NM VINTER, ANDØYA – 9.4.1995:
Dommere: Helge Amundsen og Webjørn Svendsen.
Deltakere:
ES Senta, Knut Heimstad.
ES Siss, Alfred Sæther.
ES Bobby, Ivar Ellingsen.
ES Miss Mimmi, Anders Haugen.
ES Maya, Kjell A Myhra.
B Akita, Magne Klingsheim.
SV Wiggo, Kåre Nergård.
ES Britta, Alfred Sæther.
P Arra, Kalle Jordan.
ES Kiva, Paul A Hermo
P Kass, Nils Røv.
ES Barry, Jens A Jenssen.
ES Tzari, Arild Redergård.
B Pia, Nils B Skaar.
ES Lita, Jens A Jenssen.
ES Cindy, Frode Risdal.
P Dolly, Kalle Jordan.
ES Lipa, J. Nilsskog.
1.Runde (15 minutter):
ES Siss – ES Senta
Begge hundene arbeider djervt og godt i medvind. Fugl letter fra området hvor Siss befinner seg og
Senta har forlatt. Siss har føringen i slippet og settes over Senta.
ES Bobby – ES Mimmi
Kort etter slipp tar Mimmi stand. Avanserer til fugl letter. Mimmi forfølger og utgår. Bobby får ny
makker.
ES Bobby – B Akita
Begge hundene arbeider djervt. Akita utnytter vind og terreng noe bedre og har føringen. Fugl letter
langt framme uten at vi ser hundene. Akita over Bobby som utgår.
ES Maja – ES Britta
To stortgående hunder som konkurrerer likt om terrenget. Begge finnes i stand på hver sin kant.
Maja avanserer og reiser presist og villig. Godkjent apport. Britas ryper letter på skuddet for makker.
Rolig i oppflukt og når fører skyter. Apporterer korrekt. Maja hårfint over Britta på grunn av reisen i
sitt fuglearbeid.
SV Viggo – ES Kiwa
Kort etter slipp støkker Kiwa rype og forfølger. Kiwa utgår og Viggo får ny makker.

SV Viggo – P Arra
Begge hundene arbeider djervt og intenst i tett skog. Arra støkker ryper to ganger og respekterer.
Senere tar Arra stand, hun reiser rypene selvstendig og forfølger. Viggo har nå hatt gjentatt sjanser
på fugl. Begge utgår.
ES Barry – P Kass
Barry tar føringen med et meget erfarent søksopplegg. Trekker an langt ute. Fast stand, fugl letter før
fører når fram. Barry er rolig. Senere ny stand. Fugl letter til side. Barry registrerer dette men holder
standen. På ordre reises egne ryper meget djervt og presist og han skaper en glimrende jaktsituasjon.
Rolig i oppflukt og skudd, godkjent apport. Kass har tapt i fugl to ganger i dette slippet og utgår.
ES Tzari – B Pia
Begge hundene arbeider godt. Tzari har føringen i slippet. Pia heftes med en rekke sterke
markeringer i område med spor. Både Tzari og Pia støkker ryper. Begge respekterer. Senere finnes
Tzari i stand i tett skog. Vi hører stegg lette fra området uten at situasjonen kan bedømmes. Samtidig
har også Pia stand i tett skog. Fører får beskjed om å vente, men gir reisningsordre på avstand. Det
skytes, men ingen fugl kan sees. Tzari over Pia.
ES Cindy – ES Lita
Cindy tar føringen i slippet. Fugl letter i området hvor Cindy befinner seg. Situasjonen kan ikke
bedømmes. Lita blir ensidig og noe perifer. Cindy fester stand langt ute som holdes lenge.
Resultatløs. Lita sekunderer spontant. Cindy over Lita på grunn av bedre terrengdekning.
P Dolly – ES Lipa
Begge hundene konkurrerer jevnt om terrenget. Lipa fester intens stand. Meget treg avanse.
Resultatløst. Dolly trekker an over kolle og finnes i stand. Rype letter og Dolly er rolig i oppflukt og
skudd. Apporterer greit. Under innkalling fester Dolly stand i område hvor det er observert rype lette.
Dolly får mulighet til å utrede, resultatløst. Dolly videre, Lipa utgår på grunn av meget treg avanse og
tapte muligheter på fugl.
Rangering etter 1.runde:
ES Barry m/fuglearbeid.
ES Maja m /Fuglearbeid.
P Dolly m/fuglearbeid.
ES Britta m/Fuglearbeid.
B Akita, ES Tzari, ES Siss, ES Cindy, ES Senta, ES Lita, B Pia.
2.Runde (10 minutter):
ES Siss – B Akita
Begge arbeider meget erfarent og godt. Siss settes over da den har noe mer terrengtilpasset format.
Begge videre.
ES Senta – ES Maja
Fugl letter i flere omganger fra bekkedrag uten at situasjonen kan bedømmes. Vi finner senere Senta
i stand i samme område. Presis og villig reis. Rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Fugl sees

på ny lette fra området hvor Maja befinner seg. Senta over Maja.

ES Barry – ES Britta
Britta revierer terrenget med mest plan. Begge finnes i stand. Begge går villig frem uten at det blir
presentert fugl. Britta over Barry.
ES Tzari – ES Cindy
Begge hundene finnes i selvstendig stand. Fugl letter foran Tzari før fører kommer fram. Tzari roes i
oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Cindy presenterer ikke fugl. Senere tar Tzari ny stand, løser ut
og forlater stedet. Makker kommer til og fester stand på samme sted. Reiser presist, men noe
forsiktig og er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Tzari utgår på grunn av hun forlot sin
fugl, Cindy videre.
ES Lita – B Pia
Lita tar føringen i slippet. Sekunderer spontant Pias tomstand. Senere tar Lita stand langt fremme.
Avanserer selvstendig til ny intens stand. Fugl letter når fører er på tur frem. Lita er komplett rolig i
oppflukt og skudd. Når fører når opp til hunden letter gjenligger. Lita er rolig. Apporterer korrekt. Lita
over Pia som utgår.
P Dolly – ES Siss
Begge hundene arbeider meget godt og kjemper jevnbyrdig om terrenget. Vi setter Siss hårfint over
Dolly på grunn av samarbeidsviljen.
Rangering etter 2.runde:
ES Barry m/fuglearbeid.
P Dolly m/fuglearbeid.
ES Britta m/fuglearbeid.
ES Senta m/fuglearbeid.
ES Cindy m/fuglearbeid.
ES Lita m/fuglearbeid.
ES Maja m/fuglearbeid.
ES Siss, B Akita.
3.Runde (10 minutter):
(Siss gikk som oddehund i andre runde og har hatt sitt tredje slipp)
ES Maja – B Akita
Akita vinner konkurransen om terrenget. Maja virker sliten. Fugl sees i lufta uten at situasjonen kan
bedømmes. Maja har en resultatløs stand som først løses ut ved kommando. Begge utgår.
ES Lita – ES Cindy
Cindy tar føringa. Lita blir noe ensidig og kommer på etterskudd. Cindy tar stand langt fremme som
hun etter en tid løser ut selvstendig. Resultatløst. Cindy over Lita.
ES Senta – ES Britta
Begge hundene arbeider meget godt. Britta finnes i stand. Djerv, presis reising, rolig i oppflukt og
skudd. Utreder meget erfarent. Britta over Senta.

P Dolly – ES Barry
Barry holder koken og tilkjemper seg en liten ledelse i kampen om terrenget. Barry over Dolly.
Finaleslipp:
ES Britta – ES Barry
Begge jakter fortsatt meget godt med Britta hårfint over.
Premieliste:
1.VK m/Cacit finale: ES Rangelfjellets Britta, 08201/89, Alfred Sæther.
2.VK ES Vanntindens A`Barry, 23257/85, Jens A Jenssen.
3.VK P Hopfossens Dolly, 2045/90, Atle Halvorsen/Kalle Jordan.
4.VK ES Siljaættas Cindy II, 04285/92, Frode Risdal.
5.VK ES Vanntindens C`Lita, 00603/89, Jens A Jenssen.
6.VK ES Senta, 43365/90, Knut Heimstad.

