VK-FINALE NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUB 19.04.2015 I STORLIDALEN
Terreng Tovatna 1.
Dommere: Per Arne Kjelsberg og Bjarne Engen
Kvalifisert og til start kom:
Hund
ES Vestenfor`s Guri Kunna
B Tyri
IS Farro av Miesseva`rri
IS Imingens Pr Prince
ES Vømmølfjellets Urix
ES Berkjestølen´s Espresso
ES Rotåa´s Anni
ES Nyheimgutten´s Xavier
ES Turbekken´s Kaisa
P jutevatnets Mara
B Kattugla´s Buster
IS Fresbekken´s Baluba
KV Ylvesvollens Ftf Ylva
IS Einunndalens B-Abby
IS Heggelifjellets Lucky Lady
ES Fosens Pia II
ES Royaluras H-Lord
ES Slottvidda´s I M Pia |

Fører
Agnar Svendsen
Geir Håvard Ingdal
Jonny Erik Larssen
Trond Kristian Karlsen
Roald Arntsen
Lars Olav Sagberg
Magnus Haugen
Bernt Martin Sandsør
Ivar Rødsjø
Leif Jan Sørli
Geir Håvard Ingdal
Tonje Rønning
Jens Thomas Sagør
Hans-Jørgen Johansen
Heidi Larssen
Jan Herbert Nygård
Steinar Knoph
Terje Strickert Samdal

1. Runde, 15 min slipptid.
1. Slipp
ES Guri Kunna-B Tyri: Begge starter friskt på motvind og parkettføre med Guri som den
førende på bedre reviering. Begge blir borte, Tyri sees oppe på flanken mens hun trimmer
rype og utgår. Guri har tid til gode.

2. Slipp
IS Farro -IS Prince: Begge starter friskt i motvind og får med seg bra med bredde, Prince
tar etter hvert føringa med at han viser noe bedre dybde og plan i slaga. Prince pådrar
seg en stand uten resultat men settes over her. Rangering: Prince, Farro.
3. Slipp
ES Urix-ES Espresso:Espresso tar føringa i slippet og jakter i stor fart og vide slag på
motvind, mot slutten av slippet blir søket oppstykket av makkers stander og planen i
søket blir verre å lese for oss. Urix Legger opp til fornuftig bruk av vind og biotop men vi
savner mer trøkk og format. Etter hvert hemmes han av mye stopp, 2 ganger stand uten
resultat der han på ordre går på i mange ettapper uten å kunne vise oss noen fugl.
Espresso over Urix som utgår. Rangering: Prince, Farro, Espresso.
4. Slipp

ES Anni-EsXavier: Begge starter friskt med Anni i føringa, hun går inn i en stram stilfull
stand der Xavier vil forbi på trass av førers sterke tilrop. Anni gies reisordre og hun går
villig på uten å presentere fugl. Xavier utgår og Anni har tid til gode.
5. Slipp
ES Anni- ES Guri Kunna: Begge starter friskt og stort med Guri i føringa på bedre
reviering, etter hvert blir søket for planløst og førerne må jobbe for å holde dem i det
anviste terreng. Anni legger innsatsen i dybde mens Guri satser på bredde. Det letter
rype i anvist terreng. Begge avsluttes. Rangering: Prince, Farro, Espresso.
6. Slipp
ES Kaisa –P Mara:Mara tar straks føringa og jakter glimrende i akkurat passe slag på det
Skarpe føret. Settes over kaisa som starter noe moderat men som går seg opp på ønsket
nivå utover slippet. Rangering: Mara, Prince, Farro, Espresso, Kaisa.
7. Slipp
B Buster-IS Baluba: Buster tar føringa i slippet mot Baluba som blir noe omstendig.
Buster forsvinner i front på første slag. Finnes i stand tett oppunder bar rabbe der rypa
observeres foran. Vi kommer oss opp på hold og rypa letter på presist på pent hold.
Buster er helt rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer ok. Begge slippes på, det
letter rype der Buster jobber og han respekterer, samtidig støkker Baluba og forfølger.
Baluba utgår og Buster har noe tid til gode.
8. Slipp
KV Ylva-IS Abby: Straks etter slipp fester Ylva stand, går villig på i etapper uten at hun
klarer å stoppe rypa som vi ser springe unna. Ylva legger seg på vinden på venstre flanke
og forsvinner for oss. Abby åpner noe moderat med 2 xstand uten resultat men går seg
opp og avsøker biotopen fornuftig på motvind og går inn i stand. Rype letter presist foran
når fører kommer til og hun er helt rolig i oppflukt og skudd. Samtidig ser vi Ylva i stand
noe til siden litt lenger fram. Fører går i posisjon og rype letter presist foran Ylva som er
rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder og apporterer greit. Ylva over Abby. Rangering:
Ylva fur, Abby fur, Mara, Prince, Farro, Espresso, Kaisa.
9. Slipp
ES Pia II-IS Lucky Lady: Begge starter moderat men jakter bevist på vind og biotop men vi
ønsker større dybde og plan i medvind. Det letter ryper i område der Pia befinner seg og
hun respekterer. Senere fremstår søket som ineffektivt, hun får en stand uten resultat og
hun må utgå. Selv om hun henger i en tynn tråd velger vi å fortsette med Lady mot annen
makker. Rangering: Ylva fur, Abby fur, Mara, Prince, Farro, Espresso, Kaisa.
10. Slipp
IS Lucky Lady-B Buster: Lady griper ikke sjansen mot Buster som legger opp til et stort
anlagt medvindssøk. Buster over Lady som utgår.
Rangering: Buster fur, Ylva fur, Abby fur, Mara, Prince, Farro, Espresso, Kaisa.
11. Slipp
ES Lord-ES I M Pia: Pia tar føringa I slippet mot Lord som blir for åpen og egenrådig. Stand
på Pia langt oppe på flanken. Når ryper letter blir hun for urolig, begge utgår.
Rangering etter 1.runde: Buster fur, Ylva fur, Abby fur, Mara, Prince, Farro, Espresso,
Kaisa.

2. Runde 15. Min
IS Farro-ES Espresso
IS Prince-ES Kaisa
P Mara-KV Ylva
B Buster-IS Abby

12. Slipp
IS Farro-ES Espresso: Espresso starter best men blir etterhvert noe åpen og uforutsigbar
mot Farro som nå virker noe tung og umotivert. Rype letter der begge befinner seg og de
roes. Senere stand på Espresso, går på ordre nølende frem i etapper men blir for
forsiktig. Begge utgår.
13. Slipp
IS Prince- ES Kaisa: Begge starter friskt, de jakter utmerket og veksler om føringa til Kaisa
tar en liten ledelse. 2 ganger letter rype når Prince kommer inn i området Kaisa befinner
seg. Senere stram stilfull stand på Kaisa, rype letter presist foran når fører kommer til.
Det skytes og hun er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Kaisa
over Prince som utgår. Rangering: Kaisa fur.
14. Slipp
P Mara-KV Ylva: Mara tar føringa i slippet selv om hun til tider er noe ensidig, støkker
rype og settes ned. Ylva blir i dette slippet ensidig og er mye borte, tar en usikker stand
som hun bruker tid på uten resultat. Forsvinner og finnes sittende i en usikker stand der
hun heller ikke kan presentere fugl. Mara over Ylva som utgår. Rangering: Kaisa fur,
Mara.
15. Slipp
B Buster-IS Abby: I dette slippet viser Buster oss et utmerket medvindssøk, starter med
en markering på barrabbe som han ordner kvikt opp i og fortsetter energisk videre. Abby
blir for beskjeden søksmessig og pådrar seg 2xstand uten resultat. Buster over Abby som
utgår.
Rangering etter 2. runde: B Buster, Kaisa fur, Mara.
Da vi står igjen med kun 3 hunder, med de plusser og minuser de har pådratt seg anser
vi denne konkurransen for avgjort og har følgende premieliste.
ES Kaisa tildeles i dag 2.VK finale.
B Buster er dagens ener, han har i hele dag vist et søk med høy energi og konsentrasjon,
han hadde 2 sjanser , fikk til et fuglarbeid uten reis og får i dag 1. VK finale.

Dagens dommere vil takke arrangør for dommerforespørsel og den trivelige rammen
rundt arrangementet, og alle deltakerne for sporty og pen oppførsel.

Per Arne Kjelsberg

Bjarne Engen

