
Dreiebok  Arctic cup finale 

Alta, 19.04.08 
 

Dommere: Morten Riise og Pål Friis. 
 

1.Slipp:  
Point mot Maridubedåre. Maridubedåre jakter glimrende i medvind. Point jakter også meget 
godt. Mari over Point. 
 
2.Slipp: 
Zorro mot Jagter. Jagter tar straks føringen i slippet og holder føringen slippet ut. Zorro 
holder også klassenivå. Jagter over Zorro. 
Mari, Jagter, Zorro, Point. 
 
3.Slipp: 
Tess mot Zidan. Ingen kommer seg ut i søk som holder klassenivå i Artic cup. Begge utgår. 
Mari, Jagter, Zorro, Point. 
 
4.Slipp: 
Stegg mot Essy. Stegg fører slippet med bedre bredde og systematikk. Essy sees i stand, går 
villig på uten å presentere fugl. Essy bruker noe tid under utredning. Stegg kommer inn i 
situasjon og fester stand. Går villig frem på ordre uten å presentere fugl. Stegg vinner slippet 
men Essy settes som nr 1 totalt pga hun har med seg et fuglarbeid uten reis. 
Essy, Mari, Jagter, Zorro, Point, Stegg. 
 
5.Slipp: 
Kelly mot Pet. Begge jakter meget godt. Kelly med bedre intensitet og vinner slippet. Kelly 
over Pet. 
Essy, Mari, Kelly, Pet, Jagter, Zorro, Point, Stegg. 
 
6.Slipp: 
Raya mot Tutte. Begge jakter meget godt på meget tungt føre. Raya tar etter hvert føringen 
med bedre terrengdekning. Raya over Tutte. 
Essy,Raya, Mari, Kelly, Pet,Tutte, Jagter, Zorro, Point, Stegg. 
 
7.Slipp: 
Bøyla mot Santo. Like etter slipp forsvinner begge hundene og blir borte hele slippet. Begge 
utgår. 
Essy,Raya, Mari, Kelly, Pet,Tutte, Jagter, Zorro, Point, Stegg. 
 
8.Slipp: 
Cassie mot Nemi. Nemi tar straks føringen på meget tungt føre. Cassie finnes i stand, går 
villig frem på ordre, ny stand, rype letter. Det skytes og Cassie er komplett rolig i oppflukt og 



skudd. Cassie over Nemi. Cassie settes over Essy i rangeringa pga mindre minus fra 
kvalifiseringa. 
 Cassie, Essy, Raya, Mari, Kelly, Pet,Tutte, Jagter, Zorro, Point, Stegg, Nemi. 
 
9.Slipp: 
Riddu mot Troll. Straks etter slipp finnes begge i stand. Begge reiser villig og presist ryper. 
Det skytes og Troll er komplett rolig. Riddu roes på kraftig komando. Like etter fester Troll ny 
stand i samme område. Troll reiser villig og presist enkelt rype, helt rolig i oppflukt og skudd. 
Senere tar Troll stand, avanserer og vi ser også Riddu i stand. Begge reiser villig og presist 
ryper. Begge er rolig i oppflukt og skudd. Troll over Riddu. 
 
 Rangering etter 1.runde: 
Troll, Riddu, Cassie, Essy, Raya, Mari, Kelly, Pet,Tutte, Jagter, Zorro, Point, Stegg, Nemi. 
 

Matching: 
1. Raya/Mari:  Mari tar straks føringen og holder den slippet ut. Begge finnes i stand, 

begge reiser villig og presist ryper. Begge er helt rolig i oppflukt og skudd. Mari over 
Raya. 

2. Mari/Essy:  Mari tar straks føringen og holder den slippet ut. Vi finner begge i stand, 
begge reiser villig og presist ryper. Begge er komplett rolig i oppflukt og skudd. Mari 
over Essy.   
Mari, Essy,Raya. 
 

3. Mari/Cassie:  Mari tar føringen og holder den sippet ut. Mari over Cassie. 
Mari,Cassie, Essy,Raya. 
 

4. Mari/Riddu:  Det veksles om føringen. Begge tar stand, går villig på uten å presentere 
fugl. Settes likt.  
Riddu,Mari,Cassie, Essy,Raya. 
 

5. Riddu/Troll:  Troll tar straks føringen og vinner slippet. Troll over Riddu. 
Troll,Riddu,Mari,Cassie, Essy,Raya. 
 
 
 
 

Premieliste Arctic cup finale: 
 

1. ES Troll 
2. IS Riddu 
3. ES Maridubedåre 
4. GS Cassie 
5. ES Essy 
6. Es Raya 



 
 

 

 


