Dreiebok Forus Open finale, 05.11.2006
Terreng: Soma, Sandnes
Dommere: Arne Abel-Lunde og Arild Skeivik

Følgende hunder var kvalifisert til Forus Open Finale 2006.

1. P
2. P
3. IS
4. KV
5. KV
6. ES
7. ES
8. B
9. KV
10. P
11. ES
12. P
13. P
14. ES
15. ES

Hundens Navn:

Fører:

Lyngmyras Kira
Vestfjorddalens Joker
”US” Zesar
Sør Holeias Tyri
Sør Holeias Laika
Veslebotn`s Frøy
Høimyra`s Mach
Hot Chillie
Rugdelias Nikko
Lyngmyras Festus
Hjallabakken`s Rips
Grimasteggen`s Lucifer
Vårsteggen`s Ronja Regina
Galloks Kustus
Thorsheimen`s Tara

Henning Fureli
Svein T Kittelsen
Gisle Mæland
Ivar Ekenes
Anders Simensrud
Rune Amundsen
Svein Borgen
Tom Middelhuis
Ivar Ekenes
Helge Pedersen
Marthe Ottesen
Elin Dugstad
Roy Jensen
Cato M Jonassen
Svein A Skårdal

Første runde, 15.min.
1. Slipp: P Kira mot P Joker

Par 1: Henning Skjalg Fureli med Kira og Sven Tore Kittilsen med Joker
Joker tar straks føringen av slippet, dekker anvist terreng i høy fart og kraftfull aksjon.
Kira har problemer med å komme skikkelig i gang, klarer ikke å legge opp til et fornuftig
søk. Fasaner letter fra områder der begge befinner seg uten at vi kan bedømme
situasjonen. Når vi kommer frem i område der hundene er, tar Joker en kort stand før
fasan tar selvstendig til vingene. Det skytes og Joker er rolig i opplukt og skudd, utreder
ok. Joker over Kira som ikke holder ønsket klassenivå, og utgår.
Rangering: Joker: m/fugl, sjanse.
2. Slipp: IS Zesar mot KV Tyri

Par 2: Ivar Ekenes med Tyri og Gisle Mæland med Zesar
Zesar tar straks føringen og beholder den slippet gjennom, dekker anvist terreng godt i
god fart og fin stil. Tyri hefter seg innledningsvis med lukt på bakken, og med lav
hodeføring. Dette resulterer i at hun støkker fasan i god vind, som forfølges et godt
stykke. Pådrar seg senere en resultatløs stand der hun går villig frem. Zesar tar stand på
hare som han forfølger og loser. Zesar over Tyri.

Rangering: Joker: m/fugl, sjanse, Zesar: makkers støkk, Tyri: støkk, blindstand.

3. Slipp: KV Laika mot ES Frøy

Par 3: Anders Simensrud med Laika og Rune Amundsen med Frøy.
Laika fører første del av slippet, begge jakter i god fart flott stil og aksjon. Frøy viser til
tider noe avhengighet av makker, men dette bedrer seg utover i slippet. Laika jakter med
lavt hode og hefter seg med lukt på bakken, Frøy avslutter slippet med bedre intensitet og
større format og vinner derfor slippet. Frøy over Laika.
Rangering: Joker: m/fugl, sjanse, Zesar: makkers støkk, Frøy, Laika, Tyri: støkk,
blindstand.
4. Slipp: ES Mach mot B Hot Chilli

Par 4: Monica Ulvatne med Hot Chilli og Svein Borgen med Mach
Begge legger straks opp til et erfarent lavlandssøk av meget høy klasse. Det jaktes bevisst
på biotopen, og hele tiden i god kontakt med førerne. Mach avslutter slippet med noe
større format og vinner derfor slippet. Mach over Hot Chilli.

Rangering: Joker: m/fugl, sjanse, Mack, Hot, Zesar: makkers støkk, Frøy, Laika, Tyri:
støkk, blindstand.

5. Slipp: KV Nikko mot P Festus

Par 5: Ivar Ekenes med Nikko og Helge Pedersen med Festus
I god motvind legger begge opp til et erfarent lavlandssøk av meget høy klasse, utnytter
vind og terreng meget godt i god kontakt med førerne. Festus avslutter med noe større
format og vinner derfor slippet. Festus over Nikko.

Rangering: Joker: m/fugl, sjanse, Festus, Mack, Hot, Nikko, Zesar: makkers støkk, Frøy,
Laika, Tyri: støkk, blindstand.

6. Slipp: ES Rips mot P Lucifer

Par 5: Elin Dugstad med Lucifer og Marie og Sofie Ottesen med Rips
Rips leder an i slippet med større format og bedre terrengdekning. Rips finnes i stilfull
stand, etter to kommandoer letter fasan presist foran, det skytes og Rips roes akseptabelt

på sterke tilrop, utreder ok. Senere stand uten resultat der hun går villig på. Kort tid etter
finnes Lucifer i stand i tett vegetasjon, når fører kommer til går Lucifer villig frem og får
fasan på vingene. Komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder ok. Lucifer over Rips.

Rangering: Joker: m/fugl, sjanse, Lucifer: m/fugl, slått, Rips: m/fugl, blindstand, slått,
Festus, Mack, Hot, Nikko, Zesar, makkers støkk, Frøy, Laika, Tyri: støkk, blindstand.

7. Slipp: ES Kustus mot P Ronja Regina

Par 7: Cato M Jonasen med Kustus og Roy Jensen med Ronja Regina
Kustus tar straks føringen, jakter meget bevisst på biotopen med kraftfull aksjon og
meget god intensitet. Ronja går også godt, men vi kunne ønske oss bedre intensitet og
større format. Pådrar seg to resultatløse stander, der hun går villig frem. Kustus kommer
til i området der Ronja jobber og fester en stilfull stand, justerer seg til ny stand, reiser
villig og presist fasan, det skytes og Kustus roes på sterke tilrop fra fører. Utreder ok.
Pådrar seg senere i slippet en resultatløs stand der han går villig frem. Kustus over Ronja.
Rangering: Kustus: m/fugl, blindstand, Joker: m/fugl, sjanse, Lucifer: m/fugl, slått, Rips:
m/fugl, blindstand, slått, Festus, Mack, Hot, Nikko, Zesar: makkers støkk, Frøy, Laika,
Ronja: slått, blindstand, Tyri: støkk, blindstand.

8. Slipp: ES Tara mot P Joker (Joker`s 2 dre slipp)

Par 8: Sven Aksel Skårdal med Tara og Sven Tore Kittilsen med Joker.
Joker fører slippet med større format og bedre kontinuitet, Tara går også godt. Begge
forfølger fasan som kommer ut fra området der Tara befinner seg. Joker over Tara.
Rangering etter første runde: Kustus: m/fugl, blindstand, Joker: m/fugl, sjanse, Lucifer:
m/fugl, slått, Rips: m/fugl, blindstand, slått, Festus, Mack, Hot, Nikko, Tara: sjanse,
Zesar: makkers støkk, Frøy, Laika, Ronja: slått, blindstand, Tyri: støkk, blindstand.

Følgende hunder utgår etter første runde: P Kira

Andre runde, 15.min
Joker har hatt slipp i andre runde.
1. Slipp:
2. Slipp:
3. Slipp:
4. Slipp:
5. Slipp:
6. Slipp:
7. Slipp:

IS Zesar mot KV Laika
KV Tyri mot ES Frøy
ES Mack mot KV Nikko
B Hot Chilli mot P Festus
ES Rips mot Ronja Regina
P Lucifer mot ES Kustus
Tara

9. Slipp: IS Zesar mot KV Laika
Laika tar straks føringen, jakter med god intensitet og godt format. Zesar går også godt,
men hefter seg med bekkasin på åpent jorde. Laika tar stilfull stand ved tett siv, justerer
seg til ny stand, reiser djervt og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd, utreder ok.
Mot slutten av slippet hefter hun seg som i første runde med lukt på bakken. Laika over
Zesar.

Rangering: Laika: m/fugl, Joker: m/fugl, 2 x sjanse, Zesar: makkers støkk, slått.

10. Slipp: KV Tyri mot ES Frøy
Frøy fører slippet gjennom, jakter med større format og bedre intensitet. Tyri blir mot
slutten av slippet ineffektiv, og vi velger derfor å avslutte henne for i dag. Frøy pådrar seg
en resultatløs stand der hun går villig frem. Frøy over Tyri som utgår.
Rangering: Laika: m/fugl, Joker: m/fugl, 2 x sjanse, Frøy: blindstand, Zesar: makkers
støkk, slått.

11. Slipp: ES Mack mot KV Nikko
Begge går fortsatt meget godt med Mack i føringen p.g.a. større format. Fasan letter fra
området der begge befinner seg, uten at situasjonen kan bedømmes. Senere stand uten
resultat på Nikko, der han går villig frem. Mack over Nikko.
Rangering: Laika: m/fugl, Joker: m/fugl ,2 x sjanse, Mack: sjanse, Nikko: sjanse,
blindstand, Frøy: blindstand, Zesar: makkers støkk, slått.
12. Slipp: P Festus mot B Hot Chilli
To meget gode søker som tar godt for seg av det anviste terrenget, jakter stort men likevel
i god kontakt til førerne. Festus avslutter noe større på slutten av slippet, og settes derfor
foran. Festus over Hot Chilli.
Rangering: Laika: m/fugl, Joker: m/fugl, 2 x sjanse, Festus, Hot Chilli, Mack: sjanse,
Nikko: sjanse, blindstand, Frøy: blindstand, Zesar: makkers støkk, slått.
13. Slipp: ES Rips mot P Ronja Regina
Rips fører slippet over Ronja. Begge går godt og får bra med seg av anvist terreng. Mot
slutten av slippet finnes Rips i stand, etter to kraftige kommandoer letter fasan presist
foran, det skytes og Rips er komplett rolig under oppflukt. Utreder ok. Ronja har hatt sine
sjanser i dag, og vi velger å avslutte henne for i dag. Rips over Ronja som utgår.
Rangering: Rips: 2 x fugl. arb, blindstand, slått, Laika: m/fugl, Joker: m/fugl, 2 x sjanse,
Festus, Hot Chilli, Mack sjanse, Nikko: sjanse, blindstand, Frøy: blindstand, Zesar:
makkers støkk, slått.
14. Slipp: ES Kustus mot P Lucifer

Et meget godt slipp av to meget gode hunder, begge tar tak i terrenget og jakter
systematisk og energisk i god kontakt til førerne. Fasan letter fra området der Kustus er
uten at situasjonen kan bedømmes. Lucifer over Kustus.

Rangering: Rips: 2 x fugl. arb, blindstand, slått, Kustus: m/fugl, blindstand, sjanse, Laika:
m/fugl, Joker m/fugl, 2 x sjanse, Lucifer: m/fugl, slått, sjanse, Festus, Hot Chilli, Mack
sjanse, Nikko: sjanse, blindstand, Frøy: blindstand, Zesar: makkers støkk,slått.

ES Tara er oddehund fra andre runde, vi har bestemt å sette opp en tredje runde på 10
min og først ut er IS Zesar.
15. Slipp: ES Tara mot IS Zesar
Tara fører slippet med bedre kontinuitet og større terrengdekning, Zesar jakter fortsatt
godt, men må se seg slått av Tara som har større format. Tara over Zesar.
Rangering andre runde: Rips: 2 x fugl. arb, blindstand, slått, Kustus: m/fugl, blindstand,
sjanse, Laika: m/fugl, Joker: m/fugl,2 x sjanse, Lucifer: m/fugl, slått, sjanse, Festus, Hot
Chilli, Mack: sjanse, Nikko: sjanse, blindstand, Tara: sjanse, Frøy: blindstand, Zesar:
makkers støkk, slått.
Følgende hunder utgår etter andre runde: P Ronja Regina.

Tredje runde, 10 min:
1. Slipp:
2. Slipp:
3. Slipp:
4. Slipp:
5. Slipp:
6. Slipp:

KV Laika mot P Joker
B Hot Chilli mot ES Frøy
ES Mack mot P Festus
ES Rips mot KV Nikko
P Lucifer mot ES Tara
ES Kustus

16. Slipp: KV Laika mot P Joker
Veksler om føringen, begge jakter fremdeles meget godt i god kontakt med førerne.
Rugde letter fra område der begge befinner seg, uten at situasjonen kan bedømmes. Settes
likt i dette slippet.
Rangering tredje runde: Laika: m/fugl, sjanse, Joker: m/fugl, 3 x sjanse, Zesar: makkers
støkk,slått.
17. Slipp: B Hot Chilli mot ES Frøy

Frøy tar føringen i slippet, jakter med noe bedre intensitet. Begge merker dagen og
modererer seg mot slutten av slippet. Førerne støkker rugde i område der hundene har
vært. Frøy over Hot Chilli
Rangering: Laika: m/fugl, sjanse, Joker: m/fugl,3 x sjanse, Frøy: blindstand, sjanse, Hot
Chilli: sjanse, Zesar: makkers støkk,slått.

18. Slipp: ES Mack mot P Festus
Festus fører slippet med prima utnyttelse av vind og terreng. Mach viser i dette slippet
tendenser til avhengighet av makker. Festus tar en kort stand, justerer seg og støkker
rugde, er noe urolig i denne situasjonen. Festus over Mack .
Rangering: Laika: m/fugl, sjanse, Joker: m/fugl, 3 x sjanse, Festus: støkk, Frøy:
blindstand, sjanse, Hot Chilli: sjanse, Mack: sjanse, makkers støkk, Zesar: makkers støkk,
slått.
19. Slipp: ES Rips mot KV Nikko
Rips fører slippet med større fart og intensitet. Nikko modererer seg noe mot slutten av
slippet. Rips vinner slippet p.g.a. bedre kontinuitet.
Rangering: Rips: 2 x fugl. arb, blindstand, slått, Laika: m/fugl ,sjanse, Joker: m/fugl, 3 x
sjanse, Festus: støkk, Frøy: blindstand, sjanse, Hot Chilli: sjanse, Mack: sjanse, makkers
støkk, Nikko: sjanse, blindstand, Zesar: makkers støkk,slått.
20. Slipp: P Lucifer mot ES Tara ( 5 min)
Begge viser i dette slippet at de har masse krefter igjen, de jakter meget systematisk, med
prima utnyttelse av vind og terreng. Settes likt.
21. Slipp: ES Kustus mot ES Tara ( 5 min)
Kustus fører slippet, jaktet meget bevisst på biotopen og hele tiden i god kontakt med
fører, prima fart og stil. Tara går også meget godt, men bli hårfint slått av Kustus som har
noe større format. Kustus over Tara.
22. Slipp: ES Kustus mot P Lucifer ( 5 min)
Igjen et meget erfarent søk av Kustus, veksler om føringen. Lucifer går også meget godt,
begge jakter i stor fart med prima intensitet. Kustus over Lucifer.

Rangering tredje runde: Rips: 2 x fugl. arb, blindstand, slått, Kustus: m/fugl, blindstand,
sjanse, Laika: m/fugl, sjanse, Lucifer: m/fugl, slått, sjanse, Joker m/fugl, 3 x sjanse,

Festus: støkk, Tara: sjanse, Frøy blindstand, sjanse, Hot Chilli: sjanse, Mack: sjanse,
makkers støkk, Nikko: sjanse, blindstand, Zesar: makkers støkk, slått.
Etter en lang og spennende dag med mye fugl og sjanser står vi igjen med fem hunder på
premielisten, i toppen er det veldig jevnt og vi ønsker et slipp mellom ES Rips og ES
Kustus, for å klarere de to øverste plasseringene.

23. Slipp. ES Kustus mot ES Rips
Etter et par minutter tar Rips en stilfull stand, går nølende på uten å kunne presentere
fugl. Kustus over Rips.
I er kort finaleslipp mellom ES Kustus og KV Laika, tar Kustus føringen og blir med
dette vinner av Forus Open 2006.

Vinner av 1. premien i Forus Open: Cato M Jonassen med Kustus
Premielisten for Forus Open 2006:
1. ES.
2. KV.
3. ES.
4. P.
5. P.

Galloks Kustus
Sør Holeias Laika
Hjallabakken`s Rips
Grimasteggen`s Lucifer
Vestfjorddalens Joker

f: Cato M Jonassen.
f: Anders Simensrud.
f: Marthe Ottesen.
f: Elin Dugstad.
f: Svein T Kittelsen.

Vinnerne og dommere i Forus Open 2006.11.27
Foran fra venstre Anders Simensrud med Laika (2 pr.), Cato M Jonassen med Kustus (1
pr.) og Marie og Sofie Ottesen med Rips.
Bak dommerne Arils Skeivik og Arne Abel Lunde.
Arild Skeivik og Arne Abel Lunde takker for en enestående dag, med meget gode
unghunder og eksemplariske deltakere. Vi har gått i et terreng som har vært godt besatt
med fugl, og alle har hatt sine sjanser. Vi bukker dypt for vinneren, og applauderer for de
øvrige premierte.
Arne Abel Lunde og Arild Skeivik.

