DREIEBOK FINALE MJØSPRØVEN 2 – 26.10.2014

1. Slipp: IS Triac – KV Bono Begge går stort og åpent med noe manglende plan. Triac fører imidlertid
slippet med noe bedre terrengdekning enn Bono. Det letter rapphøner i et område befinner seg.
Triac finnes i stand, på ordre går han villig frem uten å kunne presentere fugl. Triac over Bono. Triac,
sjanse (sj) + stand uten resultat (ts) Bono, sj.
2. Slipp: GS Trixie – ES Texas Texas tar straks føringen i slippet og jakter erfarent i alle biotoper. Det
anviste terrenget avsøkes med god plan. Trixie blir borte noen minutter ut i slippet og ses ikke før
under innkalling. Texas over Trixie som utgår.
Texas Triac, sj + ts Bono, sj
3. Slipp: P Capo – IS Soki Begge starter ut i stor fart og løper om kapp i en konkurranse om terrenget.
Begge jakter med meget høy fart, men terrengdekningen blir noe tilfeldig. Begge henger med videre
og Soki settes over på noe bedre plan mot slutten av slippet.
Texas Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj
4. Slipp: IS Lakris – KV Shock Begge starter meget godt i kant på stort pløyd jorde. Etter noen få
minutter overtar Lakris føringen og avsøker det anviste terrenget meget bra. Schock drar seg rett ut
av terrenget til tross for førers forsøk på å snu han. Når 10 minutter har gått avsluttes slippet. Lakris
over Schock som utgår. Lakris har 5 minutter til gode og rangeres ikke inn.
Texas Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj
5. Slipp: KV Lilly – P Ritti Ritti tar straks føringen i slippet og tar tak i terrenget. Lilly kommer seg ikke
ut i et søk som holder klassenivå og avsluttes. Ritti fortsetter mot ny makker.
6. Slipp: P Ritti – IS Lakris Begge tar tak i terrenget og avsøker det anviste terrenget med høy
intensitet. Rittis fører melder stand på Lakris. Når fører kommer til reiser Lakris rapphøner villig og
presist og er helt rolig i oppflukt og skudd, før hun slår seg litt tilbake og fester ny stand. Også denne
gang reiser Lakris rapphøne villig og presist og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder åpent og noe
mangelfullt og vil dessverre heller ut på jakt etter mer fugl enn å apportere. Ritti over Lakris som
utgår.
Texas Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj Ritti, slått på fugl (ms)
7. Slipp: ES Travis – ES Racing Begge går utmerket med Racing i føringen på grunn av bedre plan.
Racing finnes i stand. På vei opp til henne kommer Travis inn rett i mot og fester til slutt stand foran
Racing. Etter kort tid reiser Racing selvstendig og forfølger rapphøner. Etter vår vurdering hadde
Travis god mulighet til å sekundere Racing i denne situasjonen. Begge utgår.
Texas Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj Ritti, ms
8. Slipp: ES Lorry – B Tulla Lorry tar straks føringen og går glimrende på stort jorde med stubb. Lorry
får utover i slippet flere sterke markeringer som hun selv finner ut av, men balanserer etter hvert
mellom grundighet og effektivitet. Slippet gjennom holder Lorry allikevel klassenivå. Tulla blir borte
kort tid etter slipp og blir borte. Lorry over Tulla som utgår.

Texas Lorry Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj Ritti, ms
9. Slipp: P Pale (Vinn) – ES Sam Begge jakter utmerket og veksler om føringen slippet gjennom. Mot
slutten av slippet tar Sam føringen med noe bedre systematikk i søket. Sam over Vinn.
Sam Vinn Texas Lorry Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj Ritti, ms
10. Slipp: B Hårek – KV Jazz Hårek tar straks føringen i slippet og avsøker det anviste terrenget
fornuftig. Jazz holder også klassenivå, men kommer på etterskudd. Det meldes stand på Hårek, på vei
opp ses begge hundene i bevegelse i samme område før de fester stand side ved side. Når førere
kommer til reiser Jazz villig og presist stor flokk med rapphøner. Hårek blir stående i ro. Begge er rolig
i oppflukt og skudd, utreder og apporterer OK. Jazz over Hårek.
Rangering etter første runde: Jazz, fuglearbeid med reis (fmr) Hårek, fuglearbeid uten reis (fur) Sam
Vinn Texas Lorry Soki Capo Triac, sj + ts Bono, sj Ritti, ms Utgår: Trixie, Schock, Lakris, Lilly, Travis,
Racing, Tulla.
11. Slipp: IS Triac – ES Texas Begge går utmerket med Texas i føringen på grunn av bedre plan og
reviering. Triac observeres i stand i et område hvor Texas ble borte. Når førere og dommere kommer
til ses Texas også i stand i området. Begge får reise. Begge går villig frem på ordre. Texas til ny stand,
mens Triac først går frem før han slår seg inn mot Texas. Texas følger på løpende fasan og reiser villig
og presist. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Triac blir for urolig i situasjonen.
Texas over Triac som utgår.
Texas, fmr
12. Slipp: KV Bono – P Capo Capo starter ut i stor fart og tar føringen i slippet. Bono starter også bra
før han etter hvert slutter å jakte og slippet avsluttes. Capo over Bono som utgår. Capo har tid til
gode og rangeres ikke inn.
13. Slipp: IS Soki – P Ritti Ritti tar straks føringen i slippet og jakter erfarent. Ritti finnes i stand, går
villig frem på ordre uten å presentere fugl. Soki blir løpende uten plan og slippet avsluttes. Under
innkalling fester Soki stand, reiser på ordre villig og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Dette
hjelper dessverre ikke på det manglede klassenivået. Ritti er nå slått to ganger på fugl og har en stand
uten resultat. Begge utgår.
Texas, fmr
14. Slipp: ES Lorry – P Vinn Begge jakter utmerket med Vinn i føringen på grunn av noe bedre
kontinuitet. Det meldes stand på Vinn. På vei opp kommer Lorry til i samme område, rapphøner
letter og begge blir for urolige i situasjonen. Begge utgår.
Texas, fmr
15. Slipp: ES Sam – B Hårek Sam tar straks føringen i slippet og går glimrende. Hårek går også meget
bra, men kommer litt på etterskudd av Sam som har bedre terrengdekning. Begge finnes i stand side
ved side. Når førere kommer til løser begge ut i hver sin retning. Sam fester ny stand. På ordre reises
rapphøne villig og presist. Utreder meget bra, men vil dessverre ikke apportere. Hårek over Sam som
utgår.
Texas, fmr Hårek, fur, ms + ts

16. Slipp: KV Jazz – P Capo Capo tar straks føringen i slippet og jakter fortsatt med høy intensitet. Jazz
starter forsiktig og utover i slippet holder han dessverre ikke lenger klassenivå. Capo over Jazz som
utgår.

Med dette er dermed dagen slutt, da vi ikke har hunder igjen til en ny runde. Det er imidlertid to
hunder som har klart seg gjennom dagen:
1. VK m/CK ES, Texas
2. VK B, Hårek
Dommerne takker med dette for tilliten og har hatt en fin dag i terrengene på Helgøya med
tilstrekkelig og ikke minst veldig sprek fugl.
Bård Sigve Berntsen og Jørn Presterudstuen.

