VK finale Grotli 18 april 2010.
Terreng: Grotli øst.
Snøbyger og vind, mye løs nysnø som setter høye krav og utfordringer til hundene .
Disse hadde kvalifisert seg til finalen:
GS
Nikita
IS
Ero Lagopus av Kjerringholm
B
Raunakkens TA Roma Røvarlægg
ES
Nordvestjydens Z Bassino
IS
Con-Spirit av Kjerringholm
IS
US Kuling
ES
Skillevatnets Turte
IS
US Xcera
IS
Røde Hunders Mi-Rakel
GS
Finnvellens Shakira
KV
Kvitnykens ATP Nikita
ES
Simo’s Min
IS
Enzo av Kjerringholm
ES
Lunheimens Matrix
ES
Vinsterfjellets Fauna
IS
Era Bagera av Kjerringholm
KV
Sognexpressens ACP Tiara
GS
Zettertjerns Trolla
ES
Endelys Vinn-Tila
ES
Kvernolias Miss Bo

f/Olav Håkonsen
f/ Vidar Molvær
f/Ronny Sagmo
f/ Jan Terje Haugen
f/Geir Keiserås
f/Rune Magnussen
f/ Kåre Norum
f/Ludvig Gråtrud
f/ Jørn Prestrudstuen
f/Kai Ivan Sterten
f/ Robert Brenden
f/Iver Melby
f/Jan Erling Sperre
f/Stig Midthjell
f/ Pål Wahlquist
f/Elisabeth Haukaas Bjerke
f/Robert Brenden
f/ Svein Oddvar Hansen
f/Jan Terje Haugen
f/Tor Steigedal

1 Runde 15 minutter.
GS Nikita – IS Ero: Ero tar umiddelbart føringen og jakter energisk på meget krevende underlag. Får
med seg anvist terreng på en fornuftig måte. Fugl letter i terrenget og belaster hundene med en
sjanse på fugl. Nikita liker seg ikke i løssnøen, blir inneffektiv og holder ikke nødvendig nivå, - utgår.
B Roma – ES Bassino: Begge jakter energisk og dekker interessante biotoper på en erfaren måte.
Bassino har størst format, men er noe ensidig, vinner likevel slippet.
Rangering: ES Basssino, B Roma, IS Ero.
IS Kuling – IS Con-Spirit: To hunder som viser oss intensitet, format og vindbruk av ypperste merke.
Veksler om føringen, men Kuling avslutter best og vinner slippet knepent. Det letter rype nær
hundene under innkalling. Kuling over Con-Spirit.
ES Turte – IS Xcera: Turte åpner meget godt, men slår tilbake i terrenget og blir borte. Overlater da
anvist terreng til Xcera som jakter dette fornuftig. Turte viser seg ikke igjen i løpet av slippet og utgår.
Rangering: IS Xcera, ES Basssino, B Roma, IS Kuling, IS Con-Spirit, IS Ero.

IS Mi-Rakel - GS Shakira: Mi-Rakel jakter gnistrende og viser oss et side- medvindsøk av høy klasse.
Shakira holder nødvendig nivå. Mirakel over Shakira.
KV Nikita – ES Min: Vi kommer etter hvert inn i tett, bratt bjørkeli som setter enda større krav til
samarbeid og intensitet. Nikita behersker dette på en utmerket måte og fører slippet. Min åpner
godt. Mister etter hvert motivasjonen, blir fristet til å følge spor og får et noe ”trangt” søk. Stand
uten resultat. Nikita vinner slippet og Min utgår.
Rangering: IS Mi-Rakel, IS Xcera, KV Nikita, ES Basssino, B Roma, GS Shakira,IS Kuling, Is Con-Spirit, IS
Ero.
IS Enzo – ES Matrix: I meget tung li jakter begge hundene energisk med Enzo i føringen. Matrix tar
stilfull stand, går villig på uten at vi kan registrere fugl. På slutten av slippet sees Enzo i stilfull stand,
Reiser villig og presist rype på avstand og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.
Enzo over Matrix som mister noe av gløden mot slutten av slippet og går ut av konkurransen.
IS Era – ES Fauna: To hunder som trosser det tunge føret og viser format, intensitet og meget god
terrengdekning. Finnes i samstand langt ute. Det gis felles reisingsordre på avstand. Era går på og
ryper letter presist foran hundene som er rolige i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.
Era over Fauna da hun får kreditert reis i fuglearbeidet.
Rangering: IS Era, IS Enzo, ES Fauna, IS Mi-Rakel, IS Xcera, KV Nikita, ES Basssino, B Roma, IS Kuling, IS
Con-Spirit, IS Ero.
GS Trolla – KV Tiara. Tiara tar straks føringen og jakter glimrende. Stilfull stand. Går kontrollert på og
holder fokus selv om det letter ryper i området til ny stand, reiser rype og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder og apporterer korrekt. Senere stand på ryper som løper på snøen. Tiara får reisingsordre på
avstand, reiser djervt og effektivt, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Trolla holder ikke nødvendig nivå
og utgår.
ES Miss Bo – ES Vin-Tila. Ryper sees et stykke framme i terrenget. Miss Bo tar stand på disse på lang
avstand. Går noe forsiktig på i etapper sammen med fører og får rypene på vingene, utreder og
apporterer korrekt. Fortsetter et noe uryddig søk. Tar stand, rype letter og Bo er rolig i oppflukt og
skudd, utreder. Vin-Tilla slår litt tilbake i terrenget og kommer derfor på etterskudd. Blir grundig slått
i fugl og må forlate konkurransen.
Rangering etter 1. runde:
5 hunder med godkjente fuglearbeid: KV Tiara to fuglearbeid med reis, ES Miss Bo to fuglearbeid, et
med og et uten reis, IS Era fuglearbeid med reis, IS Enzo fuglearbeid med reis, ES Fauna, fuglearbeid
uten reis.
Videre uten registrerte sjanser på fugl, i rekkefølge: IS Mi-Rakel, IS Xcera, KV Nikita, ES Basssino, B
Roma, GS Shakira.
Sjanse på fugl: IS Kuling, Is Con-Spirit, IS Ero.
Runde 2 , 15 minutter.

IS Ero – B Roma
ES Bassino – IS Con-Spirit
IS Kuling – IS Xcera
IS Mi-Rakel – KV Nikita
GS Shakira – IS Enzo
ES Fauna – KV Tiara
IS Era – ES Miss Bo
IS Ero – B Roma: Begge åpner optimistisk og konsentrert i djupsnøen. Ryper letter der hundene
befinner seg uten at det kan bedømmes. Ero jakter fortsatt godt og ligger over Roma som utover i
slippet blir noe ineffektiv. Ero har nå to sjanser på fugl og begge hundene forlater konkurransen.
ES Bassino – IS Con-Spirit: To energiske hunder som jakter intenst og effektivt. Con-Spirit drar seg
langt ned i terrenget og sklir inn i stilfull stand. Reiser villig og presist rype på avstand og er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Det meldes senere stand på Bassino. Han går villig
på uten at vi observerer fugl. Con-Spirit over Bassino.
Rangering: IS Con-Spirit, ES Bassino
IS Kuling – IS Xcera: Kuling tar umiddelbart initiativet og jakter glimrende i meget tungt terreng. Xcera
mister noe av intensiteten, men klarer å holde nødvendig nivå. Kuling over.
Rangering: IS Con-Spirit, IS Xcera, IS Kuling, ES Bassino
KV Nikita – IS Mi-Rakel: Nikita konsentrerer seg om oppgaven og jakter meget godt. Mi-Rakel holder
også høyt nivå, men blir slått av Nikita i dette slippet.
GS Shakira – IS Enzo Begge hundene viser høy arbeidsmoral og får med seg anvist område på en
fornuftig måte, - veksler om føringen. Shakira tar stilfull stand der Enzo sekunderer. Reiser rype
djervt og effektivt i etapper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Shakira
over Enzo.
Rangering: GS Shakira, IS Con-Spirit, IS Enzo, KV Nikita, IS Mi-Rakel, IS Xcera, IS Kuling, ES Bassino.
KV Tiara – ES Fauna: Tiara viser oss nå et glimrende motvindsøk. Tar stand, avanserer langt sammen
med fører og holder ”strålen” i kupert lende. Ender i stram stand, reiser effektivt og presist rype og
er rolig i oppflukt og skudd, utreder. Fauna jakter også meget godt, men blir her slått både på søk og i
fugl og utgår.
ES Miss Bo – IS Era. Like etter slipp tar Miss Bo stand, går meget forsiktig på i etapper, låser seg og
blir koplet. Slippet avsluttes etter 5 minutter.
For å få gjennomført denne vinnerklassen på en ryddig måte setter vi nå opp en ny runde på 5 min.
IS Era først mot IS Kuling deretter IS Xcera:
IS Mi-Rakel – KV Nikita

ES Fauna – IS Enzo
IS Con-Spirit – GS Shakira
KV Tiara – IS Era.
IS Era – IS Kuling: Hundene tar stand samtidig. Rype letter når førerne er på skuddhold og hundene er
rolige i oppflukt og skudd. Utreder. Kuling apporterer korrekt. Settes likt. IS Xcera settes på etter 5
min. Era fortsetter sitt solide søk og ligger klart over Xcera.
Rangering etter 2 runde.
KV Tiara, 3 fuglearbeid med reis.
IS Era, to fuglearbeid, et med reis og et uten.
GS Shakira, fuglearbeid med reis.
IS Con-Spirit, fuglearbeid med reis, sjanse på fugl.
IS Enzo, fuglearbeid med reis, slått på fugl.
ES Fauna, fuglearbeid uten reis, slått på fugl.
KV Nikita.
IS Mi-Rakel.
IS Xcera.
IS Kuling, sjanse på fugl.
ES Bassino, slått i fugl, trekt av fører.
IS Mi-Rakel – KV Nikita. Nikita viser at hun har krefter i behold og fører slippet fra start. Mi-Rakel
modererer seg kraftig og utgår.
Rangering: IS Kuling, KV Nikita, IS Xcera
ES Fauna – IS Enzo. Begge fortsetter energisk og viser stor utholdenhet. Fauna får en stand uten
resultat. Enzo over Fauna.
Rangering: IS Kuling, IS Enzo, ES Fauna, KV Nikita, IS Xcera
IS Con-Spirit – GS Shakira. Shakira viser seg som den sterkeste og vinner dette slippet.
KV Tiara – IS Era. To hunder som bekrefter sitt solide inntrykk, de jakter meget godt og settes likt.
Med dette er dagens vinnerklasse over og vi har denne resultatlisten:
1. VK med inst. til CACIT: KV Sognexpressens ACP Tiara f/Robert Brenden. En glimrende jeger og
viltfinner som viser fuglebehandling av ypperst kvalitet.
2. VK med inst. til res CACIT: IS Era Bagera av Kjerringholm f/Elisabeth Haukaas Bjerke: Meget sterk
hund med to fuglearbeid.
3. VK, GS Finnvellens Shakira f/Kai Ivan Sterten: Etter en litt nølende start viser Shakira seg som en
solid jeger og erfaren fuglebehandler.
4. VK, IS Con-Spirit av Kjerringholm f/Geir Keiserås: Søk og fuglearbeid av høyeste kvalitet, men ConSpirit har også en ubenyttet sjanse.

5. VK, IS US Kuling f/Rune Magnussen: Hund som viser imponerende utholdenhet, og som til slutt
lykkes med fuglearbeid uten reis, har en sjanse på fugl.
6. VK, IS Enzo av Kjerringholm f/Jan Erling Sperre: Gjennomfører dagen på en meget god måte. Enzo
har et flott fuglearbeid, men blir slått på fugl.
Bjarne Engen og Odd Harald Sørbøen takker for tilliten og for at vi fikk anledning til å oppleve
meget gode fuglehunder i et terreng godt besatt med fugl.

