Dreiebok VK finale på Hovden 2, 15 april 2018.
Terreng: Hartevasstjønn.
Dommere er Arne Kongsdal og Odd Harald Sørbøen med elev Knut Mørk. Vi kan tildele ut CACIT i dag.
Flott «påskevær», lett overskyet med plussgrader og en liten styrevind. Føret er krevende med et ujevnt
skarelag som holder i deler av terrenget, men som også gir hundene overraskelser når de mister feste i
frasparket.
Vi aner at det blir en eventyrlig dag da vi har flere rypestegger som tilskuere langs skiløypa mot startpunktet.
Og det blir en dag med enormt mye rype. De fleste er samarbeidsvillige, men steggene er tøffe og tar ikke til
vingene før de må. I det følgende skal vi prøve å gi et referat fra denne spesielle vinnerklassen.
Men denne dagen hører med til de som ikke kan beskrives den må oppleves.
Bare 11 av ca 100 startende klarte å kvalifisere seg til finalen:

1 P Bigbang
ROI14/94634
2 ES Østheia's Touch Of Class NO50695/13
3 IS Vestviddas Dft Vestavind NO49032/13
4 P Huldreveien's Wild Dollar NO42348/14
5 ES Valera's Østavind /
NO34959/14
6 IS Tunge Teigen's Cfo Fifa
NO51275/13
7 IS Spira Av Snarum
NO46882/12
8 KV Sognexpressen's Kzb Nikita NO36509/14
9 P Halsenuten's Bf Nipa
NO41264/15
10 ES Ryghåsen's Arn
NO50900/11
11 ES General Sniff Av Skåpleinun NO47435/12

e/f Gill, Robert
e/f Østerli, Stein Helge
e/f Magnussen, Rune Andrè
e/f Engh, Thomas
e/Halvorsen, Randi f/ Magnussen, Rune
e/f Søgaard, Bjarte
e/f Fuglerud, Morten
e/f Brenden, Robert
e/f Schrøder, Olav Andreas
e/f Ryghseter, Lewi
e/ Sjurseth, Siri Kulberg f/ Sjurseth, Bjørn

Terrenget er meget innbydende med spredt vegetasjon i et småkupert område.

Vi starter med 15 minutters slipptid og P Bigbang og ES Touch of Class åpner forestillingen. Her får vi bevis
for at føret er uforutsigbart og utfordrer hundene da de stadig slår gjennom skarelaget. Bigbang blir hemmet
av dette og kommer på etterskudd i forhold til makker,
han mangler også noe bredde i slagene. Touch of Class tar
føringen og får med seg mye av det småkuperte
terrenget, men er noe ensidig og åpen. Sees i stand langt
ute mot slutten av slippet. Når vi kommer til letter rype
presist foran Touch of Class som er rolig i oppflukt og
skudd. Utreder godt, men må ha gjentatte apportordre
og bruker tid på å komme i gang med apporten som
tilslutt utføres korrekt. Touch of Class over Bigbang som
utgår.

Slipp 2: IS Vestavind – P Dollar: Dollar drar kraftig til fra start og viser at han vil ha kommandoen. Jakter
energisk, systematisk og erfarent. Tar stilfull stand, reiser kontrollert rype og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder og apporterer korrekt. Vi starter opp igjen på samme sted og Vestavind finner umiddelbart rype.
Nøler litt da han får reisingsordre, men justerer seg og reiser så rype villig og presist. Resten av fuglearbeidet
er eksemplarisk. Det er nok tid igjen av slippet til at Dollar finner fugl to ganger til og får et fuglearbeid med
kontrollert reis og et med villig reis. Det betyr at Vestavind har 3 tap på fugl og selv om han også er oppført
med et godkjent fuglearbeid må han overvære resten av finalen som tilskuer.
Rangering: P Dollar 3 FA m/reis, 1 tap på fugl, ES Touch of Class FA u/reis

Slipp 3: ES Østavind – IS Fifa. Fifa nøler litt i starten av slippet og overlater initiativet til Østavind. Han dekker
terrenget systematisk og effektivt. Tar stand, reiser ryper villig og presist og er rolig i oppflukt og skudd,
utreder og apporterer slik en vinnerklassehund skal. Gjentar oppvisningen like etter. Nå virker det som Fifa
er lei av å være «publikum» til makkers fuglearbeid, og hun finner også fugl 2 ganger. Presis og effektiv reis,
ro i oppflukt og skudd, god utredning og apport hører med. Østavind settes over da han hadde initiativet i
første del av slippet.
Rangering: P Dollar 3 FA m/reis, 1 tap på fugl, ES Touch of Class FA u/reis, ES Østavind 2FA m/reis, to tap på
fugl, IS Fifa 2FA m/reis, to tap på fugl.

Slipp 4: IS Spira - KV Nikita: Nikita åpner best av disse og viser oss
høyt klassenivå. Vi observerer ryper i luften uten at vi kan belaste
hundene for dette. Spira holder nødvendig nivå. Nikita tar stand og får
et komplett fuglearbeid med reis, ro i oppflukt og skudd, utredning og
korrekt apport. Vi setter i gang på samme sted og vet at det sitter
ryper like i nærheten. Spira tar stand, løser ut og forfølger rype som
kommer flygende. Nikita er ute av syne når dette skjer og sees
umiddelbart i stand som resulterer i et komplett fuglearbeid. Slippet
stoppes og Nikita har tid til gode, Spira må forlate konkurransen.
Nikita rangeres ikke inn.

Slipp 5: P Nipa – ES Arn: Nipa er litt forsiktig i starten og Arn benytter sjansen til å ta kommandoen. Arn
dekker terrenget i store slag og fester stand på en liten høyde. Går villig på i flere omganger uten at vi kan
observere fugl. Nipa som har etablert et søk av nødvendig kvalitet slippes på og tar stand, reiser kontrollert
rype og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Etter dette blir Arn noe forsiktig og
nølende og lar Nipa overta initiativet og hun jakter meget godt. Hun får en resultatløs stand og senere et
fuglearbeid uten reis. Nipa over Arn som utgår.
Rangering: P Nipa 2 FA et med og et uten reis, tomstand, P Dollar 3 FA m/reis, 1 tap på fugl, ES Touch of Class
FA u/reis, ES Østavind 2FA m/reis, to tap på fugl, IS Fifa 2FA m/reis, to tap på fugl.

Slipp 6: ES Sniff – ES Touch of Class (hennes
runde 2): Vi er nå kommet på et åpnere
område stort sett uten vegetasjon, men
med interessante barrabber. Touch tar
føringen umiddelbart og jakter energisk
med systematisk terrengdekning. Sniff
holder godt nivå og er en erfaren
biotopjeger. Sniff støkker rypestegg som
respekteres. Senere letter ryper der Sniff er
og han er igjen rolig. Det kommer en rype
flygende inn fra høyre flanke og slår seg ned
på en barrabb foran oss. Sniff ser dette og
avanserer mot denne og tar stand. Tilrop fra
fører blir vurdert å komme etter at Sniff har
festet stand. Sniff reiser villig og presist
rypen og er rolig i oppflukt og skudd, resten av fuglearbeidet er prima. Sniff over Touch of Class. Touch of
Class regnes å ha 3 sjanser på fugl selv om det er en viss grad av tilfeldighet som gjør at Sniff får et godkjent
fuglearbeid i dette slippet. Noe «grums» fra første slipp i tillegg gjør at hun er ute av dagens vinnerklasse selv
med godkjent fuglearbeid.
Rangering etter runde 1: P Nipa 2 FA et med og et uten reis, tomstand, P Dollar 3 FA m/reis, 1 tap på fugl, ES
Touch of Class FA u/reis, ES Østavind 2 FA m/reis, to tap på fugl, IS Fifa 2 FA m/reis, to tap på fugl. ES Sniff FA
m/reis. 2 sjanser. KV Nikita som har to godkjente fuglearbeid med reis er ikke rangert inn a hun ikke har full
tid.
Disse er ute etter runde 1: P Bigbang, IS Vestavind, IS Spira, ES Arn
Det blir en velfortjent pause akkompagnert av «vårkåte» stegger i
nærområdet. Vi har hatt en forrykende første runde som virkelig
har satt krav til hunder, førere og dommere.
Og - det blir minst like mye «action» i fortsettelsen.
Runde 2 blir også 15 min.
P Dollar – ES Østavind
IS Fifa – ES Sniff
KV Nikita - P Nipa

Slipp 7: P Dollar – ES Østavind: Nå tar det av!! Østavind kaster seg umiddelbart i stand. Det blir et
fuglearbeid med kontrollert og presis reis og et uten reis under utredning. Vi slipper hundene likt på samme
sted. Dollar blir borte over en liten kant, mens Østavind finner fugl på ny og får enda ett komplett
fuglearbeid. Når vi så får øye på Dollar står han i stand, og han kopierer fuglearbeidet fra første runde. Tiden
er ikke ute og vi aner at det skjer mer. Dollar tar et stort slag ned i vinden og får med seg mye terreng.
Østavind velger en annen retning og der er det mere fugl som resulterer i to fuglearbeider til, - begge med
reis. Ro og utredning slik han har vist oss det før. Da er slippet slutt!!
Oppsummering blir slik: Østavind 3 fuglearbeid og to under utredning. Dollar et fuglearbeid og to tap på fugl.
Rangering: ES Østavind 5 FA og 2 under utredning. 6 av disse med reis. To tap på fugl
P Dollar. 4 FA med reis, 3 tap på fugl.

Slipp 8: IS Fifa – ES Sniff – KV Nikita: Fifa tar straks føringen og jakter meget godt og systematisk. Det
begynner å slå litt gjennom skarelaget og hundene sliter med å komme seg fram i deler av terrenget. Sniff
starter optimistisk, men modererer seg utover og klarer ikke å holde det nivået vi forlanger. KV Nikita som
har tid til gode settes på. Hun drar til og jakter stort, men forutsigbart og ligger noe over Fifa. Begge
hundene sees i stand i hvert sitt område. Fifa får to nye fuglearbeider med presis og villig reis, det ene under
utredning. Nikita viser oss et elegant fuglearbeid på løpende stegg. Dermed har Nikita full tid i forhold til
runde 1 og med 3 fuglearbeid er hun øverst på rangeringen etter runde 1.

Rangering (runde 2):
ES Østavind, 5 FA og 2 under utredning. 6 av disse
med reis. To tap på fugl.
IS Fifa, 4 FA med reis, et av disse under utredning, to
tap på fugl.
P Dollar. 4 FA med reis, 3 tap på fugl.

Slipp 9: P Nipa – KV Nikita: Her tar Nikita straks
kommandoen og jakter glimrende. Nipa åpner meget
godt, men virker noe umotivert midt i slippet for så å
friskne kraftig til. Drar seg langt ut og finnes i stilfull
stand, vi ser rype på snøen som Nipa følger på,
justerer seg kjapt til ny stand og reiser villig og presist
rype, dermed får vi nok et komplett fuglearbeid. Nipa
over Nikita.

Da er runde to over. Vi har nå 5 hunder med maaange fuglearbeider hver, men de fleste har også en del
«riper i lakken». Selv om vi gjerne skulle fortsette denne utrolige og spennende dagen er finalen på Hovden 2
slutt med denne premielisten:

Nr 1 og vinner av Hovden 2: P Halsenuten's Bf Nipa NO41264/15 e/f Olav Andreas
Schrøder. En flott jeger som finner fugl 3 ganger og som behandles på en meget
jaktbar måte. Hun har vært litt variabel i intensitet og har en tomstand.
Nr 2 ES Valera's Østavind NO34959/14 e/ Randi Halvorsen, f/ Rune Magnussen.
Den store viltfinneren i dag med 7 fuglearbeider med og uten reis også under
utredning, men som taper på fugl to ganger.
Nr 3 KV Sognexpressen's Kzb Nikita NO36509/14 e/f Robert Brenden. En meget
tiltalende jeger med 3 komplette fuglearbeider og som taper på fugl i siste minutt.
Nr 4 IS Tunge Teigen's Cfo Fifa NO51275/13 e/f Bjarte Søgaard. Effektiv
fuglebehandler med 4 meget jaktbare situasjoner. På minus-siden står to tap på
fugl.
Nr 5 P Huldreveien's Wild Dollar NO42348/14 e/f Thomas Engh. Elegant,
systematisk jeger som åpner overbevisende, men som mister noen situasjoner til
makker i andre slipp.

Arne Kongsdal og Odd Harald Sørbøen takker for forestillingen og
opplevelsen. Gratulasjoner til de premierte. Eleven fikk virkelig prøvd seg og
klarte oppgaven meget godt.
Tusen takk til prøveledelsen som lot oss få dette oppdraget.

