Dreiebok VK-finale Norsk Gordonsetterklubbs prøve i Storlidalen
14.april 2019
Det var 10 hunder som var kvalifisert til dagens finale - en hadde trukket seg så vi startet med ni
hunder.
Følgende var kvalifisert:
IS Bjerkaasen`s BES Full Fokus, Jørgen Erik Thanem
P Maifjellets Doffen, Leiv-Jonny Weum - IKKE MØTT
GS Soknahåggån`s K Sedona, Rolf Bye
GS Kottumlias Aika, Marianne Myrmo
GS Soknahåggån`s L Frisk, Bjarne Engen
GS Hardhausen Floyd, Fredrik Weberg Larsen
GS Majahaugen`s Bajas, Håvard Rødsjø
IS Norrlands Guidens Akita, Stig Olsson
GS Aasrabben`s Sarek, Trond Bertil Aaseth
GS Imingens IH Ronja, Arne Opdahl
VI hadde fått tildelt terrenget som heter Høa og fra morgenen av var det syv, åtte minusgrader og
strålende solskinn når vi gikk ut. Det var det rene turboføret for hundene. Knallhardt med en fire,
fem dagers liten nysnøhinne på et par cm på toppen.
Vi startet i svak motvind i litt småbratt skråli med hauger bekledt med glissen bjerkeskog.
Første runde 15.minutter:
Slipp 1: IS Full Fokus - GS Sedona (2.Min)
Full Fokus tar føringen med stor fart, drar seg opp til høyre og fester en noe usikker stand inne
mellom noen bjørker. Justerer seg i flere omganger, støkker rype og forfølger friskt. Da hadde det
ikke gått mer enn to minutter.
Sedona over Full Fokus som utgår.
Slipp 2: GS Sedona - GS Aika
Aika tar føringen og jakter tildels glimrende. Sedona jakter også meget godt. Vi ser Aika dra seg høyt
opp i ei bratt li. Fester stram stilfull stand der. Vi ser ryper løpe på bakken og Aika prøver å spikre
disse, men rypene letter presist foran Aika som er helt rolig i oppflukt. Dette skjer utenfor jaktbart
hold. Videre utover i slippet holder Aika føringen og vinner slippet over Sedona.
Rangering: GS Aika stand, GS Sedona slått x2,
Slipp 3: GS Frisk - GS Floyd
Begge hundene jakter meget godt i den skrålien vi går. De skifter litt om føringen. Floyd får med seg
mest i dybden, mens Frisk får med seg mest i bredden og kanskje revierer noe bedre enn Floyd. Vi ser
begge hundene i stand langt ute, de går på og ordner opp selv. Vi kan ikke observere fugl i den
situasjonen. Det letter senere noen ryper langt oppe i siden, uten at vi belaster hundene for disse.
Frisk over Floyd.

Rangering: GS Aika stand, GS Frisk, GS Floyd, GS Sedona slått x2,
Slipp 4: GS Bajas - IS Akita (5 min)
Akita tar straks føringen og jakter med meget høy intensitet og stor fart. Bajas blir på etterskudd her.
Akita støkker rype og forfølger. Bajas over Akita som utgår.
Slipp 5: GS Bajas - GS Sarek (2 min)
Begge starter friskt ut, men vi ser Bajas støkke rype i to omganger og forfølge friskt.
Sarek over Bajas som utgår.
Slipp 6: GS Sarek - GS Ronja (3 min)
Begge hundene tar tak i terrenget og tråkker til. Det kommer ryper i luften i flere omganger før vi ser
Sarek forfølge noen fugler i full fart nedover lia. Ronja over Sarek som utgår.
Slipp 7: GS Ronja - GS Sedona
Sedona settes på som makker og hun er da ute i sin andre runde. Begge hundene starter ut meget
bra og etter en liten stund kommer Sedona bort. Når vi kommer rundt en kant ser vi begge hundene
i stand langt ovenfor oss. Hundene løser selvstendig ut i dette uten at vi kan observere noe fugl. Like
etter ser vi Sedona ta en kort stand, hun prøver å lokalisere fugl, men støkker en løpende rype under
denne lokaliseringen. Sedona er komplett rolig i oppflukt. Hun slår et slag tilbake i vinden og fester ny
stand. Når fører kommer til letter to ryper presist foran Sedona som er komplett rolig i oppflukt og
skudd. Sedona utreder og apporterer fint. Etter fuglearbeidet kobler vi hundene og tar oss over på
andre siden av dalen. De slippes på igjen med fire minutter igjen. Da tar Ronja føringen og jakter
meget bra. Men Sedona over Ronja i dette slippet.

Rangering etter 1.runde: GS Aika stand, GS Frisk, GS Floyd, GS Ronja slått og to sjanser, GS Sedona
slått x2.
2.Runde 15 minutter:
Slipp 8: Gs Aika - GS Frisk
Nå har vi svak medvind og litt tyngre føre. Frisk slår seg opp til høyre og blir der liggende og trekke an
litt uten å få til noe. Aika jakter meget godt foran oss. Vi ser Aika støkke rype og respektere. Så ser vi
ei rype på bakken som Aika kommer inn og tar stand på. Rypa letter presist foran Aika som er
komplatt rolig i oppflukt og skudd. Aika utreder og apporterer korrekt. Mens dette skjer så støkker
Frisk ei rype og respekterer.
Hundene slippes på igjen og Aika støkker ei rype og respekterer og litt lenger frem letter det ei rype
foran Frisk.
Aika over Frisk som utgår.
Rangering: GS Aika FUR, Stand, tre sjanser, GS Sedona FUR, slått X2, sjanse.
Slipp 9: GS Ronja - GS Floyd (3 min)
Ronja sees i antrekk mot ryper vi ser på en barflekk. Rypene letter før Ronja får festet stand. Hun er
da rolig. Senere støkker Ronja rype og forfølger friskt. Floyd over Ronja som utgår.

Da Floyd nå mangler tid må vi kjøre på en tredje runde.
Slipp 10: GS Floyd - GS Sedona (5 min)
Floyd tar straks føringen og får med seg godt med terreng. Drar seg ned mot ei lita bjørkeli. Støkker
ryper og forfølger friskt. Da Sedona ikke tålte flere riper i lakken så må nå begge utgå.
Da står vi i den situasjonen at vi kun har en hund igjen. Og da denne har godkjent fuglearbeid ble det
tildelt en 1.VK finale til GS Kottumlia`s Aika til Marianne Myrmo.

Det var få hunder med oss, men MER enn nok ryper i terrenget. De aller fleste hundene var direkte
rampete, mens den som sto igjen som vinner var den som viste den beherskelsen som skal til i en slik
hønsegård med ryper.
Vi takker for oppdraget - med vennlig hilsen dommerne Stig-Håvard Skain Hansen og Roy Allan
Skaret.

Marianne Myrmo og GS Kottumlias
Aika har to starter i vinter og det ga 1.VK kval og 1.VK finale i Storlidalen helgen 12-14.april 2019.

Dommerne Stig-Håvard Skain Hansen og Roy Allan Skaret flankerer her en meget godt fornøyd VKvinner Marianne Myrmo med GS Kottumlias Aika.

