DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017.
Terreng Spetalen og dommere er Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen.
Det er overskyet og stille fra start. Utover dagen blir det vind fra sør. Et noe kupert kulturlandskap
med mange lommer og øyer som må gjennomsøkes nøye gjør at vi bare til en viss grad klarer å ivareta
oppfordringen om å legge ruten opp slik at hundene får mot/sidevind.
Vi har mulighet til å innstille til Cacit og resCacit i dag.
Disse hadde kvalifisert seg fra 4 parti på fredag og to semifinaleparti på lørdag:
1 GS Trixie / 20584/08
E: Bothner, Kristin og Eskild. F/ Bothner, Kristin
2 IS Brava / NO54122/14
E/F: Wittusen, Elin Fasmer
3 P Borgeflon's Jl Raffzeth / S21070/2009
E/F: Dahl, Øystein
4 SV Ice Artemis Freyja / IS19235/14
E/F: Sawicz, Monica
5 SV Speldraget's F Golddigger / NO43102/12 E/F: Schulze, Randi
6 P Vestfjorddalens Tex / NO38343/10
E/F: Rønnestad, Arthur Charles
7 P Barentsvidda's C Vicky / NO50993/11
E/F: Jørgensen, Ulf Thorstein
8 ES Hågakollen's Fauna / NO51807/10
E/F: Pedersen, Geir
9 ES Klækkenhavnas Next To Noone /13640/08 E/F: Sørensen, Steen Blach
10 ES Sørbølfjellet's Luca / NO49348/09
E/F: Sjurseth, Siri Kulberg
11 ES Tiurfoten's Sofi / NO58559/12
E/F: Kvåle, Svein
12 KM Fugleskogens Trinny / SE23934/2013 E: Dreng, Anita og Halvard F: Dreng, Anita
13 KV Orrygutten's Alh Ecco / NO37335/15
E: Quamme, Jon Anders F: Åse Irene Furuheim
14 IS J-Tyfon Av Kjerringholm / NO56170/10 E: Halvorsen, Randi F: Magnussen, Rune
15 KV Rugdelias Vlv Cornelia / NO52725/13
E/F: Kallekleiv, Tore
16 B Orreskogen's E-Tiril / NO48650/12
E/F: Sørum, Jørn Yngve
17 IS Vestviddas Dft Vestavind / NO49032/13 E/F: Magnussen, Rune
18 IS Gagganjunis Makker / NO48872/14
E/F: Fledsberg, Anders
19 P Høytjønna's Berthe / NO41030/14
E: Jørgensen, Randi Dahl F: Jørgensen, Ulf Thorstein
20 ES Klækkenhavnas Diddi / NO49455/10
E/F: Sørensen, Steen Blach

Runde 1 blir på 15 minutter og vi åpner i et åpent, langstrakt område med stubb, et bekkedrag på en side og
skogkant på den andre siden. Først ut er:
Slipp 1: GS Trixie – IS Brava: Disse tar umiddelbart tak i terrenget og jakter konsentrert og erfarent. Trixie liker
seg best langs kantene og har derfor litt mangelfull terrengdekning ute på stubben. Brava er flinkere til å få
med seg dette området og vinner åpningslippet: Brava over Trixie.
Slipp 2: P Raffzeth – SV Freyja: Freyja viser oss et erfarent søksopplegg der hun jakter kanter og stubb med høy
intensitet. Hun får også med seg godt inn i tett vegetasjon. Hun har en kraftig markering som løses før vi er
fremme ved hunden. Raffzeth holder også høyt nivå og dekker det anviste terrenget på en effektiv måte og er
på høgde med Freyja mot slutten av slippet. Freyja vinner slippet og rangeres på topp etter at 4 hunder har
vært ute.
Slipp 3: SV Golddigger – P Tex. Vi har også i dette slippet et åpent område med stubb og innbydende kanter og
øyer med tett vegetasjon. Golddigger jakter systematisk og har ett søksopplegg der hun blir noe overfladisk på
stubben, men dekker kanter og den tette kantvegetasjonen med fornuftig bruk av svak vind. Tex jakter
kantsoner og konsentrerer seg om dette hele slippet. Han «glemmer» helt stubben selv om vindretningen
innbyr til systematisk kryss-søk på de åpne jordene. Dermed blir terrengdekningen for dårlig og han må forlate
konkurransen. Golddigger over Tex som utgår.
Rangering: SV Freyja, IS Brava, P Raffzeth, SV Golddigger, GS Trixie.

Slipp 4 : P Vicky – ES Fauna: Vicky jakter glimrende i høy fart og med bevisst bruk av vind og biotoper. I tillegg
er hun meget forutsigbar. Fauna holder godt følge og jakter erfarent, men med noe varierende intensitet og
blir klart slått av Vicky i dette slippet.
Slipp 5: ES Luca – ES Next: Terrenget blir nå noe mere kupert, men det er fortsatt åpne jorder med stubb og
mange innbydende kanter og øyer med tett vegetasjon. Disse hundene viser oss et erfarent søksopplegg der de
får med seg interessante områder i tillegg til stubben og de veksler om føringen. Etter hvert blir Next noe åpen
og Luca vinner slippet.
Rangering: P Vicky, ES Luca, SV Freyja, ES Next, IS Brava, P Raffzeth, ES Fauna, SV Golddigger, GS Trixie.
Slipp 6: ES Sofi – KML Trinny. To hunder som jakter meget godt, konsentrert og intenst. Sofi har noe større
format i søksopplegget og ligger litt over Trinny. Vi ser at Sofi markerer kraftig i kanten av et jorde. Fasan letter
og Sofi roes. Senere tar Sofi stilfull stand i tett kjerr. Går villig på uten å presentere fugl, makker slippes på og
da Trinny nærmer seg tar Sofi ny stand i samme område. Trinny kommer til og tar stand ved siden av Sofi. Sofi
reiser så djervt og presist fasan og begge hundene løper seg friskt ut av konkurransen.

Slipp 7: KV Ecco – IS Tyfon: Her er det konsentrasjon og høy intensitet fra første spark. Hundene tar for seg av
de åpne områdene og dekker også kantbiotopene på en erfaren måte. Tyfon overbeviser og har et større
format enn Ecco og vinner slippet selv om han har en stand uten resultat mot slutten av slippet.
Rangering: P Vicky, ES Luca, SV Freyja, ES Next, IS Tyfon, IS Brava, P Raffzeth, KV Ecco, ES Fauna, SV Golddigger,
GS Trixie.
Slipp 8: KV Cornelia – B Tirill – IS Vestavind: Vi kommer nå
inn i et trangt område med våtmark på en side og et skogholt
på motsatt side. Tirill forsvinner inn i våtmarksområdet og
det kommer ganske omgående en fasan ut av dette området
med Tirill på «hjul». Dermed er dagen over for henne og vi
setter på IS Vestavind. Cornelia fører dette slippet på mere
systematisk terrengdekning og bedre kontakt. Hun forserer
høye gjerder med eleganse. Vestavind er en bevisst kantjeger
og han blir etter hvert borte i interessante biotoper på
venstre side. Finnes i stilfull stand i tett kratt mot slutten av
slippet. Går villig på uten å presentere fugl. Cornelia over
Vestavind.
Rangering: P Vicky, ES Luca, SV Freyja, ES Next, IS Tyfon, IS Brava, P Raffzeth, KV Ecco, ES Fauna, SV Golddigger,
GS Trixie, IS Vestavind, KV Cornelia.
Slipp 9: IS Makker – P Berthe: Her er det to hunder som virkelig viser oss søksopplegg av meget høyt nivå. De
får med seg stubb, åpne jorder og kanter på en effektiv og erfaren måte. Berthe er oftest først i terrenget og
vinner slippet.
Slipp 10: ES Diddi – GS Trixie (hennes runde nr 2). Her tar Trixie umiddelbart føringen og jakter glimrende,
forutsigbart og med meget god bruk av vind og biotoper. Diddi er med på notene i starten, men utover i slippet
mister Diddi motivasjonen og format og intensitet avtar slik at hun ikke holder det nivået vi forlanger. Trixie
over Diddi som utgår.
Rangering etter runde 1: P Berthe, P Vicky, ES Luca, IS Makker, SV Freyja, ES Next, IS Tyfon, IS Brava, P Raffzeth,
KV Ecco, ES Fauna, SV Golddigger, GS Trixie, IS Vestavind, KV Cornelia (sjanse).

Vi tar nå en kort pause og undres over hvor fasaner og rapphøns har gjemt seg i dag. Vinden har tiltatt
noe og det er tett skydekke. Neste runde blir også 15 minutter og vi kommer inn i område der det er
større eller mindre områder med høyt siv. Det gir hunder, fører og dommere en utfordring, men
kanskje er det her fuglene er å finne?
Disse er ute etter runde 1: P Tex, ES Sofi, KML Trinny, B Tirill og ES Diddi.
Runde 2:
IS Brava – P Raffzeth
SV Freyja – SV Golddigger
P Vicky – ES Next
ES Fauna – ES Luca

KV Ecco – KV Cornelia
IS Tyfon – IS Makker
IS Vestavind – P Berthe

Slipp 11: IS Brava – P Raffzeth: Disse åpner energisk og tar kantene først.
Brava støkker rapphøns på stubben som respekteres. Utover i slippet viser
begge høyt nivå søksmessig. Brava sees kaste seg inn i intens stand mot
kantvegetasjon. Raffzeth sekunderer, men glir etter hvert på og går forbi
Brava som løser ut og slår et slag ut på stubben før hun fortsetter jakten i
vegetasjonen. Slippet stoppes, Raffzeth avsluttes og Brava har tid til gode. Hun
trekkes etter dette av fører.
Slipp 12: SV Freyja – SV Golddigger. Vi trekker oss litt tilbake og tar terrenget
på ny. Hundene jakter konsentrert og systematisk og får med vegetasjonen på
begge sider og det åpne stubbområdet. Dette ender i våtmarksområde med
en høy voll og en tett, høy sivkant. Golddigger tar stand mot denne sivkanten.
Freyja får koblingsordre. Golddigger går på til ny intens stand, går videre villig
på langs sivkanten og løser til slutt ut. Makker settes på og fasan letter i
området et stykke bak Golddigger. Det skytes, men situasjonen kan ikke
godkjennes. Det meldes stand på Freyja, og det letter fasan i området hvor
Freyja befinner seg. Vi har ikke sett Freyja i stand. Freyja over Golddigger.

Golddigger

Rangering: GS Trixie, SV Freyja sjanse(r), SV Golddigger sjanse(r) tomstand.
Slipp 13: P Vicky – ES Next: I et noe uoversiktelig område tar Vicky umiddelbart føringen og jakter forutsigbart
og effektivt. Next blir noe åpen, men kommer igjen der vi forventer. Vicky vinner slippet.
Slipp 14: ES Fauna – ES Luca: Jaktområdet blir enda
tettere og det setter store krav hundenes
samarbeidsegenskaper. Luca sees i stilfull stand i
tett siv. Går villig på i etapper og reiser fasan presist
og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og
apporterer korrekt. Fauna har 3 ganger stand der
hun går villig på uten å presentere fugl. Luca over
Fauna som utgår.
Rangering ES Luca FA m/reis, P Vicky, ES Next, GS
Trixie, SV Freyja sjanse(r), SV Golddigger sjanse(r)
tomstand

Slipp 15: KV Ecco – KV Cornelia: Det er fortsatt tett siv i slippområdet. Hundene mestrer dette og jakter med
avpasset format. Begge får en stand uten resultat og det letter en fasan i området begge hunden er som gir de
en belastning i form av en sjanse. Settes likt.
Rangering ES Luca FA m/reis, P Vicky, ES Next, GS Trixie, KV Ecco sjanse tomstand, SV Freyja sjanser, KV Cornelia
sjanser, tomstand, SV Golddigger sjanser tomstand.
Slipp 16: IS Tyfon – IS Makker. Terrenget åpner seg, men vi har fortsatt høy sivkant i starten av slippområdet.
Dette er to meget erfarne og lettførte søkere som får med seg terrenget på en systematisk måte. Tyfon får en
stand uten resultat.
Rangering: ES Luca FA m/reis, P Vicky, IS Makker, ES Next, GS Trixie, IS Tyfon 2x tomstand, KV Ecco sjanse
tomstand, SV Freyja sjanser, KV Cornelia sjanser, tomstand, SV Golddigger sjanser tomstand
Slipp 17: IS Vestavind – P Bertha. Slippområdet består av små åpne jorder med skogkledte «øyer». Det jaktes
intenst av både førere og hunder. Terrenget avsøkes fornuftig og Berthe pådrar seg en stand uten resultat.
Rangering etter runde 2: ES Luca FA m/reis, P Vicky, IS Makker, P Berthe tomstand, ES Next, GS Trixie, IS
Vestavind tomstand, IS Tyfon 2x tomstand, KV Ecco sjanse tomstand, SV Freyja sjanser, KV Cornelia sjanser,
tomstand, SV Golddigger sjanser tomstand.
Disse er ute i runde 2. P Raffzeth, IS Brava som er trukket av fører. ES Fauna.

Det lir på dag, men vi ser at vi kan få til en tredje runde på 10 minutter dersom vi er effektive. Også nå
velger vi å ta et tett sivområde i starten i håp om å finne fugl.

Runde 3:
GS Trixie – SV Freyja
SV Golddigger – P Vicky
ES Next – ES Luca

KV Ecco – IS Vestavind
KV Cornelia – IS Makker
IS Tyfon – P Berthe

Slipp 18: GS Trixie – SV Freyja: Det jaktes
forutsigbart og med format tilpasset det
tette området. Trixie finnes i stand. Hun
går villig på og nøster fot til ny stand. Fasan
reises villig og presist og Trixie er rolig i
oppflukt og skudd, utreder og apporterer
korrekt. Et flott fuglearbeid!! Trixie over
Freyja som utgår.
Slipp 19: SV Golddigger – P Vicky. Dette er
også to hunder som har «jaktvett» nok til å
avpasse søket etter biotop og terreng og
de veksler om føringen. Settes likt.
Rangering: GS Trixie FA m/reis, P Vicky, SV Golddigger sjanser og tomstand,
Slipp 20: ES Next – ES Luca: Vi kommer nå ut av det tetteste området og får et åpent jorde med sivkant på en
side og skogkledd kolle på den andre. Luca tar umiddelbart føringen og viser at hun vil beholde initiativet i
dagens konkurranse. Next holder nødvendig nivå, men intensiteten avtar noe. Luca over Next.
Rangering: Luca og Trixie har hvert sitt flotte fuglearbeid og de må skilles på søkskvalitetene. Da Trixie hadde et
noe mere åpent søksopplegg i første runde setter vi Luca over. ES Luca FA m/reis, GS Trixie FA m/reis, P Vicky,
ES Next, SV Golddigger sjanser og tomstand.
Slipp 21: IS Vestavind – KV Ecco: En tett sivkant gjennomsøkes grundig av begge hundene i starten av slippet.
Senere på åpent område sees Ecco markere kraftig. Han drar seg inn i tett vegetasjon der også Vestavind etter
hvert kommer til. Fasan kommer ut fra dette området. Vestavind får noe mere terreng med seg og vinner
slippet.
Rangering: ES Luca FA m/reis, GS Trixie FA m/reis, P Vicky, ES Next, IS Vestavind sjanse tomstand, KV Ecco
sjanser tomstand, SV Golddigger sjanser og tomstand.
Slipp 22: KV Cornelia – IS Makker: Begge viser at de har krefter i behold og fortsetter dette slippet på en
erfaren og effektiv måte. Settes likt.
Rangering: ES Luca FA m/reis, GS Trixie FA m/reis, P Vicky, IS Makker, ES Next, IS Vestavind sjanse tomstand, KV
Cornelia sanser tomstand, KV Ecco sjanser tomstand, SV Golddigger sjanser og tomstand.

Berthe

Slipp 23: IS Tyfon – P Berthe: Tyfon støkker fasan som respekteres i starten av slippet. Begge hundene jakter
bevisst og energisk. Berthe får etter hvert noen stander der hun går villig på uten å presentere fugl. Mot slutten
av slippet letter fasan i slippområdet. Tyfon er ute av syne. Det letes intenst av fører som får rimelig tid til å
finne hunden, men slippet avsluttes uten at Tyfon er funnet. Litt senere kommer en fasan over oss og like etter
dukker Tyfon opp. Begge utgår.

Dermed er dagens vinnerklasse over mens det ennå er noenlunde dagslys. En dag med meget erfarne
og jaktsugne hunder, men der vi gjerne kunne funnet mere fugl. Terrenget har vært varierende, men
de fleste hundene har fått prøve seg i åpne områder så vel som i tett vegetasjon.
Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen takker for oppdraget og for en flott dag i Spetalen med
denne premielisten:
Nr 1 og vinner av Vestfoldprøven 2. ES Sørbølfjellet's Luca NO49348/09. Eier og fører: Siri Kulberg
Sjurseth. En glimrende lavlandsjeger med et flott fuglearbeid som innstilles til CACIT.
Nr 2 og res CACIT. GS Trixie 20584/08 Eier: Kristin og Eskild Bothner. Fører: Kristin Bothner. Også en
meget god og erfaren jeger med et praktfullt fuglearbeid, men med en liten anmerkning til
terrengdekning i første runde.

GRATULERE !

