UNGHUND GRAND PRIX 2 -3/10 – 2009.
Parti 1. Terreng Skinnarbu og Bossbøen øst, dommere Thor Bernhard Sagland og Odd Harald Sørbøen

(Dicovery flyttes til parti 2)

Runde 1 slipptid 15 min.
Slipp 1. GS Scoticus – ES Høst. Scoticus tar straks føringen og jakter glimrende med god kontakt i småkupert område
med åpne myrer og bjørkekledde koller. Høst åpner litt forsiktig, men våkner til liv og holder nødvendig nivå.
GS Scoticus over ES Høst.
Slipp 2. GS Lagopus – P Birdie: Søksmessig jakter begge fornuftig med god terrengdekning, stort format og med høy
intensitet. Birdie støkker ryper og forfølger, kommer tilbake, flere fugler letter og Birdie er rolig. Senere støkker
Birdie nyslått fugl og respekterer. Lagopus over Birdie.
Rangering: GS Scoticus, ES Høst, GS Lagopus, P Birdie.
Slipp3: P Foxy Lady – ES Vår: Begge starter friskt og holder god kontakt i forholdsvis tett vegetasjon. Dekker terrenget
godt og bruker vind og biotoper fornuftig. Foxy tar etter hvert initiativet og settes over Vår
P Dolly – GS Jokke. Dolly har kommandoen og jakter utmerket, med høy fart og flott stil. Jokke holder nødvendig
nivå, men blir noe ensidig mot slutten av slippet. Dolly over Jokke
Rangering: P Dolly, GS Scoticus, P Foxy, ES Vår, ES Høst, GS Jokke, GS Lagopus, P Birdie
Slipp 5. ES Era – ES Kompis. To hunder som jakter intenst og konsentrert. De har stort format og god framdrift i
kupert lende. Kompis har bedre plan i søket og fører slippet. Era sees i stand, går på og spikrer løpende rype som
reises effektivt, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Era over Kompis.
Rangering etter runde 1. ES Era m/fugl, P Dolly, GS Scoticus, P Foxy, ES Vår, ES Høst, GS Jokke, ES Kompis, GS
Lagopus, P Birdie

Runde 2. 45 min.
Slipp 6. GS Scoticus – P Birdie. Scoticus fortsetter sitt utmerkede søk i stor fart, med høy intensitet og ypperlig
terrengdekning. Birdie blir noe ujevn og totalt sett holder hennes prestasjoner i dag ikke nivået for å kunne fortsette
konkurransen. Scoticus over Birdie som utgår.
Slipp 7. ES Høst – GS Lagopus. Begge åpner friskt, men slokner utover i slippet og makter ikke å vise nødvendig nivå
slippet ut og de går ut av konkurransen.
Slipp 8. P Dolly – P Foxy Lady. I kupert, krevende område viser begge initiativ og stor jaktlyst. Dolly får et lite overtak.
Støkker rype og respekterer. Senere letter rype i område Foxy befinner seg. Det noteres sjanser til begge hundene,
og slippet vinnes av Dolly.
Rangering. GS Scoticus, P Dolly, P Foxy Lady.
Slipp 9: ES Kompis – ES Vår. Kompis tar umiddelbart føringen og jakter glimrende. Stand, rype letter og Kompis
forfølger. Senere stilfull stand langt ute. Reiser djervt og presist rypekull på ordre og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder. Gjennomfører langslippet på en ypperlig måte. Vår åpner friskt, men mister noe av inspirasjonen utover i
slippet og går ut.
Rangering. ES Kompis, GS Scoticus, P Dolly, P Foxy Lady
Slipp 10: GS Jokke – ES Era. Begge hundene jobber energisk i høy fart og de har god terrengdekning. Era har en
kraftig markering som ender i stand uten resultat. Jokke er noe uforutsigbar og han har to stander uten resultat.
Sekunderes av Era i den ene. Era over Jokke.
Rangering ES Kompis m/fugl, ES Era m/fugl, GS Scoticus, GS Jokke, P Dolly, P Foxy Lady

Parti 2. Terreng Bossbøen nedre og Bossbøen vest. Dommere Per Zakariassen og Rolf
Hamstad.

G-Chott , og Yapp møtte ikke. IS Discovery går inn.

Runde 1, 15 min
Slipp 1 GS Lilo – P Pampas: Begge går meget godt med Lilo over. Pampas sees i stand. I det fører kommer opp til
hunden, kommer makker inn, går forbi og tar opp rypekullet. Begge roes i oppflukt og skudd. Senere ny stand. På
ordre reiser Pampas ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Pampas over Lilo.
Slipp 2 ES Xo – GS Black Granit: Begge jakter med prima intensitet og format. Black Granit settes over på best
reviering.
Rangering: P Pampas m/fugl, GS Black Granit, ES XO, GS Lilo.
Slipp3: ES Ville – IS Discovery: To hunder som jakter med prima intensitet og format i utmerket samarbeid. Ville
settes over på høyest intensitet.
Rangering: P Pampas m/fugl, ES Ville, IS Discovery, GS Black Granit, ES XO, GS Lilo
Slipp4: IS Themis – ES Wilma: Wilma jakter meget godt, har en stand uten resultat. Themis forsvinner ut og jakter på
egenhånd, - utgår.
Slipp5: ES Fam – P Evita: Evita starter meget godt, i enorm fart. Hefter seg noe på fot mot slutten av slippet. Fam
jakter med noe ujevn intensitet og er noe ensidig. Evita over Fam.
Rangering: P Pampas m/fugl, ES Ville, IS Discovery, GS Black Granit, ES XO, P Evita, ES Wilma, ES Fam, GS Lilo
Runde 2. Slipptid 45 min.
Slipp 6: GS Lilo – ES XO – P Evita: XO og Lilo fortsetter et meget godt søk. XO tar stand, på ordre reises rypekull villig
og presist. XO er rolig i oppflukt og skudd. Lilo er nå slått tre ganger i fugl og utgår. Evitas settes på og jakter godt. XO
sees feste stand, justerer seg til ny stand. Når fører er på vei opp letter ryper foran XO som er rolig i oppflukt og
skudd. Senere tar XO stand igjen, nekter å gå fram og må derfor forlate konkurransen. Evita mister glød og intensitet
og avsluttes.
Slipp 7: P Pampas – GS Black Granit. Pampas går glitrende og slår Black Granit som også jakter meget godt, men som
har noen små stopp.
Slipp 8: ES Ville –ES Wilma. Begge går med prima intensitet og format og veksler om føringen. Wilma sees gå inn i
stand langt ute. Sees avansere langt og kjapt til ny fast stand. Reiser på ordre villig og presist ryper og er rolig i
oppflukt og skudd. Har senere en tomstand.
Slipp 9: IS Discovery – ES Fam: To hunder som gjennomfører langslippet på en meget tilfredstillende måte. Det er
sjanser på fugl for begge hundene. Discovery over Fam
Rangering: P Pampas m/fugl, ES Wilma m/fugl, GS Black Granit, IS Discovery, ES Fam, ES Ville
Rangering etter 1 dag, begge partier sett under et:
1. P Pampas. 2 fuglearbeid, et med og et uten reis.
2. ES Wilma. 1 fuglearbeid med reis, to tomstander.
3. ES Kompis. Et fuglearbeid med reis, en stand der fugl letter og Kompis forfølger, slått i fugl
4. ES Era. Et fuglearbeid med reis, noe minus på søk, en tomstand
5. GS Scotticus. Glimrende søker uten minus

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GS Black Granit. Meget god søker som taper et av sine slipp.
GS Jokke. Noe ujevnt søk, to tomstander
IS Dicovery. Glimrende søker med sjanse på fugl
ES Fam. Også en utmerket søker med sjanse på fugl
P Dolly. Meget godt søk, en støkk og en sjanse på fugl
ES Ville. Meget godt søk, slått i fugl og sjanse på fugl
P Foxy Lady. Noe ujevnt søk, to sjanser på fugl.

Dag 2. Terreng Bossbøen vest, snødekt mark, til dels tett snøvær og vind.
Dommere: Per Zakariassen, Odd Harald Sørbøen

1. runde 30 min.
Slipp1. P Dolly – P Foxy Lady. På åpent myrområde med interessante biotoper på begge sider starter begge noe
forsiktig og umotivert. Kommer etter hvert i gang, men hundene mangler nødvendig intensitet og format og
avsluttes før oppsatt slipptid. Begge går ut av konkurransen.
Slipp 2 ES Era – P Pampas. Pampas jakter med kraftfull aksjon og dekker terrenget meget godt. Era er en intens, livlig
hund som får med seg mye terreng, men kommer litt på etterskudd i starten da hun bruker noe tid i område med
”godlukt”. Kommer etter hvert på høgde med Pampas og jakter meget godt. Avslutter med stand der hun går villig
på uten at vi observerer fugl. Pampas over Era.
Slipp 3: ES Fam – ES Ville: Vi fortsetter i smalt myrområde med tett bjerkevegetasjon på begge sider. Begge hundene
tilpasser søksopplegget til et uoversiktelig terreng og jakter meget fornuftig. Fame har noe har noe større bredde i
salgene og får med seg mest terreng. Har en stand som løses ut. Fam over Ville.
Slipp 4: GS Jokke – ES Kompis. Jokke liker seg ikke i det ufyselige snøværet og vil ikke jakte. GS Scoticus settes på.
Disse hundene viser oss et glimrende søksopplegg, med høy intensitet, stort format og ypperlig vindbruk. Scoticus
ligger først i terrenget og vinner slippet.

Slipp 5: GS Black Granit – IS Discovery – ES Wilma. Vi har oddehund og bestemmer oss for å bytte på disse, men slik
at de får tilnærmet sammenhengende lang slipptid. Discovery og Granit dekker et åpent område på en ypperlig måte
og viser at snødrev og sterk vind ikke er noe hinder for en jakt-tur. Discovery settes over. Wilma er også av samme
kaliber og viser meget høyt nivå, settes over sin makker.

Rangering etter 30 minutters slipp dag 2:
De 4 første med godkjente fuglearbeid fra dag 1.
1. P Pampas.
2. ES Wilma.
3. ES Kompis.
4. ES Era.
5. GS Scotticus.
6. IS Discovery.
7. GS Black Granit.
8. ES Fam.
9. ES Ville.

Været er like krevende med ca 15 cm snø på bakken da vi starter matchingen.
ES Ville – ES Fam. Fam åpner best, men blir værende på flankene. Ville er mer systematiske og vinner dette slippet.
Sjanse på fugl som støkkes av partiet.
ES Ville fortsetter mot GS Black Granit. Det blir nok en god sjanse på fugl og dermed avsluttes Ville.
GS Black Granit mot IS Discovery. Her viser Discovery hvorfor han er rangert over Granit og han fortsetter senere
matchingen mot GS Scoticus. Scoticus drar til med samme intensitet og søksformat som tidligere og tar umiddelbart
føringen som han holder også når han matches mot Era.
Era har godkjent fuglearbeid fra dag 1 og matches mot ES Kompis. De veksler noe om føringen i starten, men Kompis
settes over pga bedre plan i søket.
Kompis – Wilma. Kompis merker dagen og blir dermed lett ”match” for Wilma som vinner dette slippet. Det gjenstår
da bare et slipp der P Pampas skal forsvare sin posisjon fra dag 1. Imidlertid vil Pampas bare leke og slippet avsluttes
etter kort tid med Wilma som vinner av årets UNGHUND GRAND PRIX.

Vi har denne resultatlisten fra Unghund Grand Prix 2009:
Nr 1 ES Rotuas C Wilma, e/ Vibeke Meyer og Svein Norang f/ Svein Norang
Nr2 P Black Luckys Pampas, e f/ Ove Morten Framnes
Nr 3 ES Sveaborgs Kompis, e/ Martin Røynås og Vidar Grundetjern f/ Martin Røynås
Nr 4 ES Fjellviddas Era, e/Vibeke Skaar og Jon G Hov f/ Jon G Hov
Per Zakariassen og Odd Harald Sørbøen takker for oppdraget og fikk med denne dagen første smak av vinter.

