Agder Fuglehundklubb Høstprøve 1,
VK Finale m cacit 31/08-2019, Hovden

Følgende hunder hadde kvalifisert seg til start:
1 IS Sjøsprøyten`s Ipa, Knut mørk
2 P Ørntuas I Tbird, Eivind Christian Endresen
3 P Østagløtten`s Mattis, Helge Quarstein
4 P Halsenuten`s Bf Nipa, Olav A. Schrøder/Ingrid Bjåen
5 P LN`s Pointmann Venus, Terje Hessevik
6 ES Berkjestølen`s Neon, Astrid Weider Ellefsen
7 KV Suldølen`s AES Jeger, Sveinung Steine
8 GS Ullrik, Gaute Kyllingstad
9 P Halsenuten`s Bf Tøff, Tore Husebø
10 ES Silfarfjellets Ask, Skjalg Liljedal

11 B Reisavannet`s Jc-zack, Karl Andre Evensen
12 P Røynåsen`s Montana, Tor Espen Ringøen
13 ES Flørli`s Zlatan, Gisle Eriksen
14 ES Østheia`s Maja, Olav Terje Løhre
15 P Halsenuten`s BF Wille, Katrin Gonsholt/Sven Tore Kittilsen
16 IS Sjøsprøyten`s J K Loke, Jørn Erik Navjord
17 P Gaya Av Vor-point, Samuel Larsen
Terreng: Nos
Dommere: Øystein Utne og Kyrre Rørstad

17 forventningsfulle førere stilte i Nos terrenget i regn og innledningsvis skodde. Nos er ett åpent og
relativt oversiktlig terreng som dagen før hadde vært veldig godt besatt med fugl.
Runde 1, 15 min.
1. slipp:Ipa mot Tbird
Begge jakter meget stort med Ipa som den førende på bedre dybde og reviering i medvind. Tbird har
flere markeringer. Ipa kommer inn i området og støkker rype og er rolig. Tbird blir for urolig i
situasjonen og utgår. Ipa har tid til gode.
2. slipp: Mattis mot Nipa
Nipa fører slippet på bedre reviering og plan enn Mattis som også holder klassenivå. Nipa sees
markere flere ganger og fester stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Nipa som er rolig i
oppflukt og skudd. Nipa utreder bra og apporterer hurtig og effektivt. Begge slippes på, Mattis drar
seg ett stykke ned i terrenget og fester stand. Rype letter presist foran Mattis før fører kommer på
jaktbart hold og Mattis er rolig i situasjonen. Nipa over Mattis
1 Nipa, fur, sl
2 Mattis, sujh, sl

3.slipp: Neon mot Venus
Neon tar straks føringen og jakter glimrende og veldig forutsigbart i medvind. Venus holder også
klassenivå.
Neon over Venus
1 Nipa, fur,sl

2 Mattis, sujh,sl
3 Neon
4 Venus

4. slipp: Ullrik mot Jeger
Jeger tar straks føringen og jakter med enorm fart og intensitet. Det støkkes fugl som både Ullrik og
Jeger har sjanse på. Ullrik blir noe forsiktig og omstendelig i tett vierkratt. Ullrik fester stand, løser ut
og støkker rype under lokalisering. Ullrik holder ikke klassenivå og utgår. Jeger har to sjanser og tid til
gode.
1 Nipa, fur,sl
2 Mattis, sujh,sl
3 Neon
4 Venus

5. slipp: Ipa mot Jeger
Like etter slipp støkker Ipa rype og forfølger. Jeger har hatt sine sjanser og utgår.

6. slipp: Tøff mot Ask
Tøff tar føringen i dette åpne terrenget og i medvind. Ask fester stand i vierkratt. Han går på i flere
omganger uten resultat. Ask blir omstendelig og lite effektiv og holder ikke klassenivå. Han støkker
rype under innkalling. Ask utgår, Tøff har tid til gode.
1 Nipa, fur,sl
2 Mattis, sujh,sl
3 Neon
4 Venus

7. slipp: Zack mot Montana
Montana tar straks føringen i slippet og jakter meget godt. Rype letter der begge hundene har vært.
Zack drar ned i bjørkeskogen og blir lenge vekk, kommer etter hvert tilbake fremmenifra uten å
reviere terrenget tilfredsstillende og holder ikke klassenivå, på vei inn støkker Montana ryper i flere
omganger. Begge utgår.

1 Nipa, fur,sl
2 Mattis, sujh,sl
3 Neon
4 Venus

8. slipp: Zlatan mot Maja
Zlatan tar føringen i dette medvindssøket og jakter veldig forutsigbart. Maja jakter også veldig godt.
Maja fester stand langt ute. Når fører er på vei ut til Maja justerer Maja seg 180 grader. Går villig på
uten resultat. Maja drar seg langt frem i terrenget og blir borte. Dommer støkker rype der Maja stod.
Zlatan over Maja som utgår.
1 Nipa,fur,sl
2 Mattis,sujh,sl
3 Neon
4 Venus
5 Zlatan,sj

9. slip: Wille mot Loke
Wille tar føringen på bedre dybde og fremdrift i medvind. Loke holder innledningsvis klassenivå. Vi
kommer frem på en brink og vi ser Wille har flere markeringer i ett vierkratt. Loke kommer inn fra
siden og støkker rypekull. Wille drar seg deretter ut i medvind og jakter meget godt. Loke mangler
dybde og plan.
Wille over Loke som utgår
1 Nipa,fur,sl
2 Mattis, sujh, sl
3 Neon
4 Venus
5 Zlatan,sj
6 Wille,sj

10. slipp: Gaya mot Mattis(som starter i runde 2)

Begge jakter meget stort og godt i medvind og i det åpne terrenget. Gaya fører slippet på bedre plan
og terrengdekning enn Mattis. Mattis fester stand. Det støkkes ryper på vei opp til Mattis som ikke
kan presentere fugl. Begge slippes på og Gaya kaster seg i stand. På ordre reiser Gaya djervt og
presist ryper og forfølger. Mattis har hatt sine sjanser. Begge utgår.

Ved rangering og gjennomgang av boka ser vi att vi har gjort en kontorfeil og har uteglemt Tøff som
har tid til gode fra 1. runde. Vi setter opp Tøff mot Nipa(som skal ut i runde 2)
11. slipp: Nipa mot Tøff.
Tøff fører slippet på større format og bedre terrengdekning, Tøff fester stand i vierkratt oppe til
venstre. Når fører er på vei opp letter rypekull og Tøff forfølger. Nipa holder klassenivå, Tøff utgår.
Rangering etter 1. runde
1 Nipa, fur, sl
2 Mattis, sujh,sl
3 Neon
4 Venus
5 Zlatan
6 Wille
2 hunder har vært ute I sitt andre slipp, det er Mattis og Nipa. Mattis er ute mens Nipa er slått på fugl
1 gang i sitt 1. slipp og på ny i sitt 2. slipp. Resten av runden blir som følger:
Venus-Zlatan, 15 min
Neon-Wille, 15 min

12. slipp: Venus mot Zlatan.
Begge jakter meget godt i dagens første motvindslipp. Venus er den førende på noe bedre
terrengdekning og plan enn Zlatan. Zlatan fester stand ute på en myr, Venus kommer etterhvert inn i
situasjonen og respekterer ikke makkers stand. Zlatan går på uten å kunne presentere fugl. Zlatan
over Venus som utgår.
1 Nipa, fur, 2xsl
2 Zlatan, sj,ts

13. slipp: Neon mot Wille.

Neon tar straks føringen og jakter med voldsom fart og særdeles god terrengdekning og bredde.
Neon støkker rypekull langt ut og respekterer. Wille fester litt etter stand langt ute, ryper letter og
Wille forfølger.
Rangering etter 2. runde
1 Nipa,fur,2xsl
2 Zlatan,sj,ts
3 Neon, sj,sl

3 runde blir som følger: Nipa mot Neon . Nipa mot Zlatan. Neon mot Zlatan

14. slipp: Neon Mot Nipa. 7,5 min
Vi har nå kommet i ett veldig goldt og åpent terreng. Begge holder godt klassenivå med Neon som
den førende på større bredde og fremdrift. Neon over Nipa.

15. slipp: Nipa mot Zlatan. 7,5 min
Fortsatt goldt og veldig åpent terreng. Zlatan legger opp til ett meget stort søk, Nipa fører slippet på
bedre terrengdekning og forutsigbarhet. Zlatan blir noe ensidig men holder klassenivå. Nipa over
Zlatan.

16. slipp: Neon mot Zlatan. 7,5 min
Begge tar for seg av det åpne og golde terrenget med Neon som den førende på bedre
terrengdekning. Zlatan drar ut til venstre og ned mot bjørkeskogen . Vi ser Neon langt fremme som
støkker rype og forfølger. Zlatan over Neon som utgår.
Rangering etter 3. runde:
1 Nipa, fur, 2 x sl
2 Zlatan, sj, ts
Dagen er over og vi har gått i ett terreng hvor det har vært veldig godt med fugl. Kun 1 hund har i dag
klart å skaffe seg ett fuglearbeide og skapt en jaktbar situasjon. Vi dommere takker for tilliten til å
dømme denne cacit finalen. Vi har opplevd dagen som svært hyggelig med god stemning og
sportsånd blant deltakerne. Vi gratulerer så mye til Olav Schrøder og Ingrid Bjåen med

P. Halsenuten`s Nipa 1.VK Finale

Øystein Utne og Kyrre Rørstad

