VK finale Forusprøven 2010. Terreng Soma.
Dommere Jørn Åselid og Odd Harald Sørbøen
Disse hadde kvalifisert seg til finalen:
1 IS Grimasteggen's Wilma / 21360/06
2 GS Kråklifjellet's Uno / 24362/01
3 ES Ringvassøya's Bøyla / 14480/07
4 ES Risefjellets Balto / 09606/07
5 SV Leikvin's Ktt Indie / 01677/03
6 GS Krutrøykens Missan / 17074/06
7 B Holmevass B Gilli / 08401/07
8 ES Travis / 17591/05
9 SV Hovdmyra's Whole Lotta Yoko /03529/07
10 P Oterbekken's Moody Blues / 27838/07
11 ES Krokfjellet's Ika / 21898/03
12 ES Flørli's Billy The Kid / 24310/08
13 ES Malin Av Oddresteinen / 21495/05
14 P Solasteggen's Mina / 04805/08
15 GS Danseskaret's Theo / 06106/07
16 P Black Luckys Barracu'da / S31883/2004
17 P Østagløtten's Ribot / 16315/08
18 ES Berkjestølen's Tilla / 24074/04

E/ F Aavik, Gunnar / Mellgren, Egil
E/F Kyllingstad, Gaute
E/F Møllerop, Mette
E/F Mossige, Jone
E/F Vaage Ellen K og Bjørg / Vaage, Bjørg
E/FSagland, Thor Henning / Sagland, Thor Bernhard
E/F Abel-Lunde, Arne
E/F Colbjørnsen, Robert
E/F Vaage, John og Bjørg / Vaage, Bjørg
E/F Simonsen, Ann May / Simonsen, Børge
E/F Hansen, Odd
E/F Eriksen, Astrid / Eriksen, Gisle
E/F Larsen, Jan-Atle/ Leschbrandt, Rita / Larsen, Jan Atle
E/F Skeivik, Arild
E/F Kyllingstad, Gaute
E/F Skeivik, Arild
E/F Johnsen Øystein og Hardeland Tom / Johnsen,Øystein
E/F Foss, Per Gudmund / Jacobsen Kjell

Runde 1, 15 min.
Slipp 1: IS Wilma – GS Uno: Konkurransen startet på åpne jorder med interessante biotoper langs
kantene. Begge hundene åpner energisk i høy fart og elegant aksjon. Uno tar kantene systematisk og
erfarent. Wilma er noe åpen og selv om Uno mister litt av intensiteten mot slutten av slippet vinner
han. Uno over Wilma
Slipp2: ES Bøyla – ES Balto: To hunder som jakter meget godt. De har stort format samtidig som
biotopene blir utnyttet fornuftig. Balto har litt bedre plan i søksopplegget og vinner slippet på det.
Balto over Bøyla.
Slipp 3: SV Indie – GS Missan: Terrenget endrer seg og vi kommer inn i område med tett vegetasjon
og jordhauger. Missan tar umiddelbart føringen og jakter meget energisk. Tar stand, går villig på uten
at vi kan observere fugl. Indie er også en erfaren jeger som holder høyt nivå, men mangler litt plan i
søksopplegget. Missan vinner slippet.
Slipp 4: B Gilli – ES Travis: I meget tett og høyt gress jakter hundene med god intensitet og tett
fornuftig reviering. Travis nøler litt med å ta tak i det tunge terrenget i starten og Gilli tar initiativet.
Gilli over Travis
Rangering: ES Balto, GS Uno, GS Missan, ES Bøyla, B Gilli, SV Indie, IS Wilma, ES Travis.
Slipp 5: SV Yoko – P Blues: Terrenget åpner seg igjen. Blues starter i forrykende fart, med elegant
hodeføring og stil. Imidlertid legger han igjen luker til de mest interessante biotopene og kantene.
Yoko har et noe mindre format, men en mer effektiv bruk av terrenget og vinner slippet. Sekunderer
Blues i en stand som løses ut før førere kommer til. Yoko over Blues

Slipp 6: ES Ika - ES Billy: Ingen av hundene tar skikkelig tak i terrenget. Søkopplegget blir noe tilfeldig.
Ika lar seg friste av bekkasinjakt. Selv om Billy etter hvert drar seg godt ut holder dette ikke
nødvendig nivå og slippet avsluttes etter 10 min. Begge utgår.
Slipp 7: ES Malin – P Mina: Vi får igjen områder med jordhauger og tett vegetasjon. Det jaktes
intenst. Fasaner letter uten at vi kan se hva som skjer. Mina kommer inn i dette området, støkker
fasaner og respekterer. Senere finner vi Malin i ro i området. Malin jobber nøye langs steingjerde. Tar
stand, går nølende på til ny stand. Låser seg og utgår. Mina over, og hun har 5 min til gode.
Slipp 8: GS Theo – P Barracuda – P Ribot: Theo tar umiddelbart stand, går fram til ny stand, reiser
fasan villig og presist, og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greitt, men vil ikke apportere og må
forlate konkurransen. P Ribot settes på. Barracuda tar stand, løser ut og tar ny stand der Ribot
sekunderer. Fasan letter presist foran Barracuda som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og
apporterer korrekt. Mot slutten av slippet finnes hundene i stand side om side. De reiser villig fasan
og er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder godt og Ribot apporterer effektivt: Barracuda over
Ribot.
Rangering: P Barracuda m/fugl, P Ribot m/fugl. ES Balto, GS Uno, GS Missan, ES Bøyla, B Gilli, SV
Indie, SV Yoko, IS Wilma, ES Travis, P Blues, P Mina.
Slipp 9: ES Tilla - IS Wilma (hennes 2 runde): Begge jakter meget godt i den tette vegetasjonen. Wilma
tar stand, løser ut, tar ny stand, løser ut igjen og støkker til slutt fasan som respekteres. Tilla over
Wilma.
Rangering etter 1. runde:
P Barracuda, fuglearbeid med reis, fuglearbeid uten reis, også slått i fugl,
P Ribot, fuglearbeid med reis, slått i fugl.
Videre rekkefølge: ES Balto, GS Uno, GS Missan, ES Bøyla, B Gilli, SV Indie, SV Yoko, IS Wilma, ES
Travis, P Blues, P Mina, sjanse på fugl.
Oppsett til 2. runde, 15 min:
GS Uno – ES Bøyla
ES Balto – SV Indie
GS Missan – B Gilli
ES Travis – SV Yoko
P Blues – P Barracuda
P Mina – R Ribot
ES Tilla
Slipp 10: GS Uno – ES Bøyla: Det meldes stand på Uno, før vi kommer fram til Uno sees Bøyla i stand i
annen del av området. Uno går på løser ut, tar ny stand, og løser ut igjen. Fasan letter i området.
Bøyla går villig på i etapper til intens stand, reiser villig og presist rugde og er rolig i oppflukt og
skudd. Utreder og apporterer korrekt. Hundene gjennomfører resten av slippet i tett vegetasjon på
en fornuftig måte. Bøyla over Uno.

Slipp 11: ES Balto – SV Indie. Vi får nå noe åpnere terreng med jorder og områder med tett høy
vegetasjon. Indie tar stand, går forsiktig fram til ny stand, det samme gjentar seg, vi observerer ikke
fugl. Balto drar seg ut langs gårdsvei og fester stilfull stand. Når fører kommer til justerer Balto seg og
tar ny stand, reiser kjapt og presist fasancock og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greitt, men har
en slurvete apport. Senere i slippet har Balto en stand uten resultat. Balto over Indie
Rangering: ES Bøyla /fugl, ES Balto m/fugl, GS Uno, IS Wilma, SV Indie.
Slipp 12 GS Missan – B Gilli: To intense jegere som trosser tungt terreng og jakter systematisk. Stand
på Gilli der hun går noe forsiktig fram på ordre uten å presentere fugl. Partiet tråkker opp fasan noe
bak hunder og førere. Missan får også en stand uten resultat. Gilli sees i intens stand ned mot bekk.
Reiser villig og litt upresist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Helt
på slutten av slippet finner vi Missan i stand, hun reiser djervt og presist fasancock og er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder ok og apporterer effektivt. Missan over Gilli.
Rangering: ES Bøyla /fugl, ES Balto m/fugl, GS Missan m/fugl, B Gilli m/fugl, GS Uno, IS Wilma, SV
Indie.
Slipp 13: ES Travis – SV Yoko. Travis tar føringen og fester stilfull stand i kanten av belte med tett høyt
gress, går villig på uten å presentere fugl. Samtidig har Yoko også en stand uten resultat. Hundene
jakter nå konsentrert i et kupert tett område. Yoko støkker fasan og respekterer. Senere er det to
sjanser til på fasan uten at hundene makter å få noe ut av det og begge utgår.
Slipp 14: P Blues – P Barracuda – ES Tilla: Blues drar kraftig til fra start og kaster seg i intens stand i
gresskant. Går på til ny stand, reiser fasan noe upresist og forfølger. ES Tilla settes på og hundene tar
anvist terreng på en grundig og erfaren måte. Likevel blir det to sjanser på fasaner uten at de lykkes
og begge må forlate konkurransen.
Slipp 15: P Mina – P Ribot: Ribot tar føringen og viser oss et meget godt søksopplegg. Mina sees i en
usikker stand noe fram i terrenget. Under forsøk på lokalisering støkkes fasan og Mina er rolig. Ribot
tar stilfull stand. Reiser djervt og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Ribot over
Mina som utgår.
Rangering etter 2. runde: ES Bøyla m/fugl, ES Balto m/fugl, P Ribot to fuglearbeid, slått i fugl, sjanse,
GS Missan m/fugl og slått i fugl, sjanse, B Gilli m/fugl, også slått i fugl, sjanse, GS Uno, IS Wilma, SV
Indie.
Med dette er VK finalen på Forusprøven 2010 over og vi har denne premielisten:
1VK m/innst til Cacit: ES Ringvassøya's Bøyla. E/F Mette Møllerop.
En erfaren lavlandsjeger som blir dagens vinner med et presist, flott fuglearbeid.
2VK. ES Risefjellets Balto. E/F Jone Mossige.
Solid jeger som har et meget godt arbeid på fasan, men en noe slurvete apport og en stand uten
resultat.

3VK: P Østagløtten's Ribot. E/ Johnsen Øystein og Hardeland Tom. F / Øystein Johnsen
Meget intens jeger som har to flotte fuglearbeid med reis, men som også har hatt sjanser.
4VK. GS Krutrøykens Missan. E/ Sagland, Thor Henning F/ Thor Bernhard Sagland
Missan er erfaren jeger som har et elegant arbeid på fasan, og en sjanse som makker utnytter.
5VK B Holmevass B Gilli. E/F Arne Abel-Lunde,
En liten intens jeger som lykkes i å finne fugl. Det blir et noe upresist arbeid og Gilli blir også slått i
fugl.
Jørn Åselid og Odd Harald Sørbøen takker for tilliten med å dømme denne finalen. Vi har hatt en flott
dag som ga oss utfordringer og flotte situasjoner utover dagen.

