VK Våvatn 9.april 2016
Orkla JFF arrangerte sin Våvatn-prøve i strålende solskinn helgen 9.- og 10. april. Parkettføre med litt
nysnø og noen minusgrader fra morgenen av. Etter hvert ble det bløtere- og tildels gjennomslagsføre
for hundene – spesielt i solhellingene.
Det ble en fantastisk dag på Slettfjellet der hele 16 av de 20 deltakende hundene hadde fuglearbeid
på denne en-dags VK-en.
Deltakere:
IS Lux, Nina Nordby Kjelsberg
GS Qaxzig, Kenneth Bjørnstad
ES Tutta, Roger Størseth
ES Tori, Jarl Strømdahl
P Rocket Man, Eva Solli
B Buster, Geir H Ingdal
IS Cazi, Henning Loe
B Rita, Alf Birger Skinstad
P Lykke, Helge Skagen
IS Indie, Daniel Bjerkmo
IS Noah, Pål Bygdås
P Dog, Petter Wikdahl
B Tyri, Geir H Ingdal
IS Teddy, Frode Nordskag
ES Xavier, Bernt M Sandsør
GS Ima Charm, Nina Nordby Kjelsberg
ES Memo, Petter Eriksen
GS Hollywood, Rolf Bye
GS Vanilla, Trine Frøseth Nielsen
SV Isi, Geir Sve
1.Runde 15.minutter:
1.Slipp:
IS Lux – GS Qaxzig
I et litt småkupert terreng med litt furuskog tar Qaxzig straks føringen på det meget lettløpte føret.
Qaxzig får bra med terreng med seg, men er litt unødvendig inne hos fører og «stempler». Lux på sin
side virker ikke å være helt på i dag. Blir litt kontrollerende og ellers opptatt av å markere mye.
Qaxzig over Lux som utgår.
Rangering: GS Qaxzig
2.Slipp:
ES Tutta – ES Tori
Tutta forsvinner rett etter slipp. Tori jakter noe småskårent foran oss i god kontakt med fører. Vi ser
Tori feste stand i kanten av et høydedrag. Når vi nærmer oss letter ryper presist foran Tori, som
dessverre også letter og forfølger disse . Tutta er fortsatt borte etter ti minutter av slippet. Begge
utgår.
Rangering: GS Qaxzig

3.Slipp:
P Rocket Man – B Buster
Buster tar føringen i slippet, men vi ser Rocket Man feste en kort stand på høydedrag foran oss. Rype
letter og Rocket Man forfølger. Det har bare gått fem minutter og Buster får ny makker.
4.Slipp:
B Buster – IS Cazi
Begge jakter nå meget godt der terrenget åpner seg mer og vi får god oversikt. Hundene veksler om
føringen i mot-sidevinden. Vi ser Cazi feste stand langt ute. Når fører akkurat har kommet innom
skuddhold letter rype presist foran Cazi. Hun er akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder og
apporterer greit. Cazi over Buster.
Rangering: IS Cazi FUR, GS Qaxzig, B Buster slått to ganger,
5.Slipp:
P Lykke – B Rita
Rita tar føringen og jakter meget bra i høyt tempo. Lykke jakter også meget bra, men kommer noe på
etterskudd. Vi ser Rita ta stand nede på en flate. Lykke kommer inn fra siden lenger frem og fester
stand 20 meter foran Rita. Rita avanserer da til ny stand og hundene står nå side om side mot en
liten furuklynge. Når førerne nærmer seg reiser hundene selvstendig og begge forfølger friskt. Begge
utgår.
Rangering: IS Cazi FUR, GS Qaxzig, B Buster slått to ganger,
6.Slipp:
IS Noah – IS Indie
Noah kommer bort for oss rett etter slipp, mens Indie jakter meget bra i bratt og uoversiktlig terreng
i god kontakt med fører. Slippet stoppes etter 12 minutter da vi får telefon om at Noah har blitt med
noen av de «utslåtte» ekvipasjene ned. Indie over Noah som utgår.
Rangering: IS Cazi FUR, IS Indie, GS Qaxzig, B Buster slått to ganger,
7.Slipp:
P Dog – B Tyri
Begge starter opp meget bra i ei bratt li med en del dalsøkk. Tyri tar etter hvert over føringen. Tyris
fører melder stand på makker. Han står ute på en kant mot et lite dalsøkk. På ordre går han noe
forsiktig fram til ny stand et par meter ned i den bratte kanten. Der er det tungt gjennomslagsføre.
Fører og dommer prøver å følge på, mens Dog står der letter to ryper presist foran Dog som er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Like før innkalling finnes Tyri i stand bak en liten furu.
Når vi kommer til reiser Tyri raskt og effektivt en løpende rype. Hun er helt rolig i oppflukt og skudd.
Utreder fint, men slurver litt med apporten. Tyri over Dog.
Rangering: IS Cazi FUR, B Tyri FMR og slått, P Dog FUR og slått, IS Indie, GS Qaxzig, B Buster slått to
ganger,
8.Slipp:
ES Xavier – IS Teddy
Begge starter meget bra i tung li. Xavier revierer meget bra i god kontakt med fører. Teddy noe mer
åpent. Når vi kommer over kanten jakter Xavier glimrende for oss på store åpne områder. Teddy er
borte- og blir borte. Xavier over Teddy som utgår.
Rangering: IS Cazi FUR, B Tyri FMR og slått, P Dog FUR og slått, ES Xavier, IS Indie, GS Qaxzig, B Buster
slått to ganger,

9.Slipp:
ES Memo – GS Ima Charm
Memo viser oss et glimrende medvindssøk på de åpne flatene på Slettfjellet. Ima Charm jakter også
meget bra, men kommer her på etterskudd. Vi ser Memo feste stand langt ute på bart fjell. Når
dommer og fører kommer til ser vi rypene strekke hals i sola rett foran Memo. På ordre reiser Memo
kontrollert og presist og han er komplett rolig i oppflukt og skudd. Han utreder og apporterer flott.
Memo fortsetter sitt glimrende søk slippet ut. Memo over Ima Charm.
Rangering: ES Memo FMR, IS Cazi FUR, B Tyri FMR og slått, P Dog FUR og slått, ES Xavier, IS Indie, GS
Qaxzig, GS Ima Charm slått, B Buster slått to ganger,
10.Slipp:
GS Hollywood – GS Vanilla
Vi snur nå i terrenget og skal over noen bratte kanter og inn over et lite islagt vann. Vanilla forsvinner
ned på venstre kant, mens Hollywood drar seg inn over det lille vannet. Vi ser Hollywood feste stand
på den andre siden av vannet. Samtidig blir det meldt stand på Vanilla nede på venstre kant. Når
fører kommer fram til Hollywood letter det en rype presist foran hunden som er komplett rolig i
oppflukt og skudd. Hun utreder og apporterer flott. Når fører og dommer kommer frem til Vanilla så
reiser hun en rype djervt og presist. Hun utreder og apporterer flott. Vi samler hundene igjen og
slipper på – på likt. Begge hundene jakter da meget godt bortover en åsside. Vanilla over Hollywood.
Rangering: ES Memo FMR, GS Vanilla FMR, IS Cazi FUR, GS Hollywood FUR, B Tyri FMR og slått, P Dog
FUR og slått, ES Xavier, IS Indie, GS Qaxzig, GS Ima Charm slått, B Buster slått to ganger,
11.Slipp:
SV Isi – GS Qaxzig (2 runde)
Nå åpner terrenget seg noe mer igjen og vi jakter oss over et dalsøkk. Qaxzig jakter nå glimrende og
fører slippet klart, foran Isi som også jakter godt, men hun er noe åpen i slagene. Vi ser Isi forsvinne
over en kant. Qaxzig revierer glimrende bortover den samme kanten. Vi ser han jobbe seg inn mot et
bart område. Der fester han stand ut mot kanten. Vi dommere velger å holde oss nedenfor kanten,
mens føreren sliter seg opp. Når han kommer til reiser Qaxzig djervt og presist en rype og han er
komplett rolig i oppflukt og skudd. Han utreder og apporterer ok. Samtidig kommer fører Isi og
melder stand på Isi. Hun står et lite stykke bak den kanten og reiser kontrollert og presist to meget
trykkende ryper. Isi er helt rolig i oppflukt og skudd og hun utreder og apporterer erfarent. Qaxzig
over isi.
Rangering etter 1. runde: Rangering: ES Memo FMR, GS Vanilla FMR, IS Cazi FUR, GS Hollywood FUR,
SV Isi FMR litt minus på søk, B Tyri FMR og slått, P Dog FUR og slått, ES Xavier, IS Indie, GS Qaxzig, GS
Ima Charm slått, B Buster slått to ganger,
Rangering 2 runde: GS Qaxzig FMR,
2.Runde 15 minutter:
12.Slipp:
B Buster –IS Indie
Buster tar føringen og jakter meget bra utoveren en åsrygg som ender mot en bratt dal. Indie er også
godt med på notene. Vi finner Buster i stand nede i siden på denne åsryggen. Indie kommer inn,
nedenfra og fester stand foran Buster uten å se Buster. Førerne har ingen mulighet til å komme ned
og eventuelt stoppe Indie så vi velger å la Buster reise på litt avstand. Indie blir selvsagt med på
moroa. To ryper tar til vingene presist foran hundene. Buster roes i oppflukt og skudd, mens Indie
dessverre blir med for langt og utgår. Slippet er over etter ti minutter da Buster har fem minutter

ekstra fra første runde. Buster over Indie som utgår.
Rangering: GS Qaxzig FMR, B Buster FMR + slått to ganger,

13.Slipp:
IS Cazi – P Dog
Vi snur nå retning ute på denne åskanten og drar oss opp en dal. Cazi sliter litt med å komme seg
skikkelig i gang, mens Dog slår seg ned i dalsiden og støkker en rype. Senere kommer Dog opp og han
blir da en del opptatt av makker, Cazi jakter brukbart, men virker noe tung. Cazi over Dog som utgår.
Rangering: GS Qaxzig FMR, IS Cazi FUR + sjanse + litt minus på søk, B Buster FMR + slått to ganger,
14.Slipp:
ES Xavier – B Tyri
Vi jakter oss nå oppover en delvis bratt dalside. Begge hundene jakter glimrende med Tyri hakket
foran. Vi ser Tyri ta stand oppe på en kant. Når vi kommer til reiser Tyri djervt og effektivt og en rype
som ligger i dokk holder på å ende i hundekjeften. Tyri er helt rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder
flott. Senere jakter begge glimrende. Vi ser Xavier forsvinne over en kant, etter en stund forsvinner
Tyri over samme kant. Fører av Xavier melder stand og når vi kommer til står Xavier nedover i en
bratt kant, med Tyri sekunderende en 20 meter bak, Vi venter til Tyris fører er på plass. Xavier får
beskjed om å reise på avstand og det skjer kjapt, djervt og effektivt. Han utreder og apporterer
glimrende. To meget gode hunder hvor Tyri settes hårfint foran.
Rangering: GS Qaxzig FMR, B Tyri 2 FMR + 2 ganger slått, ES Xavier FMR + slått, IS Cazi FUR + sjanse +
litt minus på søk, B Buster FMR + slått to ganger,
15.Slipp:
GS Ima Charm – GS Hollywood
Nå har vi ren medvind bortover en dalside. Hollywood fører slippet, men blir noe ensidig på høyre
flanke. Ima Charm er litt på etterskudd, men hun revierer begge sidene. Like før slutt finnes Ima
Charm i stand rett mot oss mot en liten busk. Rype letter presist foran Ima Charm som er rolig i
oppflukt og skudd. Hun utreder og apporterer flott. Ima Charm over Hollywood.
Rangering: GS Qaxzig FMR, B Tyri 2 FMR + 2 ganger slått, ES Xavier FMR + slått, IS Cazi FUR + sjanse +
litt minus på søk, GS Ima Charm FUR + slått, GS Hollywood FUR + slått, B Buster FMR + slått to
ganger,
16.Slipp (7,5 min)
ES Memo – GS Vanilla
Begge jakter glimrende i medvinden og veksler om føringen. De settes likt.
17.Slipp (7,5 min)
GS Vanilla – SV Isi
Det er fortsatt medvind og begge jakter glimrende med Vanilla hakket foran.
18.Slipp (7,5 min)
ES Memo – SV Isi
Begge jakter fortsatt glimrende i med-sidevind og til dels bratte lier med tungt gjennomslagsføre.
Memo fører slippet.
Rangering: ES Memo FMR, GS Vanilla FMR, GS Qaxzig FMR, SV Isi FMR, B Tyri 2 FMR + 2 ganger slått,
ES Xavier FMR + slått, IS Cazi FUR + sjanse + litt minus på søk, GS Ima Charm FUR + slått, GS
Hollywood FUR + slått, B Buster FMR + slått to ganger,

Vi velger å avslutte en fantastisk flott dag etter to runder. Vi har hatt med oss en rekke glimrende
hunder og det var kun hårfine marginer som skilte hundene. Vi endte opp med følgende liste:
10.plass B Buster meget godt søk, djervt fuglearbeid med presis reis, men slått to ganger.
9. plass GS Hollywood meget godt søk et fuglearbeid uten reis og slått en gang – av nummer åtte.
8. plass GS Ima Charm meget bra søksmessig, et fuglearbeid uten reis og slått en gang.
7. plass IS Cazi litt minus søksmessig, et fuglearbeid uten reis og en sjanse.
6.VK til ES Nyheimgutens Xavier. Glimrende søksmessig og et vanvittig flott fuglearbeid, pluss slått en
gang i fugl.
5.VK til B Tyri en glimrende søker med meget høy intensitet. To flotte fuglearbeider med djerv reis,
men også slått to ganger i fugl.
4.VK til SV Tareskogens Isi en meget god søker, et flott kontrollert fuglearbeid med reis.
3.VK til GS Zettertjärns Qaxig som hadde et glimrende andre slipp og et topp jaktmessig fuglearbeid.
2.VK m/CK til GS Zettertjärns Vanilla en glimrende søker med et flott fuglearbeid.

1.VK m/CK til ES Tarpan`s Memo – en blendende søker med et flott fuglearbeid.
Vi takker for oppdraget og ikke minst sporty deltakere.
Mvh dommerne Lars Winum og Roy Allan Skaret.

Her er de ti med fuglearbeid og dommerne etter at 2.runde var unnagjort

