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Birkeskogen's Zanni / 09479/07 Lilletvedt, Tom / Lilletvedt, Tom
Liatoppen's Toya / 27236/07 Moe, Arvid / Moe, Arvid
Sør Holleias Cct Turbodysa / NO39614/10 Simensrud, Anders / Simensrud, Anders
Liatoppen’s Ilja NO 45034/10 Arvid Moe/Arvid Moe
Heggelifjellets Kul Junior / NO44183/09 Braathen Terje/ Texnæs Thea / Braathen, Terje
Vigdaætta's Asso / 18858/08 Gundersen, Paal / Gundersen, Paal
Rotvelta's Gtf Vicky / NO60590/09 Bache, Bente / Bache, Bente
Leikarhaugen's Rocky / NO44607/10 Skiple, Knut Steinar / Skiple, Knut Steinar
Solheimfjellets Brando / NO34088/09 Pahlm, Bjørn / Pahlm, Bjørn
Sør Holleias Btf Jazz / 19498/08 Aasberg, Belinda/Simensrud, Anders / Simensrud, Anders
Rastorps Fudgé / SE33882/2010 Søgaard, Bjarte / Ottesen, Leif
Bolero / NO58920/10 Lindvik, Francine / Lindvik, Francine
Ryghåsen's Silver / NO50901/11 Dyve, Terje / Dyve, Terje
Frida Av Miessevàrri / 12091/08 Skiple, Knut Steinar/Sataøen, Britt / Skiple, Knut Steinar
Hjallabakken's Callas / NO32804/09 Wettergren, Bent / Wettergren, Bent
Bossbøen's Lotta / NO30965/11 Åsli, Egil / Åsli, Egil
Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk, Svein
Trollsteggen's H-Høst / NO59945/09 Rosseland, Jonny / Rosseland, Jonny
Ryghåsen's Tussa / 26339/08 Hoseth, Svein / Hoseth, Svein
Tobølbjergs Iris / DK04396/2012 Pedersen, Sten Gunnar / Pedersen, Sten Gunnar

Dommere Tom Bøhn og Kjell Enberget
Ryktene var mange om at rypebestanden hadde tatt seg opp og at Svarahovd nå var vekket til live som VK terreng etter mange
års dvale satte en forventningsfull ramme rundt denne VK dagen på Hallingprøva.
Svak bris fra Øst innledningsvis som utover dagen dreiet mot Nord som verktøy for hundene trodde vi skulle bli bra men naturen
og andre forhold ville det ikke slik. Utfordringene skulle vise seg å stå i kø men noe annerledes enn hva vi hadde regnet med for
et VK parti.
1.Slipp KV Zanni – IS Toya
Toya tar straks føringen og legger seg godt ut i sidevind, dekker terrenget fornuftig i god kontakt. Zanni viser med en gang at
hun ikke har lyst til å være med oss i dag og hun får ønsket sitt oppfylt etter noen minutter.
Toya over Zanni som utgår. Toya tid til gode.
2.slipp KV Dysa – IS Ilja
I sidevind henter Ilja straks terreng ved å slå dypt ned i vinden og fremover mot spennende blåvier. Hun blir borte bak en liten
kolle mens dommere og fører til Dysa ikke er spesielt fornøyd med dennes jakt på pelskledde firbeinte sinnatagger. Iljas fører
tar seg en tur opp på kollen og finner sin jaktkammerat i stand. Når fører og dommer kommer opp til Ilja justerer hun til ny stand
og på ordre reiser hun villig og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning letter tre ryper med god tidsintervall og
her er vi ikke spesielt imponert over Iljas prestasjoner. Likeledes slurver hun noe med apporten men får den godkjent.
Ilja over Dysa som utgår
3.slipp ES Asso – IS Junior
Junior tar straks føringen og jakter meget systematisk i sidevind i utmerket kontakt. Asso er en hardt gående hund men han
støter for mye mot sidevind og blir derfor noe ensidig og åpen. Stand på Junior, ryper letter når fører kommer til og Junior er
rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utmerket.
Junior over Asso
Rangering
Når vi nå skal måle Ilja og Junior mot hverandre i rangeringen så har Junior et FA uten reis og utmerket utredning og apport
mens Ilja som har FA med presis reis ikke tok vare på sine muligheter under utredningen og i tillegg apporterte noe slurvete. Vi
velger å sette Junior foran Ilja!
Junior
Utmerket søker, FA uten reis
Ilja
Utmerket søker, FA med reis, mangelfull utredning og slurvete apport
Asso
Meget god søker, slått på fugl
(Toya tid til gode)
Ferdig bedømt
Zanni, Dysa

4. slipp ES Rocky – ES Vicky
Fra første sekund tar Rocky pusten både fra dommere og bakdommere. I med- og sidevind briljerer han med plan, system og
intensitet. Selv om også Vicky jakter utmerket kommer hun på etterskudd i hele slippet.
Rocky over Vicky
5.slipp GS Brando – KV Jazz
Brando tar skikkelig tak i terrenget i medvind og tung blåvier. Jazz klarer ikke å motstå fristelsen fra illsinte pelsdotter og har det
nok ganske kult selv om fører ikke er enig i dette.
Jazz utgår og Brando har tid til gode.
6.slipp ES Bolero – IS Fudge
Begge åpner meget godt og drar seg til venstre i marsretningen og jobber intenst ute på et stort myrområde. Når dommerne
begynner å snakke om at vi gjerne kunne tenkt oss noen hunder også til høyre skjønner begge hva vi prater om og krysser riktig
på vinden foran oss. Bolero fester stand og Fudge blir tatt under kontroll. Bolero reiser presist og villig rypekull og gir de like
gjerne litt ekstra mosjon slik at de skal klare seg godt under jakta.
Bolero er ferdig for dagen og Fudge er slått i fugl
Rangering
Junior
Utmerket søker, FA uten reis
Ilja
Utmerket søker, FA med reis, mangelfull utredning og slurvete apport
Rocky
Briljant søker
Vicky
Utmerket søker
Fudge
Meget god søker, slått på fugl
Asso
Meget god søker, slått på fugl
(Toya og Brando tid til gode)
Ferdig bedømt
Zanni, Dysa, Jazz, Bolero
7.slipp IS Frida – ES Silver
Ikke lenge etter slipp mosjoner begge hundene et flott rypekull så myrspruten står.
8.slipp GS Lotta – ES Callas
Selv om hun blir tilbudt store åpne vidder foretrekker Lotta å konsentrere seg om blåvieren rundt beina på sin fører og må derfor
forlate oss etter noen minutter. Callas gjør hva vi forventer i denne klassen og jakter meget fornuftig i god kontakt.
Lotta utgår og vi finner en ny makker til Callas
9.slipp ES Callas – IS Toya
Begge jakter meget fornuftig i sidevind, Callas har bedre plan enn Toya som også har noen feil vendinger.
Callas over Toya
10.slipp ES Trico – ES Høst
Begge jakter meget godt og dekker terrenget på en fordelaktig måte. Etter hvert får Trico noen perioder hvor han blir noe
ineffektiv.
Høst over Trico
11.slipp ES Tussa – ES Iris
Begge åpner meget godt men så finner Iris ut at hun skal sjekke andre siden av et dalføre og selv om det er medvind så blir
dette alt for drøyt. Når hun så returnerer i samme løypa velger vi å avslutte henne for å finne en ny makker til Tussa.
Iris utgår
12.slipp ES Tussa – GS Brando
Begge jakter meget godt i medvind. Brando har bedre terrengdekning enn dama fra Rjukan og vinner slippet.
Brando over Tussa.
Rangering
Junior
Utmerket søker, FA uten reis
Ilja
Utmerket søker, FA med reis, mangelfull utredning og slurvete apport
Rocky
Briljant søker
Vicky
Utmerket søker
Brando Meget god søker
Callas
Meget god søker
Toya
Meget god søker
Tussa
Meget god søker
Høst
Meget god søker
Trico
Meget god søker,
Fudge
Meget god søker, slått på fugl

Asso
Meget god søker, slått på fugl
Ferdig bedømt
Zanni, Dysa, Jazz, Bolero, Frida, Silver, Lotta, Iris
Første runde er ferdig og selv om været ikke akkurat er innbydende til å sitte i ro finner vi litt le og tar en vel fortjent matpause.
Oppsett runde 2:
IS Toya – ES Asso
IS Ilja – ES Vicky
ES Rocky – GS Brando
IS Fudge – IS Junior
ES Callas – ES Høst
ES Trico – ES Tussa
13.slipp IS Toya – ES Asso
Asso åpner forrykende i medvind og imponerer med sin terrengdekning i tung li. Toya jakter også meget godt men matcher på
ingen måte Asso i dette slippet.
Asso over Toya.
14.slipp IS Ilja – ES Vicky
Ilja drar til skikkelig i medvinden og får med seg mye terreng i utmerket kontakt. Vicky finner ikke ut av dette og klassenivået blir
helt borte med hennes mangelfulle plan, system og dermed terrengdekning.
Ilja over Vicky som utgår
15.slipp ES Rocky – GS Brando
Igjen en søksmessig oppvisning av Rocky i medvind. Planmessig og lesbart så det holder, Brando gjør også en respektabel
jobb men må finne seg i at Rocky vinner slippet.
Rocky over Brando
16.slipp IS Fudge – IS Junior
Glød og intensitet er helt fraværende på begge hundene. Begge roter litt med lemmen, er nærmest på søndagstur og må forlate
partiet.
17.slipp ES Callas – ES Høst
Høst har nå forelsket seg i makker, nekter å slippe taket og avsluttes.
Vi finner en ny makker til Callas.
18.slipp ES Callas – ES Trico
Like etter slipp finner vi Callas i stand. Fører kommer til og gir reisningsordre, en gang, to ganger og tre ganger uten at Calles
rikker seg en centimeter. Avsluttes.
Trico får en ny makker
19.slipp ES Trico – ES Tussa
Begge hundene eller kanskje førerne gambler på at det er fugl der hvor Callas møtte sitt endelikt i forrige slipp og Trico trekker
vinnerloddet. Stand, kontrollert presis reis, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utmerket. Senere jakter begge
hundene meget fornuftig og dekker terrenget systematisk i god kontakt.
Rangering
Siden Junior som ledet med fuglearbeid etter første runde har måttet forlate dagens vinnerklasse grunnet manglende
søkskvaliteter måles nå Trico mot Ilja som var rangert som nummer to med komplett fuglearbeid etter første runde.
Vi husker at Ilja hadde muligheter på flere ryper under utredning, disse ble ikke utnyttet og hun slurvet også noe under
apporten. Trico er ikke partiets søker men han har tatt vare på sin mulighet og fuglearbeidet med utredning og apport var det
meget god klasse over. Vi mener dette taler til Trico sin fordel.
Trico
Meget god søker, FA med reis, utmerket utredning og apport
Ilja
Utmerket søker, FA med reis, mangelfull utredning og slurvete apport
Rocky
Briljant søker
Brando Meget god søker
Toya
Meget god søker
Asso
Meget god søker, slått på fugl
Tussa
Meget god søker, slått på fugl
Ferdig bedømt
Zanni, Dysa, Jazz, Bolero, Frida, Silver, Lotta, Iris, Vicky, Fudge, Junior, Høst, Callas
Dagen går mot hell men vi har tre hunder som vi ikke har tilbudt mulighet på fugl og setter derfor opp en tredje runde på 10
minutter slik
ES Asso – ES Tussa

GS Brando – IS Toya
ES Rocky – IS Ilja – ES Trico ( 3 x 5min)
20.slipp ES Asso – ES Tussa
Asso tar umiddelbart føringen og dekker terrenget meget godt. Tussa merker dagen og kommer på etterskudd.
Asso over Tussa
21.slipp GS Brando – IS Toya
Konsentrasjonen er borte på begge hundene og de avsluttes etter noen få minutter.
22.slipp ES Rocky – ES Trico
Rocky trykker skikkelig til og har fortsatt krefter i overflod. Vi ser at Trico begynner å få problemer med kreftene. Stand på
Rocky. Går villig på uten resultat. På tross av resultatløs stand vinner Rocky slippet.
Rocky over Trico
23.slipp ES Rocky – IS Ilja
Vi har sterke mistanker om at det er fugl i nærheten og førere og hunder kniver intenst. Søksmessig gjør hundene en utmerket
jobb uten å finne fugl. Rocky med sine kjempekrefter vinner slippet.
Rocky over Ilja.
24.slipp IS Ilja – ES Trico
Begge hundene har med seg et fuglearbeid og førerne vet godt hva dette handler om. Hundene settes på og Ilja viser at det
finnes noen fra den såkalte fotballbyen Bergen som har krefter når det gjelder. Hun enser ikke den tunge blåvieren og jobber
ærlig og iherdig for sin fører. Det samme er dessverre ikke tilfelle med motstanderen Trico. Etter noen minutter dabber kreftene
og intensiteten, formatet blir helt borte og vi kan ikke annet enn å stoppe slippet selv om det er et par minutter igjen. Trico
avsluttes.
Ilja over Trico som utgår.
Dermed er dagens vinnerklasse ferdig. Vi kunne hatt langt flere på listen men slik ble det ikke i dag. Forholdene var kanskje en
utfordring og det kan ikke vi mennesker gjøre noe med. Derimot kan noen med fordel jobbe mere med dressuren og antagelig
gjør det ingenting med litt kondisjonstrening heller.
Kun en hund klarte dagens utfordringer og holdt ønsket klassenivå til målstreken var passert. Dagens dommerpar takker sporty
deltagere for dagen, arrangør for oppdraget og gratulerer dagens vinner.
IS Liatoppens Ilja med 1. VK. Fører Arvid Moe.
Tom Bøhn
(sign)

Kjell Enberget
(sign)

