NM-FINALE

Norsk Engelsk Setterklubb, 04.09.2009

TERRENG : HJERKINN NORD

VÆRMELDING med UTSIKTER :
Fuktigt, lavt skydekke som løser seg opp ut over dagen. Noen
ytterst få regndråper ble det, men stort sett delvis skyet
oppholdsvær. Etter hvert også brukbar vind for hundene til å
jobbe i.
Dommere :

Dagfinn Fagermo
Jan Rune Sunde

Skyttere:

Iver Melby
Hans Christian Olsen

Følgende var kvalifisert for start :
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Eraaks Lola
Røde Hunders Mi - Rakel
Eraaks N Ola
Terry
Berguglas Hi – Trøkk
Imingens SA Lollipop
Grimasteggens Lucifer
P – Scott
Irskesjøens Nix
Galloks Kustus
Velvet Dei Fiorinda
Lytingfjellets Lille My
Kvernmomarkas Troll
Pei Fang Jock Scott
Vømmølfjellets Jussibassi
Joker
Altegeinos Steffi
Austbakkens Zorro

Lotsberg, Kåre
Presterudstuen, Jørn
Rudi, Håvard Otto
Foss, Per Gudmund
Rødsjø, Ingvar
Kjeldsberg, Nina Nordby
Dugstad, Elin
Midthjell, Svein
Kingswick, Jan – Arild
Jonassen, Cato M
Skaar, Nils B
Eidem, Bjørnar
Kolstad, Trond
Syversen, Bjørn Tormod
Gomo, Bjørn Ivar
Hartvigsen, Ronny
Bjerkhoel, Arne
Fossum, Rune

1. Runde, 15 minutter.
1. Slipp
KV Lola mot IS Mi - Rakel.
Innledningsvis starter begge med god reviering og veksler om føringen. Mi –
Rakel tar utover i slippet for seg av terrenget med meget god bredde og dybde i
slagene mens Lola blir småskåren og innefektiv.
Mi - Rakel over Lola som utgår
2. Slipp
P Ola mot ES Terry. (12 min)
Enkelte gode slag på begge uten at noen griper skikkelig fatt i terrenget.
Noe uinspirert og daft over begge og slippet avsluttes.
Begge utgår
3. Slipp
ES Hi – Trøkk mot IS Lollipop.
Nå slippes to hunder som klemmer til fra første sekund. Det er en fryd å skue
disse eminente søkere som revierer anvist terreng på en aldeles utmerket måte.
Trøkk forsvinner over brink og blir borte for oss. Finnes etter kort tid i stand.
Reiser i etapper villig og presist rypekull. Komplett rolig i oppflukt og felling.
Under utredning ny stand. Reiser igjen villig og presist enkeltfugl og på ny
komlett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer felt fugl effektivt.
Hi – Trøkk over Lollipop
4. Slipp
P Lucifer mot P Scott.
Slippet starter noe forsiktig for begge. Lucifer har flere kraftige markeringer,
bruker noe tid, men løser ut. Slår opp i terrenget og fester så en stram stand.
Går villig på i etapper når fører kommer til uten resultat. Begge slår etter hvert
langt fram i vinden og finnes i fellestand oppe på en brink. Lucifer fremst og noe
lavere i terrenget enn Scott. På reisingsordre går begge villig på og ryper letter
presist foran begge hundene. Komplett rolige under felling. Begge utreder greit
og Lucifer apporter korrekt felt fugl. Deretter legges det ut fugl for Scott som
også mestrer oppgaven, men trenger noe mer tid.
Scott over Lucifer.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Mi – Rakel, Lollipop
5. Slipp

IS Nix mot Es Kustus.

To utmerkede representanter for sine respektive raser som med stor energi
virkelig tar for seg av anvist terreng. Ut over i slippet tar Nix føringen med
bedre kontunitet og terrengdekning.
Nix over Kustus.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Nix, Kustus, Mi – Rakel, Lollipop
6. Slipp
B Pronto (Velvet) mot P Lille My.
Begge revierer meget stort og godt slippet gjennom, dog med Lille My som den
førende da hun har bedre dybde i slagene. Under innkalling meldes det stand på
Pronto. Han går villig frem på ordre uten å presentere fugl.
Lille My over Pronto.
Rangering som før.
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Nix, Lille My, Kustus, Pronto, Mi – Rakel, Lollipop
7. Slipp
ES Troll mot ES Scott.
I medvind viser Troll et søk av ypperste klasse. Revierer anvist terreng i store,
gode slag i utmerket kontakt med fører. Fører slippet fra start til slutt mot
Scott som også gjør sine saker godt, men som i dette slippet må finne seg i å
spille annenfiolin.
Troll over Scott.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
P Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Troll, Nix, Lille My, Kustus, Pronto, Mi – Rakel, ES Scott, Lollipop
8. Slipp
ES Jussubassi mot P Joker
Begge revierer meget stort og godt, men Joker med sitt klassesøk fører slippet
med størst intensitet og bedre terrengdekning.
Joker over Jussibassi
Rangering :

Hi - Trøkk m/fugl og reis,
P Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Troll, Joker, Nix, Lille My, Kustus, Jussibassi, Pronto, Mi – Rakel, ES
Scott, Lollipop
9. Slipp
ES Steffi mot SV Zorro.
Med utmerket reviering i motvind tar Zorro tak i terrenget fra første sekund.
Ligger klart utenpå Steffi som i dag ikke holder nødvendig klassenivå og må
forlate oss.
Vi har følgende rangering etter første runde :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
P Scott m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Troll, Zorro, Joker, Nix, Lille My, Kustus, Jussibassi, Pronto, Mi – Rakel,
ES Scott, Lollipop
Følgende hunder utgår :
KV Lola, ES Terry, P Ola og ES Steffi
Vi har 14 hunder på listen, og kjører disse ut i 2. runde.
Oppsett 2. runde :
IS Mi - Rakel
IS Lollipop
P Scott
ES Kustus
P Lille My
ES Scott
P Joker

-

ES Hi - Trøkk
P Lucifer
IS Nix
B Pronto (Velvet)
ES Troll
ES Jussibassi
SV Zorro

2. Runde, 15 minutter.
10. Slipp
IS Mi - Rakel mot ES Hi - Trøkk.
Hi – Trøkk tar umiddelbart føringen med prima reviering. Dekker i motvind
terrenget i store, gode slag mot Mi – Rakel som blir noe ensidig på venstre
flanke og mangler framdriften. Hi – Trøkk sees bli lang i ryggen i det han glir inn
i kjerr langt ute på høyre flanke. Det meldes stand. Trøkk går kontant på i to
etapper uten at fugl kommer opp. Mi – Rakel slippes umiddelbart på. Trøkk slår
tilbake og rugder som Trøkk har reist rett over finner det nå for godt å ta til
vingene. Trøkk er rolig i oppflukt og snapper rugde som ikke kjenner sin
besøkelsestid og flyr rett forbi hundekjeften. Avleveres deretter korrekt.

Trøkk over Mi – Rakel som utgår.
11. Slipp
IS Lollipop mot P Lucifer.
Begge revierer meget godt i medvind og veksler om føringen. Lollipop overtar
etter hvert mens Lucifer slår opp i terrenget og blir borte over brink. Ved
slippets slutt får fører rimelig tid til å finne Lucifer før koblingsordre gies.
Etter at koblingsordre er gitt meldes det stand på Lucifer innenfor anvist
terreng. Blir så koblet.
Lollipop over Lucifer.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Lollipop
12. Slipp
P Scott mot IS Nix
Nix revierer meget godt i medvind og fører slippet klart mot Scott som i
starten blir ensidig og uten framdrift. Blir deretter borte store deler av slippet.
Nix markerer og jobber energisk på beitefot. Kommer seg ikke langt nok frem i
vinden og støkker ryper i to omganger. Rolig. Seinere støkker også førere og
dommer rype to ganger bak hundene og begge utgår.
13. Slipp
ES Kustus mot B Pronto
Begge revier stort og godt i motvind og veksler om føringen. Mot slutten ses
Pronto i stand og Kustus som krysser like foran utgår grunnet manglende
sekundering. Pronto går villig på uten å presentere fugl.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Lucifer m/fugl og reis
Pronto, Lollipop
14. Slipp
P Lille My mot ES Troll
Begge fortsetter med sitt utmerkede søksopplegg og legger seg umiddelbart
godt ut på vinden til hver sin kant. My støkker rype på venstre flanke. Rolig.
Justerer seg et par skritt frem til fast stand. Ryper letter presist foran My når
fører er i posisjon. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utlagt fugl
korrekt. Kort etter ny stand på My som sekunderes av Troll. My går villig på
uten å presentere fugl. Troll slippes på og fester stand i samme område. Reiser
villig og litt upresist rype som felles. Rolig. Under utredning ny stand. Reiser
kontant og presist rype som felles og på nytt er Troll komplett rolig i
situasjonen. Utredning og apport utføres på beste vis.

Troll over Lille My.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Troll m/fugl og reis
Lucifer m/fugl og reis
Lille My m/fugl uten reis
Pronto, Lollipop
15. Slipp
ES Scott mot ES Jussibassi
Jussibassi revierer meget godt og avsøker terrenget foran oss energisk på
begge sider mens Scott som har enkelte gode slag ikke holder klassenivå og
utgår.
Rangering :
Hi - Trøkk m/fugl og reis,
Troll m/fugl og reis
Lucifer m/fugl og reis
Lille My m/fugl uten reis
Jussibassi, Pronto, Lollipop
16. Slipp
P Joker mot SV Zorro
Begge går meget godt og intenst med Zorro i føringen grunnet noe større
bredde. Mot slutten av slippet fester Zorro stand langt oppe i li på venstre
flanke. Når fører og skyttere er på plass går Zorro villig fram til ny, intens
stand. Reiser deretter villig og presist rype som felles. Zorro er først rolig i
situasjonen for deretter kjapt og fallapportere rype som blir liggende helt åpent
og dessverre alt for fristende til.
Joker over Zorro som utgår.

Vi velger nå å avslutte dagens NM-finale, 8 hunder gjenstår, to av de
gjenstående er slått på fugl og fire av hundene er allerede på premielisten.
Vi har da følgende premieliste ved finalen NM 2009 :
1. Premie VK m/ Cacit NM-finale
ES
BERKJESTØLEN'S HI-TRØKK
Rødsjø, Ingvar
En glitrende søker og fuglebehandler som etter vår mening ikke skal
fratas Cacit grunnet rugde som ikke gjør sin soleklare plikt og tar til
vingene når Trøkk kontant reiser rett over fuglen.
2. Premie VK NM-finale
ES
KVERNMOMARKAS TROLL
Kolstad, Trond

Også en glitrende søker som i dag ikke kan tildeles res.cacit grunnet
makkers fuglearbeid.
3. Premie VK NM-finale
P
GRIMASTEGGENS LUCIFER
Dugstad, Elin
Starter dagen noe forsiktig, går seg meget godt opp og serverer en flott
jaktsituasjon. Det er i tillegg meldt stand i andre slipp, dessverre for Elin
og Lucifer etter kobling.
4. Premie VK NM-finale
P
LYTINGFJELLESTS LILLE MY
Eidem, Bjørnar
En meget solid søker med ett godkjent arbeid. Ble slått i fugl.
Vi dommere takker for oss og for den tilliten som ble vist oss ved at vi fikk
dømme denne finalen. Det har vært en strålende dag i fjellet hvor vi har fått
bedømme de ypperste representanter for forskjellige raser. Det var mange
glitrende søkere som var potensielle vinnere i denne finalen. Vi har hatt med
kjempeflinke skyttere med reine og kontrollerte fellinger i situasjonene. Det
har ikke vært en spesiell fuglerik dag, men det har vært mulighet for de fleste
med søk av høy klasse.
At vi til slutt fikk fire på premielisten må vi si oss fornøyd med.
Vi takker samtidig skyttere, fotograf og deltakere for en trivelig dag og en
flott tone innad i partiet.

_________________
Dagfinn Fagermo

________________
Jan Rune Sunde

