SØRNORSK UNGHUNDMESTERSKAP
FINALE 19/3 -2011.
Terreng Gamlestøga.
En flott dag med god styrevind, sol og
forventningsfulle deltagere.
Dommere: Terje Tvedt og
Odd Harald Sørbøen.
21 hunder som hadde klart kravet til
deltagelse møtte til start. Disse 11
kvalifiserte seg til finalen:
.

Runde 1, 15 min:
Slipp 1: KV Lady Gaga – P Ingo: Ingo tar føringen i et terreng med åpne flater og
interessante kantbiotoper. Jakter stort, men systematisk med fine slag. Lady Gaga er også
en energisk jeger, men hun blir noe åpen i dette området derfor vinner Ingo slippet.
Slipp 2: ES Nelly – ES Starshine: På krevende underlag i bjørkeskog jakter begge hundene
meget godt med høy intensitet og utmerket samarbeid. Nelly har noe større format og vinner
slippet.
Slipp 3. P Pepsi – IS Vilja. Vi fortsetter i tett bjørkeskog
der disse to hundene åpner energisk Pepsi sees i stilfull
stand. Går villig fram på ordre til ny stand. Rype letter og
Pepsi er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny
stand, rype letter og Pepsi er igjen rolig i oppflukt og

skudd. Senere jakter begge hundene med høy intensitet og dekker terrenget meget godt
med fornuftig bruk av vind og biotoper. Pepsi over Vilja.
Slipp 4: GS Felix – ES Zircus: Begge tar tak i terrenget og jakter utmerket. Zircus flytende og
intens, Felix kraftfull og energisk, og begge med store fine slag i kupert område i motvind.
Felix har litt bedre system i søksopplegget og vinner derfor slippet.
Slipp 5: ES Tinka – P Floyd: I bratt tung bjørkeli jakter begge hundene meget godt. Tar stand
side om side, avanserer framover til ny stand. Ryper letter og hundene er rolige i oppflukt og
skudd. Floyd går deretter endel i antrekk og forsvinner framover i terrenget. Tinka imponerer
i det tunge, bratte terrenget, tar stand og avanserer i etapper uten å presentere fugl. Tinka
over Floyd.
Slipp 6: ES Pippi – KV Lady Gaga. Her tar Pippi føringen umiddelbart og viser oss et meget
systematisk og fornuftig søk, hvor terrenget dekkes både i bredde og dybde. Lady Gaga har
nå en langt bedre terrengdekning enn i først slipp, men må se seg slått av Pippi.
Rangering etter 1 runde: P Pepsi m/fugl, ES Tinka m/fugl, P
Floyd m/fugl, ES Nelly, ES Pippi, GS Felix, ES Zircus, P Ingo,
ES Starshine, KV Lady Gaga, IS Vilja slått i fugl.
KV Lady Gaga har hatt sitt slipp i andre runde som er 15 min.

Videre oppsett til 2.runde:
P Ingo – ES Starshine
IS Vilja – ES Nelly
GS Felix – P Pepsi
P Floyd – ES Zircus.
ES Pippi – ES Tinka
Konkurransen fortsetter høyt i terrenget der det er interessante bjørkekledde koller og åpne
flater. Vi er i kontakt med mye fugl og stemningen og forventingene stiger blant deltagere og
dommere:
Slipp 7: P Ingo – ES Starshine: I tung bratt bjerkeli jakter Starshine glimrende og fører slippet
mot Ingo som til tider blir noe åpen. Starshine drar seg langt ned i terrenget og tar stilfull
stand. Reiser villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere tar
Starshine ny stand, reiser villig ryper på avstand og er igjen rolig i oppflukt og skudd. Ingo
finnes i stand fremme i terrenget, han går villig på uten å presentere fugl.
Starshine over Ingo.
Slipp 8: IS Vilja – ES Nelly: To hunder med jaktlyst og
tæl som jakter et kupert område på en effektiv måte.
De tar stand på hver sin kant. Vilja reiser villig og
presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Nelly går
villig fram uten at vi observerer fugl. Senere får Vilja et
nytt fuglearbeid med reis. Mot slutten av slippet ser vi
rype lette i anvist terreng. Vilja over Nelly.

Slipp 9 GS Felix – P Pepsi: Felix tar kommandoen og
jakter glimrende i tett biotop på krevende underlag.
Pepsi sitt søk blir skjemmet av flere stander med lange
avanser som ikke gir resultat. Under innkalling tar Felix
intens stand, reiser villig og presist rype og er rolig i
oppflukt og skudd. Det er en sjanse på ryper som letter i
anvist terreng. Felix over Pepsi.
Slipp 10 P Floyd – ES Zircus. I et område med flater og
bjørkekledde kantbiotoper tar begge godt for seg av terrenget og viser oss søk av høy
kvalitet. Floyd har en stand uten resultat. Begge har sjanse på fugl. Zircus over Floyd.
Slipp 11: ES Pippi – ES Tinka. Her fører Pippi slippet og jakter meget effektivt. Tinka kommer
noe på etterskudd og sliter litt der det både er tungt og bratt, men klarer å vise nødvendig
nivå. Pippi over Tinka.
Rangering etter 2. Runde:
ES Starshine 2 fuglearbeid,
GS Felix 1 fuglearbeid,
IS Vilja 2 fuglearbeid, slått i fugl.
P Floyd 1fuglearbeid u/reis,
P Pepsi 1 fuglarbeid u/reis og et under utredning,
slått i fugl.
ES Tinka 1 fuglearb u/reis, noe mangle på søket.
ES Pippi, KV Lady Gaga, ES Zircus, ES Nelly, P Ingo.

Oppsett til 3. runde, 10 minutter:
P Lady Gaga – ES Starshine
P Ingo – ES Nelly
ES Zircus – ES Pippi
GS Felix – IS Vilja
P Pepsi – P Floyd (5 min)
P Pepsi – ES Tinka (5 min)
ES Tinka – P Floyd (5 min)
Slipp 12; P Lady Gaga – ES Starshine. Starshine viser oss meget effektiv jakt der hun
utnytter vind og biotoper på en glimrende måte, noe som ender i stilfull stand, Rype letter
presist foran Starshine som er rolig i oppflukt og skudd. Gaga jakter også energisk. Starshine
over Gaga.
Slip p13: P Ingo – ES Nelly: To hunder med krefter i behold som jakter meget godt i tung
bjørkeli. Nelly er først i terrenget. Kraftig markering på Ingo der Nelly sekunderer. Nelly over
Ingo.
Slipp 14: ES Zircus – ES Pippi: Begge åpner
friskt, etter hvert får Pippi overtaket og ligger
først i terrenget. Under innkalling går Pippi inn
i stilfull stand, reiser villig og presist rype og er
rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny
stand der rype letter presist foran Pippi, Også
nå rolig i oppflukt og skudd. Pippi over Zircus.

Slipp 15; GS Felix – IS Vilja. To sterke unghunder som trosser det tunge underlaget og jakter
utmerket. Felix har føringen og vinner slippet.
Slipp 16. P Pepsi – P Floyd (5 min). Floyd drar seg lagt ut på venstre flanke, mens Pepsi går
til motsatt kant. Pepsi tar stand, Går forsiktig fram på gjentatte ordrer, rype letter tilside for
Pepsi som er rolig i oppflukt.
Slipp 17; P Pepsi – ES Tinka (5 min). Tinka har nå problemer med å holde trykket oppe, men
får etter hvert vist oss nødvendig nivå. Pepsi tar stand og vi får igjen en situasjon er hunden
går i antrekk, begynner så å fote. Rype letter lengre framme uten at Pepsi har kontakt med
denne.
Slipp 8: ES Tinka – P Floyd (5 min). Her tar Floyd kommandoen og viser stor utholdenhet.
Rangering etter 3. runde: ES Starshine m/3 fuglearbeid. ES Pippi m/1 fuglearbeid + 1
under utredning, GS Felix m/1 fuglearbeid og sjanse på fugl. IS Vilja m/2 fuglearbeid, slått i
fugl og sjanse på fugl, P Pepsi m/2 fuglearbeid u/reis + 1 under utredning, slått i fugl og
sjanser på fugl, P Floyd m/1 fuglearbeid u/reis og slått i fugl sjanse på fugl, ES Tinka
m/fuglearb u/reis og sjanser på fugl noe minus på søksopplegget, ES Zircus, KV Lady Gaga,
ES Nelly, P Ingo.

Med dette er finalen i SØRNORSK UNGHUNDMESTERSKAP over og vi har denne
premielisten:
Nr 1 og vinner 2011: ES Ohlsmyrens Starshine, e/f Nina Smidtsrød: En glimrende jeger og
viltfinner som er en verdig vinner av SØRNORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2011.
Nr 2: ES Simos Pippi, e/f Finn Håkon Svendsen: Dagens søker som lykkes i fugl i siste
minutt.
Nr 3: GS Soknehåggans I Felix, e/f Jon Terje Øvstetun. En kraftig unghund som imponerer
på det tunge underlaget. Han har et flott fuglearbeid, men også sjanse på fugl.
Nr 4: IS Furunakkens Vilja, e/f Morten Fuglerud. Også en energisk hund som holder
intensiteten oppe hele dagen. To fuglearbeid med reis, slått i fugl og sjanse på fugl gjør at
han blir nr 4.
Nr 5: P Fjellrypas LF
Pepsi, e/f Øyvind Sagmo.
Åpner med stilfull stand
og fuglearbeid uten reis
pluss et under utredning.
Har senere et upresist
arbeid. Lange tidkrevende
antrekk og flere sjanser
på fugl gjør at Pepsi går
inn noe nede på listen.
Nr 6: P Black Luckys
Floyd, e/f Knut Gunnar
Sørli. Også en kraftfull
unghund med et noe
uryddig søksopplegg,
men som lykkes i å skape

en jaktbar situasjon.
Vi har hatt en dag med unghunder av imponerende kvalitet, så vel i søk som i
fuglebehandling. Beherskelse i kontakt med fugl har vært på høyde med enhver
vinnerklasse.
Terje Tvedt og Odd Harald Sørbøen takker for en flott oppvisning av talentfulle unghunder
som ga oss et varig minne.

