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Terreng: Gurostølfjellet
Dommere: Øyvind Ribesen og Robert Gill
Værforhold: Lettskyet pent vær, mildt og lite vind.

Følgende hunder var kvalifisert til dagens finale:
ES Gaustatoppens Pia / NO47550/15 Nunn, Nicholas Knag / Nunn, Nicholas Knag
ES Tiurfoten's Sofi / NO58559/12 Kvåle, Svein / Kvåle, Svein
IS Vestviddas Dft Vestavind / NO49032/13 Magnussen, Rune / Magnussen, Rune
ES Østheia's Pep av Sørbølfjellet / NO42717/15 Lien, Tord Erik (vet) / Lien, Tord Erik (vet)
ES Slottvidda's I M Kaos / NO54020/14 Sjurseth, Siri Kulberg / Sjurseth, Bjørn

1.slipp: Sofie mot Pia
I motvind og med rypestegger kaklende på begge sider av dalen
starter begge hundene friskt og jakter meget godt. Begge tar godt
for seg av terrenget i starten. Etter kort tid støkker Sofie rype foran
oss og forfølger.
Pia over Sofie som utgår.
Vestavind settes på mot Pia.

2.slipp: Vestavind mot Pia
Vestavind tar straks føringen og legger seg langt ut på siden.
Jobber oppover lia og fester en stram stilfull stand. Før fører
kommer på jaktbart hold letter ryper presist foran Vestavind som
er helt rolig i oppflukt. Justerer seg noen meter frem i terrenget og
tar ny stand. Ryper letter igjen før vi er på jaktbart hold. Rolig i
oppflukt. Det samme gjentar seg ennå en gang.
Vestavind over Pia.

Rangering:
Vestavind: 3 FAUJH
Pia: 1 makkers stand
3.slipp: Pep mot Kaos
Begge jakter meget godt med Kaos i føringen. Kaos fester stram
stilfull stand. Før fører er på jaktbart hold letter rype presist foran
Kaos som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Begge slippes på
igjen. Etter kort tid støkker Pep rype og er rolig. Settes på og støkker
umiddelbart ny rype hvor Pep blir for urolig.
Kaos over Pep som utgår.

Rangering:
Vestavind 3 FAUJH
Kaos 1 FAUJH+ 1 sjanse
Pia; 1 makkers stand

4.slipp: Kaos mot Pia
Kaos tar straks føringen og jakter meget godt. Pia kommer på etterskudd og hefter seg noe
ved barflekkene. Pia fester stand, går villig frem på ordre uten å presentere fugl. Samtidig
fester Kaos stand langt ute. Før fører er på jaktbart hold letter ryper presist foran Kaos som
er rolig i oppflukt og skudd.
Kaos over Pia som utgår.
Rangering:
Vestavind 3 FAUJBH
Kaos 2 FAUJBH+ 1 sjanse
5.slipp: Vestavind mot Kaos
Vestavind tar føringen og jakter seg frem i terrenget. Kaos slår et slag tilbake og blir borte
over kanten. Det meldes etter kort tid stand på Kaos, samtidig meldes det stand på
Vestavind. Kaos finnes i stram stilfull stand. Ryper letter presist foran når fører er på jaktbart
hold. Kaos er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Samtidig har
Vestavind 1 fuglearbeid uten reis, rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand, reiser
villig og presist rype og er rolig i oppflukt skudd. Utreder og apporterer korrekt.
Vestavind over Kaos.
En kort og intens finale med kun 5 deltakere er da over. Vi har klart å få 2 hunder med
godkjente fuglearbeid i et terreng med vanvittig mye ryper som ikke var spesielt
samarbeidsvillige. Vinneren har i dag klart å få til 5 stander uten minus og vist seg som en
særdeles god søker og viltfinner. Nr 2 har også vist seg fra en svært fordelaktig side.
1 VK finale med Cacit; IS Vestavind 1 FMR+ 1 FUR + 3 FAUJBH
2 VK Finale; ES IM Kaos 1 FUR + 2 FAUJBH+ 1 sjanse
Vi takker for oppdraget med å dømme denne finalen. En kort og intens finale hvor 2 hunder
klarte de store utfordringene med ryper kaklende på alle sider.
Øyvind Ribesen

Robert Gill

