Dreiebok Cacit-finale Verdal 2/9-2001
Finaleterreng: Bellingen.
Dommere: Sturla Bendiksen og Roy Allan Skaret.
Dommerelev: Odd Joar Oksås.
Skyttere: Reidar Wikdahl og Lars Kvale.
Følgende var kvalifisert for finalen:
P Likkos Pythia, Jostein Myhr.
ES Hattbekkens Roy, Ann Cathrin Aasen.
ES Skillevatnets Tupsi, Ingebjørg Gomo.
P Lotus, Trond Olsen.
IS Huldra, Ulf Bråthen.
P Ottorinos Orre, Terje Bjugan.
IS Keth, Anne Liv Sollesnes.
GS Finnvolas Zico, Steinar Einvik.
ES HeggebakkenS Skjåk-Ola, Ole Arnstein Strømsli.
IS Tydalens Hexa, Ulf Bråthen.
B Tråslettens Båsmi, Sven Odne Haugen.
ES Tysvikas Prikken, Morten Johansen.
ES Vømmølfjellets Falk, Kjartan Knutsen.
ES Vømmølfjellets A-Maja, Harald Gomo.
GS Flintheias Pippi, Harald Halvorsen.
B Ulle, Nikls B Skaar.
ES Tell, Frode Døsvik.
P Sevald, Børre Aasbø.
ES Skillevatnets Tiri, Jorid Norum.
ES Tverrvolas Rikke, Ivar Elli.
1.Runde 15.minutter:
1.Slipp: P Pythia – ES Roy
Pythia avsøker terrenget i store fine slag i prima fart, stil og aksjon. Roy kommer seg ikke ut i skikkelig
søk og holder ikke klassenivå i dag. Pyhtia over Roy som utgår.
2.Slipp: ES Tupsi – P Lotus
Lotus kommer seg etter hvert meget godt i gang. Dekker terrenget i store fine slag i prima fart, stil og
aksjon. Mangler litt bredde på høyre side. Tupsi virker i dag litt uinspirert og blir stort sett i avsøkt
terreng. Lotus over Tupsi som utgår.
3.Slipp: IS Huldra – P Orre
Rett etter slipp fester hundene samstand. Huldra reiser ryper presist og er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer greit. Orre går etter fuglene som letter og utgår. Huldra får ny makker i ES
Rikke. Begge hundene jakter meget godt og avsøker terrenget i store fine slag. Dog med Huldra som
den førende i slippet. Huldra over Rikke.
4.Slipp: IS Keth – GS Zico
Begge hundene går meget godt i fin fart, stil og aksjon. Keth støkker rype og respekterer. Fester

usikker stand. Ryper letter noe til side for Keth når fører og skyttere kommer til. Keth er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Senere tar Zico stram stilfull stand. På ordre går han
raskt fram til ny stand. Reiser villig og presist enkeltrype. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Under
utredning støkkes enkeltrype. Apporterer greit. Zico over Keth.
5.Slipp: IS Hexa – ES Skjåk-Ola
Rett etter slipp støkker Skjåk-Ola og forfølger, han må derfor utgå. Hexa får ny makker i ES Tiri. Begge
jakter meget bra. Hexa støkker rypestegg og respekterer umiddelbart. Hexa finnes senere i stand på
samme rypestegg mot tett kratt i vannkant. Reiser villig i to omganger, rypesteggen felles ut over
vannet. Hexa er rolig i oppflukt og skudd og apporterer flott i vannet. Hexa over Tiri.
6.Slipp: B Båsmi – ES Prikken
Prikken tar straks føringen i slippet, men etter hvert er det ingen av hundene som holder det
forventede formatet for denne klassen. Begge hundene utgår.
7.Slipp: ES Falk – ES A-Maja
Begge hundene går meget stort og godt i svak medvind. A-Maja støkker rype og respekterer. Justerer
seg til stram stilfull stand. Falk kommer til og sklir litt foran A-Majas stand før han stoppes. Ryper
letter, det skytes og A-Maja er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. A-Maja
over Falk som utgår på grunn av manglende sekundering.
8.Slipp: GS Pippi – B Ulle
Pippi markerer sterkt langt ute rett etter slipp. Fester stand, uten resultat. Slipper seg ned i vinden og
fester ny stand. Reiser villig stort rypekull. Det skytes og felles rett foran hunden som er rolig i
oppflukt og skudd. Men Pippi nekter å apportere. Pippi utgår, mens Ulle har tid til gode.
9.Slipp: P Sevald – ES Tell
Rett etter slipp fester Sevald stand. Reiser villig og presist en rypekylling, men forfølger i oppflukt og
skudd og må utgå.
10.Slipp: ES Tell – B Ulle
Begge jakter meget godt. Tell tar stand, fugl letter og Tell forfølger. Samtidig har Ulle festet stand.
Reiser djervt og tar rypekylling før denne kommer seg på vingene. Ulle over Tell som utgår.
Rangering etter 1.runde:
IS Huldra m/fugl
GS Zico m/fugl
IS Hexa m/fugl
ES A-Maja m/fugl
IS Keth m/fugl
B Ulle
P Pythia
P Lotus
ES Rikke
ES Tiri
Følgende hunder er utslått: ES Roy, ES Tupsi, P Orre, ES Skjåk-Ola, B Båsmi, ES Prikken, ES Falk, GS
Pippi, P Sevald og ES Tell.

2.Runde 15 minutter:
11.Slipp: P Pyhtia – IS Huldra
Rett etter slipp støkker Huldra rype og respekterer. Like etter ny støkk som igjen respekteres.
Deretter fester Pythia stand. Reiser rypekylling, rolig i oppflukt og skudd, men fallapporterer. Begge
hundene utgår.
12.Slipp: P Lotus – IS Keth
Rett etter slipp støkker Lotus enkeltrype og forfølger friskt. Lotus utgår.
13.Slipp: IS Keth – B Ulle
Begge hundene jakter meget godt med Ulle som den klart førende. Keth finnes liggende. Går villig
fram i flere etapper uten å presentere fugl. Senere har Keth mange sterke markeringer/stander som
det tar lang tid å ordne opp i. Ulle over Keth som utgår.
14.Slipp: GS Zico – IS Hexa
Begge hundene jakter fortsatt meget godt, men med Zico som den klart førende i slippet. Hexa blir til
tider noe ensidig. Zico over Hexa.
15.Slipp: ES Tiri – ES Rikke
Begge jakter fortsatt meget bra, så forsvinner Rikke og blir borte til slippet er over. Tiri finnes i stand,
reiser rype presist og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer etter hvert den
felte rypa, som falt ned et godt stykke borte. Tiri over Rikke som utgår.
16.Slipp: ES A-Maja – B Ulle
Begge hundene jakter meget godt i starten av slippet, men så blir A-Maja borte. Og hun forblir borte.
Ulle over A-Maja som utgår.
Rangering etter 2.runde:
GS Zico m/Fugl
IS Hexa m/fugl
ES Tiri m/Fugl
Ulle
Følgende hunder har gått ut: IS Huldra, P Pythia, P Lotus, IS Keth, ES Rikke og ES A-Maja.
3.Runde 15 minutter.
Ulle har allerede fått sine 15.minutter
17.Slipp: GS Zico – ES Tiri
Begge hundene jakter meget godt, dog med Zico som den førende i slippet.. Samtidig stand på hver
sin kant. Zico reiser djervt og presist et stort rypekull og er komplett rolig i oppflukt og skudd.
Utreder erfarent. Tiri reiser villig og presist rypekull. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og
apporterer noe forsiktig. Zico over Tiri.
18.Slipp: IS Hexa – B Ulle (Utenfor konkurranse)
Begge hundene står på og jakter meget bra. Begge finnes i stand der vi har sett et stort rypekull slå
seg ned. Ulle står en god del nærmere enn Hexa. Ulle reiser rype og er rolig i oppflukt og skudd.
Apporterer greit. Senere ny stand med reis på Ulle. Samtidig reiser Hexa villig og presist rypekull og

er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer skadet rype effektift. Ulle over Hexa i slippet.
Dette ga følgende premieliste:
1.VK finale: GS Finnvolas Zico 08712/99, (Hammerkleivas Krutt – Finnvolas Frøya), Steinar Einvik.
2.VK finale: ES Skillevatnets Tiri 06607/95, (Skillevatnets Torne – Bjarne), Jorid Norum.
3.VK finale: IS Tydalens Hexa 18716/94, US O-Chico – Tydalens Baluba), Uølf Bråthen.
Dommerne Sturla Bendiksen og Roy Allan Skaret takker for en fin og meget innholdsrik dag I fjellet.

