DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017
VK-partiet hadde fått tildelt terrenget som kalles Slettfjellet – omtrent midt oppe på Høgkjølen på
Hemnkjølen:
Følgende 19 hunder var med:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

GS Mountaineers Hollywood, Rolf Bye/Kjersti Singsaas
ES Berkjestølens Jack Bono, Tor Karlsen
SV Tareskogens Myra, Jeanette Aarsund/Øyvind Årsund
ES Storbakkens Pb Makita, Eivind Kolstad
IS US Jessie james, Knut M Barkhall
GS Svartbekken`s Orry, Kai Ivan Sterten
GS Zettertjärns Qaxig, Kenneth Løfald Bjørnstad
P Jutevatnets Mara, Leif Jan Sørli/Isa Merethe Sørli
ES Fosens Pia II, Jan Herbert Nygård
GS Østjylland`s Sr Taya, Per Jan Espeset
GS Kottumlias Aika, Marianne Myrmo
ES Vømmølfjellet`s X-Kragg, Bernt Otto Skarsvaag
ES Seterstølens Streif, Kjell Olav Svendsli
ES Dulles C Raid, Odd Arne Vikavoll
ES Tarpan`s Memo, Morten Eriksen/Petter Eriksen
GS Finnvola`s Shakira, Kai Ivan Sterten
IS Janås Hash-Tag, Knut M Barkhall
IS US Noah, Pål Bygdås
ES Jøldalens Dixie Lily, Morten Rosanoff

Det var flere plussgrader, helt vindstille og utrygt for regn da vi labbet ut i terrenget. Snø var det
ikke mye av, men det var fortsatt slik at det var skiene som ble benyttet som fremkomstmiddel,
selv om de ofte ble båret i løpet av dagen.
1.- og 2.runde 15.minutter. 3.runde 10 minutter.
1.RUNDE:
1.Slipp: Hollywood – Jack Bono
Vi starter på noen myrdrag med litt omkransende fururabber og litt skog. Jack Bono tar straks
føringen og får med seg godt med terreng i svak, svak motvind. Hollywood starter bra og har
enkelte meget gode slag, men blir etter hvert for småskåren og hun sliter med å ta skikkelig tak i
terrenget. Jack Bono over Hollywood som utgår.
Rangering: Jack Bono.
2.Slipp: Myra – Makita
Vi har nå kommet til kanten av en ås og et litt mer kulete terreng. Makita tar straks føringen i
slippet og jakter meget godt, mens Myra er noe ujevn og etter hvert virker hun noe tung og
uinspirert. Slippet stoppes etter syv minutter og Makita har da tid til gode mens Myra utgår.
Rangering: Jack Bono. (Makita ikke innrangert).

3.Slipp: Jessie James – Orry
I ett litt kulete og noe uoversiktlig terreng jakter begge to meget bra. Jessie noe stor og litt åpen,
mens Orry revierer tettere og bedre. Det er nå litt mer trekk i lufta, men fortsatt ganske så stille.
Orry vinner slippet på at han revierer bedre og viser seg mer frem i det terrenget vi har fått til
rådighet.
Rangering: Jack Bono, Orry, Jessie. (Makita ikke innrangert).
4.Slipp: Qaxig – Mara
Qaxig tar straks føringen i en noe bratt li og litt «trang dal». Mara åpner også meget bra, men blir
etter hvert litt trang og småskåren i sitt søksopplegg. Qaxig på sin side blir noe åpen mot slutten
av slippet, men det er ellers meget bra av Qaxig. Qaxig over Mara som utgår.
Rangering: Jack Bono, Orry, Qaxig, Jessie. (Makita ikke innrangert).
5.Slipp: Pia – Taya
Terrenget åpner seg nå litt og begge hundene tar skikkelig tak i dalsiden de har å jobbe med. Det
har nå blitt litt mer vind og regnet har begynt å falle ned over oss. Taya blir noe åpen og litt
ensidig i starten, mens Pia revierer flott foran oss. I det tiden er ute er begge hundene borte. Og
like etter finnes Pia i stand nedenfor en kant, med Taya sekunderende litt i mot henne. Når fører
kommer til letter to ryper presist foran Pia som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Pia utreder
erfarent og apporterer flott. Pia over Taya.
Rangering: Pia FUR, Jack Bono, Orry, Qaxig, Jessie, Taya slått. (Makita ikke innrangert).
6.Slipp: Aika – Kragg
Vi starter nå i en meget bratt skråning og skal jobbe oss oppover den. Det blir litt «trangt» for
hundene, men begge to er tydelig på jakt selv om det er et skikkelig «gaupeterreng» vi går i.
Kragg tar føringen på større intensitet i sitt søksopplegg. Ved innkalling tar Kragg stand langt
oppe i bratta. Når fører kommer til går Kragg villig på uten resultat.
Kragg over Aika.
Rangering: Pia FUR, Jack Bono, Orry, Qaxig, Jessie, Kragg TS, Aika, Taya slått. (Makita ikke
innrangert).
7. Slipp: Streif – Raid
Vi har nå kommet oss opp på et platå og begge hundene går rett ut i stor fart, over en kant. På
tur fram i samme retning ser vi en rype lette. Streif kommer inn mot dette området, kaster seg i
stand og går villig på uten resultat. Når vi runder denne kanten er Raid fortsatt borte, mens Streif
trekker an og fester en noe usikker stand i en liten kant. Han løser ut og støkker ryper under
lokalisering. Streif forholder seg i ro. Vi stopper nå slippet og avslutter Raid som vi fortsatt ikke
har sett.
8.Slipp: Streif – Makita
Streif får nå ny makker i Makita. Begge jakter meget bra i det som nå blir svak medvind. Vi finner
Streif i stand et stykke nedenfor oss. Han tar selvstendig opp ryper og blåses da ned. Da kommer
også Makita skliende fram fra en liten haug like bak Streif.
Makita over Streif som utgår.
Rangering: Pia FUR, Jack Bono, Orry, Qaxig, Jessie, Kragg TS, Aika, Makita slått, Taya slått.

9.Slipp: Memo – Shakira
Begge to starter ut i meget stor fart og får med seg veldig mye terreng. Memo slår seg noe bak i
terrenget, men i god kontakt allikevel. Shakira kommer etter hvert bort – og blir borte. Memo
jakter fornuftig foran oss. Memo over Shakira som utgår.
Rangering: Pia FUR, Jack Bono, Orry, Memo, Qaxig, Jessie, Kragg TS, Aika, Makita slått, Taya slått.
10.Slipp: Hash-Tag – Noah
Vi er nå oppe på et ganske åpent fjellplatå og begge hundene går ut i meget stor fart. Noah drar
seg ned på høyre flanke og blir borte, Hash-Tag viser seg enkelte ganger, men virker veldig
egenrådig og lite interessert i å jakte for oss. Begge utgår.
11.Slipp: Dixie Lily – Jack Bono (i sitt andre slipp)
Det er litt mer vind her oppe på toppene og nå får vi den først som mot-, sidevind før vi dreier og
får den som med-sidevind. Begge jakter bra i starten, Jack Bono blir imidlertid meget åpen og
etter hvert forsvinner han for oss. Dixie Lily jakter fornuftig og revierer meget fint foran oss. Dixie
Lily over Jack Bono som utgår. Vi tar nå lunch.
Rangering etter 1.runde: Pia FUR, Dixie Lily, Jack Bono, Orry, Memo, Qaxig, Jessie, Kragg TS, Aika,
Makita slått, Taya slått.
2.RUNDE:
12.Slipp: Makita – Jessie
Her har vi en flott dal hvor hundene virkelig tar for seg. Begge jakter tett opp mot glimrende,
med Makita i føringen på bedre reviering. Jessie er litt mer uforutsigbar. Makita over Jessie.
Rangering: Jessie, Makita slått.
13.Slipp: Orry – Qaxig
Orry og Qaxig jakter meget bra i stor fart i det som er igjen av det samme dalsøket. De veksler litt
om føringen, men Qaxig revierer tettere. Dette resulterer i en stand langt ute, når vi nærmer oss
ser vi Qaxig stå i en logrende stand. Når fører nærmer seg stivner halen og ryper letter presist
foran Qaxig som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Qaxig utreder erfarent og apporterer
korrekt. Qaxig over Orry.
Rangering: Qaxig FUR, Jessie, Makita slått, Orry slått.
14.Slipp: Pia – Aika
Begge to jakter meget bra i et område med litt mer snø og mindre vegetasjon. Pia fører slippet
med bedre fremdrift og dybde i slagene. Vi ser Pia feste stand i dalside på motsatt side av der vi
er. Aika kommer inn litt fra siden, Pia justerer seg til en ny stand og litt senere letter rype presist
foran Pia. Vi er imidlertid ikke kommet på jaktbart hold ennå. Pia forholder seg i ro og Aika ser
ikke ut til å ha fått med seg hva som har skjedd. Pia over Aika.
Rangering: Pia FUR + stand, Qaxig FUR, Jessie, Makita slått, Aika slått, Orry slått.
15.Slipp: Taya – Kragg
Nå regner det ganske kraftig og vi er ute på en kant som vi skal runde. Rett etter slipp, når
hundene runder en kant kommer det en rype flyvende uten at vi kan bedømme dette. Senere ser
vi begge to virkelig ta tak i den dalsiden de får utdelt. Taya blir liggende ganske langt ute, mens
Kragg jobber seg inn igjen til oss. Vi ser Kragg i stand litt nedenfor oss. Når fører kommer til reiser
han i stort tempo, bommer litt på ryper som sitter litt ovenfor og tilside for Kragg. Rypene flyr
imidlertid over hodet på Kragg som ikke lar seg stoppe på akseptabelt hold. Taya er nå slått to

ganger og vi velger på avslutte henne også.
Rangering: Pia FUR + stand, Qaxig FUR, Jessie, Makita slått, Aika slått, Orry slått.
16.Slipp: Memo – Dixie Lily
Været er nå ganske ufyselig, men begge hundene starter ut meget bra. Med Memo i føringen, litt
ut i slippet virker det litt tyngre for begge to, men så går de seg godt opp mot slutten igjen.
Memo over Dixie Lily.
Rangering: Pia FUR + stand, Qaxig FUR, Jessie, Dixie Lily, Memo, Makita slått, Aika slått, Orry
slått.
3.RUNDE:
17.Slipp: Orry – Makita
Vi slipper oss nå ned en bratt li med litt skog og godt med snø. Begge hundene starter ut i meget
bra fart og intensitet. Vi finner Makita i en intens stand mot en granlegg. Hun går villig på uten
resultat. Litt senere ser vi rype lette fra et område begge hundene befinner seg i. Makita over
Orry.
Rangering: Makita TS, Sjanse, slått, Orry sjanse, slått.
18.Slipp: Qaxig – Jessie
I tett skogli og tungt gjennomslagsføre jakter begge to meget bra. Qaxig fører imidlertid slippet
på bedre plan i sitt søksopplegg. Qaxig over Jessie.
Rangering: Qaxig FUR. Jessie, Makita TS, Sjanse, slått, Orry sjanse, slått.
19.Slipp: Pia – Dixie Lily
Nå har vi kommet så langt ned i skogen at det er nesten helt vindstille. Begge hundene jobber
imidlertid meget bra og får med seg meget bra med terreng i god kontakt med sine førere. Pia
settes over på bedre plan i sitt søksopplegg. Pia over Dixie.
Rangering: Pia FUR + stand, Qaxig FUR. Jessie, Dixie Lily, Makita TS, Sjanse, slått, Orry sjanse,
slått.
20.Slipp: Aika – Memo
Det er nå meget tungt og bløtt og begge hundene merker tydelig dagen. Slippet stoppes etter få
minutter og begge utgår.

Da vi omtrent er der vi startet tidligere på dagen og vi har lite håp om å finne mer fugl så velger vi
å avslutte dagen med de to premieringene vi har.
1.VK ES Fosens Pia, Jan Herbert Nygård.
2.VK GS Zettertjärns Qaxig, Kenneth Løfald Bjørnstad

Fra v: dommer Roy Allan Skaret, Jan Herbert Nygård med ES Pia, Kenneth Løfald Bjørnstad med
GS Qaxig og dommer Svein Sellie

Vi dommere takker for oppdraget og en fin, men våt dag i fjellet.
Svein Sellie og Roy Allan Skaret.

