Dreiebok Unghund Grand Prix 2017
Unghund Grand Prix har i år 30 års-jubileum. Det ble høytidelig feiret med en flott festmiddag med
spesielt inviterte gjester. Der i blant en av grunnleggerne for Unghund Grand Prix, Svein Hoseth. Det
var påmeldt over 40 hunder til prøven og 28 hunder møtte til kvalifiseringen fredag.
Fredagen var det tett tåke over hele Skinnarbu til prøveleder Halvor Ramtofts store fortvilelse. Her
hadde han hyra inn 5 nordlendinger til å dømme i Sør-Norge, og så fikk de servert tåke og regn, mens
Nord-Norge hadde sol og temperaturer som ikke er normalt selv på en god sommerdag.
Dommerne kunne berolige Ramtoft og Terje med at drittvær hadde de opplevd før og det skulle ikke
få sette noe demper på humøret eller Unghund Grand Prix.
Kvalifiseringen måtte utsettes til kl. 1100 og NKKs representant Egil Åsli hadde en sikkerhetsandakt i
forbindelse med været og tåken. Været lettet utover dagen slik at det ikke ble noe problem.
Dommerne fikk gjennomført kvalifiseringen, slik at det var 22 hunder som stilte dag 1 i Unghund
Grand Prix.
Dommere for dagen var: Knut Fredheim, Mads Hansen, Egil Åsli, Daniel Østensen, Geir Stenmark og
Hans Einar Enoksen

Dag 1
Det var to parter med 11 hunder i hvert parti som gjennomførte første dag. Det ble først gjennomført
en runde på 15 minutter. De som kvalifiserte seg videre til finale måtte også gjennomføre et
langslipp. Når dagen var over var det 12 hunder igjen. De tar med seg følgende plusser og minuser til
finalen.
Rangering etter dag 1 med plusser og minuser:
1. ES Nåsakollen’s Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker
2. ES Skuruberget’s Skau FMR Meget god søker
3. IS US Sara FMR Meget god søker (Tidvis noe åpen)
4. IS US Sony FUR+ Slått Meget god søker
5. GS Rørosviddas Nitro Glimrende søker
6. IS Myrkveven’s My Meget god søker
7. ES Jentefjellet’s Troll Sjanse Meget god søker
8. ES Upperwood Brannigan Meget god søker (Tidvis noe tett rev)
9. ES Svanelvdalens Milli Sjanse Meget god søker
10. P Eidemlia’s Conny Slått Glimrende søker
11. GS Rørosvidda’s Charli Slått+ 2 TS Meget god søker
12. ES Fieldsetter’s Messi SUJH+slått+sj+TS Glimrende søker
*SUJH= Stand utenfor jaktbart hold (Fugl letter før fører er på jaktbart hold)
Dommere for dagen var Daniel Østensen, Egil Åsli, Geir Stenmark og Hans Einar Enoksen

Finale partiet i Unghund Grand Prix. Dagen starter med et 30 minutters slipp og deretter matching
for de som er rangert. ES Fieldsetter’s Messi møtte ikke til dag 2.

1. Slipp
GS Rørosviddas Nitro - ES Nåsakollen’s Ronja (30 Min) ES Ronja har med seg to fuglearbeid og en
stand utenfor jaktbart hold, mens Nitro er helt rein og har vært en glimrende søker i kvalifiseringen og
dag 1. Et fuglearbeid på Nitro nå mot Ronja som er foreløpig rangert som nr. 1 er gull vert i en
eventuell matching seinere i dag. Vi kan ta og føle på nervene til førerne.
Nitro har ikke tenkt å spare på kruttet og tar straks føringen i slippet og jakter glimrende. Ronja jakter
også meget godt, men er innom fører for bekreftelser og blir noe bak i terrenget.
Nitro over Ronja
Rangering: 1.Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker 2.Nitro Glimrende søker

Slipp 2
GS Rørosvidda’s Charli – IS US Sara (30 min)
Det er to meget gode søkere som har med seg litt forskjellig fra dag 1. Sara har et fuglearbeid med
reis og noe åpen i søket, mens Charlie har makker stand og to stand uten resultat.
Begge jakter glimrende og får med seg mye terreng. Sara fører slippet på bedre terrengdekning. Sara
støkker rype som begge forfølger. Charlie har nå litt for mye bagasje med seg som medfører at det
dessverre ikke holder klassenivå lengere.
Sara over Charlie som utgår.
Rangering: 1.Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker 2.Sara FMR+SJ Meget god søker (Tidvis noe
åpen) 3.Nitro Glimrende søker

Slipp 3
P Eidemlia’s Conny – IS US Sony (30 min)
Conny har en makkers stand med seg og er en glimrende søker, mens Sara har et fuglearbeid uten
reis og makkers stand. Nå handler det for Connys del å finne fugl for å kunne hevde seg seinere i dag.
Begge førerne ser tilsynelatende rolige ut. Vi venter i spenning.
Begge hundene holder klassenivå. Conny noe ensidig på venstre flanke. Sony heftes litt på spor.
Sony over Conny
Rangering: 1.Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker 2.Sara FMR+SJ Meget god søker (Tidvis noe
åpen) 3.Sony FUR+Slått Meget god søker 4.Nitro Glimrende søker 5.Conny Slått Meget god søker
(Noe ensidig)

Slipp 4
ES Upperwood Brannigan - ES Skuruberget’s Skau (30 min) To meget gode søkere fra kvalifiseringen
og dag 1. Brannigan har en noe tett reviering til tider, men jakter med høy intensitet hele tiden. Skau
har jaktet meget god og skaffet seg et fuglearbeid med reis før de skal ut i langslipp. Her aner vi noen
nerver på Grete mens Elisabeth er roligheten selv.
Begge jakter glimrende og får med seg masse terreng. Skau modererer seg mot slutten av slippet
mens Brannigan fortsatt viser oss et søk av meget høyt klassenivå.
Brannigan over Skau
Rangering: 1.Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker 2.Skau FMR Meget god søker 3.Sara FMR+SJ
Meget god søker (Tidvis noe åpen) 4.Sony FUR+Slått Meget god søker 5.Nitro Glimrende søker
6.Brannigan Meget god søker (Gått seg opp) 7.Conny Slått Meget god søker (Noe ensidig)

Slipp 5
ES Jentefjellet’s Troll - ES Svanelvdalens Milli (15 min) Vi må nå dele opp langslippet siden vi har tre
hunder igjen. Milli har jaktet glimrende og har med seg en sjanse på fugl. Troll har også sjanse med
seg fra dag 1 og har jaktet meget godt. Vi kan ikke føle så veldig mye på dette tidspunktet da vi
begynner å bli noe våt og kald.
Milli tar føringen i slippet og jakter meget godt. Troll jakter også meget godt, men må innom mor for
å hilse på. Troll taper med det litt terreng i forhold til makker.
Milli over Troll

Slipp 6
ES Jentefjellet’s Troll - IS Myrkveven’s My (15 min)
My er helt rein fra dag 1 og en glimrende søker. Troll har nå sitt siste slipp i langslippet og har fortsatt
med seg sin sjanse på fugl.
Troll tar straks føringen som holdes slippet ut. Begge holder klassenivå.
Troll over My

Slipp 7
ES Svanelvdalens Milli - IS Myrkveven’s My (15 min) My er helt rein fra dag 1 og en glimrende søker.
Milli har jaktet glimrende og har med seg en sjanse på fugl.
Milli jakter meget godt og fører slippet. My begynner å merke 3 dager i fjellet og holder klassenivå.
Milli over My

Rangering etter langslippet: 1.Ronja FMR+FUR+SUJH Meget god søker 2.Skau FMR Meget god søker
3.Sara FMR+SJ Meget god søker (Tidvis noe åpen) 4.Sony FUR+Slått Meget god søker 5.Nitro
Glimrende søker 6.Brannigan Meget god søker (Gått seg opp) 7.Milli Sjanse Meget god søker 8.Troll
Sjanse Meget god søker 9.My Meget god søker (Gått seg ned) 10.Conny Slått Meget god søker (Noe
ensidig
Da er vi ferdig med langslippet på 30 minutter. Rangering og oppsett til matchingen krever litt
kontorarbeid. Det har regnet hele dagen og ting er blitt noe vått. Da er det godt med en poncho som
kan brukes til telt.
Det ble arrangert apport konkurranse i lunsjen og vinneren ble ES Svanelvdalens Milli og Jonas M
Gjestvang.

Matching
De rangerte hundene skal nå ut i en matching som starter med den laveste rangerte hunden, som på
den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av
makker. Slipptiden blir så lenge som vi dommere mener det er nødvendig for kunne rangere
hundene.
Conny – My (2 min) My har nå merket tre dager med jaktprøver og kommer seg ikke ut på jakt.
Slippet avsluttes og Conny går videre i matchingen.
Conny over My som utgår
Conny – Troll (5 min) Troll tar føringen og jakter meget godt i medvind. Conny slår gjentatte ganger
tilbake i terrenget. Slippet avsluttes med Troll som seirende hund og går videre i matchingen.
Troll over Conny
Troll – Milli (13 min) Troll har tydeligvis kommet i siget og tar ordentlig tak i terrenget i medvind og
jakter meget godt. Milli blir etter i terrenget og merker nok Unghund Grand Prix i beinene. Troll
vinner matchingen.
Troll over Milli
Troll – Brannigan (10 min) Begge jakter meget godt men Troll fører slippet på større terrengdekning.
Brannigan blir noe omstendig på slutten i et område vi hadde rypekull dagen før. Her er det nok
muligheter og Brannigan har flere markeringer som han løser ut av selv. Brannigan får rikelig med tid
til å finne ut av dette uten å lykkes. Troll vinner matchingen på større intensitet.
Troll over Brannigan
Troll - Nitro (4 min) Nå gjelder det for Nitro som har vært en sterk søker i gjennom hele Unghund
Grand Prix, men Troll har hatt stigende form og er på hugget. Troll slår opp i området Brannigan
markerte flere ganger. Slår opp i vinden og fester en stilfull stand. Troll reiser djervt rugde og er vel
det vi kaller akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Da er Nitro slått i fugl og slippet avsluttes med Troll
som den seirende i matchingen.
Troll over Nitro
Troll – Sony (5 Min) Troll er nå inne i sin 5 runde med matching og har fått seg et fugearbeid med
reis. Sony har også fuglearbeid, men er også slått i fugl. Her bør nok Sony ha seg et fuglearbeid mot
Troll for å vinne om Troll ikke blir grusa på søk. Sony legger seg langt ned i vinden og får med seg ei
lita myr som han slår tilbake på. Det lugger godt i neseborene til Sony som målbevisst avanserer
fremover en myrkanten. Har en nydelig og effektiv inngang til en stilfull stand med brystkasse lavt
mot bakken mens halen står rett ut. Fører er på hold og ryper letter presist foran Sony som gir oss en

glimrende jaktbar situasjon. Er komplett rolig i oppflukt og skudd. Da er avansementet til Troll over
og Sony vinner matchingen.
Sony over Troll
Sony – Sara (7 min)
Sony og Sara er kullsøsken og begge har fuglearbeid med seg til matchingen. Sony tar føringen i
slippet og jakter fornuftig foran sin fører i kupert terreng. Sara tar stor skoene på seg og jakter med
meget stor fart. Hun blir igjen åpen og perifer i søket. Matchingen avsluttes med Sony som den
seirende.
Sony over Sara
Sony -Skau (10 min) Begge jakter meget godt. Sony fører slippet på bedre terrengdekning og
intensitet. Sony vinner matchingen.
Sony over Skau
Finale slipp i unghund grand prix 2017
Sony – Ronja (10 min)
Sony har nå matchet seg 3 runder oppover og møter Ronja som har med seg to fuglearbeid og en
stand utenfor jaktbart hold. Sony har to fuglearbeid og slått. Begge hundene har vært rimelig lik i søk.
Vi kan nå tydelig se at spenningen sitter i kroppen til begge fører.
Begge hundene jakter fortsatt meget godt og veksler om føringen. Mot slutten av slippet holder
Ronja større intensitet og vinner Unghund Grand Prix 2017.
Ronja over Sony
Unghund Grand Prix 2017
1.Premie Unghund Grand Prix 2017 ES Nåsakollen’s Ronja E/F Lasse Kvam
2.Premie Unghund Grand Prix 2017 IS US Sony E/F Ole Pindrup
3.Premie Unghund Grand Prix 2017 ES Skuruberget’s Skau E/ Siri E Sætrang Brattbakken F/ Grete
Sætrang
4.Premie Unghund Grand Prix 2017 IS US Sara E/F Geir Olav Bjerkevoll
5.Premie Unghund Grand Prix 2017 ES Jentefjellet’s Troll E/F Mette Møllerop
Apport vinner ES Svanelvdalens Milli E/F Jonas M Gjestvang.

Hans Einar Enoksen og Geir Stenmark takker for oppdraget!

1.Premie Unghund Grand Prix 2017
ES Nåsakollen’s Ronja E/F Lasse Kvam

