VK Finale Geilo 12. april 2015
Terreng Ynglesdalen. Fra morgenen meget vekslende vær med kraftige snøbyger og sterk vind.
Utover dagen lettere vær, men sterk vind.
Dommere: Cato M. Jonassen og Øystein Heggelund Dahl

Følgende 9 hunder hadde kvalifisert seg fra søndagens semifinaler:
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Ohlsmyrens Jagters Seun / S54656/2009

Elvestad, Petter, Solveig Og Håvard / Elvestad, Petter

Fjellrypas Lj Rally Av Troll-Leiken /
NO37917/11
Hugo Boss Av Kjerringholm / 29141/08

Kittilsen, Sven Tore / Kittilsen, Sven Tore

Rypedalen's Biff / NO31843/11

Gilhuus, Morten / Haugsvær, Kate

General Sniff Av Skåpleinun /
NO47435/12
Tobølbjergs Iris / DK04396/2012

Sjurseth, Siri Kulberg / Sjurseth, Bjørn

Imingens Lk Non Stop / NO42712/10

Jørgensen, Stein / Jørgensen, Stein

Vigdaætta's Grain / NO43251/11

Watle, Bjørn / Watle, Bjørn

Ohlsmyrens P Respect / S30118/2008

Simensen, Hans / Simensen, Hans

Keiseraas, Geir Tommy/Walle, Heidi / Bjerke,
Elisabeth

Pedersen, Sten Gunnar / Pedersen, Sten Gunnar

ES Iris var dessverre forhindret fra å stille til start. Det var dermed 8 hunder til start i finalen.

Slipp 1 – Jagters Seun – Rally
I motvind dekker begge hundene dalsiden i store slag og får med seg meget godt med terreng på
begge sider. Seun fører innledningsvis på større fremdrift, men utover i slippet overtar Rally med
større intensitet og format. Mot slutten av slippet letter rype fra området der Rally befinner seg som
respekteres. Seun over Rally

Slipp 2 – Biff – Hugo Boss
Biff jakter med prima fart og får med enormt med terreng på begge sider av dalen. Hugo Boss jakter
også meget godt, men jakter med en tyngre aksjon enn Biff. Hugo Boss jakter seg langt frem på høyre
flanke og fester stand. I sterk vind og tett snødrev går Hugo Boss villig frem uten å presentere fugl.
Han støkker senere ryper litt lenger frem i terrenget og respekterer. Biff over Hugo Boss
Rangering:
Biff, Seun, Rally, Hugo Boss

Slipp 3 – General Sniff – Non Stop
Begge hundene holder i åpent terreng meget godt klassenivå og veksler på føringen. Non Stop finnes
i stand. Reiser i etapper kontrollert og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og
apporterer korrekt. Under innkalling finnes Non Stop i stand, og har nytt komplett fuglearbeid med
presis og kontrollert reis. Non Stop over Sniff som har hatt sine sjanser og utgår.
Rangering:
Non Stop 2 FA/m reis, Biff, Seun, Rally, Hugo Boss

Slipp 4 – Grain mot Respect
Det er nå tett snødrev og meget sterk vind som gir redusert sikt. Grain jakter i høy fart og dekker
terrenget i store slag i god kontakt. Respect drar seg langt fremover i terrenget på høyre flanke og
forsvinner. Grain over Respect som utgår.
Rangering etter 1. runde
Non Stop 2 FA/m reis, Grain, Biff, Seun, Rally, Hugo Boss
Følgende hunder utgår:
General Sniff, Respect
Det er nå så sterk vind og så dårlig sikt at partiet finner ly bak et naust. Etter en time uten bedring
beslutter dommerne at det under de rådende forholdene ikke er mulig å avprøve hundene hvis ikke
været letter. Heldigvis stopper snødrevet opp så det blir mulig å fortsette. Det settes opp en ny
runde på 15 minutter:
2. runde
Rally – Biff
Seun - Non Stop
Hugo boss – Grain
Slipp 5. Rally – Biff
I medvind i bjørkebiotop fører Rally slippet og dekker terrenget i høy fart og god kontakt. Rally fester
stand og går på uten å presentere fugl. Biff blir etter en god start ensidig og viser seg ikke i anvist
terreng siste halvdel av slippet. Rally over Biff som utgår
Rangering
Rally

Slipp 6. Seun – Non Stopp
Umiddelbart etter slipp støkker Seun rype og respekterer. Begge jakter etter dette meget godt i
motvind, men Non Stop fører slippet med noe større bredde. Seun har to stander der han går villig
frem uten å presentere fugl. Stand på Non Stop. Mens fører er på vei opp letter rype presist foran
Non Stop utenfor jaktbart hold. Non Stop respekterer og utreder senere ok. Non Stop over Seun som
har hatt sine sjanser og utgår.
Rangering
Non Stop 2 FA/m reis, Rally

Slipp 7. Hugo Boss – Grain
I vekslende biotop med åpne partier og bjørkeskog jakter Grain prima og utnytter vind og biotop
erfarent. Kaster seg i stand langt fremme, men løser ut selvstendig mens fører er på vei opp. Hugo
Boss holder fortsatt klassenivå, men har periodevis et noe åpent og noe ensidig søksopplegg i
bjørkeskogen. Grain over Hugo Boss.
Rangering etter 2. runde
Non Stop 2 FA/m reis, Grain, Rally, Hugo Boss
Ferdig bedømt:
General Sniff, Respect, Seun og Biff

Været har nå lettet og selv om det er sterk vind har vi praktfull vinterbiotop foran oss. Det settes opp
en 3. runde på 10 minutter.
Slipp 8. Rally – Hugo Boss
Begge hundene fortsetter sitt stort anlagte søk, med Rally i føringen på større intensitet og format. Vi
finner hundene i samstand bak en brink. Når førerne er på vei opp justerer begge til ny stand. På

ordre reiser begge hundene rype som sitter presist foran og er rolige i oppflukt og skudd. Begge
utreder og apporterer korrekt. Rally over Hugo Boss.
Rangering:
Rally FA/m reis, Hugo Boss FA/m reis
Slipp 9. Grain – Non Stop
Begge fortsetter sitt vel anlagte søk og dekker det anviste terrenget erfarent. Stand på Non Stop. Går
kontrollert frem uten å presentere fugl. Under innkalling finnes Grain i stilfull stand. Det observeres
to ryper presist foran Grain som letter innenfor jaktbart hold. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og
apporterer korrekt. Grain over Non Stop i slippet.

Dagen sett under ett velger vi å sette viltfinneren som har funnet fugl tre ganger på topp.
Rangeringen blir dermed:
1. VK - Non Stop. En sterk søker som har to komplette fuglearbeid med reis og en stand der ryper
letter utenfor jaktbart hold. Har også noen minus som fratar mulighet for CACIT.
2. VK - Grain. En glimrende søker som tar vare på sine ene sjanse med et fuglearbeid uten reis.
3. VK - Rally. En energisk og stortgående søker som har et fuglearbeid med reis, men også en
tomstand og en sjanse på fugl.
4. VK - Hugo Boss. Jakter meget godt dagen gjennom og avslutter med et fuglearbeid med villig
reis. Har også en tomstand og en sjanse på fugl.
Dommerne takker prøveledelsen for tillitten med å få dømme finalen. Til tross for en dag med mye
vind og vær har vi lykkes med å avprøve hundene skikkelig og å få premiert halvparten av finalistene.
Vi takker videre sporty deltagere for god sportsånd og god stemning i fjellet.

Cato M. Jonassen

Øystein Heggelund Dahl

