
UNGHUND GRAND PRIX 1.10.2016 
Rapport skrevet av prøveleder, Halvor Ramtoft 
 

 
 
De fire dommerne, Mads Hanssen, Stian Henriksen, Svein Borgen og Thor B Sagland, 
satte seg ned etter dag 1 og gikk nøye gjennom hver enkelt av dagens prestasjoner og kom frem til 
følgende rangering før dag 2; 
 
1. ES Sjakk - Utmerket søker 
2. B Amie - solide søkskvaliteter 
3. IS Brava - Utmerket søker + sjanse 
4. ES Cava - Utmerket søker + sjanse 
5. ES Emil - meget god søker + sjanse 
6. ES Ram - meget god søker + sjanse 
7. SV Iver - Kraftfull, åpen søker + tomstand 
8. ES Django - meget god søker + sjanse 
9. P Ida - meget god søker + sjanse + tomstand 
10. IS Filippa - meget god søker, må manes på 
11. P Wilma - meget god søker, sjanse + tomstand 
12. GS Jessica - meget god søker, 2x sjanse + tomstand 
 
Det er små nyanser mellom hundene, ingen meg godkjent fuglarbeid som er kriteriet for premie, så 
i dag stiller de alle med tilnærmet like kort - spennende. 
 

Runde: 2   Dag: 2   Tid: 01/10   Sted: BOSSBØEN ØST-VEST 

Nr Kl Rase Navn Fører

1 UK1 Pointer Lyngmyras Wilma Pedersen, Helge

2 UK1 Engelsk Setter Jakthaugens Ram Grandal, Gunvor Rustad

3 UK1 Pointer Mukampen's Ar Emil Rudi, Håvard Otto

4 UK1 
Vorstehhund 

Strihåret 
Munkefjellets Vill Iver Imshaug, Ellen Marie

5 UK1 Irsk Setter Filippa Storegjerde, Andreas

6 UK1 Pointer Mukampen's Ar Ida Rudi, Håvard Otto

7 UK1 Engelsk Setter Valera's Sjakk Steen, Petter

8 UK1 Breton 
Kvikksteps B-Mon 

Amie
Løken, Morten

9 UK1 Engelsk Setter 
Mr. Tf Django Av 

Alstedlund
Risnes, Finn Anders

10 UK1 Gordon Setter Troldmarkens Jessica Albrigtsen, Rune

11 UK1 Engelsk Setter Cava Av Skåpleinun Hansen, Svein Oddvar

12 UK1 Irsk Setter Brava Storgjerde, Andreas



Været i dag ser svært lyst ut, solen skinner, lett bris - perfekt jaktvær, i dag må vel fuglen 
samarbeide? 
Ut fra kritikken jeg har fått velger jeg å skrive hver enkelts hund kritikk etter startlisten ovenfor, 
men fører opp premie vinnerne til slutt. 
 
Amie- Sjakk, Sjakk fører slippet på bedre dybde og bredde og jakter utmerket, Amie noe 
stikkende i sitt søk. Stand Sjakk uten resultat. Sjakk over Amie. 
 
Amie-Ida, Veksler om føringen. Amie overtar når Ida forsvinner. Amie stand uten resultat. Amie 
over Ida som utgår 
Amie-Ram, Ram fører på større format, rype letter i anvist terreng, Ram over Amie 
 
Brava-Cava, Hundene veksler om føringen, dommer støkker rype, Cava støkker rype.  
Begge utgår pga for mange sjanser 
 
Emil-Iver, Emil tar føringen på bedre dybde og bredde og jakter utmerket. Emil over Iver. 
Emil-Ram, Begge jakter utmerket, Emil over på noe bedre dybde. Stand på Emil uten resultat. 
Emil-Sjakk, begge jakter glimrende, Sjakk over Emil på noe større format. 
Emil-Ram, Veksler om føringen, etterhvert overtar Ram. Stand på Ram som reiser villig og presist 
rype, RIOS, Ram over Emil. 
 
 
Django-Jessica, Jessica fører slippet på større format, det letter rype i anvist terreng. Django over 
Jessica som utgår med for mange minus. 
Django-Ida, Ida tar føringen på bedre bredde og framdrift, Ida over Django 
Django-Sjakk, like etter slipp, stand på Sjakk som reiser djervt og presist rype, ROIS, utreder, Sjakk 
over Django som utgår 
 
Ida-Filippa, Ida fører på bedre format, Stand på Filippa, blir meget forsiktig, går på til ny stand, 
nekter å reise og avsluttes. Ida over Filippa 
Ida-Iver, Begge jakter meget godt, Ida fører på bedre kontakt. Stand på Iver som reiser rype villig 
og presist. RIOS, utreder. Senere ny stand på Iver, uten resultat. 
Ida-Amie, Veksler om føringen. Amie overtar når Ida forsvinner. Amie stand uten resultat. Amie 
over Ida som utgår 
 
Filippa-Ida, , Ida fører på bedre format, Stand på Filippa, blir meget forsiktig, går på til ny stand, 
nekter å reise og avsluttes. Ida over Filippa 
 
Wilma-Ram, Ram fører slippet på bedre dybde og bredde og jakter utmerket. Ram over Wilma 
som utgår. 
 
Jessica-Django, Jessica fører slippet på større format, det letter rype i anvist terreng. Django over 
Jessica som utgår med  for mange minus. 
 
Sjakk-Amie, Sjakk fører slippet på bedre dybde og bredde og jakter utmerket, Amie noe stikkende 
i sitt søk. Stand Sjakk uten resultat. Sjakk over Amie 
Sjakk-Django, like etter slipp, stand på Sjakk som reiser djervt og presist rype, ROIS, utreder, Sjakk 
over Django som utgår 
Sjakk-Emil, begge jakter glimrende, Sjakk over Emil på noe større format. 



Sjakk-Iver, Sjakk fører slippet på bedre dybde og bredde, jakter utmerket, rype letter i anvist 
terreng. Sjakk over Iver 
En topp hund som tildeles 1. premie UNG HUND GRAND PRIX 2016 
 
Iver-Emil, Emil tar føringen på bedre dybde og bredde og jakter utmerket. Emil over Iver. 
Iver-Ida, Begge jakter meget godt, Ida fører på bedre kontakt. Stand på Iver som reiser rype villig 
og presist. RIOS, utreder. Senere ny stand på Iver, uten resultat. 
Iver-Ram, Ram fører på bedre reviering, Ram over Iver 
Iver-Ram,, Iver fører på bedre intensitet, Stand på Iver som reiser rype villig og presist RIOS, 
Iver over Ram 
Iver-Sjakk, Sjakk fører slippet på bedre dybde og bredde, jakter utmerket, rype letter i anvist 
terreng. Sjakk over Iver 
IVER en stor flott jeger og tildeles 2. premie UNG HUND GRAND PRIX 2016 
 
Ram-Wilma, Ram fører slippet på bedre dybde og bredde og jakter utmerket. Ram over Wilma 
som utgår. 
Ram-Emil, Begge jakter utmerket, Emil over på noe bedre dybde. Stand på Emil uten resultat. 
Ram-Iver, Ram fører på bedre reviering, Ram over Iver 
Ram-Emil, Veksler om føringen, etterhvert overtar Ram. Stand på Ram som reiser villig og presist 
rype, RIOS, Ram over Emil. 
Ram-Amie, Ram fører på større format, rype letter i anvist terreng, Ram over Amie 
Ram-Iver, Iver fører på bedre intensitet, Stand på Iver som reiser rype villig og presit RIOS, 
Iver over Ram 
RAM har vist sine jaktlige egenskaper og tildeles 3. premie UNG HUND GRAND PRIX 2016 
 
I tillegg til selve UGP løpet arrangerer vi for deltakerne en frivillig apport konkurranse. I år glemte 
selvfølgelig prøvelederen (les Halvor) å sende med dommerne rypa ut i fjellet, slik at det ble opplyst 
at de som ønsket å være med skulle møte bak Raulands Akademiet etter endt prøvedag. 
Tross lokke om flotte premier stilte bare 2 deltakere opp, og det var 
Engelsk Setter  Jakthaugens Ram Grandal, Gunvor Rustad 

Vorstehhund Strihåret  Munkefjellets Vill Iver Imshaug, Ellen Marie 

Må få lov å si et par ord om den ene sporty deltakeren, Gunvor (med stooor G) 
Hun begynte  med jaktprøve som pensjonist, og nå snart 71 år gammel stiller hun opp og hamler 
opp med de mest garvede jaktprøve deltakerne en kan tenke seg, rett og slett imponerende.. 
 
Vel, apport konkurransen var i gang, og Per Gudmund Foss var dommer. Jeg tenkte i mitt stille 
indre at Vorsteren måtte vise hva sitt rykte var god for, men nei, ikke denne gang, for seieren gikk 
med grei margin til: 
VINNER UNG HUND GRAND PRIX APPORT KONKURRANSE 2016 
ES Jakthaugens Ram, e/f Gunvor Rustad Grandal. 
 
Prøveleder takker alle de flott deltakerne for innsatsen, de velvillige dommerne som kom fra 
Stavanger i sørvest til Finnsnes i Nord, og ikke mist de arbeidsomme medhjelperne i 
prøvesekretariatet Terje Hessvik og Toruf Eriksen, og for ikke å glemme de imøtekommende 
grunneierne. 
Halvor Ramtoft, prøveleder. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


