
Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 

 

 

UNG HUND GRAND PRIX 2008 
 

Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til 

lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen ble vanskelig 

for mange, det hadde kommet snø tidligere i uken og fuglen lå høyt, men etter 

en ikke alt for lang dag var listen med de 24 kvalifiserte hundene klar. 

 

Reglene i UGP er slik at lørdag starter hundene med et 15 minutters slipp. De 

hundene som holder klassenivå fortsetter til runde 2, hvor slipptiden er hele  

45 minutter. Det tøffe i UGP løpet er i gang. De som kvalifiserer seg til dag 2 tar 

med seg kritikken som gjeldene og tilslutt gjelder begge dagene samlet. 
 

 

 

Rangering etter dag 1 av Ung Hund Grand Prix. 

. 

1. P   Vas-Ravnens Felix/25359/06 e/f Arne Ivar Lid 

            Fuglearbeide med reis, meget god søker.  

 

2. ES Kaldalons Saga/IS10989/07 e/f Per Arne Watle 

                  Fuglearbeide uten reis, glitrende søker.  

 

3. GS Trollheimen’s Smilla e/f  Ørjan Gamst 

                  Fuglearbeid u/ reis, glitrende søker 

 

4. ES Rypekullet’s Bobo e/f Arthur Rønnestad         

                  Fuglearbeid u/reis, meget god søker 

 

5. IS ”US” Magic Dream e/f Svein Harald Strømsnes 

            Fuglearbeid u/reis, stortgående, noe åpen, sjanse på fugl 

 

6. ES Lillevannet’s Tjafs e/f Monica Evensen 

                  Fuglearbeide, men ikke jaktbart, støkk, sjanse på fugl.  

 

7. ES Kleivskogen’s Queen  e/f Per Arne Watle 

                   Prima søker uten minus.  

 

8. IS Høstfjellet’s Røa  e/f Lene Moen                                     

             Noe åpen, + for godt forsøk på å spikre fugl, sjanse på fugl.  



 

9. ES Hjallabakken’s Cayenne  e/f Hanne og Marte Ottesen 

             Meget god søker, sjanse på fugl.  

 

10.ES  Hovdmyra’s Jago  e/f Gisle Eriksen 

              Meget god søker, sjanser på fugl.  

 

 11.ES Tidybird’s Albin av Høimyra e/f Svein Borgen 

              Meget god søker, slått i fugl.  

 

  12.ES Ringvassøya’s Bøyla e/f Mette Møllerop  

              Meget god søker, egen støkk og forfølger. 

 

 

Regelverket sier at alle plusser og minuser den enkelte hund har dratt på seg første dag 

teller med i rangeringen andre dag. Dette er da tatt med i rangeringen i slippene. 

 

Første runde 30min. 

1. slipp: GS Smilla – ES Bobo 

Bobo tar straks føringen i slippet med bedre terreng dekning og reviering. 

Smilla jakter også meget godt, men skjemmes av enkelte stopper. Enkeltrype letter i 

område. Smilla forfølger men stoppes momentant på ordre. 

Bobo over Smilla 

 

Rangering: Bobo fuglearb uten reis, - Smilla fuglearb uten reis. 

 

2. slipp: P Felix – IS Røa 

Felix jakter meget godt med utmerket reviering i store fine slag, tar føringen i slippet. 

Røa jakter også meget godt, men må se seg slått av Felix. 

Felix over Røa 

Rangering: Felix med fugl/reis -Bobo med fugl uten reis- Smilla med fugl uten reis-

Røa. 

 

3.slipp: ES Bøyla – ES Jago  

Jago jakter godt, blir noe åpen i tett terreng, kunne hatt bedre terrengdekning.  

Bøyla holder ikke ønsket nivå i dette slippet og må derfor utgå. 

Jago over Bøyla. 

 

Rangering: Felix med fugl/reis -Bobo fugl uten reis - Smilla fugl uten reis – Røa- Jago 

 

4. slipp: ES Tjafs – ES Albin 

Begge går utmerket i sidevind, med store fine slag og god reviering. Tjafs vinner 

slippet på noe bedre kontinuitet. 

Tjafs over Albin 



 

Rangering: Felix fuglearbeid med reis – Bobo fuglearbeid uten reis – Smilla 

fuglearbeid uten reis – Tjafs stand men ikke jaktbart – Albin – Røa – Jago 

 

5. slipp: ES Cayenne – ES Queen 

Begge går meget godt. Queen har føringen i slippet. Queen sees i stand, makker 

roes rett bak, Ønskelig at Cayenne hadde sekundert i dette tilfellet. Queen går villig 

på, uten å presentere fugl. 

Queen over Cayenne 

 

Rangering: Felix fuglearbeid med reis – Bobo fuglearbeid uten reis – Smilla 

fuglearbeid uten reis – Tjafs stand men ikke jaktbart – Queen – Cayenne - Albin – 

Røa – Jago  

 

6. slipp: ES Saga – IS Magic Dream 

Saga går meget godt, prima reviering og terrengdekning. Magic Dream blir noe 

åpen og til tider perifer i søket.  

Saga over Magic Dream 

 

Rangering: Felix fuglearbeid med reis – Saga fuglearbeid uten reis - Bobo 

fuglearbeid uten reis – Smilla fuglearbeid uten reis – Magic Dream fuglearbeid uten 

reis - Tjafs stand men ikke jaktbart – Queen – Cayenne - Albin – Røa – Jago 

 

Vi beslutter å starte med matching og starter nederst på rangeringslisten slik at alle 

har mulighet til å gå seg oppover listen. 

 

7. slipp: IS Røa - Jago 

Røa tar straks føringen i slippet. Jago blir åpen og kontaktløs.  Røa videre. 

 

8. slipp: Røa – Albin 

Albin har fortsatt krefter og har føringen, Røa ut.  

Rangering: Albin – Røa - Jago 

 

9. slipp: Albin – Cayenne 

Straks etter slipp finnes Albin i stilfull stand. Når fører kommer til letter ryper presist 

foran Albin som er rolig i oppflukt og skudd, utreder. Albin over Cayenne 

 

Rangering: Albin med fuglearbeid uten reis – Røa – Jago - Cayenne 

 

10. slipp: Albin – Queen 

Albin har føringen i slippet. 

Queen holder fortsatt klasse nivå. 

Albin over Queen. 

 



Rangering: Albin med fuglearbeid uten reis – Queen – Røa – Jago – Cayenne 

 

11. slipp: Albin – Tjafs 

Albin tar også her føringen og holder den slippet ut. Tjafs er også en hund med 

krefter til slutt. 

Albin over Tjafs 

Rangering : Albin med fuglearbeid uten reis – Tjafs -  Queen – Røa – Jago – 

Cayenne 

 

13. slipp: Albin – Magic Dream 

Kort slipp, Albin settes over på grunn av bedre terreng dekning og reviering. 

Albin over Magic Dream 

 

Rangering: Albin med fuglearbeid uten reis – Magic Dream fuglearbeid uten reis –

Tjafs -  Queen – Røa – Jago – Cayenne 

 

14.  slipp: Albin – Smilla 

Albin kjenner nå dagen og må se seg slått av Smilla som fortsatt går meget   godt. 

      Smilla over Albin                     

 

Rangering: Smilla fuglearbeid uten reis - Albin med fuglearbeid uten reis – Magic 

Dream fuglearbeid uten reis – Tjafs -  Queen – Røa - Jago – Cayenne 

 

15.slipp: Smilla – Bobo 

Bobo tar straks føringen i slippet og beholder denne slippet ut. 

Bobo over Smilla 

 

 

 

Rangering: Bobo fuglearbeide uten reis - Smilla fuglearbeid uten reis - Albin med 

fuglearbeid uten reis – Magic Dream fuglearbeid uten reis – Tjafs -  Queen – Røa - 

Jago – Cayenne 

 

16. slipp: Saga – Bobo 

 

Saga vinner slippet på bedre terreng dekning. Bobo blir noe ensidig. 

Saga over Bobo 

 

Rangering: Saga fuglearbeid uten reis - Bobo fuglearbeide uten reis - Smilla 

fuglearbeid uten reis - Albin med fugelarbeid uten reis – Magic Dream fuglearbeid 

uten reis – Tjafs - Queen – Røa - Jago – Cayenne 

 

17.  slipp: Felix – Saga 



Felix har føringen og går fortsatt meget godt i medvind. Saga mangler noe på 

dybde i slagene og må derfor se seg slått av Felix. 

Felix over Saga 

 

Rangering: Felix: En herlig søker med et komplett fuglearbeid. – Saga: En meget god 

søker som har fuglearbeid uten reis – Bobo: fuglearbeide uten reis -  i tillegg en 

sjanse på fugl som ikke utnyttes. Smilla: fuglearbeid uten reis, sjanse på fugl som 

ikke utnyttes – Albin: Meget sterk søker med fuglearbeid uten reis, slått i fugl. – 

Magic Dream: Noe åpen i søket, fuglearbeid uten reis, flere sjanser på fugl som ikke 

utnyttes. – Tjafs - Queen – Røa - Jago – Cayenne 

 

Resultatliste Unghund Grand Prix 2008: 

 

Nr 1 UGP 2008 P Vas-Ravens Felix    Arne Ivar Lid. 

Nr 2 UGP 2008 ES Kaldalòns Saga    Per Arne Watle 

Nr 3 UGP 2008 ES Rypekullets Bobo   Arthur Rønnestad 

Nr 4 UGP 2008 GS Trollheimens Smilla    Ørjan Gamst 

Nr 5 UGP 2008 ES Tidybird’s Albin av Høimyr   Svein Borgen 

Nr 6 UGP 2008 IS ”US” Magic Dream   Svein H. Strømsnes 

 

Det var svært gledelig å se prima ung hunder boltre seg i Rjukan fjellene disse 

oktoberdagene. De var kommet ca. 10 cm med nysnø den siste natten. Dette bidro 

trolig til at vi kun fikk ett godkjent fuglearbeid siste dag. Vi hadde ønsket oss mer fugl 

finaledagene. Deltakerne bidro til at det stort sett var god stemning på partiet. Vi 

gratulerer de premierte hunder og eiere. 

Dommerne takker for tilliten for at vi fikk lov til å dømme dette høystatusløpet. 

Takk for to trivelige dager i fjellet. 

 

 

Tore Kallekleiv      Sven Tore Kittilsen     

 sign        sign 

            

 
 


