Dreiebok

RYPEPRØVEN VK-FINALE 20.02.2022
Malvik Fuglehundklubb & Tiuren JHFK JFF
Dommere: Geir Henning Strøm og Bernt Martin Sandsør

Det var 12 hunder kvalifisert til dagens finale:
ES Sjokolaisen av Skåpleinum
ES Skogbannets Brego
ES Bjønnålia’s LM Eddie
ES Storbakken’s KS Champis
ES Klimpan’s Tico
ES Skogbannets Toko
GS Zettertjarns Hazard
IS Fagermoas Linnie
P Borgeflon’s XJ Cava
IS Topdalen’s Tato
ES Klimpans Roscoe
ES Fosens Lykke

-

Bjørn Sjurseth
Erling Meirik
Kurt Høvik
Åse Kristin Skain Hansen
Steffen Eriksen
Trond Kolstad
Trygve Jomar Kolstad
Anne Moum Mediaa
Trygve Jomar Kolstad
Tor Taksgaard
Per Arne Pedersen
Jan Herbert Nygård

Partiet ble tildelt terrenget “Sona” og i første runde ble det full snøstorm
som medførte en liten omlegging av planlagt rute. Men fra 2. runde lyste det
opp og vi fikk gjennomført en full dag med 3 runder.

Forkortelser:
FMR = fuglearbeid med reis
TS = stand uten resultat (tomstand)
SJ = sjanse på fugl

FUR = fuglearbeid uten reis
MS = slått/makkers stand
RIOS = rolig i oppflukt og skudd

Første runde (15 minutter)
Slipp 1: ES Sjokolaisen - ES Brego
Rett etter slipp drar Sjokolaisen skrått bak for anvist terreng og blir borte
resten av slippet. Like etter følger Brego i samme retning og blir også
borte resten av slippet. Begge utgår.
Slipp 2: ES Eddie - ES Champis
Begge jakter meget godt med Champis hårfint i føringa på bedre
reviering. Begge finnes i stand. Når førere kommer til så letter rype
presist foran begge hundene. Begge er RIOS. Utreder og apporterer
korrekt. Champis over Eddie.
Slipp 3: ES Tico – ES Toko
Begge jakter godt og med høy intensitet i full snøstorm. Tico er i føringa
på noe bedre plan og reviering innledningsvis i slippet. Begge kunne vært
noe mer systematisk, men holder godt klassenivå i krevende forhold. Tico
over Toko.
Rangering: Champis (FUR), Eddie (FUR), Tico, Toko
Slipp 4: GS Hazard - IS Linni
Stormen fortsetter og Hazard tar føringa over Linni på noe bedre plan og
større bredde i søket. Begge jakter meget godt i krevende forhold. Hazard
over Linni.
Rangering: Champis (FUR), Eddie (FUR), Hazard, Linni, Tico, Toko
Slipp 5: P Cava - IS Tato
Begge jakter utmerket og veksler om føringa. Fortsatt er været særs
krevende. Stand uten resultat på Cava. Tato over Cava.
Rangering: Champis (FUR), Eddie (FUR), Tato, Cava (TS), Hazard, Linni,
Tico, Toko
Slipp 6: ES Roscoe - ES Lykke
Begge jakter utmerket i fortsatt stygt vær og veksler om føringa slippet
igjennom. Stand uten resultat på Roscoe. Lykke over Roscoe.
Rangering: Champis (FUR), Eddie (FUR), Tato, Lykke, Roscoe (TS), Cava
(TS), Hazard, Linni, Tico, Toko

2. runde (15 minutter)
Eddie - Tico
Champis - Toko
Hazard - Tato
Linni - Roscoe
Cava - Lykke
Slipp 7: Eddie - Tico
Nå har været lettet og vi har fine forhold. Eddie tar straks føringa i
slippet på bedre intensitet og større format over Tico som holder akkurat
klassenivå slippet igjennom. Eddie over Tico.
Rangering: Eddie (FUR), Tico (minus på søk)
Slipp 8: Champis - Toko
Champis tar straks føringa og jakter utmerket med høy intensitet og flott
terrengdekning over Toko som akkurat holder klassenivå søksmessig
slippet igjennom. Det meldes stand på Toko som selv ordner opp uten
resultat. Når innkallingsordre blir gitt er Champis borte. Fører leter og
finner Champis i en stand i en bratt skråning. På vei ned tar fører et
kontrollert fall til venstre. Reiser seg igjen og ber Champis gå på og det
gjør hun til ny stand. Denne gangen på vei ned til Champis så tar fører et
ukontrollert fall med hodet først i snøen og akkurat da letter rype presist
foran Champis som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Revolveren er
full av snø, men skuddet kommer etter et par klikk og tidsnok innenfor
jaktbart hold :-) Utreder flott. Champis over Toko som utgår ettersom han
nå også er slått i fugl, i tillegg til et bare akkurat godt nok klassenivå
søksmessig.
Rangering: Champis (2xFUR), Eddie (FUR), Tico (Minus på søk)
Slipp 9: Hazard – Tato
Hazard tar straks føringa og jakter glimrende. Ligger oftest først i
terrenget over Tato som også jakter særdeles godt. To strålende søkere i
flott terreng og fint vær. Hazard over Tato.
Rangering: Champis (2xFUR), Eddie (FUR), Hazard (TS), Tato, Tico
(minus på søk)

Slipp 10: Linni – Roscoe
Linni tar føringa i slippet og jakter særdeles godt. Roscoe jakter også flott
og styrkeforholdet jevner seg ut utover slippet. To flotte søkere. Linni
hårfint over på noe bedre reviering innledningsvis.
Rangering: Champis (2xFUR), Eddie (FUR), Hazard (TS), Tato, Roscoe
(TS), Linni, Tico (minus på søk)

Slipp 11: Lykke – Cava
Lykke fører slippet på bedre intensitet og format over Cava som også
jakter meget godt. Kort stand langt ute på Lykke. Den løses ut. Litt etter
letter rype i området hundene befinner seg. Lykke over Cava.
Rangering: Champis (2xFUR), Eddie (FUR), Hazard (TS), Tato, Roscoe
(TS), Linni, Tico (minus på søk), Lykke (SJ), Cava (SJ)

3. runde (10 minutter)
Champis – Hazard
Eddie – Tato
Roscoe – Tico
Linni – Lykke
Cava
Slipp 12: Champis – Hazard
Champis fører slippet på bedre intensitet og format over Hazard som
fortsatt jakter utmerket også. Champis finnes i stand med Hazard stående
bak. Vi ber begge gå på uten resultat. Hazard sekunderte Champis.
Hazard over Champis.
Rangering: Champis (2xFUR, TS), Hazard (TS)
Slipp 13: Tato – Eddie
Tato tar føringa I slippet på større intensitet og format over Eddie som
fortsatt jakter meget godt. Tato over Eddie.
Rangering: Champis (2xFUR, TS), Eddie (FUR), Tato, Hazard (TS)
Slipp 14: Tico – Roscoe
Hundene veksler om føringa og begge jakter godt. På slutten melder fører
til Tico stand. Tico reiser i etapper djervt og presist ryper og er rolig i
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Tico over Roscoe.
Rangering: Champis (2xFUR, TS), Eddie (FUR), Tico (FMR, minus på
søk), Tato, Hazard (TS), Roscoe (MS, TS)
Slipp 15: Linni – Lykke (5 min.)
Linni tar straks føringa over Lykke på større intensitet. Hundene fester
samtidig stand foran oss. Når førerne kommer til reiser begge hundene i
etapper presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder og
apporterer korrekt. Linni over Lykke

Slipp 16: Lykke – Cava (5 min.)
Cava tar straks føringa over lykke på bedre intensitet. Begge jakter meget
godt. Stand på Cava. Før fører kommer til letter rype utenfor jaktbart
hold og Cava er komplett rolig. Cava over Lykke
Slipp 17: Cava – Linni (5 min.)
Linni Fører slippet på bedre intensitet over Cava. Begge jakter fortsatt
meget godt.
Rangering: Champis (2xFUR, TS),Linni (FMR), Eddie (FUR), Tico (FMR,
minus på søk), Lykke (FMR, SJ), Cava (stand u. jaktb. Hold, SJ, TS)
Tato, Hazard (TS), Roscoe (MS,TS)
Da er dagen over og det var vært en innholdsrik dag som har gitt
følgende premie liste:

1.VK
2.VK
3.VK
4.VK
5.VK

finale
finale
finale
finale
finale

-

ES Storbakken’s KS Champis
IS Fagermoas Linnie
ES Bjønnålia’s LM Eddie
ES Klimpan’s Tico
ES Fosens Lykke

De premierte flankert av dommere, f.v. Bernt M. Sandsør, Jan Herbert Nygård m/Lykke 5.
vk, Steffen Eriksen m/Tico 4.vk, Kurt Høvik m/Eddie 3. vk, Anne M. Mediaa m/Linni 2. vk,
Åse K. S. Hansen m/Champis 1. vk, Geir Henning Strøm.

Gratulerer til de premierte!
Vi takker for oppdraget og en fin dag i fjellet!

Geir Henning Strøm og Bernt Martin Sandsør

