KV Zanni

14.slipp: ES Grain – ES Arn:
Begge fortsett sitt glimrende søk der
Grain ligger hårfint over. Det er en
sjanse på rype som letter i
nærområdet. Grain kommer til og
fester stand. Går villig på uten å
presentere fugl. Arn vinner da slippet.
Arn over Grain
15.slipp: IS Gaja – IS Frida.
Begge drar kraftig til fra start og blir borte. Gaja kommer inn i området vi skal jakte i og dekker dette
systematisk og fornuftig. Frida er borte hele slippet og kommer akkurat tilbake til kopling.
Gaja over Frida som utgår.
16.slipp: IS Blue Lagoon – IS Tyfon:
Begge jakter glimrende og får med seg de interessante biotopene. Stilfull stand på Blue, reiser kontrollert
rype og er rolig i oppflukt og skudd, utreder greit. Senere tar Tyfon to ganger intens stand der han går villig
fram uten at vi observerer fugl.
Blue over Tyfon.
Rangering: IS Blue Lagoon m/FUR+FMR, ES Arn m/FMR+SJPF, IS Gaja, ES Grain m/SJPF, IS Tyfon SLIF+2xTS.

17.slipp: IS Frøya – B Ruth:
Her er det også full konsentrasjon både fra hunder og førere. Noen markeringer på Frøya før hun drar ned
mot bjørkebeltet og støkker ryper som respekteres. Ruth kommer noe på etterskudd og hun har også sjanse
på disse rypene.
Frøya over Ruth som nå er notert med to sjanser og to tomstander og utgår.
Rangering: IS Blue Lagoon m/FUR+FMR, ES Arn m/FMR+SJPF, IS H-Frøya m/FMR+SJPF, IS Gaja, ES Grain SJPF, IS
Tyfon SLIF+2xTS.
18.slipp: ES Luca – KV Zanni:
Luca tar føringen. Zanni legger opp til et meget stort søk. Terrenget innbyr til dette, men Zanni får ikke
utnyttet det maksimalt og terrengdekningen blir noe mangelfull. Luca jakter systematisk og finner
bjørkebeltet meget interessant. Det kommer rype i to omganger fra området hvor Luca befinner seg og hun
sees i ro.
Disse hundene har da hatt sine sjanser i dag og begge utgår.

Rangering etter runde 3: IS Blue Lagoon m/FUR+FMR, ES Arn m/FMR+SJPF, IS H-Frøya m/FMR+SJPF, IS Gaja, ES
Grain SJPF, IS Tyfon SLIF+2xTS.
Dagens finale er dermed slutt. Vi har hatt en flott dag der de fleste hundene har hatt sine sjanser og vi har denne
premielisten:

1.VK m/CACIT:
IS " U S " Blue Lagoon / 02409/08 e/f Roald Kjellevold. En
energisk, konsentrert jeger med to fuglearbeid er verdig vinner
av Geiloprøva 2014. Hans prestasjoner i dag kvalifiserer til CACIT.
2.VK:
ES Ryghåsen's Arn / NO50900/11. e/f Lewi Ryghseter.
Systematisk og forutsigbar hund med et flott fuglearbeid, men
som har en ubenyttet sjanse mot slutten av dagen.
3.VK:
IS H-Frøya Av Kjerringholm / 29143/08 e/ Hans og Siri Simensen,
f / Hans Simensen. Solid jakthund som finner sin fugl i første
slipp. Det blir også en sjanse i siste runde der Frøya ikke lykkes.

Svein Oddvar Hansen og Odd Harald Sørbøen takker for en flott opplevelse med meget gode hunder, erfarne og
sporty førere i et terreng som er som skapt for en slik konkurranse. Været minnet oss på at det snart er påske.
Også takk til prøveledelsen for et solid gjennomført arrangement og for at vi fikk gleden av å dømme denne finalen.
Bilder: Thomas Bull Enger og Odd Harald Sørbøen

