Dreiebok Norsk Derby finale, 6. oktober 2019
En frisk start på dagen med ca 10 minusgrader, men solen skinner fra en klar og blå himmel. Bakken
er hvitdekt av snø. Ski er absolutt et alternativ til fjellsko, og det er tunge og krevende forhold for
både to- og firebeinte.

Terreng: Hjerkinn syd/Støtta
Dommere: Randi Halvorsen, Bjørnar Boneng
Deltakere:
ES Sognexpressens’s RDP Kaos, e/f: Finn Håkon Bjerke-Fuglesang
ES Rotåa’s Asti, e/f: Lars Olav Sagberg
ES Valera’s Floki, e/f: Petter Steen
GS Rørosvidda’s Ante, e/f: Steinar Einvik
IS Norrlandsguidens Papput, e/f: Vegard Davidsen
IS Norrlandsguidens Papageno, e/f: Frode Døsvik
IS Stormyreggas PT Enzo, e/f: Bjørn Kåre Ingebrigtsen
ES Stenvolas Krekling, e: Øyvind Johansen / f: Lars Olav Sagberg
ES Toddy, e: Torstein Tvenge / f: Bjørnar Stokkebekk
ES Skaididalen’s ES Flora Burn, e/f: Trond Eirik Andersen
ES Rypedalen’s Fia, e/f: Moncia Sawicz
ES Halvartun’s Hattrick, e/f: Halvar Rødsjø
IS Stormyreggas PT Cora, e/f: Torbjørn Hansen
ES Bjønnmyra’s Odin, e/f: Jan Helge Lund
ES Valera’s Hannah, e: Marie Lie Larsen / f: Svein Nordang
GS Pointmanns Golden Tyra, e/f: Torbjørn Bjelland

ES Storøya’s Scala, e/f: Harald Børge Hansen
1. runde, 15 min slipptid
Slipp 1: ES Kaos - ES Asti
Asti tar straks føringen og jakter energisk i tung snø. Kaos mangler format og intensitet. Asti over
Kaos, som utgår. Asti har tid til gode.
Slipp 2: ES Floki - GS Ante
Ante starter energisk og jakter i store slag, blir noe ensidig på slutten av slippet. Floki bruker litt tid
for å komme i gang, men går etterhvert glimrende og får med seg mye terreng på begge sider. Floki
over Ante.
Rangering:
Floki
Ante
Slipp 3: IS Papput - IS Papageno
Papageno tar straks føringen på større format og høyere intensitet, og jakter meget godt. Papput
jakter også meget godt, men blir liggende på etterskudd, Papput støkker ryper og respekterer.
Papageno over Papput.
Rangering:
Floki
Ante
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Slipp 4: IS Enzo - ES Krekling
Enzo jakter energisk og med god intensitet, dekker det anviste terrenget meget godt men blir i
perioder noe smal i søksbredden. Krekling bruker litt tid på å komme i gang, men jakter etter hvert
intenst, konsentrert og med prima format. Krekling over Enzo.
Rangering:
Floki
Ante
Krekling
Enzo
Papageno, sjanse
Papput, sjanse

Slipp 5: ES Toddy - ES Flora
Toddy tar straks føringen på bedre reviering og større format, og jakter meget godt. Flora blir noe av
og på og må flere ganger settes i gang. Bredden i søket kunne også vært større. Toddy over Flora,
som utgår.
Rangering:
Floki
Ante
Krekling

Toddy
Enzo
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Slipp 6: ES Fia - ES Hattrick
Begge jakter glimrende og veksler om føringen. Fia blir noe åpen mot slutten av slippet. Hattrick
fester stand, reiser presist og villig ryper, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Hattrick over Fia.
Rangering:
Hattrick, FMR
Floki
Ante
Krekling
Toddy
Enzo
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
Slipp 7: IS Cora - ES Odin
Odin tar straks føringen og jakter energisk med stort format og prima kontakt. Cora starter friskt,
men blir for ineffektiv i siste halvdel av slippet da hun gjentatte ganger må settes i gang. Odin over
Cora, som utgår.
Rangering:
Hattrick, FMR
Odin
Floki
Ante
Krekling
Toddy
Enzo
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
Slipp 8: ES Hannah - GS Tyra
Tyra jakter svært intenst og energisk i store slag. Hanna jakter også meget godt. Tyra fester en noe
usikker stand, justerer til ny stand. Når makker kommer inn i situasjonen og raser forbi, reiser Tyra
selvstendig og utenfor jaktbart hold, roes. Senere ny stand på Tyra. Makker kommer nok en gang inn
i situasjonen går forbi Tyra, rype letter og begge roes. Tyra slipper seg ned i lia og fester ny stand. Her
får hun stå i fred 😊. Reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder. Samtidig har
Hannah festet stand, når fører og dommer kommer til letter rype presist foran Hannah som er rolig i
oppflukt og skudd, utreder. Tyra over Hannah.

Rangering:
Tyra, FMR og 2 x stand
Hattrick, FMR
Hannah, FUR og 2 x tap på fugl
Odin

Floki
Ante
Krekling
Toddy
Enzo
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
Slipp 9: ES Scala - ES Asti (Asti 5 min rest 1. runde og 10 min 2. runde)
Begge jakter prima. Asti vinner slippet på noe bedre utnyttelse av den svake medvinden.
Rangering etter 1. runde:
Tyra, FMR og 2 x stand
Hattrick, FMR
Hannah, FUR og 2 x tap på fugl
Odin
Floki
Asti
Scala
Ante
Krekling
Toddy
Enzo
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
2 runde, 15 min slipptid
Slipp 10: ES Floki - IS Papput
Begge jakter glimrende. Papput vinner slippet idet Floki blir noe ensidig. Papput over Floki.
Rangering:
Floki
Papput, sjanse
Slipp 11: GS Ante - IS Papageno
To meget kraftfulle søkere som går stort, av og til noe åpent. Ante over på grunn av bedre utnyttelse
av terreng. Ante over Papageno.
Rangering:
Floki
Ante
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Slipp 12: IS Enzo - ES Toddy
Toddy fører slippet på bedre format og kontinuitet. I siste halvdel modererer Enzo søket. Toddy over
Enzo som utgår.
Rangering:

Floki
Ante
Toddy
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Slipp 13: ES Krekling - ES Fia
Fia fører slippet på noe bedre plan og reviering, men begge jakter utmerket. Krekling blir noe åpen i
starten av slippet. Fia over Krekling.
Rangering:
Floki
Ante
Toddy
Krekling
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
Slipp 14: ES Hattrick - ES Odin
Begge jakter fortsatt intenst i den tunge snøen. Får med seg mye terreng men begge blir noe ensidig.
Hattrick vinner slippet på bedre plan. Hattrick over Odin.
Rangering:
Hattrick, FMR
Odin
Floki
Ante
Toddy
Krekling
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
Slipp 15: ES Hannah - ES Scala
Hannah tar straks føringen og går meget godt. Scala støkker ryper i tre omganger. Begge to har nå
fått flere sjanser som de ikke klarer å ta vare på, og begge må derfor utgå.
Rangering:
Hattrick, FMR
Odin
Floki
Ante
Toddy
Krekling
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse
16. slipp GS Tyra - ES Asti (Asti 5 min rest 2. slipp og 10 min 3. slipp)

Begge jakter fortsatt intenst, Tyra fører på noe større format og framdrift. På slutten av slippet slår
Asti opp i terrenget og fester stand. Når fører kommer til reiser Asti djervt og presist ryper, roes i
oppflukt og skudd. Asti over Tyra.
Rangering etter 2. runde:
Tyra, FMR, 2 x stand, tap på fugl
Hattrick, FMR
Odin
Floki
Asti
Ante
Toddy
Krekling
Papageno, sjanse
Fia, tap på fugl
Papput, sjanse

3. runde, 10 min slipptid
Slipp 17: ES Floki - IS Papput
Begge jakter fortsatt intenst. Floki foran på grunn av bedre framdrift.
Rangering:
Asti, FMR
Floki
Papput, sjanse
Slipp 18: ES Krekling - GS Ante
Begge jakter fortsatt energisk med Krekling i føringen, da Ante blir noe ensidig. Stand på Krekling,
reiser villig og presist ryper, roes i oppflukt og skudd. Senere slår Krekling fram i terrenget og fester
ny stand, reiser djervt og presist ryper, rolig i oppflukt og skudd.
Krekling over Ante.
Rangering:
Krekling, 2 x FMR
Asti, FMR
Floki
Papput, sjanse
Ante, 2 x tap på fugl
Slipp 19: IS Papageno - ES Toddy
Begge jakter fortsatt meget godt i noe tett biotop. Veksler om føringen, settes likt.

Rangering:
Krekling, 2 x FMR
Asti FMR
Floki
Toddy
Papageno, sjanse
Papput, sjanse

Ante, 2x tap på fugl
Slipp 20 ES Fia – ES Odin
Begge jakter fortsatt utmerket med Fia i føringen. På slutten av slippet finnes Fia i stand. Rype letter
presist foran Fia, rolig i oppflukt og skudd. Ny stand under utredning, rype letter presist foran Fia,
som er rolig i oppflukt og skudd. Fia over Odin.
Rangering:
Krekling, 2 x FMR
Asti FMR
Fia, 2 x FUR, tap i fugl
Floki
Toddy
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Odin, tap på fugl
Ante, 2 x tap på fugl
Slipp 21: ES Hattrick - GS Tyra
Begge jakter fortsatt energisk på krevende føre. Hattrick settes over på noe bedre intensitet og større
format på slutten av slippet.
Rangering etter 3. runde:
Krekling, 2 x FMR
Tyra, FMR, 2 x stand, tap på fugl
Hattrick, FMR
Asti FMR
Fia, 2 x FUR, tap i fugl
Floki
Toddy
Papageno, sjanse
Papput, sjanse
Odin, tap på fugl
Ante, 2 x tap på fugl
Slipp 22 (finaleslipp): ES Krekling – GS Tyra
Et kort finaleslipp hvor ingen ting skjer.
Resultat Norsk Derby finale 2019:

1. pr ND Finale: ES Stenvolas Krekling, e: Øyvind Johansen f: Lars Olav Sagberg. En sterk søker
som på en forbilledlig måte tok vare på sine 2 muligheter.
2. pr ND Finale: GS Pointmanns Golden Tyra, e/f: Torbjørn Bjelland. En energisk, lett livlig
unghund som i dag, tross assistanse fra makker, viser sin viltfinnerevne og får mye ut av sine 4
muligheter.
3. pr ND Finale: ES Halvartuns Hattrick, e/f: Halvar Rødsjø. Solid og for alderen moden søker
med et flott fuglearbeid.

4. pr ND Finale: ES Rotåas Asti, e/f: Lars Olav Sagberg. Meget god søker som i dag viser oss et
friskt og ungdommelig fuglearbeid.
5. pr ND Finale: ES Rypedalens Fia, e/f: Monica Sawicz. En sterk og stortgående unghund som
tok være på muligheten hun fikk på slutten av dagen.

Det har vært en ære å få dømme et så sterkt finaleparti med unghunder som på sin tredje dag i felten
opplevde et svært krevende føre. Det var et parti som holdt et særdeles høyt nivå på søk og hvor
mange unghunder klarte å ta vare på de mulighetene de fikk. Det var også et parti med førere som
viste god sportsånd og skapte god stemning i partiet.
Randi Halvorsen og Bjørnar Boneng takker for tilliten og gratulerer årets premievinnere.

