DREIEBOK UNG HUND GRAND PRIX 2013
28.9.2013

Unghund Grand Prix (UGP) 27–28.09.2013
Fredag 27 sept; 2 partier med 18 UK hunder.
Dommere: Parti 1: Dagfin Fagermo og Mikkel Lyngar. Parti 2: Oddvar Trøen og Øystein Storvoll.
Sol fra skyfri himmel, litt kuldegrader om natta. Her er det et 15 min slipp og et 45 min slipp på de
som holder mål. Etter denne dags prestasjoner ble det tatt ut 10 hunder til Lørdagens finale.
Begge partis dommere sin vurdering, og prestasjonene er startballast på lørdag.
1. B First Bullet Samson Sorensen NO44490/12-Nina Hellberg og Jon Aurebekk
Stand m. reis, RIOS, ok søk, slått på fug
2. IS Red Dubliner Bao Vår NO57898/11-Kjell Arne Odlolien
Stand u. reis, ok søk, støkk, sjanse på fugl
3. ES Høgdebrotets Viva La Vida NO32866/12-Solveig Kullerud Gonsholt
Stand med reis, kraftig forfølging, slått på fugl.( ikke godkjent )
4. ES Lillevannet's Tin Tin NO35223/12 Monica Evensen
Feil fri, topp søker.
5. ES Royaluras L-Wilma NO40952/12 Rune Olav Kjensberg
OK søk, ingen minus
6. IS Heggelifjellets N- Fant NO35060/12-Jonny Ekseth/Daniel K Bjerkmo
Ok søk, tomstand
7. IS Skogrypas Black Hawk NO55510/11-Jørgen Krabbedal
Litt minus på søk
8. GS Nakkehages Bf Walter DK18253/2001-Prepen Pedersen
Litt minus på søk
9. IS Red Dubliner Bao Miss Lakris NO57897/11-Eli Anette Aateigen
Ok søk, støkk og sjanse på fugl
10. B Orreskogen's E-Lisa NO48649/12-Anders Ellefsen/Morten Tidemann
OK søk, 2 g tomstand.
Dette var utgangspunktet før finalen.

Lørdagens finale i flott høstvær med sol fra skyfri himmel
30 min slipp og matching.
Dommere: Dagfin Fagermo og Øystein Storvoll.
1 slipp.
Es La Vida mot ES Tin Tin.
Begge jakter utmerket med La Vida i føringen pga bedre plan i søket. Begge har sjanse på fugl som
letter i område der Tin Tin befinner seg.
Rangering
1 La Vida ( stand m. reis, går etter, slått på fugl) og nå sjanse.
2 Tin Tin (Feilfri, topp søk.) og nå sjanse.
2 slipp. IS Lakris mot ES Wilm
Begge jakter godt med Wilma i føringen pga større forutsigbarhet. Fugl letter der Wilma befinner seg.
Begge har sjanse på fugl. Senere letter fugl foran dommerne i marsjretningen. Ny sjanse på begge.
Wilma over Lakris
Rangering
1 La Vida ( stand m. reis, går etter, slått på fugl) og nå sjanse.
2 Tin Tin (Feilfri, topp søk.) og nå sjanse.
3 Wilma (OK søk, ingen minus) 2 g sjanse
4 Lakris (OK søk, støkk og sjanse på fugl) 2 g sjanse.

3 slipp. ES Hawk mot GS Walter
Søket på begge holder ikke mål og begge utgår.
Rangering
1 La Vida ( stand m. reis, går etter, slått på fugl) og nå sjanse.
2 Tin Tin (Feilfri, topp søk.) og nå sjanse.
3 Wilma (OK søk, ingen minus) 2 g sjanse
4 Lakris (OK søk, støkk og sjanse på fugl) 2 g sjanse.
4 slipp. B Lisa mot IS Fant
Begge starter ut i stor fart. Fant er borte størstedelen av slippet, perifert og åpent. Lisa jakter
akseptabelt i dette slipp mens Fant utgår
Rangering
1 La Vida ( stand m. reis, går etter, slått på fugl) og nå sjanse.
2 Tin Tin (Feilfri, topp søk.) og nå sjanse.
3 Wilma (OK søk, ingen minus) 2 g sjanse
4 Lisa (OK søk, 2 g tomstand.)
5 Lakris (OK søk, støkk og sjanse på fugl) 2 g sjanse.
5 slipp. B Samson mot IS Vår
Begge jakter godt med god terrengdekning, men noe større format er ønskelig. Samson flott
stand uten å presentere fugl. Vår vinner slippet, har noe større kontinuitet i søket.
Rangering
1 Samson (Stand m. reis, RIOS, ok søk, slått på fugl) tomstand
2 Vår (Stand u. reis, ok søk, støkk, sjanse på fugl)
3 La Vida ( stand m. reis, går etter, slått på fugl) og nå sjanse.

4 Tin Tin (Feilfri, topp søk.) og nå sjanse.
5 Wilma (OK søk, ingen minus) 2 g sjanse
6 Lisa (OK søk, 2 g tomstand.)
7 Lakris (OK søk, støkk og sjanse på fugl) + 2 g sjanse.
Etter en total vurdering av 1 og 2 sine samlede prestasjoner begge dager settes de helt likt før
matchingen.
Nr 7 Lakris får ikke være med på matchingen.
Matching:
Lisa mot Wilma: Lisa tar føringen og vinner slippet.
Tin Tin mot Vida: Vida søker utmerket og Tin Tin utgår.
Vår mot Vida.: Begge jakter meget godt (ingen plasseringsendring)

Finaleslipp.
Samson mot Vår: Starter ut med lik ballast. Samson vinner på bedre kontinuitet og framdrift i søket.
UGP består også av en frivillig apport konkurranse og denne blir vunnet av GS Nakkehages BF Walter
- Preben Pedersen etter det vi kaller en "apport oppvisning"
Løpet er over og
1.UGP B First Bullet Samson Sorensen NO44490/12-Nina Hellberg og Jon Aurebekk
2.UGP IS Red Dubliner Bao Vår NO57898/11-Kjell Arne Odlolien

Fagermo og Storvoll takker for en flott dag i fjellet med hyggelige deltagere og terrengleder.

