Dreiebok VK finale Telemark Fuglehundklubb, Vinterprøve 1, 09.03.2019
Terreng: Bjåen/Lislefjødd
Følgende hunder stilte til start:
ES Fieldsetter´s Sweet Sue, Tom P. Johansen/Thomas Engh
ES Sletthallens Jackpot, Erik Slommeud
B Reisavannet´s Jc-zack, Karl Andre Evensen
ES Valera´s Sir Jackpot, Trygve Moen
ES Rotuas Pz-lucky, Egil Åsli
ES Valeras Shan, Bjørnar Tøraasen
ES Slottvidda´s I M Kaos, Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth
ES Vigdaætta`s Ike, Jørn Standal
P Huldreveien`s Wild Dollar, Thomas Engh
IS Dfd Vestavind, Rune Magnussen
P Østagløtten´s Janka, Åsmund Hamre
ES Rypedalen´s Venatrix, Thomas Bull Enger
ES General Sniff Av Skåpleinun, Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth
ES Ørnevatnet´s Oscar, Roar Sandengen
1. slipp: Sue mot Jackpot 15 min
Begge jakter prima i delevis uoversiktlig terreng i sidevind. Sue fører slippet
innledningsvis på noe bedre reviering og plan. Utover slippet veksler de om føringen.
Sue vinner slippet hårfint over Jackpot som også holder meget høy klasse.
Sue
Jackpot
2. Slipp: Zack mot Sir Jackpot 10 min
Zack starter noe forsiktig, blir rettlinjet og slår seg tilbake i terrenget i
motvind/sidevind. Sir Jackpot blir åpen og perifer og dekker ikke terrenget
tilfredsstillende. Begge utgår.
Sue
Jackpot
3. Slipp: Lucky mot Shan 10 min
Lucky starter noe forsiktig i sidevind, men fører slippet. Jakter til tider meget godt
med blir utover noe ineffektiv og har endel stans o ser etter fører. Shan blir åpen og
rettlinjet, drar seg ut til venstre og bakover mot tett bjørk. Han blir uforutsigbar og
mangler plan. Begge utgår.
Sue
Jackpot
4. Slipp: Kaos mot Ike. 15 min
Begge jakter innledningsvis prima i kupert terreng. Begge sees forsvinne over en kolle.
Ike kommer tilbake og jakter anvist terreng glimrende medvind/sidevind. Kaos er
borte, men finnes noe senere i stand bak kollen han forsvant over. Når fører kommer
til letter rype presist foran Kaos som er rolig i oppflukt og skudd. Kaos utreder bra og
apporterer korrekt. Kaos over Ike som er slått.

Kaos fur
Sue
Jackpot
Ike sl
5. Slipp: Dollar mot Vestavind. 15 min
Begge drar seg opp i en bratt li i sidevind. Vestavind jakter meget godt tidlig i slippet
med blir noe ensidig. Dollar sees høyere opp i lia og jakter også meget godt.
Vestavind forsvinner og blir borte resten av slippet, mens Dollar krysser ned foran oss
og tar med seg begge sider og dekker det anviste terrenget på beste måte. Dollar
over Vestavind som utgår.
Kaos fur
Sue
Jackpot
Dollar
Ike sl
6. Slipp: Janka mot Venatrix. 15 min
Begge jakter glimrende og dekker det anviste terreng med Venatrix i føringen på
med noe bedre bredde og format enn Janka. Janka fester stand langt ute. Når fører
kommer til slår Janka ut til siden og tar ny stand. Dette gjentar seg 2 ganger uten
resultat. Begge settes på og Janka fester ny stand. Denne gang også uten resultat.
Venatrix over Janka som blir ineffektiv og utgår.
Kaos fur
Sue
Jackpot
Venatrix
Dollar
Ike sl
7. General Sniff mot Oscar. 10 min
Begge starter noe moderat og blir inneffektive. Ingen av dem holder klassenivå og
utgår.
Rangering etter 1. Runde:
Kaos fur
Sue
Jackpot
Venatrix
Dollar
Ike sl
Oppsett 2. Runde:
Sue mot Kaos
Jackpot mot Ike
Dollar mot Venatrix

8. Sue mot Kaos: 15 min
Begge jakter glimrende i mot/sidevind i det åpne terrenget og dekker anvist terreng
prima. De veksler om føringen men Sue setter hårfint over Kaos som må
administreres litt.
Kaos fur
Sue
9. Jackpot mot Ike: 15 min
Begge jakter meget godt med høyt klassenivå i åpent terreng og mot/sidevind. Ike
fester stand, Jackpot kommer inn i situasjonen og sekunderer spontant. Når fører
nærmer seg justerer Ike seg til ny stand, fugl letter presist foran Ike som er rolig i
oppflukt og skudd. Ike utreder grundig og apporterer korrekt og effektivt. Ike over
Jackpot
Kaos fur
Ike fur,sl
Sue
Jackpot sl
10. Slipp: Dollar mot Venatrix: 15 min
Begge jakter glimrende i delevis tett skog. Begge blir borte. Dollar finnes i stand
mens Venatrix sekunderer Dollar. Dollar reiser kontrollert og presist ryper og er rolig i
oppflukt og skudd. Dollar utreder bra og apporterer raskt og effektivt. Dollar over
Venatrix.
Rangering etter 2. Runde:
Dollar fmr
Kaos fur
Ike fur,sl
Sue
Jackpot sl
Venatrix sl
Oppsett 3. Runde:
Sue mot Ike
Jackpot mot Venatrix
Kaos mot Dollar
11. Slipp: Sue mot Ike: 5 min
Begge jakter veldig godt og intenst i tett skog. De dekker terrenget meget bra og
forutsigbart og veksler om føringen. Settes likt.
Ike fur, sl
Sue
12. Slipp: Jackpot mot Venatrix: 5 min
Begge jakter prima i tett skog og dekker det anviste terreng veldig forutsigbart med
Venatrix som den førende. Jackpot sees i stand ett stykke frem i skogen. Jackpot går
villig frem på ordre uten å presentere fugl. Venatrix over Jackpot.

Ike fur, sl
Sue
Venatrix sl
Jackpot sl, ts
13. Kaos mot Dollar: 5 min
Begge jakter glimrende og forutsigbart i tett skog og veksler om føringen. Dollar
vinner slippet hårfint over Kaos som må styres ørlite. Dollar over Kaos.
Dollar, fmr
Kaos, fur
Ike, fur, sl
Sue
Venatrix, sl
Jackpot sl, ts

Dagen er slutt og vi har følgende resultat:
1. VK P Huldreveien´s Wild Dollar, Thomas Engh
2. VK ES Slottvidda´s Kaos, Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth
3. VK ES Vigdaætta`s Ike, Jørn Standal

Dommere: Arne Abel-Lunde og Kyrre Rørstad

