Dreiebok VK Finale Hovden 2, 23.04.2017
Finaleterrenget Kvikke lå badet i morgensol da vi ankom, og temperaturen var -3 grader. Det
var god vind og svært innbydende vinterbiotop for hundene å jakte i. Finalen ble avviklet på
knallhardt skareføre, med et tynt snølag på toppen. Et par hvitkledde beboere med delvis
sommerdrakt på hode og hals, fant det best å ta til vingene da partiet forserte den siste
kneika før slippstedet. En sitrende følelse i kroppen meldte seg umiddelbart, og
forventningene til denne dagen steg et par hakk..........
De 18 kvalifiserte ekvipasjer var :
IS Fudge, Søgard
ES Østavind, Magnussen
GS Chablis, Frøseth Nilsen
P Respect, Bull Enger
ES Arn, Rygsæther
ES Zlatan, Eriksen
IS Tyfon, Halvorsen
KV Eowyn, Steine
ES Why Me, Hetlevik
ES Barolo, Gundersen
IS Snuppa, Myrhaug
P Donald, Skeivik
ES Yara, Telhaug
ES White Eagle, O M Enberget
P T-Bird, Endresen
IS Pralin, Myrhaug
ES Susi, Stadeland
IS Superliga, Rossland
Første runde – 15 minutter slipptid.
1.Slipp - IS Fudge mot ES Østavind.
I innbydende vinterbiotop og god motvind, viser begge hunder søk av meget god klasse.
Østavind er i føringen med større format og mer effektiv terrengdekning. Fudge forsvinner
over en kant på venstre flanke midtveis i slippet. Samtidig meldes det stand på Østavind
langt oppe i ei li på høyre flanke. Dommer og fører er framme hos Østavind mot slutten av
slippet. Østavind står i en stilfull stand nedover denne bratte lia. På ordre reiser han
kontrollert og presist rype, er komplett rolig i oppflukt og skudd. Østavind utreder og
apporterer korrekt. Fudge har ennå ikke dukket opp i anvist terreng, og må forlate denne
finalen.
Rangering :
ES Østavind, Fmr.

2.Slipp – GS Chablis mot P Respect.
I samme terrengtype og vindretning starter begge ut i kolosal fart opp ei bratt li på høyre
flanke. Til tross for gode forsøk fra fører på å snu Respect, forsvant han over toppen av lia.
Chablis støkker rype og blir for urolig. Chablis kobles og fører av Respect gis rimelig tid til å
finne sin hund. Respect er ikke å se på toppen av lia, letetiden er lang nok, så også han får
koblingsordre. Begge utgår.
Rangering :
ES Østavind, Fmr.
3. Slipp – ES Arn mot ES Zlatan
Fortsatt er det motvind og flott biotop i marsjretningen. Begge hundene jakter
innledningsvis utmerket og er jevne søksmessig. Zlatan forsvinner over en kant på venstre
flanke og blir borte. Arn støkker rype langt framme i terrenget, han respekter momentant.
Deretter forsvinner også Arn over en kant og blir borte. Ingen av hunden observeres i anvist
terreng før det har gått for lang tid. Begge utgår.
Rangering :
ES Østavind, Fmr.
4.Slipp – IS Tyfon mot KV Eowyn.
Vi jakter fortsatt i stabil motvind, men terrenget er noe mer uoversiktelig enn i de
foregående slipp.Eowyn tar føringen i slippet og jakter utmerket. Tyfon holder også
klassenivå søksmessig, men kommer på etterskudd i terrenget. Eowyn over Tyfon.
Rangering :
ES Østavind, Fmr.
KV Eowyn
IS Tyfon
5.Slipp – ES Why Me mot ES Barolo
Det er fortsatt god motvind og noe uoversiktelig terreng da hunden slippes. Begge jakter
meget godt, og melder seg regelmessig for sine førere. Det er Barolo som fører slippet på
høyere intensitet og større format. Under innkalling blir Barolo borte. Fører gis rimelig tid til
å finne Barolo, men lykkes ikke med det før koblingsordre blir gitt. Kort tid etter kobling
finnes Barolo i stand i anvist terreng og er med oss videre. Barolo over Why Me.
Rangering :
ES Østavind, Fmr.
KV Eowyn
ES Barolo
ES Why Me
IS Tyfon
6.Slipp – IS Snuppa mot P Donald
Terrenget blir nå mer oversiktelig, og det er fortsatt god motvind da slippet starter. Snuppa
tar føringen og jakter prima. Donald bruker litt tid på å komme i gang, og havner på

etterskudd i terrenget. Etter halvgått tid av slippet, fester Snuppa en vakker stilfull stand mot
en bjerkekrull. Donald kommer til og sekunderer. Donald holdes av fører. På ordre, og i
etapper, reiser Snuppa villig og presist ryper. Hun er komplett rolig i oppflukt og skudd, hun
utreder effektivt og apporterer korrekt. Det gjenstår noe tid av slippet og hundene slippes
på. Snuppa fortsetter sitt eminente søk, Donald blir nå ineffektiv søksmessig. Snuppa over
Donald som utgår.
Rangering :
IS Snuppa, Fmr.
ES Østavind, Fmr.
KV Eowyn
ES Barolo
ES Why Me
IS Tyfon
Slipp.7 – ES Yara mot ES White Eagle
Terrenget åpner seg nå betraktelig og vi endrer noe på marsjretningen slik at hundene jakter
i sidevind fra venstre. Begge starter ut i prima intensitet og fart. De drar seg over en flate og
jakter utmerket i en dalside med noe grøvere fjellbjørk. Etterhvert blir Eagle borte for oss, og
Yara sees i stand langt ute. Fører kommer omsider fram til Yara, og på ordre reiser hun djervt
og presist rype. Hun er rolig i oppflukt og skudd. Yara utreder og apporterer korrekt. Eagle er
fortsatt ikke å se, så også han utgår.
Rangering :
ES Yara, Fmr
IS Snuppa, Fmr
ES Østavind, Fmr
KV Eowyn
ES Barolo
ES Why Me
IS Tyfon
8.Slipp – P T-Bird mot IS Pralin
I samme terreng og vindretning som foregående slipp, tar Pralin straks føring og viser et søk
av ypperste klasse. T-Bird kommer på etterskudd søksmessig og mangler tidvis framdrift. Det
meldes stand på Pralin, og vi ser irsksetteren i en stram, stilfull stand helt nederst i lia. Vi
kommer oss mirakuløst nok stående på skiene ned til Pralin. På ordre reiser han djervt og
presist rype og er komplett i ro i oppflukt og skudd. Pralin utreder deretter og apporterer
flott. Pralin vinner slippet og settes inn på toppen av lista. T-Bird utgår pga manglende
klassenivå søksmessig.
Rangering :
IS Pralin, Fmr.
ES Yara, Fmr.
IS Snuppa, Fmr.
ES Østavind, Fmr.
KV Eowyn

ES Barolo
ES Why Me
IS Tyfon
9.Slipp – ES Susi mot IS Superliga
Vi er nå i bunn av en dal med flott biotop på alle kanter. Vinden kommer nå mer rett bakfra.
Susi holder meget høyt klassenivå søksmessig i medvind og Superliga er på etterskudd i
starten. Søksmessig blir det jevnere utover i slippet og Superliga fester stand i et område
Susi har vært. Det tar noe tid å komme fram til Superliga, Susi holdes av fører. På ordre
reiser Superliga kontrollert og presist rype. Hun er rolig i oppflukt og skudd. Superliga
utreder og apporterer fint. Superliga over Susi.
Rangering etter første runde :
IS Pralin, Fmr.
ES Yara, Fmr.
IS Snuppa, Fmr.
ES Østavind, Fmr.
IS Superliga, Fmr.
KV Eowyn
ES Barolo
ES Why Me
IS Tyfon
ES Susi, Sl
Partiet tar lunsj i finværet, og følgende hunder har forlatt finalen i første runde :
IS Fudge
GS Chablis
P Respect
ES Arn
ES Zlatan
P Donald
ES Eagle
P T-Bird
Oppsett andre runde som også er på 15 minutter slipptid:
ES Østavind mot IS Snuppa
IS Tyfon mot ES Why Me
KV Eowyn mot ES Barolo
ES Yara mot ES Susi
IS Pralin mot Is Superliga
10. Slipp - ES Østavind mot IS Snuppa
Vi går nå mot vind igjen og terrenget er fabelaktig flott i strålende solskinn. Snuppa jakter
prima og tar føringen i slippet over Østavind, som også jakter meget godt. Snuppa blir borte

på høyre flanke. Etter kort tid sees hun i stand et stykke oppi lia. Fører kommer til og Snuppa
reiser kontrollert og presist rype, hun er rolig i oppflukt og skudd og utreder effektivt.
Snuppa over Østavind
Rangering :
IS Snuppa, Fmr x 2.
ES Østavind, Fmr, sl.
11.Slipp - IS Tyfon mot ES Why Me
Det er fortsatt fin motvind og spennede biotoper for hundene i marsjretningen. Tyfon
starter meget godt, mens Why Me jakter nå kun på sin makker. Slippet stoppes, Why Me
avsluttes og Barolo settes på. Begge jakter meget godt og blir borte bak en liten kolle. Tyfon
sees i stand foran Barolo, som peker rett på Tyfon. Førere kommer til og det gis ordre om
reis til begge hunder. Begge går villig fram på ordre, ingen presenterer fugl. Slippet fortsetter
og Tyfon finnes på ny i en vakker, stram og stilfull stand. To ryper observeres sittende på
bakken rett foran Tyfon. På ordre reiser Tyfon kontrollert og presist disse to rypene. Han er
komplett rolig i oppflukt og skudd, Tyfon utreder og apporterer korrekt. Tyfon over Barolo.
Rangering :
IS Snuppa, fmr x 2
IS Tyfon, fmr, ts
ES Østavind, fmr, sl
Es Barolo, sl
12.Slipp – KV Eowyn mot ES Yara
Begge jakter prima innledningsvis, men etterhvert blir Eowyn noe åpen i søket. Yara fester
stand i ei fin bjørkeli. Eowyn blir tatt under kontroll av fører. På ordre reiser Yara rype
kontrollert og presist i etapper. Hun er rolig i oppflukt og skudd, hun utreder effektivt.
Hundene slippes på og Eowyn sees i stand høyt oppe i lia, Yara står i stand et stykke bak. Når
førere er på vei opp til hundene, løser Eowyn ut og slår seg tilbake i vind mot Yara som
forsatt står. Fører nærmer seg Yara som avanserer hurtig fram til ny stand, Eowyn
sekunderer spontant. Eowyn holdes og Yara går villig fram på ordre uten å presentere fugl.
Yara over Eowyn.
Rangering :
IS Snuppa, fmr x 2
ES Yara, fmr x 2, ts
Is Tyfon, fmr, ts
ES Østavind, fmr, sl
ES Barolo, sl
KV Eowyn, sl, ts
13.Slipp – IS Pralin mot ES Susi i 7,5 minutter.
Begge starter utmerket og etter kort tid går Pralin over en kant et stykke framme i terrenget.
Samtidig er Susi kommet seg nederst i lia, og der fester hun en flott stand. På vei ned til Susi
støkker vi ryper. Fører kommer fram til Susi, samtidig finnes Pralin i stand rett nedenfor den
kanten han forsvant over. Begge førere gir ordre om reis til sine repektive hunder. Pralin går

villig fram uten å presenterer fugl. Pralin holdes deretter. Susi reiser samtidig rype kort og
presist på ordre, hun er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning fester hun ny stand. Rype
letter presist foran Susi som på ny er rolig i oppflukt og skudd. Susi utreder ferdig og
apporterer korrekt. Susi over Pralin som er slått i fugl, hatt en liten sjanse på fugl, og en
tomstand i slippet. Det føles nå som at det er ryper over alt og i alle retninger. Det skulle vise
seg å fortsette.......
14.Slipp – ES Susi mot IS Superliga i 7,5 minutter.
Begge jakter utmerket med Susi i føringen på større format. Begge fester stand på hver sin
kant i terrenget samtidig. Det letter så rype foran Superliga som er rolig i oppflukt, dessverre
for Superliga så skjer det utenfor jaktbart hold. Samtidig reiser Susi rype villig og presist på
ordre og er rolig i oppflukt og skudd. Utredningen er effektiv. Hundene har funnet sin fugl på
likt, ingen er derfor slått i fugl. Det slippes på igjen og det letter rype i området Superliga
befinner seg. Det skytes av fører, men ingen stand er observert av dommere før rypa sees på
flukt. Susi har ingen reel sjans på den fuglen. Susi over Superliga.
15.Slipp - IS Pralin mot IS Superliga i 7,5 minutter.
Terrenget åpner seg nå og vi har sidevind i slippet. Pralin jakter igjen prima og har klart
føringen i slippet over Superliga. Pralin slår utover en stor åpen flate. Midtveis ut på flaten
tverrvender han opp i vind, og fester en flott og vakker stand mot en barflekk. Makker
holdes, og på vei bort til Pralin anmoder fører om å få reise på avstand. Det gis samtykke til
denne form for show av dommer. Da vi så vidt er innenfor jaktbart hold, gis det ordre om
reis. Pralin reagerer momentant på ordren, og reiser djervt og presist ryper. Han er komplett
rolig i oppflukt og skudd. Vi ble alle vitner til et fantastisk samarbeid mellom fører og hund,
og etter denne oppvisningen utreder Pralin effektivt. Pralin over Superliga.
Rangering :
IS Snuppa, fmr x 2
ES Yara, fmr x 2, ts
ES Susi, fmr x 2, stum, sl
IS Tyfon, fmr, ts
IS Pralin, fmr x 2, sl, sj, ts
Es Østavind fmr, sl
Is Superliga, fmr, stand utenfor jaktbart hold, sl, sj
ES Barolo, sl
KV Eowyn, sl, ts
Vi er nå ferdig med andre runde, alle hunder har hatt opptil flere sjanser på fugl. Det har
vært en intens og spennede finale med fremragende enkeltprestasjoner av flere hunder.
Finalen er avgjort. Det endte med følgende premieliste :
1 VK Finale/ Cacit.
IS Snuppa
2 VK Finale/ Res.Cacit. ES Yara,
3 VK Finale
ES Susi
4.VK Finale
IS Tyfon
5.VK Finale
IS Pralin
6.VK Finale
ES Østavind

Vi takker deltagerne for positiv og sporty opptreden i denne finalen. Vi gratulerer de
premierte ekvipasjer med deres topp prestasjoner. Det har for oss dommere vært en
fantastisk fin dag i fjellet, og en glede å dømme denne finalen. Vi takker prøveledelsen for
tilliten, og ser fram til neste gang vi er tilbake på Hovden!

Arne Abel Lunde

Øyvind Holm

