Dreiebok
Arctic Cup Finale 2007
Terreng:
Dommere:

Myrland / Sennalandet
Jan Arild Kingswick og Olav Bratberg

Finaledeltagere, oppsett 1. runde:
ES Giddes D Cross
e/f: T.Austvik
P Skipsfjordhøna’s Funny e/f: W. Ditlefsen
GS Entangens A2 Rossi
e/f: H. Hansen
P Barentsviddas Aragorn
e/f: C.Slettbakk
ES Giddes D Palema
e/f: T.Stenersen
GS Solo
e/f: P. Rønningen
KV Sørhollheias ATV Laika e/f: O.E.Furuheim
B Reisavannets B Guri
e/f: A.Ellefsen
ES Berrskallens Raki
e/f: J.Brattbakk/ I.Nygaard
IS ”US” Frieda Frosk
e/f: E.Wittussen/ G.Ramsrud
ES Berrskallens Tango
e/f: K.Olsen
B Shakira
e/f: Å.Lekanger
P Jimsrypas Pia
e/f: H.Lockertsen
IS “US” Spookie
e/f: T.Bråthen
IS Alva av Miessesvarri
e/f: R.Elvenes
GS Kvænangsfjellets Kyros e/f: T.Soleng
KV Varangervalpens Zarek e/f: G&E.Vorren/G.Vorren

Finalistene i rangert rekkefølge fra kvalifiseringen.:
1. KV Varangervalpens Zarek
2. IS “US” Spookie
3. IS Alva av Miessesvarri
4. ES Giddes D Palema
5. ES Giddes D Cross
6. GS Kvænangsfjellets Kyros
7. B Shakira
8. ES Berrskallens Tango
9. P Jimsrypas Pia
10.GS Solo
11. ES Berskallens Raki
12. IS ”US” Frieda Frosk
13. P Barentsviddas Aragorn
14. B Reisavannets Guri
15. P Skipsfjordhønas Funny
16. Sørhollheias ATV Laika
17. GS. Entangens A2 Rossi

2 fuglearbeid med reis. Topp søker uten minus
3 fuglearbeid. 2 m. reis. 1 tap til Zarek. Topp søker
1 fuglearbeid m. reis. Topp søker uten minus
2 fuglearbeid u. reis. 1 sjanse. Topp søker
1 fuglearbeid m.reis. Aks.rolig. Noe åpen
1 fuglearbeid m.reis, Noe åpen
1 fuglearbeid u.reis. 2 resultatløse stander. Topp søker
1 fuglearbeid u.reis, 1 resultatløs stand. God søker
1 fuglearbeid u.reis, noe uro, noe åpen
1 fuglearbeid m.reis. 1 tap, 1 sjanse
1 fuglearbeid u.reis. 1 støkk m .uro. Topp søker
1 fuglearbeid m.reis. minus i fuglearb. Topp søker
1 fuglearbeid m.reis. 2 tap. Topp søker
1 fuglearbeid m.reis 1 tap, 1 støkk, 1 sjanse. Topp søker
Utmerket søker uten minus
Utmerket søker med 2 resultatløse stander
God søker med 1 sjanse

Første Runde. 30 minutter
Cross- Funny
Cross tar føringa og går godt, men større intensitet ønskes. Funny holder ikke klassenivå og
utgår. Cross har da 20 min til gode.
Cross- Zarek.
Begge jakter meget godt, men med Zarek i føringa. Cross blir etter hvert borte og utgår. Zarek
fortsetter senere utmerket i medvind i godt kontakt med fører
Rangering:
Zarek
Rossi- Aragorn
Aragorn tar straks føringa i slippet og jakter glimrende i medvind i god kontakt med fører.
Rossi jakter og godt men mer kontinuitet er ønskelig. Aragorn over Rossi
Rangering:
Zarek
Aragorn
Rossi
Palema- Solo
Begge går stort, Solo blir noe egenrådig men jakter etter hvert meget godt. Palema fester stand
som løses selvstendig ut. Det letter fugl i anvist terreng. Palema fester stand, når fører
kommer til går hun villig på uten resultat. Senere letter fugl i området begge hunder befinner
seg og Solo forfølger friskt. Palema over Solo.
Rangering:
Zarek
Palema
Aragorn
Solo
Rossi
Laika- Guri
Begge starter meget godt, Guri støkker rype og er urolig. Senere letter fugl i flere omganger i
området de befinner seg. Begge utgår
Rangering:
Zarek
Palema
Aragorn
Solo
Rossi
Raki- Frieda Frosk:
Begge jakter meget godt i god kontakt med fører. Raki settes over pga bedre reviering og
terrengdekning.

Rangering:
Zarek
Palema
Raki
Aragorn
Frieda- Frosk
Solo
Rossi

Shakira- Tango:
Tango starter med å henge på Shakira som går glimrende. Blir fløytet av og tar stand langt
ute. Før dommer og fører kommer til reiser Tango selvstendig rype og er urolig. Senere fester
Tango ny stand og Tango reiser igjen selvstendig ryper som han forfølger friskt. Begge utgår.
Rangering:
Zarek
Palema
Raki
Aragorn
Frieda- Frosk
Solo
Rossi
Pia- Spookie:
Pia henger seg like etter slipp på makker. Spookie fester stand, Pia kommer til og går forbi, så
reiser Spookie villig uten resultat. Pia kommer seg deretter ikke ut i selvstendig søk og
oppsøker på nytt makker. Avsluttes etter 3 minutter. Spookie videre.
Spookie- Alva
Lik etter slipp fester Spookie stand, reiser villig på uten å kunne presentere fugl. Alva er noe
interessert i makker men kommer seg etter hvert ut i selvstendig søk. Begge hundene jakter
meget godt. Spookie fester ny stand og når fører kommer til reiser spookie villig på uten å
kunne presentere fugl. Går videre og fester ny intens stand, når fører kommer til legger
Spookie seg i stand. Nekter dessverre å reise og utgår.
Alva- Kyros.
Like etter slipp støkkes ryper og begge forfølger friskt. Begge jakter meget godt med høy
intensitet. Kyros fester stram, stilfull stand. Alva kommer til men respekterer ikke makkers
stand. Kyros går selvstendig på sammen med makker, ryper letter presist foran og begge
hunder forfølger.
Alva avsluttes men går som makker for Kyros de siste 15 minutter.
Rangering:
Zarek
Palema
Raki
Aragorn

Frieda- Frosk
Kyros
Solo
Rossi

10 minutters matching:
Solo – Rossi
Solo tar straks føringen og jakter utmerket. Rossi dabber av og holder ikke lenger nødvendig
klassenivå. Utgår
Frieda Frosk - Kyros
Begge starter friskt med Kyros i føringen. Frieda Frosk blir ensidig og blir mye borte, og
overlater dermed terrenget til Kyros som går glimrende. Kyros over Frieda Frosk
Aragorn - Raki
Begge går fortsatt meget godt med Raki i føringen. Under innkalling letter fugl i område hvor
hundene er uten at situasjonen kan bedømmes. Raki over Aragorn
Palema- Zarek
Begge fortsetter meget godt og veksler om føringen. Palema får en stand uten resultat.
Dagen er over, og vi har følgende premieliste for Arctic Cup Finale 2007:
1. KV Varangervalpens Zarek.
En glimrende søker med 2 flotte fuglearbeid som var løpets store hund
2. ES Giddes D Palema.
To fuglearbeid uten reis og et godt søk ga en velfortjent andreplass
3. ES Berrskallens Raki
En utmerket søker med et fuglearbeid uten reis og en støkk
4. P Barentsviddas Aragorn
En sterk og flott søker med et fuglearbeid med reis og to tap.
5. GS Kvænangsfjellets Kyros
En sterk men noe åpen søker. Fint fuglearbeid med djerv reis, men støkk og råskap i fugl i
lag med makker gjør at han blir nummer 5
6. IS ”US” Frieda Frosk
En meget god søker som fikk en del minuser i utførelsen av sitt fuglearbeid.
Vi vil gratulere vinnerne, og takke arrangøren for oppdraget med å dømme Arctic Cup
Finale 2007. Vi hadde flotte dager i fjellet med mange gode hunder og trivelige førere.

Jan Arild Kingswick
(s)

Olav Bratberg
(s)

