BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017
Terreng: Ynglesdalen
Det er lettskyet vær med fin vind og et par varmegrader i fjellet. Snømengden varierer en del og det
er store barflekker i terrenget. Det veksler mellom hard fin snø som bærer godt og skikkelig
gjennomslagsføre som gjør det tungt for hundene å ta seg frem.
Dommere: Øyvind Holm og Øystein Heggelund Dahl

Følgende hunder var kvalifisert:
ES Krokstøens Trym
Liljedal, Skjalg
ES Ryghåsen's Arn
Ryghseter, Lewi
GS Rypedalen's Biff
Gilhuus, Morten
IS Setpoint's Snuppa
Myrhaug, Ulrik
ES General Sniff Av Skåpleinun
Sjurseth, Bjørn
IS Bjerkaasen's Bt- Diesel Doris Nesset, Roy Åge
ES Tobølbjergs Iris
Pedersen, Sten Gunnar
P Huldreveien's Wild Uniq Dream
Engh, Thomas
ES Flørli's Zlatan
Eriksen, Gisle
IS Red Garlic's Pralin
Myrhaug, Ulrik
P Prick
Zakariassen, Per Gustav
P Huldreveien's Wild Dollar
Engh, Thomas
B Orreskogen's E-Lisa
Ellefsen, Anders

Runde 1 – 15 minutter

1.slipp Trym - Arn
I motvind og vekslende biotop tar Trym straks føringen og jakter prima. Arn åpner moderat og
mangler innledningsvis noe på format og intensitet. Senere holder Arn akkurat klassenivå. Trym over
Arn

2.slipp Snuppa - Biff
Snuppa tar straks føringen i slippet, og jakter meget godt i vekslende biotop. Biff jakter med en
tyngre aksjon, og mot slutten av slippet holder ikke Biff klassenivå og avsluttes for i dag. Snuppa over
Biff som utgår.
Rangering:
Trym
Snuppa
Arn

3.slipp – Sniff - Doris
I et småkupert område tar Doris innledningsvis føringen i slippet med noe større format og intensitet.
Sniff finnes i en stram og stilfull stand. Fører ber om å få reise på avstand. Sniff går villig frem uten å
presentere fugl. Etter dette jakter begge meget godt og veksler på føringen. Doris over Sniff.
Rangering:
Trym
Snuppa
Doris
Sniff tomstand
Arn

4.slipp Iris - Uniq
Uniq tar føringen i slippet over Iris som bruker litt tid på å komme i gang. Etter hvert jevner det seg ut
søksmessig, og begge jakter meget godt på tidvis tungt føre. Iris fester stand og Uniq kalles inn. Iris
løser ut når fører er på vei opp. Iris har senere ytterligere to markeringer som går noe ut over
effektiviteten. Uniq over Iris
Rangering:
Trym
Snuppa
Doris
Uniq
Sniff, tomstand
Arn
Iris, tomstand

5.slipp Zlatan - Pralin
Begge jakter glimrende med Pralin i føringen på noe større fremdrift. Pralin fester stand langt ute.
Avstandsreiser på kommando djervt og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd, utreder og apport OK.
Det slippes på og Zlatan fester en stilfull stand. Reiser djervt og presist ryper på ordre. Rolig i oppflukt
og skudd. Utreder og apport OK. Pralin fant rype først og settes over Zlatan.
Rangering:
Pralin, FA m reis, tap på fugl
Zlatan, FA m reis, tap på fugl
Trym
Snuppa
Doris
Uniq
Sniff, tomstand
Arn
Iris, tomstand

6.slipp Prick - Dollar
I bratt bjerkeli på tungt føre jakter Dollar glimrende og får med seg enormt med terreng. Også Prick
jakter fornuftig, men havner klart på etterskudd. Prick fester stand langt ute som løses ut selvstendig.
Senere fester Dollar stand på en liten kolle øverst i bjerkebeltet. Prick kommer til og går forbi Dollar i
stand og tar opp rype. Dollar over Prick som utgår. Dollar har tid til gode og rangeres derfor ikke inn.

7.slipp Lisa – Trym (som skal ut i sitt andre slipp)
Lisa jakter fremragende på tungt føre og har en imponerende intensitet der hun nærmest flyr
gjennom terrenget. Hun virker totalt uaffisert av det tunge føret. Trym viser fortsatt stor innsatsvilje
men blir liggende klart bak Lisa søksmessig. Lisa støkker rype langt ute som forfølges. Trym over Lisa
som utgår. Trym har noe tid til overs og Dollar settes på.
8. Slipp Trym – Dollar (5 minutter)
To sterke søkere som tar for seg av terrenget og dekker den småkuperte biotopen på utmerket vis.
Dollar fester stand langt ute som løses ut selvstendig. Dollar settes over Trym i slippet grunnet noe
bedre fremdrift.
Rangering:
Pralin, FA m reis, tap på fugl
Zlatan, FA m reis, tap på fugl
Dollar stand utenfor jaktbart hold
Trym
Snuppa
Doris
Uniq
Sniff, tomstand
Arn
Iris, tomstand
Følgende utgår etter 1. Runde
Biff, Prick og Lisa

Oppsett til 2. runde på 15 minutter
Arn – Snuppa
Sniff – Iris
Uniq – Dorris
Dollar – Zlatan
Pralin –
9. Slipp Arn – Snuppa
Vi har nå et kupert område med tidvis tett bjerk. Begge jakter meget godt på det tunge føret og
veksler på føringen. Vi ser Snuppa feste stand i samme område som vi har mistet Arn av syne. Når vi
kommer til ser vi begge hundene i stand med Arn foran. Rype letter noe upresist til side for Arn som

er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Arn over Snuppa som åpenbart
sekunderte Arn i situasjonen.
Rangering:
Arn, FA u reis
Trym, sjanse
Snuppa, tap på fugl

10. Slipp Sniff – Iris
I et noe uoversiktlig terreng jakter begge meget godt og veksler på føringen. Det observeres to ryper i
luften uten at situasjonen kan bedømmes. Stand på Iris der Sniff kommer til og sekunderer. Iris går
villig frem uten å presentere fugl. Sniff over Iris.

Rangering:
Arn, FA u reis
Sniff, tomstand
Trym, sjanse
Iris, 2 tomstand
Snuppa, tap på fugl

11. Slipp Uniq – Doris
Vi har nå et mer åpent og oversiktlig område og medvind. Begge hundene anlegger et meget stort
søkopplegg med høy intensitet. Ses i samstand langt ute. Når førere er på vei opp letter ryper utenfor
jaktbart hold. Begge respekterer. Senere finnes begge i ny samstand. Rype letter presist foran
hundene. Uniq er rolig i oppflukt og skudd, mens Doris er for urolig for klassen. Uniq utreder og
apporterer OK. Uniq over Doris som utgår.
Rangering:
Uniq, FA u reis, stand utenfor jaktbart hold
Arn, FA u reis
Sniff, tomstand
Trym, sjanse
Iris, 2 tomstand
Snuppa, tap på fugl

12. Slipp Dollar – Zlatan
Begge fortsetter sitt intense og sterke søk i medvind. Zlatan finnes i stram og stilfull stand der Dollar
kommer til og sekunderer. Zlatan reiser på nytt djervt og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder erfarent. Senere finnes Dollar i en høyreist og intens stand. Når fører kommer til letter ryper
presist foran Dollar som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok og apporterer noe slurvete men
godkjent. Zlatan over Dollar i slippet
Rangering:
Uniq, FA u reis, stand utenfor jaktbart hold
Arn, FA u reis
Dollar, FA u reis, stand utenfor jaktbart hold, tap på fugl
Zlatan, 2 FA m reis, 2 tap på fugl
Sniff, tomstand

Trym, sjanse
Iris, 2 tomstand
Snuppa, tap på fugl
13. Slipp Pralin – Trym (er ute i sin 3. runde)
Rett etter slipp hyler Trym til og nekter å belaste høyre bakbein. Trym avsluttes og Arn settes på som
ny makker til Pralin. Også Arn hyler til og viser smerter i starten av slippet. Også det slippet avsluttes
grunnet synlig skade på hund.
14. Slipp Pralin - Sniff
I åpent terreng jakter begge hundene meget godt. Pralin har noe større format og kontinuitet og
settes over Sniff.
Rangering 2. runde
Uniq, FA u reis, stand utenfor jaktbart hold
Arn, FA u reis
Dollar, FA u reis, stand utenfor jaktbart hold, tap på fugl
Zlatan, 2 FA m reis, 2 tap på fugl
Pralin, FA m reis, tap på fugl
Sniff, tomstand
Trym, sjanse
Iris, 2 tomstand
Snuppa, tap på fugl

3. runde – 15 minutter
15. Slipp Snuppa – Iris
Begge hundene jakter med stor dybde og bredde og veksler på føringen. Begge finnes i stand langt
ute, der Snuppa sekunderer Iris. Iris går villig frem uten å presentere fugl. Snuppa over Iris som har
sin tredje tomstand og utgår.
Rangering
Sniff, tomstand
Snuppa, tap på fugl
16. Slipp Uniq – Zlatan
Begge anlegger et stort vel anlagt søk der terrenget veksler mellom åpne partier og tett bjerkebelte.
Zlatan slår noe tilbake i terrenget og overlater initiativet til Uniq. Begge hundene finnes senere i
stand i samme område, med Uniq lenger frem i terrenget. Rypeflokk letter presist foran Uniq som er
rolig i oppflukt og skudd. Zlatan går villig frem uten å presentere fugl. Uniq over Zlatan
Rangering
Uniq, 2 FA u reis, stand utenfor jaktbart hold
Zlatan, 2 FA m reis, 3 tap på fugl, tomstand
Sniff, tomstand
Snuppa, tap på fugl
17. Slipp Pralin – Dollar
Rett etter slipp fester Dollar stand som sporty meldes av fører av Pralin. Rype letter presist foran
Dollar som er rolig i oppflukt og skudd. Senere nytt komplett fuglearbeid uten reis på Dollar. Pralin
forsvinner i siste halvdel av slippet. Dollar over Pralin som utgår.

Dette gir følgende premieliste:

1. VK Finale
2. VK Finale
3. VK Finale

P Huldreveien's Wild Uniq Dream
P Huldreveien's Wild Dollar
ES Flørli's Zlatan

E/F: Thomas Engh
E: Knut Uglebakken F: Thomas Engh
E/F: Gisle Eriksen

Dommerne ønsker å takke samtlige deltakere for en fin dag i fjellet, der god sportsånd preget dagen.
Vi hadde en hyggelig tone, godt med fugl og et helt fantastisk fint rypeterreng til vår disposisjon. Vi
takker prøveledelsen for tilliten til dømme finalen på årets Geilo-prøve.
Øyvind Holm og Øystein Heggelund Dahl

