VK finale Hovden 5 september 2009.
Terreng: Nosi
Disse hadde kvalifisert seg til finalen:
GS
Kråklifjellets Uno
f/Gaute Kyllingstad
ES
Sørheias Niva
f/ Kjell Jacobsen
ES
Frøya
f/Terje Arnfinn Murberg
ES
Monty
f/ Egil Dåsvatn
KV
Rugdelias NMJ Lucilla f/Tore Kallekleiv
ES
Østheias Aprilia
f/Stein Helge Østerli
P
Black Luckys Cantona f/ Pål Livar Ravndal
ES
Gimlekollens Chasse f/Pål Friis
KV
Lierdalens Troll
f/ Gustav H Larsen
ES
Jarvollens Pia
f/Terje Arnfinn Murberg
P
Vierkrullens Nomi
f/ Gustav H Larsen
GS
Klettkovens Tiri
f/Ola Lunden Nedrejord
IS
Vikersætras Kaisa
f/Lasse Fægri
GS
Krutrøykens Missan
f/Thor Bernhard Sagland
IS
Grimasteggens Carmen f/ Ove Larsen “VK-Larsen”
P
Hesselhøj D Yenta
f/Børge Simonsen
P
Tobac
f/Roar Karlsen
P
Lytingfjellets Edo
f/ Olav Andreas Schrøder
1.Runde, 15 min.
1.slipp: GS Uno – ES Niva. Begge åpner glimrende i høy fart, og dekker anvist terreng med meget god
bruk av vind og biotoper. Niva kommer enkelte ganger inn til fører og Uno tar dermed initiativet.
Uno over Niva.
2.slipp: ES Frøya – ES Monty: To hunder som holder nødvendig nivå. Frøya blir presset av fører og
mister bredde. Monty får mer terreng med seg og vinner slippet. Monty over Frøya.
3.slipp: KV Lucilla – ES Aprilia: Lucilla jakter energisk i småkupert område. Aprilia jakter også meget
godt, men mister litt av framdriften da hun vender bakover i terrenget. Lucilla sees i stand der Aprilia
sekunderer i første omgang. Aprilia går på og situasjonen løser seg uten fugl. Aprilia utgår.
Rangering: GS Uno, ES Niva, KV Lucilla, ES Monty, ES Frøya.
4.slipp: P Cantona – ES Chasse: Chasse kommer best i gang, tar stand, løser ut, ryper letter og Chasse
er rolig. Støkker senere fugl i tre omganger. Cantona kommer inn i området, støkker rype og
forfølger. Begge utgår etter 5 min.
5. slipp: KV Troll – ES Pia: Pia tar føringen og jakter meget godt i småkupert lende. De tar stand
samtidig i hvert sitt område. Pia går villig på uten at vi observerer fugl. Troll reiser presist rype og er
rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer bra. Troll over Pia.

6. slipp: P Nomi – ES Tiri: Tiri bruker noe tid på å komme i gang, virker litt uinspirert og overlater
initiativ og terreng til Nomi som jakter meget godt, men med litt varierende intensitet. Nomi over
Tiri.
Rangering: KV Troll m/fugl, GS Uno, ES Niva, KV Lucilla, P Nomi, ES Monty, ES Frøya, GS Tiri, ES Pia.
7.slipp: IS Kaisa – GS Missan: To glimrende søkere som jakter energisk i tung vegetasjon. Kaisa har
noe bedre plan og systematikk og vinner slippet.
8.slipp: IS Carmen – P Yenta. Begge jakter med høy fart, med god bredde, men har et noe uryddig
søksmønster. Carmen dekker terrenget best og vinner slippet.
9.slipp: P Tobac – P Edo: To hunder som åpner i forrykende fart i lettgått område. Edo drar seg langt
ut og blir noe åpen. Tobac har tidvis et noe uryddig søksmønster, men holder nødvendig nivå. Edo
over Tobac.
Rangering etter 1.runde: KV Troll m/fugl, GS Uno, IS Kaisa, GS Missan, ES Niva, KV Lucilla, IS Carmen,
P Nomi, ES Monty, P Yenta, ES Frøya, P Edo, P Tobac, GS Tiri, ES Pia.
Oppsett til 2 runde som blir 15 min:
GS Uno – ES Frøya
ES Niva – ES Monty
KV Lucilla – KV Troll
ES Pia – P Nomi.
GS Tiri – IS Kaisa
GS Missan – IS Carmen
P Yenta – P Tobac
P Edo
10 slipp: GS Uno – ES Frøya: Umiddelbart etter slipp støkker Frøya ryper og forfølger. Monty settes
på, tar stand, går på, rype letter og Monty forfølger. Vi fortsetter med Uno og Lucilla. Førere tråkker
opp fugl og Uno forfølger. Lucilla tar stand, men løser ut når fører nærmer seg. Alt dette skjer i de
første minuttene av slippet. Frøya, Monty og Uno utgår.
11 slipp: Niva blir da makker til Lucilla. Lucilla støkker rype og er rolig. Begge hundene viser oss
utover i slippet et meget godt medvindsøk. Niva legger igjen noen uavsøkte områder og Lucilla vinner
derfor slippet.
12 slipp: KV Troll – P Edo. Edo viser oss medvindsøk av prima kvalitet og settes over Troll som blir noe
rettlinjet.
Rangering: KV Troll m/fugl, P Edo, ES Niva, KV Lucilla
13 slipp: ES Pia – P Nomi: Begge har stort format, og Pia tar føringen på bedre plan og system i
søksopplegget. Pia får en stand uten resultat. Nomi finnes i stilfull stand der Pia sekunderer. Ryper

sees på bakken. Etter gjentatt reisingsordre letter rypene og Nomi er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer korrekt. Nomi over Pia som nå er slått i fugl to ganger og utgår.
Rangering: KV Troll m/fugl og reis, P Nomi m/fugl uten reis , P Edo, ES Niva, KV Lucilla.
14. slipp: GS Tiri – IS Kaisa: Tiri slår tilbake i terrenget og overlater anvist område til Kaisa som jakter
fornuftig. Tiri sees i stand langt ute på høyre side. Går villig på når fører kommer til, ryper letter og
Tiri roes i oppflukt, men blir for urolig i skuddet. Kaisa over Tiri som utgår.
15. slip: GS Missan – IS Carmen. Begge jakter glimrende og viser systematisk søksopplegg og høy
intensitet. Carmen støkker rype to ganger og er rolig. Missan over Carmen.
Rangering: KV Troll m/fugl og reis, P Nomi m/ fugl uten reis , P Edo, ES Niva, IS Kaisa, GS Missan, KV
Lucilla, IS Carmen.
16 slipp: P Tobac – P Yenta: I lettløpt område legger begge hundene opp til et stort format i meget
høy fart. Yenta jobber på fot, støkker ryper og forfølger. Lucilla settes opp som ny makker. Hun jakter
meget godt, men pådrar seg to stander uten resultat. Tobac er borte i hele slippet og utgår. Lucilla
var nå ute i sitt 3.slipp
Rangering etter 2 runder: KV Troll m/fugl og reis, P Nomi m/ fugl uten reis, P Edo, ES Niva, IS Kaisa, GS
Missan, KV Lucilla, IS Carmen.
Runde 3, 10 min:
KV Troll – ES Niva
IS Kaisa – P Edo
GS Missan – P Nomi
IS Carmen
17. slipp: ES Niva – KV Troll. Vi fortsetter i noe mer uoversiktelig terreng med til dels tung vegetasjon.
Hundene viser høy intensitet og evne til å ta seg fram i tette biotoper. Niva får bedre med seg i dybde
og har føringen. Troll har noen kraftige markeringer uten at det blir noe ut av det. Niva over Troll.
18. slipp: IS Kaisa – P Edo. Begge hundene jobber energisk i motvind. De får en god mulighet på rype
som støkkes, begge respekterer kontant. Kaisa over Edo
19. slipp: P Nomi - GS Missan. Missan tar føringen og imponerer med fart og intensitet. Nomi åpner
litt forsiktig, men kommer etter hvert skikkelig i gang. Missan over Nomi
20 slipp: IS Carmen – ES Niva (Niva er ute i 4.slipp). I tett biotop jakter begge tilsynelatende meget
godt, men vegetasjonen gjør at de er noe ute av syne. Carmen dekker terrenget best og vinner dette
slippet.
Rangering etter 3.runde : KV Troll m/fugl og reis, P Nomi m/ fugl uten reis, ES Niva, P Edo, GS Missan,
IS Kaisa, KV Lucilla, IS Carmen.

4.runde, 10 min.
KV Lucilla - KV Troll
IS Kaisa – P Nomi
GS Missan – P Edo – IS Carmen
21. slipp: KV Troll – KV Lucilla. Lucilla tilpasser søket til et uoversiktelig, tungt område, og har
føringen. Hunden finnes i intens samstand. Begge går villig på uten å presentere fugl. Lucilla over
Troll.
22 slipp: P Nomi – IS Kaisa. Begge har krefter i behold og holder godt nivå. Nomi har overtaket og
vinner slippet.
23 slipp: GS Missan (10min) P Edo (5+5min) IS Carmen (10 min)
I ett slipp der vi lar tre hunder bytte på slipptiden får vi tilslutt rypekull på vingene. Missan som
fremdeles jobber meget godt, støkker ryper og er rolig. Edo makter ikke å feste stand selv om han får
flere muligheter. Carmen støkker rype og går friskt etter. Utgår.
Med dette er dagens finale slutt. Alle hundene fikk muligheter til å vise oss fuglebehandling, og disse
to kom på premielisten:
1VK KV Lierdalens Troll e/f Gustav H Larsen. En meget god jeger som viser oss et komplett
fuglearbeid, men som har noen minuser søksmessig og Cacit tildeles ikke.
2VK P Vierkrullens Nomi e/f Gustav H Larsen. En meget tiltalende hund som har et fuglearbeid uten
reis og som til tider jakter med noe ujevn intensitet.
Per Sandanger og Odd Harald Sørbøen takker for tilliten og for at vi fikk anledning til å oppleve flotte
fuglehunder i storslagen natur.

