Haltdalsprøven vinter - VK-finale 6/3-2016
Arrangør Trondheim JFF
Terreng: Drøydalen
Dommere: Alfred Sæther og Roy Allan Skaret
Føreforhold: Vind, men sol og oppholdsvær – hardpakket snø oppe i terrenget, delvis gjennomslag i
mellomhøyden. Løs snø og delvis meget tungt i de lavere områdene.
Deltakere:
1. B Ismenningens A-Kasper, Solfrid Lægdheim/Geir Bakkhaug
2. IS Einunndalens B-Tyler, Hege Mandal/Hans-Jørgen Johansen
3. IS Imingens Pr Prince, Trond Kristian Karlsen
4. ES Nyheimgutens Xavier, Bernt Martin Sandsør
5. GS Luna, Kjell Ove Oftedal
6. ES Berkjestølen`s Espresso, Marit Skei/Lars Olav Sagberg
7. IS US Kid, Frode Døsvik/Jøran Meås
8. B Kattuglas Buster, Inger Lise og Geir Håvard Ingdal
9. ES Jøldalens Dixie Lily, Morten Rosanoff/Lars Olav Sagberg
10. ES Jøldalens The One, Jan Terje Bårseth
11. B Tyri, Geir Håvard Ingdal
12. GS Zettertjärns Qajza, Kenneth L Bjrønstad/Trine Frøseth Nielsen
13. ES Fosens Pondus, Ketil Skogan
14. P Vakkerdalens Jo, Johan Stenersen/Torfinn Stenersen
15. IS Imingens St Troy, Linda Karlsen/Trond Kristian Karlsen
16. ES Stokkmarkas I Frodo, Erling Meirik.

1.runde 15 minutter:
1.Slipp: B Kasper – IS Tyler
Kasper tar straks føringen i motvinden og jakter meget bra med høy intensitet og god dekning i
bredden. Tyler virker noe tung og uinspirert og kommer på etterskudd. Tyler mangler noe fart og
intensitet i dag. Kasper over Tyler som utgår.
Rangering: Kasper
2.Slipp: IS Prince – ES Xavier
Prince tar straks føringen og får med seg godt med terreng på begge sider. Xavier blir noe ensidig ned
mot skog og biotop. Etter hvert blir begge en god stund borte nede i skogen, men begge kommer opp
og jakter fornuftig foran oss i medvinden utover i slippet. Begge har stor fart og høy ntensitet i sitt
søksopplegg. Prince over Xavier på grunn av bedre reviering og plan i søket.
Rangering: Kasper, Prince, Xavier.
3.Slipp: GS Luna – ES Espresso
To hunder som viser oss et glimrende motvindsøk i et nokså åpent og oversiktlig terreng. Luna fører
an i det meste av slippet med noe høyere intensitet og en glimrende reviering. Luna over Espresso.
Rangering: Luna, Espresso, Kasper, Prince, Xavier.
4.Slipp: B Buster – IS Kid
Buster tar straks føringen og jakter meget godt i motvinden. Kid sliter med å komme seg skikkelig i

gang og tar seg et skikkelig stort slag, men summa, summarum så holder dette ikke klassenivå. Buster
over Kid som utgår.
Rangering: Luna, Espresso, Buster, Kasper, Prince, Xavier.
5.Slipp: ES Dixie Lily – ES The One
The One tar straks føringen i slippet og Dixie Lily sliter med å komme seg skikkelig i gang. Dikie Lily tar
stand, går kontrollert på uten å presentere fugl. Utover i slippet blir det for småskårent søksopplegg
på begge to. Begge utgår.
Rangering: Luna, Espresso, Buster, Kasper, Prince, Xavier.
6.Slipp: B Tyri – GS Qajza
Tyri tar straks føringen og jakter glimrende i motvinden. Får med seg enormt med terreng i både
bredde og dybde med meget stor fart og høy intensitet. Qajza sliter med å komme seg skikkelig i
gang og det blir mye ut og inn i det samme sporet. Det bedre seg etter hvert, men hun blir egentlig
hele tiden liggende i avsøkt terreng. Tyri over Qajza som utgår.
Rangering: Luna, Tyri, Espresso, Buster, Kasper, Prince, Xavier.
7.Slipp: ES Pondus – P Jo
Nå har vi kommet til et område hvor det er mer gjennomslag og betydelig tyngre føre, men både
Pondus og Jo jobber meget godt i mot- sidevinden. De står på og får med seg godt med terreng i
både dybde og bredde på det tunge føret. Pondus settes hårfint over på noe bedre reviering.
Rangering: Luna, Tyri, Espresso, Buster, Kasper, Pondus, Jo, Prince, Xavier.
8.Slipp: IS Troy – ES Frodo
To sterke søkere som virkelig tar tak i terrenget på mot/sidevinden. Langt ute ser vi at det letter
ryper i området hvor Troy befinner seg. Frodo kommer senere inn i dette området og fester stand.
Han går villig på uten resultat. Frodo over Troy på noe bedre plan i sitt søksopplegg.
Rangering etter 1. runde: Luna, Tyri, Espresso, Buster, Kasper, Pondus, Jo, Prince, Xavier, Frodo, Troy.

2.runde 15 minutter
9. slipp: B Kasper – IS Prince
To meget sterke søkere som tar for seg godt av terrenget i med-/sidevind. Jakter tidvis glimrende
begge to, med Prince hårfint over Kasper i slippet.
Rangering: Kasper, Prince,
10.Slipp: ES Xavier – GS Luna
Begge hundene jakter glimrende i medvinden, med noe bedre plan over Xaviers søk. Vi ser det letter
rype i området hvor Xavier befinner seg. Senere letter det en rype i området rett foran hundene og
førerne. Xavier over Luna.
Rangering: Kasper, Prince, Luna, Xavier;
11.Slipp: ES Espresso – B Buster
Buster tar straks føringen og jakter glimrende i medvinden. Espresso virker etter hvert noe
indisponert og det blir mye ut og inn. Buster over Espresso som utgår.
Rangering: Buster, Kasper, Prince, Luna, Xavier;

12.Slipp: ES Pondus – B Tyri
To meget sterke søkere med Pondus i føringen på noe bedre plan i søket. Pondus kommer seg langt
frem i medvinden, slår ned i biotopen og fester stram stilfull stand. Når fører kommer til reiser
Pondus villig og presist ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Pondus utreder og apporterer
erfarent og greit. Pondus over Tyri.
Rangering: Pondus FMR, Buster, Kasper, Prince, Luna, Xavier, Tyri.
13 slipp: P Jo – IS Troy (7,5 min):
Begge hundene jobber meget godt på tungt føre i medvinden. Settes likt.
14 Slipp: P Jo – ES Frodo (7,5 min):
Begge hundene står på og får med seg godt med terreng på tungt gjennomslagsføre i medvinden.
Settes likt.
15. Slipp: IS Troy – ES Frodo (7,5 min):
Begge hundene kommer seg godt ned i vinden og forsvinner ut over en kant. Når vi kommer til finner
vi begge i stand i samme område. Troy reiser villig og presist rype, det skytes og både Troy og Frodo
er komplett rolig i oppflukt og skudd. Rypa letter noe til side for Frodo. Begge utreder og apporterer
ok. Troy over Frodo.
Rangering etter to runder: Pondus FMR, Troy FMR, Frodo FUR, Buster, Kasper, Jo, Prince, Luna,
Xavier, Tyri.

3.runde 5 minutter
16.Slipp: B Tyri – ES Xavier
Begge jakter fortsatt meget godt på det tunge føret. Tyri tar føringen i slippet og vinner slippet.
Rangering: Xavier, Tyri.
17.Slipp: GS Luna – IS Prince
Luna virker nå preget av dagen og holder ikke lenger det klassenivået vi vil ha. Prince derimot er en
skikkelig overskuddshund. Han forsvinner akkurat i det innkallingsordre gies og finnes like etter i
stand nedenfor en kant. Når fører og dommere kommer til letter det en rype presist foran Prince
som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Prince utreder og apporterer prima. Prince over Luna som
utgår.
Rangering: Prince FUR, Xavier, Tyri.
18.Slipp: P Jo- B Kasper
Rett etter slipp forsvinner Kasper ned i skogen. Jo går meget godt og vi ser han kaste seg i stand litt
frem i terrenget. Når fører og dommere kommer til letter det en rype presist foran Jo, som er
komplett rolig i oppflukt og skudd. Jo utreder og apporterer flott. Kasper er fortsatt borte og utgår.
Rangering: Jo FUR, Prince FUR, Xavier, Tyri.
19.Slipp: B Buster – ES Frodo
Begge jobber på og jakter godt i skogen. Vi ser Frodo ta stand. Han går villig på i etapper uten å
presentere fugl. Buster over Frodo.
Rangering: Jo FUR, Prince FUR, Frodo FUR, Buster, Xavier, Tyri.

20.Slipp: IS Troy – ES Pondus
Begge jakter fortsatt meget bra, med Pondus I føringen på bedre plan I søket. Akkurat ved innkalling
kommer Troy bort, det blir etter noen minutter meldt stand, men da har dommerne ropt kobling.
Pondus over Troy.
Med det anser dommerne dagen for å være over og vi kunne dele ut fem premier.
5.VK til ES Stokkmarkas I Frodo. Et fuglearbeid uten reis, noe upresist, to ganger stand uten resultat
og en sjanse.
4.VK til IS Imingens St Troy. Et fuglearbeid med reis og en sjanse.
3.VK til IS Imingens Pr Prince. Et fuglearbeid uten reis, litt minus på søk i første slipp.
2.VK til P Vakkerdalens Jo. Et fuglearbeid uten reis og meget godt søk hele dagen.
1.VK m/Cacit til ES Fosens Pondus. Et flott fuglearbeid med reis og glimrende søk hele dagen.

De premierte i VK-finalen på Haltdalsprøven 6/3-2016: Fra
venstre: Trond Kristian Karlsen som tok både 3.- og 4.VK med IS Imingens Pr Prince og IS SImingens t
Troy, Ketil Skogan med ES Fosens Pondus 1.VK m/Cacit, Torfinn Stenersen med P Vakkerdalens Jo
2.VK og Erling Meirik med ES Stokkmarkas I Frodo som tok 5.VK.

Vi takker for oppdraget.
Holtålen 6.mars 2016: Alfred Sæther og Roy Allan Skaret.

