FINALE FORUS OPEN 2005.
Terreng: Randaberg.
Dommere Mette Møllerop og Odd Harald Sørbøen.
Disse hadde kvalifisert seg til finalen:
GS
Skaunegårdens Amissi
ES
Finnvellens Tessa
ES
Berkjestølens Kaisa Krabat
B
Brustindens Kessy
P
Black Luckys Cantona
IS
US Kuling
ES
Rotuas Au
ES
Hågakollens Sjakk
P
Øykhagens Ida
B
Suhlegan Sarek
ES
Berkjestølens Zorro
P
Black Luckys Barracuda
P
Vas-Ravens Jonny
P
Tobac
B
Fjellsmellas Emmy

Thomas Hladik
Gunnar B Nesheim
Jan Telhaug
Axel Clausen
Pål L Ravndal
Randi Halvorsen/Rune Magnusen
Oddmund Sordal
Marius Slettingdalen
Øystein Johnsen
Arne Heier
Oddvar Skoland/Jan Telhaug
Arild Skeivik
Jørn G Bowitz
Elin Dugstad
Rolf Hamstad

1 runde 15 min:
1 slipp: GS Amissi – ES Tessa
Begge hundene jobber i stor fart i åpent område med interessante kantbiotoper. Tessa har noen
unødige stopp i søket. Det letter fasan i slippområdet. Tessa støkker senere fasan og er rolig. Amissi
har best flyt og kontinuitet i søket og vinner slippet.
2 slipp: ES Kaisa – B Kessy:
To hunder som jakter energisk og intenst i åpent lende, senere tett vegetasjon. Dekker terrenget
meget godt i god kontakt. Kessy støkker rugde og roes. Kaisa er først i terrenget og settes over
Kessy .
Rangering: ES Kaisa – B Kessy – GS Amissi – ES Tessa.
3 slipp: IS Kuling – P Cantona.
Cantona jakter effektivt i tett uoversiktelig vegetasjon. Holder god kontakt. Kuling jakter også godt,
men med noe tung aksjon. Hundene har hver sin mulighet på fugl som støkkes. Cantona over
Kuling.
4 slipp: ES Sjakk – ES Au.
Slippets første del går i kupert lende med høy vegetasjon. Dette mestre hundene på en meget erfaren
måte og jakter nøye gjennom terrenget i god kontakt. Senere åpner terrenget seg noe, men har nå et
vanskelig underlag. Au har føringen mestedelen av slippet og settes over Sjakk.
Rangering: ES Au – ES Sjakk – ES Kaisa – B Kessy – GS Amissi – ES Tessa – P Cantona – IS
Kuling.
5 slipp: B Sarek – P Ida
På et meget krevende underlag tar Sarek føringen og jakter meget fornuftig. Ida har litt problem
med å komme i gang, Senere på fast mark øker intensiteten for begge og de får nå mye terreng med
seg i medvind. Sarek har en stand uten resultat. Sarek over Ida.

6 slipp: P Barracuda – ES Zorro:
To hunder som jakter meget godt i stor fart og med meget god terrengdekning. Zorro tar stilfull
stand. Reiser djervt og presist løpende fasan og roes i oppflukt og skudd. Utreder greitt. Senere
støkker Zorro fugl og roes. Zorro over Barracuda.
Rangering: ES Zorro m/fugl – ES Au – ES Sjakk – B Sarek – P Ida - ES Kaisa – B Kessy – GS
Amissi – ES Tessa – P Barracuda – P Cantona – IS Kuling.
7 slipp: P Jonny – P Tobac:
Høy fart, flott stil og kraftfull aksjon i åpnet lende. Jonny er mest systematisk og vinner slippet på
det.
8 slipp: B Emmy – GS Amissi (hennes andre runde):
Emmy tar føringen med høg intensitet og effektiv terrengdekning. Det kommer fasan ut fra kratt der
Emmy er. Senere stand, fasan letter og Emmy er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning støkkes
fugl. Finnes så i ny stand, går forsiktig fram på ordre uten å presentere fugl.
Amissi har en stand uten resultat i starten av slippet, senere jakter hun fornuftig, men kommer å
etterskudd i forhold til makker. Emmy over Amissi.
Rangering etter 1 runde.
To hunder med godkjent fuglearbeid, men som også har minus: ES Zorro - B Emmy.
Deretter hunder uten beviselig sjanse på fugl i rekkefølge: ES Au – ES Sjakk – P Jonny – B Sarek –
P Tobac – P Ida
Hunder med sjanse(r) på fugl: ES Kaisa – B Kessy – GS Amissi – ES Tessa – P Barracuda – P
Cantona – IS Kuling.
2 runde 15 min.
9 slipp: ES Tessa – ES Kaisa
Tessa åpner noe forsiktig, men drar kraftig til utover i slippet. Kaisa har overtaket i starten og selv
om det jevner seg ut vinner Kaisa slippet.
10 slipp: B Kessy – P Cantona
I åpnet lende med interessante kanter jakter begge hundene i voldsomt driv. Kessy har mest system
i søksopplegget og settes over Cantona.
Rangering: ES Kaisa – B Kessy – ES Tessa – P Cantona – GS Amissi.
11 slipp: IS Kuling – ES Au
Disse to åpner litt nølende, men intensitet og format øker utover i slippet. Kuling har stort format,
men søksopplegget noe vanskelig å lese. Au kommer inn i område der vi har sett fasan og støkker
denne. Kuling er også i samme område. Au over Kuling.
12 slipp: ES Sjakk – P Ida.
Begge hundene jakter i stor fart, elegant stil der Sjakk viser mest effektiv biotopdekning. Sjakk
finnes i stand. På ordre går han villig på og jobber intenst for å få fasan på vingene innefor et meget
begrenset område. Fasanen letter og Sjakk er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere finnes Ida i
stilfull stand. Reiser fasan effektivt på avstand og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Sjakk over
Ida.
Rangering: ES Sjakk – P Ida - ES Kaisa – ES Au - B Kessy – ES Tessa – P Cantona – IS Kuling GS Amissi.

Slipp13: B Sarek – ES Zorro.
I åpent lende jakter disse hundene konsentrert i meget stor fart og med fornuftig terrengbruk. De tar
hver sin side av et steingjerde, fasaner støkkes og begge hundene forfølger. Senere støkker Zorro
fugl og roes. Mot slutten av slippet, - i meget tett vegetasjon - finner vi Sarek i stand. Reiser villig
og presist fasan på avstand og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Sarek over Zorro.
Slipp 14: P Barracuda – P Jonny.
Slippet går i uoversiktelig, tett vegetasjon. Begge hundene holder kontakt og samarbeider med sine
førere. Det letter rugde i slippområdet. Barracuda finnes i stand. Dommer støkker fasan på vei opp
til hunden. Barracuda går fram i etapper og får hardtrykkende fasan på vingene. Rolig i oppflukt og
skudd,- utreder. Senere støkker Jonny fasan og er rolig. Barracuda over Jonny.
Rangering: ES Sjakk – P Ida - B Sarek – P Barracuda – ES Zorro - ES Kaisa – ES Au - B Kessy –
ES Tessa – P Cantona – IS Kuling – P Jonny - GS Amissi
Slipp 15: P Tobac – B Emmy:
I meget tett biotop viser begge hundene samarbeid og avpasset format. Emmy tar stilfull stand,
reiser villig og presist rugde og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Emmy over Tobac:
Rangering etter 2. runde.
Med godkjent fuglearbeid: B Emmy – ES Sjakk – P Ida – B Sarek – P Barracuda – ES Zorro.
Videre rangering: ES Kaisa – ES Au – B Kessy – ES Tessa – P Tobac - P Cantona – IS Kuling – P
Jonny – GS Amissi.
Det er nå 6 hunder med godkjent fuglearbeid og alle hundene har en eller flere sjanser på fugl og vi
finner derfor ingen grunn til å fortsette konkurransen.
Finale slipp mellom B Emmy og ES Sjakk: Et kort slipp der hundene settes likt.
Vi har da denne premielisten i Forus Open 2005:
Nr. 1: B Fjellsmellas Emmy. e/f Rolf Hamstad. En glimrende unghund som bringer oss to fine
jaktbare situasjoner og er en verdig vinner av Forus Open.
Nr 2: ES Hågakollens Sjakk e/f Marius Slettingdalen En effektiv biotopjeger med et flott
fuglearbeid.
Nr 3: P Øykhagens Ida e/f Øystein Johnsen: En stilfull unghund som også viser fuglearbeid av
høy kvalitet.
Nr 4: B Suhlegan Sarek e/f Arne Heier: En liten intens jeger som til slutt lykkes i å bringe fugl
for skudd.
Nr 5: P Black Luckys Barracuda e/f Arild Skeivik: Solid søker som har sine sjanser og som på
slutten av dagen kommer til tellende resultat.
Nr 6: ES Berkjestølens Zorro e/ Oddvar Skoland f/ Jan Tellhaug : Kraftfull jeger som etter en
meget lovende start drar på seg noen minus.
Vi er meget takknemlige og ærbødige for et dommeroppdrag som ga oss muligheten til å se hva
noen av de beste unghundene presterte i flott lavlandsterreng med mye fugl.
Mette Møllerop og Odd Harald Sørbøen

