
UNG HUND GRAND PRIX 2007 – finale 7.10.07 
 
 
Terreng og værforhold: Bossbøen Øst et åpent og oversiktelig terreng noe bjerk i 
nederste del av terrenget. Oppe åpent med enkelte myrdrag. 
Spredt fugl over hele terrenget. Alle hundene hadde sjanse på fugl. 
Delvis skyet opphold med en stabil bris fra nord. 
 
 
Dommere. Kjell T. Mogen og Svein H.Hoseth  
 
Følgende hunder hadde kvalifisert seg til siste dag fra første dags prøving. 
Startsrekkefølgen ble trukket under lørdagens festmiddag. 
 
Is Kamvatnet’s Caddie  Jon,Randveig og Frank/Jon Ranveig. 
Es Liedalen’s Driva  Lockert, Sirikit/ Lockert, Sirikit. 
Es Rotuas Beretta  Hovde, Arne / Hovde Arne. 
P Fjellrypas Lilo  Grande, Gaute Lie/ Grande, Jon Arvid. 
Es Liedalen’s Roxy  Frømyr, Jan/ Frømyr Jan. 
Es Rotuas Bissa  Røed, Tore Chr/ Røed, Tore Chr. 
ES Bjerkestølen’s Chess Reime, Roald / Tellaug, Jan. 
P Fjellrypas Franko  Brekke, Frank Robert / Grande, John Arvid. 
Es Villmarksporten’s Scott Holmseth,Ørjan / Wraali, Odd. 
Gs Solo   Rønningen, Petter / Rønningen, Petter. 
Es Finnvellen’s Luna Nesheim, Jon / Nesheim, Jon. 
Er Tiuthaugen’s Topper Amundsen, Helge / Amundsen, Helge. 
 
Første dag er en gjennomkjøring i 60 min der vi har et førsteslipp på 15 min og et 
langslipp på 45 min.  
Rangering og resultat fra første dags prøving er følgende: 
 

1. Es Liedalens Roxy:: Et glimrende søk i første slippet. Stand med reis, støkker 
enkeltfugl. I langslipper blir søket etter hvert noe trangere og det blir flere 
markeringer. Stand der fugl letter idet reisingsordre gis. Har senere en støkk 
og to tomme stander. 

2. P Fjellrypas Lilo: Et glimrende søk som hoddes i begge sine slipp. Stand 
langt ute der ryper letter og fuglearbeid ikke kan godkjennes. Senere Stand 
der makker kommer til og tar fugl opp to ganger foran Lilo. Lilo er patent i 
situasjoner og får et godkjent fuglearbeid uren reis. Makker støkker fugl to 
ganger i første slipp. 

3. Es Bjerkestølens Chess: En Meget god søker, har en støkk i første slipp og 
taper for makker som får et fuglearbeid. I langslippet har Chess et godkjent 
fuglearbeid med reis. Senere stand der fugl letter før fører kommer til har så 
flere sjanser på fugl uten å lykkes.  
Alle disse tre har godkjente arbeider med seg til neste dag. 

 
Vider rangering: 
 
4 Es Topper: En meget sterk søker uten noe minus. 
5 Gs Solo: En meget sterk søker uten minus. 
6 Es Bessa: Også en meget sterk søker uten minus. 
7 Es Beretta: Et meget godt søk uten minus. 
8 Es Luna: En stortgående og sterk søker der vi kan observere to fugl i lufte  
                   og sener den tredje med Luna i frisk fart etter fugl. 



9 Es Scott. En sterk søker med sjanse på fugl  
10 Is Caddie: Et meget godt søk med makkers støkk i første slipp. 
11 Es Driva: En sterk søker som hadde sjanse på fugl. 
12 P Franko: En god søker som  har arbeidet solid i alle sine slipp. 
 
Forskjellen innbyrdes er svært liten. De som ligger på toppen risikerer å 
komme nedover på listen og de som ligger rett bak har kort vei oppover på 
resultatlisten. 
I rangeringen tas første dags prøving med i vurdering. 
 
Dagen starter med slipptid 30 min. 
 
1. slipp Is Caddie mot Es Driva: Begge går stort i side medvind og viser oss 
at de behersker revieringen. Fugl letter der begge hundene befinner seg. Driva 
forføller friskt mens Caddie er behersket i situasjonen. Senere stand langt ute 
for Caddie, men når fører og dommer kommer til kan Caddie ikke påvise fugl. 
Driva over Caddie 
 
2. Slipp Es Bretta mot P Lilo: Begge går meget godt i side nedvind med Lilo i 
føringen. Stan For Lilo. Går frem villig på ordre og fugl letter i le. Det skytes og 
Lilo er komplett rolig i situasjonen. Utreder. Fuglearbeidet godkjennes, men 
det registreres at det er noe upresist. 
Senere ny stand for Lilo. Når fører kommer til letter fugl presist foran Lilo. Det 
skytes og Lilo er i ro. Utrede greit. 
Bretta er nå slått to ganger av Lilo og må forlate oss. 
 
Rangering:  1 P Lilo  med godkjente fuglearbeider. 
   2 Driva 
   3 Caddie 
 

4. 3. Slipp Es Roxy mot Es Bissa: Bissa går meget fornuftig og godt i side 
medvind og viser oss at den behersker forholdene på en prima måte. Roxy 
går greit og holder klassenivå. Hun hefter seg noe med enkelte unødvendige 
markeringer. 
Bissa vinner slippet 
 
Rangering: 1 P Lilo   m/godkjente fuglearbeider. 
  2 Es Roxy   m/godkjente fuglearbeider. 
  3 Es Bessa 
  4 Es Driva 
  5 Is Caddie. 
 
4 Slipp: Es Chess mot P Franko: Begge jakter godt i side medvind. Fugl 
letter i nærområdet og Franko forføller noe. Senere sees Chess i stand langt 
ute. Fugl letter og Chess forføller langt. Kommer tilbake og støkker flere fugl i 
samme området uten å utnytte sine sjanser. 
Franko finnes i stand. Fugl letter presist foran Franko og Franko er komplett 
rolig i oppflukt og skudd. 
 
Rangering :  1 P Lilo 
  2 Es Roxy 
  3 P Franko 
  4 Es Chess  
Alle med godkjente fuglearbeider. 



 
Videre: 5 Bissa 
  6 Driva 
  7 Caddie 
 

5. Slipp: Es Scott mot Gs Solo: Vi vender på vinden og begge går glitrende  i 
motvind. med ypperlig bredde og fremdrift. Sees i samstand i myrkant. Når 
førere kommer til reises rypekull presist på ordre. Det skytes og begge roes 
greit. Utreder godt. 
Senere i slippet tar Scott en usikker stand som fører må avhjelpe. 
Solo over Scott men begge har godkjente fuglearbeider. 
 
Rangering: 1 P Lilo 
  2 Gs Solo 
  3 Es Scott 
  4 Es Roxy 
  5 P Franko 
  6 Es Chess 
Alle med fugl. 
 
Videre Bissa – Driva – Caddie. 
 

6. Slipp: Es Topper mot Es Luna : Begge går stort i motvind. Vi ser Topper i 
stand langt ute ved bjerkekratt. Luna kommer til går forbi og tar opp fuglen for 
Topper. Senere er det flere fugl i lufta for Luna som nå er heit og vidløftig og 
har ikke særlig kontakt med sin fører. 
Topper over Luna. 
 
Rangering før matching:  1 P. Lilo 
    2. Gs Solo 
    3 Es Scott 
    4 Es Roxy 
    5 P Franko 
    6 Es Chess 
    Alle med godkjente fuglearbeider. 
 
Videre:     7 Es Topper 
    8 Es Bissa 
    9 Es Driva 
    10 Is Caddie 

11 Es Luna 
Alle hundene har nå gjennomført en total prøvetid på 90 min og har fått tid til å 
vise fram sine jaktmessige ferdigheter.  

 
Matching: er en avprøving der en starter bakfra og der den enkelte har 
anledning og mulighet for å slå seg fremover på resultatlisten. Tid for 
avprøving fastsettes av dommerne etter skjønn og vurdering. 
Foruten det som skjer i metchingen tar dommerne med i vurdering det som er 
vist tidligere i konkurransen: 
 
Es Luna mot Is Caddie: Begge går som før. Luna har en stand uten resultat. 
Luna går ut og Caddie går videre. 
 



Is Caddie mot Es Driva: Caddie virker nå noe mer friskere i søket og slår 
Driva på søket Driva går nå ut og Caddie fortsetter. 
 
Is Caddie mot  Es Bissa: Begge går fortsatt meget godt og er vanskelig å 
skille på søket det tas hensyn til det som tidligere er vist i konkurransen . 
Caddie går ut og Bissa videre. 
 
Es Bissa mot Es Topper: Begge fortsetter sine gode søk. Bissa tar stand i li 
med bjerkekragg. Går villig frem på ordre og fugl letter i le for Bissa. Bissa er 
rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. 
Fuglearbeidet til Bissa er upressist, men det godkjennes. 
Topper blir slått på fugl og utgår. Bissa videre. 
 
Es Bissa mot Es Chess: Begge fortsetter meget godt. Det blir nå en 
totalvurdering hva som er prestert tidligere i konkurransen Chess går nå ut og 
Bessa videre. 
 
Es Bissa mot P Franko: Vi synes at Bissa er noe friskere i sitt søksarbeid og 
vi setter Bissa over Franko. P. Franko blir nr 6 i konkurransen. Bissa videre. 
 
Es Bissa mot Es Roxy: Bissa er fortsatt i støtet og igjen hefter Roxy seg opp 
i noen unødvendige stopper. Bissa leder slippet og Roxy blir nr 5 i 
konkurransen. 
 
Es Bissa mot Es Scott: Søksmessig er de ikke til å skille. Det tas hensyn til 
det som tidligere har hendt og Es Bissa blir nr 4 i konkurransen.. 
 
Es Scott mot Gs Solo: Etter et kort slipp og der begge har gått imot 
hverandre før velger vi å beholde rangeringen. Es Scott blir nr 3 i 
konkurransen. 
 
Gs Solo mot P Lilo: Begge fortsetter som før. Konkurransen sett under ett 
har Lilo et klart overtak. Gs Solo blir nr 2 i konkurransen og P Lilo blir vinner 
av UKGP 2008. 
 
 

Resultat: 

1 Vinner av UGP 2007  Pointer Fjellrypas Lilo. 

2 Gordonsetter Solo. 

3 Engelsksetter Villmarksporten’s Scott. 

4 Engelsksetter Rotuas Bissa. 

5 Engelsksetter Liedalens Roxy. 

6 Pointer Fjellrypas Franko. 

 
Apport: 
Under løpet ble det avviklet en apport konkurranse. Flere av hundene vist at 
de kunne beherske disiplinen. Og vanskelighetsgraden måtte utvides til å 
omfatte søksapport. Flere klarte oppgaven og vinner ble Pointer Fjellrypas 
Franko. 
Dommerne takker deltakerne for god sportsånd under hele konkurransen 
Svein H . Hoseth     Kjell T. Mogen   

  


