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1. Slipp: ES Kila – IS Shadow
Begge starter friskt ut med Shadow i føringen, da han har noe bedre format. Kila
kommer inn mot en øy med vegetasjon på stubben og har flere sterke markeringer som
ender opp i en stram stand. På ordre går Kila frem og justerer seg til ny stand før hun
reiser fasan villig og presist. Rolig i oppflukt og skudd (RIOS). Utreder bra og
apporterer OK. Utover i slippet veksles det om føringen før Kila overtar mot slutten
med bedre terrengdekning.
Kila over Shadow
Kila, fuglearbeid med reis (fmr)
Shadow, slått (sl)
2. Slipp: GS Sara – GS Toto
To friske søkere som jakter utmerket i det anviste terrenget. De veksler om føringen fra
start, men utover i slippet overtar Sara med noe bedre plan og terrengdekning.
Sara over Toto
Kila, fmr
SarToto
Shadow, sl

3. Slipp: ES Mozard – IS Vita
Begge starter ut i tett biotop og jobber i denne med god intensitet. Når de kommer ut i
mer åpent terreng klarer de ikke å ta godt nok tak og begge avsluttes etter 10 minutter.
Begge utgår
Kila, fmr
Sara
Toto
Shadow, sl
4. Slipp: IS Queen – P Flintstone
Begge starter noe forsiktig, men kommer i gang og jakter i det anviste terrenget med
med god intensitet. Utover i slippet er Flintstone i føringen med noe bedre
terrengdekning. Queen vegrer seg for å gå inn i tett biotop og slår seg stadig ut på mer
lettgåtte områder. Queen finnes i stand helt mot slutten av slippet. På ordre går hun
villig på uten å presentere fugl.
Flintstone over Queen som utgår

Kila, fmr
Sara
Toto
Flintstone
Shadow, sl
5. Slipp: B Lisa – ES Vip
Begge starter ut i stor fart og veksler om føringen i et krevende og noe uoversiktlig
terreng. Terrenget avsøkes erfarent med høy intensitet slippet gjennom. Mot slutten av
slippet blir Vip borte i et område med hus og hager, men kommer inn rett etter kobling.
Lisa over Vip

Kila, fmr
Lisa
Sara
Toto
Vip
Flintstone
Shadow, sl
6. lipp: B Tirli – IS Vestavind
Hundene får utdelt et vanskelig og uoversiktlig terreng med mye tett vegetaasjon.
Begge løser dette på en svært fornuftig måte og jakter utmerket. Vestavind har allikevel
noe bedre plan og settes over i slippet.
Vestavind over Tiril
Kila, fmr
Vestavind
Tiril
Lisa
Sara
Toto
Vip
Flintstone
Shadow, sl
7. Slipp: P Kalle – ES Lykke
Begge starter friskt ut og har et søk av høyt klassenivå. De veksler om føringen i store
deler av slippet med Lykke litt foran med noe bedre plan. Helt mot slutten av slippet
letter en fasan i anvist terreng som begge hundene har en sjans på.

Lykke over Kalle
Kila, fmr
Vestavind
Tiril
Lisa
Sara
Toto
Vip
Flintstone
Lykke, sjanse (sj)
Kalle, sj
Shadow, sl

8. lipp: ES Østavind – IS Bris
Begge starter ut i stor fart og jakter med høy intensitet i et spennende område.
Søksmessig veksler de om føringen de første minuttene. Bris finnes i stand på stubben.
Når fører kommer til justerer hun seg til ny stand. Når fører ber om reis letter fasan
presist foran Bris, RIOS. Utreder og apporterer prima. Begge hundene slippes på og
etter kort tid finnes Bris på nytt i stand. På ordre reises fasan kontrollert og presist.
RIOS.
Bris over Østavind som utgår
Bris, fmr + fuglearbeid uten reis (fur)
Kila, fmr
Vestavind
Tiril
Lisa
Sara
Toto
Vip
Flintstone
Lykke, sjanse (sj)
Kalle, sj
Shadow, sl
9. Slipp: ES Sam – IS Guinness
Sam tar straks føringen i slippet og holder denne slippet gjennom. Begge kunne ha hatt
bedre plan og kontinuitet i søket, men holder klassenivå. Sam finnes i stand. Når fører
kommer til springer fasan ut til siden og letter. RIOS, utreder OK og godkjent apport
selv om denne kunne ha vært gjort mer effektivt.
Sam over Guinness

Rangering etter første runde:
Bris, fmr + fur
Kila, fmr
Sam, fur
Vestavind
Tiril
Lisa
Sara
Toto
Vip
Flintstone
Lykke, sjanse (sj)
Kalle, sj
Shadow, sl
Guinness, sl
Utgår:
Mozard, Vita, Queen, Østavind

2. runde
10. Slipp: ES Kila – GS Sara
Begge bekrefter sine meget solide søkskvaliteter fra første runde og avsøker det anviste
terrenget utmerket. Kila settes hårfint over på grunn av litt bedre dekning av tett biotop.
Kila, fmr
Sara
11. Slipp: IS Shadow – GS Toto
Toto tar føringen i slippet og dekker terrenget i store fine slag på stubben og erfaren
dekning av kanter og tett vegetasjon. Shadow går også bra, men blir noe åpen og
perifer. Toto støkker stort rapphønskull på stubben i et område Shadow også har vært.
Shadow er nå slått, har hatt en meget god sjanse og får litt minus på søk så for han
ender dagen her.
Toto over Shadow som utgår
Kila, fmr
Sara
Toto, sj
12. B Lisa – P Flintsone
Lisa tar straks føringen i slippet og jakter meget bra. Lisa fester stand, på ordre går hun

villig på uten å presentere fugl. Mot slutten av slippet tråkker partiet opp rapphøne på
stubben. Flintsone jakter tidvis bra, men blir gjennom slippet for ujevn og utgår.
Lisa over Flintstone som utgår
Kila, fmr
Sara
Toto, sj
Lisa, tomstand (ts) + sj

13. ES Vip – B Tiril
Vip tar innledningsvis føringen i slippet over Tiril som slår seg litt tilbake, men utover i
slippet overtar Tiril med bedre plan, bredde og intensitet. Vip fester stand i kant på
stubben. På ordre går han på til ny stand. På gjentatte ordre vil ikke Vip reise og kobles
der.
Tiril over Vip som utgår.
Kila, fmr
Tiril
Sara
Toto, sj
Lisa, tomstand (ts) + sj
14. IS Vestavind – P Kalle
I et spennende område starter begge ut med høy intensitet og avsøker det anviste
terrenget meget erfarent. Vestavind støkker fasaner og er rolig. Senere jobber
Vestavind i en tett kant og støkker på nytt fasan. Til slutt letter det også en fasan i et
område Kalle befinner seg. Det skytes, men dommere har ikke sett noen stand. Med
dette ble det for mye sjanser for både Vestavind og Kalle så begge utgår.

Kila, fmr
Tiril
Sara
Toto, sj
Lisa, tomstand (ts) + sj

15. ES Lykke – ES Sam
Begge starter friskt ut og jobber med høy intensitet i det samme området som forrige
slipp avsluttet. Begge har flere sterke markeringer og pådrar seg også hver sin stand
uten resultat. Senere finnes Lykke i stand. På ordre går hun villig på uten å presentere
fugl. Hundene settes på igjen og det letter en fasan i området Sam befinner seg. Lykke

finnes på nytt i stand i et område med tett vegetasjon. På ordre reiser Lykke i etapper
og får etter meget iherdig innsats en fasan på vingene. RIOS. Under utredning letter
fasan uten at dette belastes Lykke. Når siste punktum skal settes vil imidlertid ikke
Lykke apportere og utgår. Sam henger fortsatt med, men tåler ikke noe mer.
Sam over Lykke som utgår
Kila, fmr
Sam, fur + sl + sj + ts
Tiril
Sara
Toto, sj
Lisa, tomstand (ts) + sj
16. IS Bris – IS Guinness
Bris tar straks føringen i slippet og jakter utmerket med bedre plan og terrengdekning
enn Guinness som blir noe borte i starten av slippet. Bris fortsetter slippet gjennom
med høy intensitet og settes over Guinness som kommer tilbake og avslutter meget bra.
Bris over Guinness
Rangering etter andre runde:
Bris, fmr + fur
Kila, fmr
Sam, fur + sl + sj + ts
Tiril
Sara
Toto, sj
Lisa, tomstand (ts) + sj
Guinness slått
Det er fortsatt hunder som ikke har hatt sjanse så det settes opp en tredje runde på 10
minutter.
17. Slipp: ES Kila – GS Toto
Begge fortsetter som før og viser oss fortsatt et søk av høy klasse uten at det skjer noe
mer. De settes likt i slippet.
Kila, fmr
Toto, sj
18. Slipp: B Lisa – GS Sara
To sterke søkere som fortsatt holder koken. Lisa jobber intenst i en skråning og fester
stand. Når fører kommer til reiser hun på ordre villig og presist en fasan. Komplett
rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer prima.

Lisa over Sara
Kila, fmr
Lisa, fmr + sj + ts
Toto, sj
Sara, sl
19. Slipp: IS Bris – ES Sam
Begge starter friskt ut og fortsetter et søk av høy klasse. Sam fører imidlertid slippet på
noe bedre terrengdekning. Sam jobber intenst rundt en øy med vegetasjon på stubben
og til slutt letter det rapphøns i dette området. Bris blir borte mellom hus og hager mot
slutten av slippet, men kommer inn når det er tid for innkalling. For Sam ble dette den
minusen han ikke tålte og han må dessverre utgå.
Bris over Sam som utgår
20. Kila, fmr
Bris, fmr + fur + sj
Lisa, fmr + sj + ts
Toto, sj
Sara, sl
21. Slipp IS Guinness – B Tiril
Begge starter ut på stubben i et område hvor vi mistenker at det er rapphøns. Guinness
blir veldig omstendelig og mister intensiteten i søket. Fører til Guinness tråkker opp
rapphøns. Tiril ser dette og klarer ikke å unngå fristelsen og blir med en rapphøne på
tur.
Begge utgår.

Med dette er dermed dagen slutt, da vi har hatt en lang og innholdsrik dag der alle
hundene har fått mulighet på fugl. Det er til slutt tre hunder som har klart å gjøre det
som skal til for å komme på premielisten:
1. VK m/CACIT
2. VK m/RES CACIT
3. VK

ES Kila
IS Bris
B Lisa

Dommerne takker med dette for tilliten og har hatt en fin dag i terrengene på Ener.
Hyggelige deltakere, gode hunder og både nok og ikke minst veldig sprek fugl.

Arne Kongsdal og Jørn Presterudstuen

