VK finale Vestfold 2 14/10-2012.
Terreng:
Dommere:
Forhold:

Bogen
Thomas Engh og Odd Harald Sørbøen
Lett regn og god ”styrevind” som øker på utover dagen.

Disse hadde kvalifisert seg fra 2 semifinaleparti.
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Black / LOI02/114825
Imingens Li Tingeling / 27195/08
Ohlsmyrens Jagters Seun /S54656/2009
Årdalen's Oblix / 07758/08
Hågakollen's Vixen / 18053/07
Red Garlic's Gourme / S39191/2005
Red Garlic's Epixe / S45657/2004
Ohlsmyrens P Respect /S30118/2008
Sangernuten's Bun-Fuddy / 08547/06
Tøttadalen's Kaisa / 07834/08
Pei Fang Birk / 08745/04
Hovdmyra's Tumbling Dice /03530/07
Brennmoen's Jawa / 09623/08
" U S " Tomas / 03739/04
Red Garlic's Juici Fruit /S65775/2007

Watle Bjørn og Kristin / Watle, Bjørn
Gill, Robert
Elvestad, Petter, Solveig og Håvard / Elvestad, Petter
Kristiansen, Audun / Kristiansen, Audun
Kleppang, Y og R./Johansen, Tom / Kleppang, Yngve
Andersson, Agneta
Andersson, Agneta
Simensen, Hans
Gill, Robert
Kleppang, Yngve og Ragnhild / Kleppang, Yngve Johan
Liljedal, Skjalg
Pedersen, Kjetil
Andreassen, Linda Marielle
Aas, Petter
Agneta Andersson

Vi starter i åpent, noe kupert område med stubb og interessante kantbiotoper. Slipptid I første runde
er 15 min.
Slipp1: ES Black – IS Tingeling: Begge hundene tar en grøftekant i voldsom fart, støkker fasan
umiddelbart og respekterer. Black drar seg langt ut i sidevind, sees krysse anvist terreng og blir borte
resten av slippet. Tingeling jakter med høy intensitet og dekker stubb og kanter på en effektiv måte.
Over Black som utgår.
Slipp 2: ES Jagters Seun – KV Oblix – ES Vixen: Oblix drar bakover i terrenget i starten og overlater
initiativet til Jagter som tar tak i biotopene og sees stand i tett vegetasjon. Går på før vi kommer opp,
tar opp fasan og forfølger friskt. Ny makker til Oblix blir ES Vixen. Terrenget åpner seg og Vixen
dekker dette energisk og effektivt. Tar stand langt ute. Fasan letter presist foran Vixen som holder
standen (utenfor jaktbart hold). Når fører kommer til justerer Vixen til ny stand, reiser presist fasan
og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greitt. En stund etter kommer Oblix inn i
samme område og fester stand. Reiser fasan villig, men litt upresist og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder og apporterer ok. Søksmessig er Vixen overlegen, Oblix vurderes å holde nødvendig nivå.
Vixen over Oblix.
Slipp 3: IS Gourme – P Respect: To hunder som jakter konsentrert og viser oss meget godt
søksopplegg i medvind. De får med seg kantene og åpen stubb. Respect er noe mer systematisk enn
Gourme som blir presset fram av fører, og han vinner slippet.
Rangering: ES Vixen m/fuglearbeid, KV Oblix m/fuglearbeid, P Respect, IS Gourmet, IS Tingeling.
Slipp 4: IS Epixe – P Bun Fuddy: I et stort åpent område jakter begge intenst i store fine slag i
motvind. De revierer godt på stubben, men kunne ta bedre for seg inn i kantbiotopene. Det letter
rapphøns i anvist terreng. Bun Fuddy har best plan i søksopplegget og hun vinner slippet.

Slipp 5: ES Kaisa – ES Birk: Også to hunder som viser at de mestrer terreng, vind og biotoper på en
erfaren måte. Birk er noe tung i aksjonen og kommer litt på etterskudd. Han tar stand ved et
steingjerde, går på uten presentere fugl. Jobber langs dette og har flere sterke markeringer og en
tomstand til. Kaisa kommer til og forteller at dette er et interessant område. Også hun pådrar seg to
tomstander. Birk overser Kaisa i stand og må avsluttes. Kaisa har tid til gode.
Rangering: ES Vixen m/fuglearbeid, KV Oblix m/fuglearbeid, P Respect, IS Gourmet, ES Kaisa (tid til
gode) P Bun Fuddy, IS Epixe, IS Tingeling.
Slipp 6: SV Dice – P Jawa: Vi har samme type terreng der det kreves både reviering i åpent område og
at hundene går nøye gjennom tett vegetasjon. Dice jakter med kraftfull aksjon og får mye terreng
med seg. Jawa er en verdig makker og jakter konsentrert og effektivt. Markerer og tar stand, følger
fot til ny stand, fasan letter og Jawa er rolig i oppflukt og skudd. Ny intens stand under utredning,
reiser presist fasan og er også nå rolig i oppflukt og skudd, utreder videre og apporterer korrekt.
Jawa over Dice
Slipp 7: IS Tomas – IS Juici Fruit: Begge jakter med høy intensitet og bevist terrengdekning. Juice
fører slippet. Hun blir borte og finnes i stand. Går nølende fram på kommando, fører er i fysisk
kontakt med hunden og slippet stoppes. Kaisa som har tid til gode settes på sammen med Tomas.
Disse veksler om føringen og settes likt:
Rangering etter 1 runde:
P Jawa, fuglearbeid uten reis, fuglearbeid med reis under utredning.
ES Vixen, fuglearbeid uten reis (utenfor jaktbart hold), fuglearbeid med reis under utredning, slått på
fugl.
KV Oblix, fuglearbeid med reis, slått på fugl to ganger,
Deretter i rekkefølge uten minus: P Respect, IS Gourmet , IS Tomas,
ES Kaisa to tomstander,
P Bun Fuddy sjanse,
IS Epixe sjanse,
IS Tingeling sjanse,
SV Dice, tap i fugl.
Disse er ute av konkurransen: ES Black, ES Jagter Seun, ES Birk, IS Juici Fruit.
Vi flytter nå til et nytt område og går løs på runde 2 som også blir 15 min.
IS Tingeling – KV Oblix
ES Vixen – IS Gourmet
P Respect – IS Epixe
P Bun Fuddy – ES Kaisa
SV Dice – IS Tomas
P Jawa

Slipp 8: IS Tingeling – KV Oblix: Dette ble dagens korteste slipp. Hundene drar ut i høy fart langs en
grøftekant, støkker fasaner og forfølger. Begge utgår.

Slipp 9: ES Vixen – IS Gourmet: Vixen drar ut langs grøft med høy vegetasjon, forsvinner og kommer
tilbake tidsnok til innkalling. I mellomtiden har Gourmet jaktet det anviste terrenget på en glimrende
måte og fått med seg kanter og åpne jorder. Finnes i stilfull stand. Reiser villig og presist fasaner og er
rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer effektivt. Over Vixen som må forlate konkurransen.
Slipp 10: P Respect – IS Epixe. I høy vegetasjon går begge hundene konsentrert til oppgaven. Dekker
terrenget tilsynelatende godt, likevel blir det etter hvert flere sjanser på fasaner og slippet avsluttes
etter 10 min. Hundene har hver sin tomstand. Begge utgår.
Slipp 11: P Bun Fuddy – ES Kaisa: Vi jakter fortsatt i samme område med forholdsvis uoversiktelig
vegetasjon. Disse hundene viser også nå et erfarent søksopplegg og bruk av vind. Bun Fuddy finnes i
stilfull stand, fasan letter presist foran hunden som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greitt og
bruker noe tid på apporten som godkjennes. Senere letes det etter Bun Fuddy som til slutt sees i
grøftekant. I mellomtiden har Kaisa pådratt seg en støkk. Bun Fuddy over Kaisa som utgår.
Rangering: IS Gourmet, P Bun Fuddy.
Slipp 12: IS Tomas – SV Dice – P Jawa: Vi fordeler slipptid på disse hundene. Først Tomas og Dice. Det
jaktes konsentrert og intenst. Kraftige markeringer på begge hundene langs kanten av høg
vegetasjon. Det letter fasan der Tomas befinner seg. Dice tar intens stilfull stand. Reiser kontant
fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Tomas og Java fortsetter og viser
høyt nivå der de veksler om føringen. De siste minuttene blir mellom Dice og Jawa. Dice drar seg
langt ned i medvind og blir borte. Finnes i stilfull stand i det det gis innkallingsordre og får et nytt
komplett fuglearbeid.
Rangering: IS Gourmet, P Jawa, SV Thumbling Dice, P Bun Fuddy, IS Tomas.
Dagens vinnerklasse er dermed slutt og vi har denne premielisten:
1VK med Cacit: IS Red Garlic's Gourme / S39191/2005 E/F Agneta Andersson. En glimrende jeger
med et flott fuglearbeid.
2VK P Brennmoen's Jawa / 09623/08 e/F: Linda Marielle Andreassen. Solid jeger som ga oss to fine
jaktbare situasjoner, men som ble slått i fugl i siste minutt.
3VK SV Hovdmyra's Tumbling Dice /03530/07 Kjetil Pedersen : Kraftfull og intens hund som har tatt
vare på to av sine 4 muligheter i dag.
4VK P Sangernuten's Bun-Fuddy / 08547/06 Robert Gill, En stilfull hund som gir oss en jaktbar
situasjon, men som også har ubenyttede sjanser.
Thomas Engh og Odd Harald Sørbøen takker for tilliten og for at vi fikk en flott dag med meget
gode hunder i et fuglerikt terreng.

