DREIEBOK VK - MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE PÅ
ØRSKOGFJELLET 30.MARS 2019.
Følgende 11 hunder stilte til start:
P Rambjøra`s Frøken Pil, Line Alvestad Mikalsen/Audun Mikalsen
ES Morkhaugen`s Bandit, Svein Ottar Romfo
P Jutevatnets Hekla, Ole Roger Frøland
ES Seterstølens Streif, Kjell Olav Svendsli
ES Dulles C Raid, Odd Arne Vikavoll/Simen Bøvra
IS Røde Hunders Ben Redic Fy Fazan, Ole Marius Sæter
IS Gulltjønns Topgun, Trygve Buvik
ES Seterfjellet`s Rusch, Odd Arne Vikavoll/Simen Bøvra
IS Iglfjellet`s La Santira, Geir T Mauseth
P Maifjellets Doffen, Leif Johnny Weum
IS Janås Hash-Tag, Knut Mathias Barkhall
Dommere Jan Erling Sperre og Roy Allan Skaret
Vi hadde fått tildelt Vaksvika som terreng, men vi kjørte opp via Tresfjorden. Det hadde vært et
forferdelig regnvær de siste dagene og det var bart så vi bar skiene den første marsjen opp over noen
myren og opp en kant til det ble snø. Der startet vi i snødrev og en heller tiltagende tykk tåke.

1.Runde 15 minutter:
1.Slipp: P Pil - ES Bandit
Bandit tar føringen i mot-sidevind og jakter meget forutsigbart i starten. Pil litt på etterskudd til å
begynne med. Tåka blir tett og det er til tider vanskelig å se særlig langt. Vi ser en hare som spretter
opp :-)
Det meldes stand på Bandit, men før vi får se han så letter det ei rype i anvist terreng uten at vi kan
se hundene. Bandit over Pil.
Rangering: Bandit sjanse, Pil Sjanse
2.Slipp: P Hekla - ES Streif
Tåka er nå veldig tett og vi ser ikke langt foran oss. Etter noen få minutter finner vi hundene i stand.
Streif litt foran Hekla. Begge går på ordre på og reiser villig og presist rype. Begge er komplett rolige i
oppflukt og skudd. Begge utreder fint og apporterer flott etter tur. Vi slipper på igjen og ikke lenge
etter finner vi dem igjen sammen i stand. Begge reiser igjen villig og presist rype. Igjen er de komplett
rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder. Vi setter Streif hårfint foran Hekla i dette intense
samslippet,
Rangering: Streif 2xFMR, Hekla 2xFMR, Bandit sjanse, Pil Sjanse.

3.Slipp: ES Raid - IS Redic
Tåka er fortsatt veldig tett, men vi aner fjelltopper i det fjerne så det ser ut som om den letter. Redic
revierer noe tettere og viser seg mer en Raid og fører slippet på det. Tåka letter litt mot slutten av
slippet og begge hundene kommer bort. Det letes hund, rypestegg skratter og sees lette i et område
der begge hundene etterpå kommer frem. Redic over Raid som er noe åpen i sitt søksopplegg.
Rangering: Streif 2xFMR, Hekla 2xFMR, Bandit sjanse, Pil Sjanse, Redic sjanse, Raid sjanse.
4.Slipp: IS Topgun - ES Rusch
Nå letter tåka og forholdene blir glimrende. Hundene veksler litt om føringen. Topgun slår seg langt
ned i terrenget. Markerer og går etter hvert inn i en stand. Justerer seg to ganger til ny stand og
reiser kontrollert og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Topgun over
Rusch,
Rangering: Streif 2xFMR, Hekla 2xFMR, Topgun 1xFMR, Bandit sjanse, Pil Sjanse, Redic sjanse, Raid
sjanse, Rusch slått.
5.Slipp: IS Santira - P Doffen
Doffen tar straks føringen over Santira som ikke kommer seg ut i skikkelig søk. Det blir bare gjentatte
rundinger uten skikkelig fremdrift. Slippet stoppes etter fem minutter og Santira utgår.
6.Slipp: P Doffen - IS Hash-Tag
Fortsatt er det nå fine forhold rent siktmessig. Vi har stort sett medvind i dette slippet og Hash-Tag
har føringen i slippet. Doffen er helt på grensen når det gjelder intensitet og format. "Midt i løypa"
letter det ei rype som begge hundene kunne ha funnet. Mot slutten av slippet ser vi Hash-Tag
avansere fremover, men det hele ender i en støkk. Han er rolig på støkken, men vi mener han her
ødelegger en jaktbar sjanse. Og begge utgår da mangler på søkskvaliteter og to sjnaser blir for mye
for Doffen også.
Rangering etter 1.runde: Streif 2xFMR, Hekla 2xFMR, Topgun 1xFMR, Bandit sjanse, Pil Sjanse, Redic
sjanse, Raid sjanse, Rusch slått.
Nå kommer tåka tett igjen og vi velger å ta oss en matpause i påvente av forhåpentligvis bedre sikt.
2.Runde 15 minutter:
7. Slipp: P Pil - P Hekla
Etter litt spising så letter det og vi kaster oss i gang med andre runde. Rett etter slipp - i med sidevind
- tar Hekla stand nede mot en åpen bekk. Justerer seg til ny stand, går villig på uten resultat. Begge
hundene jakter meget godt. Vi ser dem begge to markere langt ute, de slår seg litt til venstre og
rypepar letter litt opp til høyre for der de markerte. Pil over Hekla.
Rangering: Hekla 2xFMR, Sjanse, Tomstand, Pil 2xSjanse,
8.Slipp: ES Bandit - ES Streif
Tåka kom sigende igjen og det er tidvis litt dårlig sikt igjen. Begge hundene jakter meget godt i det
som nå blir mot- sidevind. De skifter om føringen. I det innkallingsordre blir gitt fester Bandit stand.
Justerer seg til ny stand og når fører kommer på jaktbart hold letter rype presist foran Bandit som
dessverre blir for utolig i oppflukt og skudd. Streif over Bandit som utgår.

Rangering: Hekla 2xFMR, Sjanse, Tomstand, Streif 2xFMR, slått, Pil 2xSjanse,
9.Slipp: ES Raid - IS Topgun (10 min)
Raid tar føringen i slippet som går i mot - sidevind. Begge hundene kunne imidlertid ha reviert bedre.
Vi finner Topgun i stand, går meget forsiktig på - på gjentatte ordrer. Rype letter tilslutt i kjerret uten
at Topgun får med seg det. Dette blir for forsiktig i denne klassen. Og når Raid nå ble slått, i tillegg på
sjansen han hadde i første runde, samt minus på søk så var "båten full" for han også. Begge utgår.
Rangering som før.
10.Slipp: IS Redic - ES Rusch
Redic fører slippet, tar stand langt ute som holdes lenge. Han setter seg i standen. Går villig på når
fører kommer til uten å presentere fugl. Hundene slippes på igjen og langt fremme og langt nede ser
vi Redic markere og skli inn i en stand. Vi må forsere et par åpne bekker for å komme frem. Når vi
kommer til så sitter det ei rype og strekker hals litt til siden foran Redic. Han går villig på litt forbi den
og rett på ei annen rype som popper opp der og begynner å løpe. Han holder standen til vi kommer
frem og ny reisningsordre blir gitt og rypene reises da villig og presist, Redic er rolig i oppflukt og
skudd, utreder og apporterer flott. Redic over Rusch som nå er slått for andre gang og utgår.
Rangering etter to runder: Hekla 2xFMR, Sjanse, Tomstand, Streif 2xFMR, slått, Redic 1xFMR, sjanse,
tomstand, Pil 2xSjanse.
Nå skinner plutselig sola og det er rene påskestemningen og vi bestemmer oss da for å kjøre på en
tredje runde med de fire hundene vi har igjen.
11.Slipp: P Pil - ES Streif
Begge jakter meget godt i vekslende vind. Streif tar stand i mot oss rett ovenfor oss. Går villig på i
etapper uten å presentere fugl. Det letter imidlertid en rype litt tilside og bak Streif. Dermed ble
båten full for Pil og slippet stoppes etter fem minutter.
Rangering: Streif 2xFMR, sjanse, tomstand, slått.
12.Slipp: P Hekla - IS Redic
Begge jakter meget godt med Hekla i føringen. De får med seg meget bra med terreng i både bredde
og dybde. Hekla over Redic.
Rangering: Hekla 2xFMR, sjanse, tomstand, Redic 1xFMR, sjanse, tomstand, Streif 2xFMR, sjanse,
tomstand, slått.

Da anser vi dagen for å være over og endte opp med denne premielisten etter en dag med mye fugl
og fugl i alle slipp så nær som to fem-minutters slipp.

1.VK P Jutevatnets Hekla, Ole Roger Frøland
2.VK IS Røde Hunders Ben Redic Fy Fazan, Ole Marius Sæter
3.VK ES Seterstølens Streif, Kjell Olav Svendsli
Vi takker for oppdreget på en dag som tross alt ble mye bedre værmessig enn fryktet:
Jan Erling Sperre og Roy Allan Skaret.

Bilde: Fra venstre: Dommer Jan Erling Sperre, Ole Roger Frøland med P Hekla, Ole Marius Sæter med
IS Redic, Kjell Olav Svendsli med ES Streif og dommer Roy Allan Skaret,

