DREIEBOK VK Gaularfjellet 8. mars 2019

Dommere: Robert Veseth og Rune Skeie, dommerkandidat Helge Pedersen.

Gaularfjellet viste seg fra sin beste side denne dagen, med fantastisk føre for hunder
og førere. Det var gode vindforhold, og som vanlig enormt med ryper.
Følgende ekvipasjer stilte til start:

ES Epleskogen`s Adam
Aud Breivik/ Bjørn Monsen
B Tinderypen`s Minnie
Arne Klingsheim
SV Guriskogens Bsa Panzer
Bjørn Årskaug
B Geilane`s Ixi
Eigil Haug
P Høytjønna`s Ajax
Hans Nordnæs
ES Veslebotnen`s Malin
Ø. Johnsen/ A. Borcherding
B Brufjorden`s Isy
Svein Hjelle
ES Frankmovangen`s Lina
Bjørn Monsen
KV Sognexpressen`s Kzb Nikita
Robert Brenden
B Orreskogen`s Clay Allison
Olaf Hafstad
B Reisavannet`s Zr-Zelica
Jan Bjarte Skrøppa
B Tinderypen`s AH Anila
Arne Klingsheim
KV Tiurjegerns Solo av Sognexpressen Robert Brenden
ES Hågakollen`s Nicko
Håkon Ekornrud
ES Tiurfoten`s Why Me
Anders Eide Hetlevik
P Gaularfjellet`s Tyra
Henning Skjalg Fureli
P Gaupeskaret`s Pyro
Andreas Borcherding
IS Vestviddas Dft Bella Notte
Per Arild Lie
1. slipp ES Adam mot B Minnie:
Konkurransen starter i medvind i et oversiktlig terreng med mange spennende
biotoper. Adam tar innledningsvis føringen med meget god dybde i søket. Minnie drar
seg ut på flanken og forsvinner. Etter hvert blir Adam også borte.
Begge utgår.

2. slipp SV Panzer mot B Ixi:
Vi beveger oss inn i kupert terreng. Panzer drar rett fram med en voldsom intensitet
og blir borte. Ixi revierer utmerket i marsjretningen i god kontakt, hun blir plutselig
borte i uoversiktlig område, rype letter og Ixi ses like etter i ro.
Ixi over Panzer som utgår.

Rangering:
1. B Ixi, sj.

P Ajax mot ES Malin:
Malin fester umiddelbart stand, og går villig frem i flere omganger uten resultat. Hun
blir svært opphengt i området, og ineffektiv. Malin utgår.
P Ajax mot B Isy:
Ajax tar føringen med bedre dybde innledningsvis, ryper letter i området hundene
befinner seg. Begge respekterer. Senere støkker Isy rype og blir for urolig. Isy utgår.
P Ajax mot ES Lina:
Hundene starter ut i samme retning, Ajax støkker rype og respekterer. Han har hatt
sine sjanser, og utgår.
ES Lina mot KV Nikita:
Hundene revierer meget godt i medvind, begge har sjanse på rype som letter i
marsjretningen. Senere finnes begge hundene i stand på hver sin kant. Rype letter
presist foran Lina når fører kommer til, men hun blir for urolig i oppflukt og skudd.
Nikita reiser villig og presist rype, og er rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder og
apporterer utmerket.
Nikita over Lina som utgår
Nikita har tid til gode, og rangeres ikke inn.
Rangering:
1. B Ixi,sj

B Clay Allison mot B Zelica:
Begge starter friskt i motvind og kupert terreng. Rype letter i marsjretningen. Clay
fører etter hvert slippet med bedre terrengdekning. Zelica er noe ensidig, men holder
klassenivå. Clay fester stand, går villig frem uten resultat.
Clay over Zelica

Rangering:

1. B Ixi, sj
2. B Clay Allison, sj, ts
3. B Zelica, sj

B Anila mot KV Solo:
Begge drar seg frem i motvinden og finnes raskt i stand, side om side. Når førerene
kommer til, letter rype presist foran og hundene er rolige i oppflukt og skudd. Begge
utreder godt, og apporterer korrekt. Solo fører slippet etter dette med stort format og
meget god terrengdekning. Anila blir ineffektiv og søket skjemmes av lange antrekk.
Solo over Anila som utgår.

Rangering:
1. KV Solo, fur
2. B Ixi, sj
3. B Clay Allison, sj, ts
4. B Zelica, sj

ES Nicko mot ES Why Me:
Hundene veksler om føringen, Nicko fester stand, avanserer frem til ny stand. Rype
letter presist og han er rolig i oppflukt og skudd, under utredning ny stand, villig frem
uten resultat. Det legges ut apport, men Nicko vil ikke apportere. Nicko utgår.
ES Why Me mot KV Nikita (som har tid til gode):
Nikita tar straks føringen i side/medvind med bedre terrengdekning. Why Me holder
klassenivå. Nikita støkker fjellrypeflokk og respekterer. Senere trekker Nikita an til
stilfull stand. Rype letter presist foran når fører er på jaktbart hold, Nikita er rolig i
oppflukt og skudd og utreder godt. Why Me finnes samtidig i stand lavere i terrenget.
Ryper letter presist foran når fører kommer til, Why Me blir for urolig i oppflukt og
skudd.
Nikita over Why Me som utgår
Rangering:
1. KV Solo, fur
2. KV Nikita, fmr, fur, 2 sj
3. B Ixi, sj
4. B Clay Allison, sj, ts
5. B Zelica, sj
Vi beveger oss nå inn i et område som nærmest koker med fugl, og førerne stålsetter
seg.

P Tyra mot P Pyro:
Straks etter slipp støkker Tyra rype og er urolig. Tyra utgår.

P Pyro mot IS Bella Notte:
Straks etter slipp støkker Pyro rype og er urolig. Pyro utgår.

IS Bella Notte mot B Ixi ( i sin 2. runde)
Ixi tar straks føringen og slår seg opp i bjørkelien og fester stand, justerer i flere
omganger til ny stand. Når fører kommer til, letter stor rypeflokk presist foran. Ixi er
rolig i oppflukt og skudd, ny stand under utredning. Rype letter noe upresist og Ixi er
på ny rolig i oppflukt og skudd, hun blir så noe egenrådig under ny utredning. Det
legges ut apport, men Ixi vil ikke apportere. Ixi utgår.

IS Bella Notte mot B Clay Allison (i sin 2. runde):
Straks etter slipp fester Bella Notte stand, rype letter presist foran når fører kommer
til, og hun er rolig i oppflukt og skudd. Bella utreder og apporterer prima. Begge
hundene settes på igjen, og Bella Notte slår ned i lien og fester ny stand, Clay
kommer inn i situasjonen og rype letter presist foran Bella Notte, som er rolig. Det
skytes, men holdet er ikke jaktbart. Clay forfølger rype for langt.
Bella Notte over Clay Allison som utgår.

IS Bella Notte har tid til gode og fortsetter mot KV Nikita ( i sin 2. runde):
Nikita tar straks føringen og dekker enormt med terreng i medvind, Bella Notte
mangler noe format. Bella Notte støkker ryper og respekterer. Senere støkker Nikita
og respekterer. Nikita fester stilfull stand, (Bella Notte sekunderer) reiser villig og
presist ryper, rolig i oppflukt og skudd, ny stand under utredning, rype letter og Nikita
er igjen rolig i oppflukt og skudd. Utreder godt.
Nikita over Bella Notte som utgår.

Rangering etter første runde:
1. KV Solo, fur
2. KV Nikita, fmr, fur, 2 sj
3. B Ixi , sj
4. B Clay Allison, sj, ts
5. B Zelica, sj.

3 hunder har allerede hatt slipp i sin andre runde.
B Ixi og B Clay Allison utgikk.

Foreløpig rangering i 2. runde:
1. KV Nikita, 2 fmr, 2 fur, 4 sj.

B Zelica mot KV Solo:
Solo tar straks føringen med bedre fremdrift, han fester stilfull stand i bratt skråning,
På ordre reiser han djervt og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder
godt. Begge slippes på og Zelica støkker rype og respekterer. Solo drar seg på ny
opp i terrenget og fester stand, han reiser igjen djervt og presist ryper og er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder godt.
Solo over Zelica som utgår.

Rangering:
1. KV Solo, 2 fmr, 1 fur, 1 sj.
2. KV Nikita 2 fmr, 2 fur, 4 sj.

Dagen er omme og vi har kun 2 hunder på premielisten:

1VK m/CK tildeles Tiurjegerns Solo av Sognexpressen,
En glimrende søker og viltfinner som viser oss fremragende fuglearbeider og er
dagens suverene vinner.
2VK tildeles Sognexpressen`s Kzb Nikita
Også en prima søker som presenterer fugl gjentatte ganger, men som også har noen
misbrukte muligheter.

Dommerene takker for en strålende dag i fjellet med god sportsånd i partiet.
Vi gleder oss allerede til neste prøve på Gaularfjellet.

Robert Veseth

Rune Skeie

