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ITFK sin vinterpøve 13.-14.03.2021 

Dreiebok VK-Finale 
Terreng: Steinsdalen 

Oppholdsvær, sol og fint. Skiftende bris mest fra vest. Flott føre for hunder og folk 
mesteparten av dagen. 

Dommere: Andreas Trefjord og Fredrik A. Walby 

Deltakere som hadde kvalifisert seg til finalen: 

 

 

Runde 1, slipptid 15 min 

Slipp 1: ES HI-tex – IS TaTo 

Begge går meget godt, Tex fører med mer systematisk reviering, men forsvinner mot slutten 
av slippet og da overtar TaTo. Tex finnes innen rimelig tid. 

TaTo over Tex 

Rangering  

1. TaTo 
2. Tex 
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Slipp 2: ES Quick – IS Prince 

Prince går meget godt og fører slippet. Quick blir åpen og forsvinner. 

Prince markerer, løser ut, finnes noe senere i stand i området. Rype letter presist foran 
Prince når fører er på jaktbart hold. Prince er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 
korrekt.  

Prince over Quick som utgår. 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo 
3. Tex 

 

Slipp 3: SV Beethoven – Es Aisa 

Begge starter ut i enorm fart i åpen biotop. Konkurrerer med hverandre, men tar etter hvert 
tak i terrenget og holder klassenivå. Aisa tar føringen på bedre kontinuitet og intensitet og 
fester stand. Når fører og dommer nærmer seg sees ryper på bakken langt foran Aisa. Ryper 
letter utenfor jaktbart hold, og situasjonen bedømmes ikke som noe pluss for Aisa som står 
for langt fra rypene. Beethoven hadde samme sjansen og er slått i fugl. 

Aisa over Beethoven  

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo 
3. Tex 
4. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
5. Beethoven, makkers stand 

 

Slipp 4: ES Blue – ES Tempo 

Blue holder klassenivå, men blir noe ensidig langsmed en dalside. Tempo går meget godt og 
fører slippet. Fester stand langt ute som holdes lenge. Når fører kommer til reiser Tempo på 
kommando djervt og presist rype og er rolig. Utreder bra og apporterer korrekt.  

Tempo over Blue 

Rangering  

1. Tempo, 1 fuglearbeid med reis 
2. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
3. TaTo 
4. Tex 
5. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
6. Beethoven, makkers stand 
7. Blue, makkers stand 
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Slipp 5: ES Zita – ES Orroz 

Zita og Orroz starter noe ensidig og mangler bredde. Orroz jakter mest for oss og fører 
slippet, og støkker ryper som respekteres i bjørkekragg. Begge jakter med høy intensitet, 
men blir slippet gjennom for mye borte, ensidige med manglende bredde og holder ikke 
klassenivå. 

Begge utgår  

Rangering  

1. Tempo, 1 fuglearbeid med reis 
2. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
3. TaTo 
4. Tex 
5. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
6. Beethoven, makkers stand 
7. Blue, makkers stand 

 

Slipp 6: ES Roscoe – B Lago 

Begge starter med variabel intensitet. Lago fører slippet midtveis på bedre bredde, og 
Roscoe blir åpen og mye borte. Lago hefter seg endel i lukt, og mangler format. Begge 
finnes markerende i samme områder. Ingen holder klassenivå.  

Begge utgår. 

Rangering  

1. Tempo, 1 fuglearbeid med reis 
2. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
3. TaTo 
4. Tex 
5. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
6. Beethoven, makkers stand 
7. Blue, makkers stand 

 

Slipp 7: B Molly – ES Mac 

Molly går meget godt med høy intensitet, Mac mangler trøkk og format. Rype letter i området 
der begge er.  

Molly over Mac som utgår. 

Rangering  

1. Tempo 1 fuglearbeid med reis 
2. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
3. TaTo 
4. Tex 
5. Aisa, stand 
6. Molly, sjanse 
7. Beethoven, makkers stand 
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8. Blue, makkers stand 

Etter 1. runde er 6 av 14 hunder ute og det er lunch i en solhelling.  

Rangering 1 runde 

1. Tempo 1 fuglearbeid med reis 
2. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
3. TaTo 
4. Tex 
5. Aisa, stand 
6. Molly, sjanse 
7. Beethoven, makkers stand 
8. Blue, makkers stand 

 

Runde 2, slipptid 15 min 

Slipp 8: Tex - Prince 

Begge går glimrende med Tex i føringen.  

Tex over Prince. 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. Tex 

 

Slipp 9: TaTo - Beethoven 

TaTo fører slippet på bedre bredde, Beethoven holder klassenivå. TaTo fester stand, reiser 
villig og presist rype på kommando og roes i oppflukt og skudd. Utreder noe mangelfullt og 
med litt lyd. Apporterer ok.  

TaTo over Beethoven som utgår. 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo, 1 fuglearbeid med reis, mangelfull utredning 
3. Tex 

 

Slipp 10: Aisa - Blue 

Aisa fører slippet, er innledningsvis noe egenrådig og åpen, men jakter meget god 
mesteparten av slippet. Blue blir mer og mer egenrådig, ensidig og forsvinner for oss. 

Aisa over Blue som utgår. 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo, 1 fuglearbeid med reis, mangelfull utredning 
3. Tex 
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4. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 

Slipp 11: Molly - Tempo 

Begge jakter stort, intenst og meget godt. Tempo fører innledningsvis. Tempo sekunderer 
hund fra foregående slipp som finnes i stand langt ute. Molly overtar etter hvert føringen med 
større fart og er først i terrenget. Støkker rype og er rolig. Tempo kommer senere inn i 
samme området. Fester stand som etter hvert løses ut, har gjentatte stander og markeringer 
i bratt helning som hemmer effektiviteten noe.  

Molly over Tempo  

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo, 1 fuglearbeid med reis, mangelfull utredning  
3. Tempo, 1 fuglearbeid med reis, sjanse og tomstand 
4. Tex 
5. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
6. Molly 2 x sjanse 

 

Etter 2. runde er det 6 hunder igjen. 

Rangering 2. Runde: 

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. TaTo, 1 fuglearbeid med reis, mangelfull utredning  
3. Tempo, 1 fuglearbeid med reis, sjanse og tomstand 
4. Tex 
5. Aisa, stand utenfor jaktbart hold 
6. Molly 2 x sjanse 

 

Runde 3, slipptid 15 min 

Slipp 12: Tex - Aisa 

Tex jakter meget godt. Terrenget blir etter hvert bratt og uoversiktlig. Aisa blir åpen og 
ensidig, men jakter fortsatt med høy intensitet. Tex finnes i stand langt ute i temmelig 
ufremkommelig biotop. Aisa sees først lengre frem, men kommer inn og sekunderer kort. 
Løser ut og går etter hvert forbi. Tex går villig på uten at rype kan observeres. 

Tex over Aisa som utgår. 

Rangering  

1. Tex, tomstand 

 

Slipp 13: Prince – Tempo 

Tempo fører slippet med mer systematisk reviering. Prince går også meget godt. Stand på 
Tempo. Når fører kommer til avanserer Tempo til ny stand, går villig på uten å presentere 
fugl. Har senere en markering som løses ut selvstendig.  
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Prince over Tempo. 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. Tempo, 1 fuglearbeid med reis, sjanse og tomstand x 2 
3. Tex, tomstand 

  

Slipp 14: Molly – TaTo 

Molly fører slippet og går meget godt. I noe tyngre terreng og føre modererer TaTo seg noe, 
men holder fremdeles klassenivå. Molly finnes i stand i, rype letter presist og Molly er rolig i 
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.  

Molly over TaTo 

Rangering  

1. Prince, 1 fuglearbeid uten reis 
2. Tempo, 1 fuglearbeid med reis, sjanse og 2 x tomstand  
3. Molly, 1 fuglearbeid uten reis, 2 x sjanse 
4. TaTo, 1 fuglearbeid med reis, mangelfull utredning og makkers stand 
5. Tex, tomstand 

 

 

Det har vært en lang dag på delvis tungt føre og vi avslutter etter 45 minutters slipptid.  

 

Premieliste: 

1 VK IS Imingens Pr Prince, eier/fører Trond Kristian Karlsen 
2 VK ES Berkjestølens Tempo, eier/fører Olav Wohlen 
3 VK B Blackmolly, eier/fører Brian Herje 
4 VK IS Topdalen’s TaTo II, eier/fører Tor Taksgaard 
 

CACIT ble ikke delt ut. 

Dommerne takker prøveledelsen for oppdraget og deltakerne for god sportsånd og en trivelig 
dag med flott vær og føre. Vi gratulerer de premierte. 

 

Andreas Trefjord    Fredrik A. Walby                                                               


