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1. Slipp 

ES Queen – P Arra 

Queen fører slippet, men begge jakter godt. Noe bedre utnyttelse av vind ønskes av Arra. 

Queen over pga bedre reviering.  

 

2. Slipp 

IS Bird – ES Chako 

Begge går stort og meget energisk. Chako har noen umotiverte stopper, en sterk markering og 

en stand uten resultat. Bird settes over søksmessig pga bedre reviering og terrengdekning. 

 

3. Slipp 

ES Loomis – ES Cayenne 

Begge starter meget friskt og revierer fornuftig. Mot slutten av slippet fører Loomis slippet. 

Dommer/fører trår opp fugl, Loomis roes og Cayenne forfølger. Loomis over Cayenne. 

 

4. Slipp 

P Zita  - ES Albin 

Zita revierer utmerket i beste fart og stil. Albin går også meget stort i deler av slippet men 

bedre kontinuitet ønskes. Albin støkker og forfølger. Zita over Albin. 

 

5. Slipp 

IS Chica – P Suzi 

Chica kommer seg ikke ut i premieringsverdig søk. Suzi er også for snau i formatet. Vender 

stadig feil i den gode motvinden. Begge utgår. 

 

6. Slipp 

GS Smilla – IS Markus 

Begge går stort og godt og veksler om føringen. Rype letter i området hundene befinner seg 

uten at situasjonen kan bedømmes. Det meldes stand på Smilla som går villig på uten å 

presentere fugl. Markus over Smilla. 

 

7. Slipp 

IS Dream  - P Felix 

Dream går enormt stort, men har likevel akseptabel terrengdekning. Revierer fornuftig i 

medvind. Felix jakter også meget bra. Dream støkker rype langt ute og er noe urolig. Felix 

over pga Dreams støkk. 

 

8. Slipp 

ES Ran – ES Kayaq 

Ran viser et søk av høyeste klasse i beste fart og stil. Kayaq går også meget bra, men må ses 

slått pga Rans enorme format. 

 

9. Slipp 



IS Heaven  - ES Pet 

Heaven viser oss et klassesøk med meget høy intensitet. Pet går meget stort i medvinden. Pet 

blir borte i vieren, fører kommer til og det letter rype. Det meldes stand, det skytes uten at 

situasjonen kan bedømmes. Pet finnes i stand, går noe forsiktig på i flere omganger og fester 

ny stand. Ryper letter, det skytes og Pet er rolig i situasjonen. Pet over Heaven. 

 

Rangering etter 1. runde : 

1. ES Pet m/fugl 

2. ES Ran 

3. IS Bird 

4. ES Kayaq 

5. ES Chako 

6. ES Queen 

7. P Zita 

8. IS Markus 

9. ES Loomis 

10. P Felix 

11. GS Smilla 

12. IS Dream 

13. P Arra 

14. IS Heaven 

15. ES Cayenne 

16. ES Albin 

 

Oppsett 2. runde : 

1. Slipp Queen – Bird 

2. Slipp Arra – Chako 

3. Slipp Loomis – Zita 

4. Slipp Cayenne – Albin 

5. Slipp Smilla – Dream 

6. Slipp Markus – Felix 

7. Slipp Ran – Heaven 

8. Slipp Kayaq – Pet 

 

10. Slipp 

ES Queen – IS Bird 

Queen jakter fornuftig i anvist terreng i sterk medvind. Bird blir noe ensidig, men holder 

koken. Queen over Bird. 

 

11. Slipp 

P Arra – ES Chako 

Begge går stort og godt med meget høy intensitet. Chako fester stand, går på uten å presentere 

fugl. Senere støkker Arra rype. Chako over Arra. 

 

12. Slipp 

P Zita – ES Loomis 

Begge går fortsatt meget godt. Loomis støkker rype og er urolig. Zita finnes i stand, går villig 

på uten å presentere fugl. Senere ny stand, ryper letter presist foran Zita som er rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder. I Zitas situasjon er Loomis på vei inn til fører. Fester stand, reiser 



villig rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Zita settes over Loomis i slippet da 

hun er først i fugl. 

 

13. Slipp 

ES Cayenne – ES Albin 

Cayenne viser et søk med meget høy intensitet, dog noe ensidig, slik at Albin som går 

utmerket i sidevind vinner slippet. 

 

14. Slipp 

GS Smilla – IS Dream 

Begge fortsetter sitt meget gode søk med maksimal terrengdekning. Begge finnes i stand på 

hver sin kant. Dream reiser kontant kull, roes i oppflukt og skudd. Utreder. Smilla reiser 

presist kull og er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand, reiser igjen villig og er 

rolig i oppflukt og skudd. Smilla over Dream 

 

15. Slipp 

IS Markus – P Felix 

I dette slippet slukner Felix. Etter hvert modererer også Markus seg. I siste sekund tar Felix 

stand men vil ikke fram. Begge anses ferdig bedømt. 

 

16. Slipp 

ES Ran – IS Heaven 

Begge jakter i beste fart og stil og dekker mye terreng. Ran markerer, klarer å lokalisere og 

fester tverrstand. Når fører er på vei opp letter kull, det skytes men Ran holder standen. På 

ordre reiser Ran enkeltfugl presist. Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning letter fugl og 

Ran roes. Ran over Heaven. Heaven anses ferdig bedømt. 

 

17. Slipp 

ES Kayaq – ES Pet 

Pet går noe åpent med noe tilfeldig terrengdekning. Kayaq revierer meget bra, støkker rype 

langt ute. Behersket i situasjonen. Pet finnes i stand, går på uten å presentere fugl. Slår ned i 

vinden til ny resultatløs stand. Kayaq kommer inn i området og fester stand. Fugl letter noe til 

side, et skytes og Kayaq forholder seg rolig. Kayaq over Pet. 

 

Rangering etter 2. runde : 

 

1. Ran m/fugl 

2. Smilla m/fugl 

3. Dream m/fugl 

4. Zita m/fugl 

5. Kayaq m/fugl 

6. Loomis m/fugl 

7. Pet m/fugl 

8. Queen 

9. Bird 

10. Chako 

11. Arra 

12. Albin 

13. Cayenne 

 



18. Slipp – finaleslipp 

ES Ran – GS Smilla 

Smilla tar stand, er rolig under oppflukt og skudd og vinner finaleslippet. 


