VK Forusprøven 2013.
Dommere: Kenneth Ressem og Odd Harald Sørbøen.
Dommerkandidater: Alexander Kristiansen og Ola Nedrejord.
Terreng : Skjæveland. Åpent innbydende lavlandsterreng .
Meterologene hadde lovet oss kraftig regn, - som heldigvis ikke slo skikkelig til, selv om det ble tungt
og grått til tider.

Terrenget ” ryddes” for gås og ”stor-rype” før vi setter i gang

Disse møtte til konkurranse:
ES Flørli's Miss Tallulah / 24312/08
ES Østheia's Tennesee Blues / 20073/07
ES Ringvassøya's Bøyla / 14480/07
P Østagløtten's Ribot / 16315/08
KV Sør Holleias Btf Jazz / 19498/08
ES Krokstøens Trym / NO43382/10
ES Fjellvidda's Negus / NO52489/09
KV Rugdelias Nmj Octavia / 05491/05
P Barentsvidda's B Umberto Nobile /NO33071/09
ES Østkysten's Egon / DK13904/2009
KV Haugtun's Dpb Phønix / 08166/07
ES Miss Soﬁ / NO43485/11
KV Åsheias Dzz Mie / NO57280/09
ES Hårteigens Back To Basic / NO38907/11
ES Pei Fang Birk / 08745/04
ES Kritlelia's Kira / NO56422/09
ES Flørli's Billy The Kid / 24310/08
KV Sør Holleias Cct Turbodysa / NO39614/10
SV Hovdmyra's Whole Lotta Yoko / 03529/07
IS " U S " Blue Lagoon / 02409/08

F/ Torkelsen, Morten
F/ Hetlevik , Anders Eide
F/ Møllerop, Mette
F/ Hardeland Tom
F/ Simensrud, Anders
F/ Liljedal, Skjalg
F/Løhre, Vidar
F/ Kristiansen, Kjetil
F/Gjerde, Jørn
F/ Mauseth, Øyvind
F/Kristiansen, Kjetil
F/Eriksen, Astrid
F/Lundevik, Njål Edwin
F/Larsen, Ove
F/Liljedal, Skjalg
F/Hardeland, Ove
F/Eriksen, Gisle
F/Simensrud, Anders (trekkes etter hvert )
F/Vaage Bjørg
F/Kjellevold, Roald

1 slipp: ES Miss Tallulah og ES Tennesee Blues åpnet konkurransen i et åpent område med
interessante steingjerder og kanter. De går til oppgaven i voldsomt driv, der tildelt område dekkes
fornuftig og systematisk. De veksler om føringen, men Tallulah avslutter best og vinner knepent.
2 slipp: ES Bøyla – P Ribot: Ribot drar til fra første spark og viser tydelig at han blir å regne med i dag.
Jakter intenst, energisk og effektivt. Bøyla derimot virker uinspirert og klarer ikke å vise oss
nødvendig nivå, avsluttes og Ribot får tid til gode.
3 slipp: KV Jazz – ES Trym: Disse får tildelt et noe trangt område med steingjerder på begge sider.
Hundene viser erfarent søksopplegg og tar kantene i høy fart. Trym markerer, støkker fasan og
forfølger. Jazz vil også vere med på dette og begge løper seg friskt ut av konkurransen.
4: slipp: ES Negus – KV Octavia: Negus åpner energisk, utover i slippet blir han noe småskåren og
mangler nødvendig format. Octavia jakter systematisk, har noe tett reviering i starten, men viser
senere meget erfarent søksopplegg. Støkker fasan og respekterer. Octavia over Negus som utgår.
Rangering: ES Tallulah, ES Tennese Blues, KV Octavia.
5. slipp: P Nobile - ES Egon: I starten har vi åpent område og hundene holder akkurat nødvendig nivå.
Vi kommer så inn i et tett skogholt som setter krav til tettere reviering og god kontakt. Begge
hundene mestrer dette. Egon dekker området best og vinner slippet.
6 slipp: KV Phønix – ES Miss Sofi: Hundene åpner i
skogholt og fortsetter i åpent beiteområde og på
dyrket mark. Miss Sofi fører slippet i starten, viser litt
interesse for bekkasin. Phønix jakter kraftfullt, men
med noe uforutsigbart søksopplegg. Tar stand, der
det ikke presenteres tellende vilt. Han går så over til
å jakte bekkasiner og avsluttes. Ribot blir ny makker
til Miss Sofie. Det jaktes nå energisk i høy fart og med
meget god terrengdekning. Ribot har størst format
og settes over Miss Sofi.

Phønix i stand

Rangering: P Ribot, ES Tallulah, ES Tennese Blues, ES Miss Sofi, ES Egon, P Nobile, KV Octavia.
7 slipp: KV Mie – ES Back to Basic: Back to Basic tar
umiddelbart føringen og viser systematisk
terrengdekning i høy fart og lett livlig aksjon. Utover i
slippet mister hun inspirasjonen, lar seg friste av å jakte
bekkasiner og klarer ikke å holde det nivået vi
forlanger. Mie har i starten en noe tilfeldig
terrengdekning, men jakter med høy intensitet og får
etter hvert vist oss meget god terrengdekning. Mie
over Back to Basic som utgår.

Konsentrerte dommerkandidater

8 slipp: ES Birk – ES Kira. Birk er en erfaren, lur jeger som konsentrerer seg om kanter og interessante
biotoper. Har en noe tung aksjon. Kira jakter også meget godt, og dekker terrenget systematisk. Har
en stand der hun går villig på uten at vi observerer fugl. Birk over Kira
Rangering: P Ribot, ES Tallulah, ES Tennese Blues, ES Birk, ES Kira, KV Mie, ES Miss Sofi, ES Egon, P
Nobile, KV Octavia.
9. slipp: ES Billy the Kid – SV Yoko: Disse får servert et åpent område med krattkanter og steingjerder.
Begge jakter i meget høy intensitet og har erfaren terrengdekning der de veksler om å være først i
terrenget. Kid viser en kort stund noe interesse for bekkasiner og Yoko vinner slippet.
10 slipp: IS Blue Lagoon – ES Tallulah (hennes runde nr 2): Vi kommer nå inn i et område med tett og
uoversiktelig vegetasjon. Begge jakter meget godt innledningsvis. Blue blir etter hvert åpen og mye
ute av syne og Tallulah har klart den beste terrengdekningen. Hun støkker rugde og respekterer. Blue
forsvinner når innkallingsordre blir gitt og er lenge borte. Tallulah over Blue som utgår.
Etter 1 runde har vi denne rangeringen: SV Yoko, P Ribot, ES Tallulah, ES Tennese Blues, ES Birk, ES
Billy the Kid, ES Kira, KV Mie, ES Miss Sofi, ES Egon, P Nobile, KV Octavia sjanse på fugl.
Disse er ute etter 1 runde: ES Bøyla, ES Trym, KV Jazz, ES Negus, KV Phønix, ES Back to Basic, IS Blue
Lagoon, KV Turbodysa er trukket.

Vi finner oss litt ly
for regnværet, tar
en kort pause og
undres på hvor
fasaner og rugder
befinner seg i dag.

Oppsett til runde 2 som blir 15 min.
ES Tennesee Blues – P Ribot
KV Octavia – P Nobile
ES Egon – ES Miss Sofi
KV Mie – ES Birk
ES Kira – ES Billy the Kid
SV Yoko

11 slipp: ES Tennesee Blues – P Ribot: I et forholdsvis åpent lende jakter begge glimrende, høy
intensitet og flott terrengdekning der de får med seg både kanter og åpne områder. Ribot har størst
framdrift og vinner slippet.
Rangering: P Ribot, ES Tennesee Blues, ES Tallulah (sjanse).
12 slipp. KV Octavia – P Nobile: Octavia tar umiddelbart føringen og jakter erfarent med meget god
terrengdekning. Nobile mister etter hvert gløden og klarer ikke å holde det nivået vi forlanger og må
derfor forlate konkurransen.
13 slipp. ES Egon – ES Miss Sofi: Vi får nå et område med små skogholt og små åpne jorder. Begge
jakter erfarent og får med seg terrenget på en effektiv måte. Egon har størst format og framdrift og
vinner slippet.
Rangering: P Ribot, ES Tennesee Blues, ES Sofi, ES Egon, ES Tallulah (sjanse), KV Octavia (sjanse).
14 slipp. KV Mie – ES Birk: Innledningsvis blir Mie noe uforutsigbar og åpen mens Birk sliter med å
holde farten oppe. Utover i slippet går begge seg godt opp og etablerer det søket vi forlanger. Mie
har best terrengdekning og vinner.
15 slipp: ES Kira – ES Billy the Kid: I et område med myr og forholdsvis tett vegetasjon tar Kid
føringen, er systematisk og holder høy fart. Kira jakter også meget godt og forutsigbart. Det meldes
stand på Kid, men han vil ikke gå fram,- koples og avsluttes. Kira har tid til gode.
Slipp 16: SV Yoko – ES Tennesee Blues: Begge jakter glimrende og med avpasset format og god
kontakt i uoversiktelig vegetasjon. De veksler om føringen og settes likt.
Rangering etter runde 2: SV Yoko, P Ribot, ES Tennesee Blues, ES Kira, ES
Sofi, ES Birk, KV Mie, ES Egon, ES Tallulah (sjanse), KV Octavia (sjanse).
Oppsett til 3 runde 15 min:
P Ribot – KV Octavia
ES Egon – KV Mie
ES Sofie – ES Birk
ES Kira – SV Yoko
ES Tallulah
Her bør det være fugl !!

Slipp 17: P Ribot – KV Octavia. I vekslende biotop jakter begge overbevisende og effektivt. Ribot er
også i dette slippet først i terrenget og vinner.
Slipp18: ES Egon – KV Mie: Hundene jakter energisk med høy intensitet, får med seg skogholt og
åpne områder. Egon har best plan i søksopplegget og vinner slippet. Det er en sjanse på rugde som
letter i jordekant der begge hundene har passert.

Rangering: P Ribot, ES Tennesee Blues, KV Octavia (sjanse), ES Egon (sjanse), KV Mie (sjanse)
Slipp 19. ES Sofie – ES Birk: Vi fortsetter i tett, men interessant vegetasjon. Sofi fører slippet . Birk
forteller etter hvert at han ikke vil mere i dag og avsluttes. Kira som har tid til gode settes på. Støkker
umiddelbart fasan og roes. Førere og hunder forsøker å finne denne igjen uten å lykkes. Sofi over
Kira.
Rangering: P Ribot, ES Tennesee Blues, KV Octavia (sjanse), ES Sofi (sjanse),ES Egon (sjanse), KV Mie
(sjanse), ES Kira (sjanse)
Slipp 20: ES Kira – SV Yoko - ES Tallulah: Vi har 3 hunder
igjen i denne runden og deler opp slippet slik at de får
lik slipptid. Kira og Yoko jakter i meget tett og tungt
område. Det letter fasan hvor Kira befinner seg og hun
respekterer. Tallulah og Yoko fortsetter i noe åpnere
område. Yoko tar stand, reiser villig og presist rugde og
er rolig i oppflukt og skudd. Noe slurvete utredning,
men en flott apport. De siste minuttene blir mellom Kira
og Tallulah som fortsetter et meget godt og systematisk
søk uten å finne fugl. Tallulah over Kira.

Dagens vinner venter på at apporten blir lagt ut

Rangering etter 3.runde: SV Yoko m/fugl, P Ribot, ES Tennesse
Blues, KV Octavia (sjanse), ES Sofi (sjanse),ES Egon (sjanse), KV Mie
(sjanse), ES Kira ( 2 sjanser), ES Tallulah (sjanse og tap i fugl)
Det er nå mørkt og vi må avslutte dagens vinnerklasse.
Vinner er:
SV Hovdmyra's Whole Lotta Yoko / 03529/07 med fører Bjørg
Vaage. En flott, energisk og erfaren lavlandsjeger som lykkes i
siste minutt.
Vi takker for oppdraget og gratulerer dagens vinner.
Våre to dommerkandidater klarte dagen med glans!!
Gratulere til SV Yoko og takk for i dag !!!

Kenneth Ressem og Odd Harald Sørbøen

