DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016
De 14 finalistene :
IS Mirakel, Presterudstuen
IS Abelour, Meinertsen
ES Nansen, Kongsli
GS Fram, Nybakk
P Paco, Lunde
IS Vår, Odlolien
IS Emilie, Presterudstuen
IS Hugo Boss, Keiserås
B Lisa, Ellefsen
IS Pippi, Taksgård
ES Yrja, Haukås
P Suzy, Rønnestad
IS Bris, Berntsen
GS Boss, Wadal
Forkortelser som brukes under rangering av hundene:
FMR = Fuglearbeid med reis
FUR = Fuglearbeid uten reis
SL = Slått på fugl
SJ = Sjanse på fugl
TS = Tomstand
Etter en lang oppstigning ligger det åpne høyfjellsterrenget foran oss, og jakten vil i
hovedsak foregå mot barflekker og værbitt glissen fjellbjørk. Føret er såkalt turboføre med et
lite lag styresnø på senvinterskaren. Vi ser fram mot en fartsfylt finale.
1 runde 15 minutter slipptid
1. Slipp – IS Mirakel mot IS Abelour
På turboføre og i åpent landskap jakter begge hundene glimrende, Mirakel settes over på
noe bedre reviering av terrenget gjennom slippet. Mirakel over Abelour.
1. IS Mirakel
2. IS Abelour
2. Slipp – ES Nansen mot GS Fram
I samme terrengtype som foregående slipp, tar Fram straks føringen og jakter utmerket.
Nansen holder og høyt klassenivå søksmessig, men blir noe på etterskudd. Nansen blir borte
men finnes i stand i anvist terreng. Fører kommer til, på ordre går Nansen villig fram uten og
presentere fugl. 2 overflyvende ryper er observert under slippet. Fram over Nansen.

1. IS Mirakel
2. IS Abelour
3. GS Fram
4. ES Nansen, TS
3. Slipp – P Paco mot IS Vår
I fortsatt åpent terreng tar Vår straks føring i slippet og jakter utmerket. Paco blir noe åpen i
søket fra start, men revierer etterhvert noe tettere. Mot slutten av slippet observeres Paco i
stand i en fjellside med innbydende barflekker. Da fører og dommer er på vei opp til Paco,
reiser han selvstendig rype utenfor jaktbart hold og forfølger friskt. Vår over Paco som utgår.
1. IS Mirakel
2. IS Abelour
3. GS Fram
4. ES Nansen, TS
5. IS Vår, SL
4. Slipp – IS Emilie mot IS Hugo Boss
Hugo tar straks føringen og jakter stort og systematisk i noe uoversiktelig terreng. Emillie
kommer på etterskudd og har noen sterke markeringer på venstre flanke. Emilie blir for
inneffektiv mot slutten av slippet og holder ikke klassenivå. Hugo over Emilie som utgår.
1. IS Mirakel
2. IS Abelour
3. GS Fram
4. IS Hugo Boss
5. ES Nansen, TS
6. IS Vår, SL
5. Slipp – B Lisa mot IS Pippi
Begge starter ut i kolosal fart med Lisa som den førende pga et brilijant søksopplegg. Vi går
forsatt i åpent og glissent landskap med forlokkende barflekker i terrenget. Pippi blir noe
ensidig gjennom slippet. Lisa fester stand langt ute men løser raskt ut igjen. Pippi kommer
inn i samme område og kaster seg i stand, Lisa sekunder spontant. Førere kommer til og
Pippi går villig fram på ordre uten å presentere fugl. Det slippes på og Lisa går over en kant,
der hun senere finnes i en stram stilfull stand. På ordre reiser hun villig og presist ryper, hun
er komplett rolig i oppflukt og skudd. Lisa utreder erfarent og apporterer korrekt. Lisa over
Pippi.
1. B Lisa, fmr
2. IS Mirakel
3. IS Abelour
4. GS Fram
5. IS Hugo Boss
6. ES Nansen, TS
7. IS Vår, SL
8. IS Pippi, SL, TS

6. Slipp – ES Yrja mot P Paco
Straks etter slipp trekker begge hundene an, og fester hver sin selvstendige stand i samme
område. Førere kommer til, det letter ryper presist foran hundene, og begge forfølger friskt.
Begge utgår.
1. B Lisa, fmr
2. IS Mirakel
3. IS Abelour
4. GS Fram
5. IS Hugo Boss
6. ES Nansen, TS
7. IS Vår, SL
8. IS Pippi, SL, TS
7. Slipp - IS Bris mot GS Boss
Bris tar straks føringen i slippet og jakter utmerket i anvist terreng. Boss jobber på fot i
skogkant på høyre flanke, og fester stand. Bris blir kaldt inn og da fører er på vei ned til Boss
løser han ut. Bris slippes på, og på nytt fester Boss stand lenger frem i terrenget. Bris holdes
på nytt. Boss løser igjen ut sin stand når fører er på vei. Senere støkker Boss rypeflokk som
han respekterer kontant. Senere letter ytterligere en rype i område Boss befinner seg. Boss
blir for inneffektiv søksmessig og har sine sjanser slik at han avsluttes for i dag. Bris over Boss
som utgår.

Rangering etter første runde :
1. B Lisa, fmr
2. IS Mirakel
3. IS Abelour
4. GS Fram
5. IS Hugo Boss
6. ES Nansen, TS
7. IS Vår, SL
8. IS Bris, 2 x SJ
9. IS Pippi, SL, TS
Følgende hunder har forlatt oss :
P Paco
IS Emillie
ES Yrja
P Suzy
GS Boss

Oppsett runde 2 – 15 minutter slipptid.
IS Mirakel – ES Nansen
IS Abelour – GS Fram
IS Vår – IS Hugo Boss
B Lisa – IS Bris
IS Pippi som oddehund.
8. Slipp – IS Mirakel mot ES Nansen
I samme åpne terrengtype som foregående slipp holder begge høyt klassenivå søksmessig.
Mirakel fører slippet på større format. Nansen finnes i stand. Fører kommer til og Nansen går
villig fram på ordre uten å presentere fugl. Mirakel går over en kant lengre framme i
terrenget, det letter en stor rypeflokk i området uten at situasjone kan bedømmes. I samme
øyeblikket observeres Nansen i stand lenger bak i terrenget. Fører og dommer kommer til,
Nansen går villig fram på ordre uten å presentere fugl. Mirakel over Nansen som utgår, pga 3
x tomstand og en sjanse på fugl.
1 IS Mirakel
9. slipp – IS Abelour mot GS Fram
Begge jakter utmerket med Fram i føring med bedre reviering av anvist terreng. Fram fester
stand langt fremme. Da fører og dommere er på vei reiser Fram selvstendig ryper utenfor
jaktbart hold. Fram utgår. IS Vår settes på. Det veksles om føringen gjennom slippet, og
hundene settes likt.
1 IS Mirakel, SJ
2 IS Abelour, SLF
3 IS Vår, SLF
10. slipp – B Lisa mot IS Hugo Boss
Lisa tar straks føringen og har oppvisning i hvordan jakte met et stort format og samtidig
reviere terrenget på beste måte. Hugo Boss holder også meget høyt klassenivå, men blir på
etterskudd i slippet. Lisa trekker an og fester stand langt oppe i ei li med barflekker. Fører
kommer til og to ryper letter presist foran Lisa, som er komplett rolig i oppflukt og skudd.
Lisa utreder erfarent. Lisa over Hugo Boss.
1 B Lisa, FMR, FUR
2 IS Mirakel, SJ
3 IS Hugo Boss, SLF
4 IS Abelour, SLF
5 IS Vår, SLF

11. slipp – IS Bris mot IS Pippi
Begge jakter kolosalt stort i side/ medvind i åpent lende. Bris blir borte på høyre flanke, hvor
hun senere finnes i stand i anvist terreng. Fører kommer til og på ordre reiser Bris villig og
presist rype, komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Bris over
Pippi som utgår pga at hun har hatt nok sjanser og en tomstand.

Rangering etter 2. runde:
1 B Lisa, FMR, FUR
2 IS Bris, FMR, 2xSJ
3 IS Mirakel, SJ
4 IS Hugo Boss, SLF
5 IS Abelour, SLF
6 IS Vår, SLF
Hunder som har forlatt oss i 2. runde :
ES Nansen
GS Fram
IS Pippi

Oppsett 3. runde – 10 minutter slipptid.
IS Vår – IS Abelour
IS Hugo Boss – IS Mirakel
IS Bris – B Lisa
12. slipp – IS Vår mot IS Abelour
Vi beveger oss nå laverer nedover i terrenget, og vi kommer inn i et svært innbydende
område med mer vegetasjon og barflekker. Begge holder høyt klassenivå med Vår i føring på
bedre terrengdekning. Vår over Abelour.
1 IS Abelour, SLF
2 IS Vår, SLF
13. slipp – IS Hugo Boss mot IS Mirakel
Begge jakter fortsatt utmerket med Mirakel i føring gjennom slippet.
Mirakel over Hugo Boss.
1 IS Mirakel, SJ
2 IS Hugo Boss, SLF
3 IS Abelour, SLF
4 IS Vår, SLF

14. slipp – IS Bris mot B Lisa
Lisa tar straks føring i slippet med et eminent søksopplegg. Bris går også utmerket og fester
stand. Fører kommer til og på ordre reiser Bris villig og presis rype. Komplett rolig i oppflukt
og skudd. Utreder erfarent. Hundene samles og det slippes på. Nå er det Lisa som fester
stand. Fører kommer til og Lisa reiser djervt og presis rype, komplett rolig i oppflukt og
skudd. Utreder erfarent. Et fantastisk fuglearbeid med skyhøyt klassenivå. Hundene har slått
hverandre på fugl i slippet, Lisa settes over pga nevnte fuglearbeid samt et fabelaktig
søksopplegg.

Dagen er over med følgende resultater:
B Lisa – 1VK/Finale m Cacit, En særdeles fremragende søker og viltfinner som har funnet og
behandlet rype på beste måte i alle sine tre slipp.
IS Bris – 2VK/Finale, en overskuddshund som har bragt fugl for skudd på beste måte ved to
anledninger i dag. Ubenyttede sjanser på fugl plasserer henne som nr 2.

Vi takker for tilliten med å dømme denne finalen, i strålende vær, åpent fjellterreng og på
turboføre som holdt hele dagen.
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