Dreiebok NBK Ålen 29.9 – 1.10.2017
VK Finale 1.10 Grønhøgda / Graftåskjølen, Dommere Bjarne Engen og Frode Døsvik

1. Slipp: IS Imingens Pn Vegas – B Raunakkens Cox
Vegas fører starten av slippet mot Cox som blir noe på etterskudd. Vegas får mere terreng
med seg i bredden. Vegas støkker rype og forfølger friskt, utgår. Cox over Vegassom utgår.
2. Slipp: B Raunakkens Cox – GS Bukkafjellets Bn Nike
Cox fører og går glimrende. Nike starter opp forsiktig og mere fremdrift er ønskelig, men går
seg senere opp og holder godt klassenivå. Cox stand langt ute uten resultat. Cox over Nike.
3. Slipp: B Prego - GS Allison
Begge starter opp noe forsiktig der fremdrift i motvind mangler. Allison kommer seg ikke ut i
godt nok søk – tar ikke tak og utgår. Prego over Allison som utgår
4. Slipp: B Prego – GS Bukkafjellets Bn Nike
Begge starter litt forsiktig opp, noe større bredde og plan er ønskelig. Utover i slippet bedrer
dette seg og begge holder godt klassenivå. Prego over Nike.
5. Slipp: ES Rotåas Aisa – KV Tiurjegerns Sheriff
Begge starter bra ut. Begge er noe ensidig på hver sin flanke i motvind. Mot slutten finnes
Aisa i stand. På vei frem letter ryper presist foran, og Aisa er komplett rolig i oppfulgt og
skudd. Utreder og apporterer OK. Aisa over Sheriff.
6. Slipp: IS Einunndalens B-Abby – B Tyri
Tyri starter prima opp i store vide slag i høy fart. Abby har noe startvansker, men tar senere
godt tak. Rypeflokk slår seg ned i marsjretning. Ingen av hundene benytter seg av flokken
som letter for førere. Tyri over Abby.
7. Slipp: B Burfjordens Isy – ES Ranglefjellets Bobben
Isy er ensidig i sitt søk i side / motvind og revierer ikke som ønskelig på begge sider. Bobben
går meget godt, får mye terreng med seg er forutsigbar og dekker terrenget i store slag.
Bobben over Isy som utgår.
8. Slipp: IS Tintoramas ZN Tucker Fredricks – B Mix
Mix fører slippet mot Tucker i medvind og åpent terreng. Tucker går meget godt i dybden
men kunne ha større bredde. Mix over Tucker.
9. Slipp: ES Bøtuns Prima-Lara – B Blackmolly
Blackmolly har kort etter slipp (5 min) stand på myr. Blackmolly tar opp ryper utenfor
jaktbart hold og ødelegger jaktsituasjonen. Fortsetter senere et søk som ikke holder
klassenivå. Flere tomstander på Prima-Lara bli ineffektiv og utgår. Begge utgår.
10. Slipp: IS Neadalens Super-Star – GS Åens Harry
Begge går ut i stor fart og fin stil. Star blir borte for oss på venstre flanke. Stand på Harry
Ryper letter og Harry er urolig. Star er samtidig borte. Begge utgår

11. Slipp: GS Svartkulpens Mf Svea – ES Tågålias B-Alex
Svea fører mot Alex som blir borte. Alex utgår.
12. Slipp: GS Svartkullpens MF Svea - IS Norrlands Guidens Akita
Svea går godt, men har noe minus på format og fremdrift. Akita er en del borte i slippet men
holder stor fart og klassenivå. Svea over Akita.
13. Slipp: Cox – Akita
Akita er åpen og revierer i dette slippet med for liten kontakt med fører. Sjanse på ryper som
letter i anvist terreng, førere tråkker opp fugl. Begge utgår.
2. runde
14. Slipp: Prego – Sheriff
Begge går prima i medvind. Ryper sees i lufta i anvist terreng. Et dekken kan observeres i
området uten å kunne bedømme hvilken hund. Senere ny sjanse der begge forfølger. Begge
utgår.
15. Slipp: Nike – Aisa
Aisa fører i starten av slippet mot Nike. Tomstand på Aisa. Senere tar Nike over føringen og
vinner slippet. Nike over Aisa.
16. Slipp: Bobben – Abby
Bobben tar føringen i slippet. Jakter meget godt. Har 1 stand uten resultat. Abby holder i dag
ikke klassenivå mere og utgår. Bobben over Abby som utgår.
17. Slipp: Tyri – Tucker
Tyri fører slippet mot Tucker som holder klassenivå. Sjanse på ryper som letter foran førerne.
Tyri over Tucker.
18. Mix – Svea
Mix fører slippet mot Svea som merker dagen. Må manes i veg og avsluttes derfor.
19. Bobben – Mix
Mix fører slippet mot Bobben som slår av noe på format i forhold til før. Mix over Bobben.
3. runde
20. Slipp: Nike – Tyri
Begge går meget godt. Nike stand. Før vi er på jaktbart hold reiser Nike og er for urolig i
oppflukt og skudd. Begge utgår.
21. Slipp: Aisa – Bobben
Begge holder godt klassenivå. Aisa stand – går villig på i 2 omganger uten resultat. Bobben
blir i samme område borte for oss. Det letes på begge flanker. Makker slippes på og Bobben
finnes deretter i anvist terreng i stand. Reiser presist og djervt rypekull i nedoverbakke. Er
akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Bobben over Aisa.

22. Slipp: Tucker – Mix
Begge fortsetter som før med Mix i føring. Mix over Tucker.
1. VK m CACIT Rangelfjellets Bobben E/F Jarle Karlsen
2. VK Rotåas Aisa E/F Magnus Haugen

