DREIEBOK EXIT CUP FINALE 5.4.09
Følgende hunder var kvalifisert:
ES
IS
ES
P
ES
ES
ES
P
ES
GS
B
ES
P
IS
IS
ES
ES
GS

Trix Lady
Ixi
Aero
Miss Mouche
Stegg
Tara
Achilles
Piaf
Dundee
Tikka
Shakira
Felix
B Dreng
B Irsko
Red Yukon
Jock Scott
Kela
Arja

Ingebriktsen
Dahlgren
S.H Hansen
S. Sellie
Bjerke
S. Martinsen
Nylund
M. Lyngar
Blomkvist
Ludvigsen
Å. Lekanger
S. Martinsen
I. Pedersen
R. Håheim
Fredriksen
H. Bækø
T. Langstrand
A. Dahl
møtte ikke til start.

1. runde: ( 15 minutter )
1. slipp.ES Trix Lady mot IS Ixi:

.

Trix Lady er I føringen gjennom hele slippet og jakter utmerket i medvinden. Ixi går også
godt, men taper på formatet.
Trix L over Ixi.
2. slipp. ES Aero mot P Miss
Hundene drar seg langt ned i medvinden og sees i stand side om side kort etter slipp. Når
vi kommer til, blir det gitt reisingsordre. Begge hundene reiser presist, og begge forfølger
og utgår.
3. slipp ES Stegg mot ES Tara
Stegg tar føringen i et godt anlagt søk. Tara bruker tid på å gjøre seg rein og kommer noe
på etterskudd. Stegg finnes i stand, og Tara passerer på kort avstand uten å respektere.
Stegg går fram på kommando uten å presentere fugl.
Stegg over Tara som utgår. (Stegg har 5 min. til gode)
4. slipp ES Achilles mot P Piaf
Piaf går meget bra og får med mye terreng. Achilles hefter seg noe i bakterrenget. Fester
stand, går villig på uten å presentere fugl. Jakter deretter godt.

På slutten av slippet letter ryper i området begge hundene er uten at situasjonen kan
bedømmes.
Piaf over Achilles

5. slipp ES Dundee mot GS Tikka
Begge hundene jakter meget godt i store slag på vinden. Først drar Dundee seg bak en
haug, og Tikka blir borte i samme retning litt etter. Vi finner Dundee i stand med Tikka
sekunderende bak. Rype letter rett foran Dundee, og han er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer greit.
Dundee over Tikka
6. slipp B Shakira mot ES Felix
Hundene jobber energisk og dekker terrenget i store, fine slag. Shakira fester stand, går
villig på uten resultat. Seinere trekker Shakira an og står. Reiser kontant og presist rype
og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent.
Det er få minutter igjen av slippet, og Felix vet å utnytte tida. Han kommer seg raskt over
åpen myr og inn i bjørkebiotop. Trekker an og fester stand. Da vi er på vei opp til Felix,
letter rype. Det skytes, og Felix er rolig. Han holder fortsatt standen. På ordre reiser han
djervt springende stegg og er igjen RIOS. Utreder og apporterer effektivt.
Felix over Shakira
7. slipp P Dreng mot IS Irsko
Hundene jakter meget godt i kupert bjørkeskog og settes likt.
8. slipp IS Red Yukon mot ES Jock Scott.
Begge jakter flott i mot/sidevind, og spesielt Scott går meget stilfullt. Scott fører slippet
med noe større format og bedre reviering. Scott slår langt ned til siden, får strålen og
jobber seg elegant inn i stand. Reiser villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer korrekt.
Jock Scott over Red Yukon
9. slipp ES Kela mot ES Trix Lady (10 min.) 2. runde for Trix Lady
Begge jakter stort og godt med Trix L som den førende med bedre reviering. Kela fester
stand mot bjørkekratt, går villig på, men intet skjer.
Trix Lady over Kela.
Stegg som har 5 min. til gode settes på resten av slippet til Kela.
De viser oss et stort energisk søk og settes likt.

Rangering etter 1. runde.
1. ES Jock Scott
2. ES Dundee
3. ES Felix
4. B Shakira
5. ES Trix Lady

1 komplett fuglearbeid
1 arbeid uten reis
1 komplett fuglearbeid, slått på fugl
1 komplett fuglearbeid, slått, tomstand

6. IS Irsko – P Dreng
8. IS Ixi
9. ES Stegg – ES Kela
11. P Piaf
12. ES Achilles
13. GS Tikka
14. IS Red Yukon

2. runde 10 minutter.
10. slipp IS Ixi mot ES Stegg
Stegg drar rett opp i bratt bjørkeli og fester stand. Samtidig fester Ixi stand lenger ned i
terrenget. Rype letter rett foran Ixi som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer
OK. Vi kommer oss opp til Stegg som holder standen. På ordre reiser han djervt og
presist enkeltrype og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder korrekt og apporterer
effektivt.
Stegg over Ixi
11. slipp Es Achilles mot ES Dundee
Begge åpner friskt. Etter kort tid sees Achilles i stand i bratt li. Vi strever oss oppover lia.
På ordre reiser Achilles hardt og effektivt orrhane, men forfølger friskt.
Dundee over Achilles som utgår
12. slipp P Piaf mot GS Tikka (5 min)
Tikka starter godt, mens Piaf vil ikke jakte mer . Piaf utgår.
Dundee som stod koblet lenge mens vi kom opp til Achilles settes på som makker
til Tikka.
Tikka mot Dundee (5 min.)
Kort tid etter slipp ser vi Tikka trekke an mot en liten haug. Hun blir borte bak haugen, og
Vi finner henne i stand. Avanserer til ny stand, rype letter og Tikka forfølger.
Dundee fortsetter. Tikka utgår
13. slipp B Shakira mot P Dreng
Dreng jakter utmerket med flott reviering. Shakira går også bra, men modererer seg noe
fra 1. slipp. Dreng finnes i stand. Rype letter presist foran, og han er rolig i oppflukt og
skudd. Utredning og apport er også av godt merke.
Dreng over Shakira
14. slipp ES Felix mot IS Irsko
Begge hundene går stort og hardt. Felix revierer noe tettere og vinner slippet.
Felix over Irsko
15. slipp IS Red Yukon mot ES Kela
Det jaktes godt av begge hundene. Kela får med seg noe mer terreng og vinner slippet.

Kela over Red Yukon
16. slipp ES Jock Scott mot ES Trix Lady (5min.) 3. runde for Trix Lady
Hundene går meget godt og får med seg mye terreng. Vi synes Jock Scott dekker terrenget
en tanke bedre enn Trix L.
Jock Scott over Trix Lady
17. slipp ES Jock Scott mot ES Stegg (5 min.) 3. runde for Stegg
De starter begge meget friskt og bir etter kort tid borte i bjørkeskog. Stegg finnes raskt i
stand med Jock Scott sekunderende fra siden. Stegg går villig på, men uten resultat.
Jock Scott over Stegg.

Rangering etter 2. runde
1. ES Jock Scott
2. P Dreng
3. ES Scott
4. ES Ixi
5. ES Felix
6. ES Dundee
7. B Shakira
8. ES Trix Lady
9. IS Irsko
10. ES Kela
11. IS Red Yukon

1 kompl. arbeid
1 arbeid uten reis
1 kompl. arbeid, tomstand
1 arbeid uten reis
1 kompl. arbeid, slått på fugl
1 arbeid , 2x slått på fugl
1 kompl. arbeid, 2x slått på fugl

3.runde (5 minutter)
ES Trix Lady og ES Stegg har gått sine 5 minutter
18. slipp IS Ixi mot ES Dundee
Begge jakter fortsatt godt. Ixi går mer ryddig og i bedre kontakt.
Ixi over Dundee
19. slipp B Shakira mot IS Irsko
Irsko jakter fortsatt godt, mens Shakira modererer seg kraftig og utgår.
Irsko over Shakira som utgår
20. slipp ES Felix mot P Dreng
Straks etter slipp støkkes rype av hundene i fellesskap, og begge er for urolige
Begge utgår
21. slipp ES Kela mor IS Red Yukon

Begge har fortsatt evne og vilje til å jakte.
Settes likt
ES Jock Scott har 5 min i sin 3. runde. Som makkere velger vi å sette på ES Trix Lady og
IS Irsko. Begge er gode søkere som ikke har harr sjanse på fugl. Vi deler Jock Scott sine 5
minutter på disse to.
22. slipp ES Jock Scott mot ES Trix Lady (2,5 min.)
Hundene holder fortsatt høyt klassenivå, men Scott dekker terrenget bedre. Trix Lady
trekker an og fester stand. Da vi setter kursen mot henne, løser hun ut.
Jock Scott over Trix Lady.
23. slipp ES Jock Scott mot IS Irsko
Det er full innsats fra begge hundene. Scott revierer bedre enn Irsko som er noe rettlinjet.
Jock Scott over Irsko.
Da anser vi finalen i Exit Cup 2009 som avsluttet og har denne premielista:
1.VK/CK ES Jock Scott
2. VK

IS Ixi

3. VK

ES Stegg

4. VK

ES Dundee

Vi takker deltakerne for en flott dag i strålende vær og med mye fugl, mange gode hunder
fikk vi også se. Vi takker også for oppdraget med å dømme denne finalen!
Aslak Digernes

Knut Grindstuen

