Dreiebok VK Finale Verdalsprøven Vinter 2022
Dommere: Torbjørn Eliasson og Tormod Rødsjø
Terreng: Tverråsjøan

Slipp 1: Boss - Hazard
Innledningsvis veksler hundene om føringen, men begge mangler dybde i sidevind og intensitet.
Holder ikke klassenivå og utgår.
Slipp 2: Lago – Gin
På lett snøføre tar innledningsvis Lago føringen med bedre dybde og reviering i side-/medvind. Gin
jakter også godt. Utover i slippet tar Gin over føringen med bedre terrengdekning og høyere
intensitet. Lago holder ikke klassenivå i siste del av slippet.
Gin over Lago som utgår
Rangering
1. Gin

Slipp 3: Princess - Tica
I åpent terreng og lett føre veksler de om føringen. Begge jakter meget godt med bredde og dybde
i side-/medvind. Stand på Princess på slutten av slippet. Går villig på uten å presentere fugl.
Tica over Princess
Rangering
1. Tica
2. Princess
3. Gin
Slipp 4: Øder – Fenris
Øder tar straks føringen med bedre bredde og plan i varierende vindretninger, og jakter utmerket.
Fenris jakter meget godt.
Øder over Fenris
Rangering
1. Øder
2. Tica
3. Fenris
4. Princess
5. Gin
Slipp 5: Strå - Sarek
På tungt føre i li med delvis tett biotop tar innledningvis Strå føringen med bedre plan. Begge
jakter meget godt. På slutten av slippet tar Sarek over føringen på bedre forutsigbarhet i tett
biotop.
Sarek over Strå
Rangering
1. Øder
2. Tica
3. Sarek
4. Fenris
5. Princess
6. Strå
7. Gin

Slipp 6: Charlie - Skott
På tungt føre i li med delvis tett biotop tar Skott føringen med bedre kontinuitet og jakter meget
godt, Charlie har gjentatte markeringer som hefter. Når fører er på vei fram, letter rype upresist
bak. Charlie, går forsiktig på på kommando uten å presentere fugl. Begge hundene finnes i stand i
samme område. På ordre går Charlie forsiktig på uten å presentere fugl. Skott nekter etter
gjentatte ordrer å gå på.
Begge utgår.
Rangering
1. Øder
2. Tica
3. Sarek
4. Fenris
5. Princess
6. Strå
7. Gin
Slipp 7: Tico - Cava
På tungt føre i li med delvis tett biotop tar Cava føringen med høyere intensitet og jakter
utmerket. Tico jakter også godt. Stand på Tico, går villig på uten å presentere fugl. Tico har
gjennom slippet gjentatte markeringer som går utover kontinuiteten.
Cava over Tico som utgår
Rangering
1. Øder
2. Tica
3. Cava
4. Sarek
5. Fenris
6. Princess
7. Strå
8. Gin

Slipp 8: Laisa - Toko
På tungt føre i li med delvis tett biotop veksler de om føringen innledningsvis. Begge jakter meget
godt og revierer med stor bredde i det tunge terrenget. Toko jobber bevisst høyt opp i bratt li,
Laisa befinner seg i det samme området. Laisa trekker ut av området, mens Toko fester stand i
toppen av lia. Når fører kommer til, letter rype presist foran Toko som er rolig i oppflukt og skudd.
Utreder og apporterer ok.
Toko over Laisa
Rangering
1. Toko
2. Øder
3. Tica
4. Cava
5. Sarek
6. Fenris
7. Princess
8. Strå
9. Gin
10. Laisa
Slipp 9: Asti – Gin
I åpent terreng og lett føre tar Asti føringen med bedre dybde i medvind, Gin er i sitt andre slipp og
jakter meget godt. Gin blir mot slutten av slippet for åpen og mye borte. Asti finnes i stand langt
ute, når fører kommer til går Asti villig på uten å presentere fugl.
Asti over Gin som utgår
Rangering
1. Toko
2. Øder
3. Princess
4. Tica
5. Cava
6. Sarek
7. Fenris
8. Strå
9. Asti
10. Gin
11. Laisa

Slipp 10: Princess - Øder
I åpent terreng og lett føre tar Øder føringen med bedre bredde og plan. Princess jakter også
meget godt. Under innkalling finnes Øder i stand langt ute. Når fører kommer til reiser Øder djervt
og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer effektivt.
Øder over Princess
Rangering
1. Øder
2. Princess
Slipp 11: Tica - Fenris
I åpent terreng og lett føre tar Fenris føringen på bedre reviering i motvind, Tica blir åpen og
uforutsigbar. Stand Fenris tett foran fører. Går villig på på ordre uten å presentere fugl.
Fenris over Tica som utgår
Rangering
1. Øder
2. Fenris
3. Princess
Slipp 12: Strå - Cava
I åpent terreng og lett føre tar Strå føringen på bedre plan i motvind og høyere intensitet. Cava blir
tidvis planløs og mangler intensitet. Stand på Strå. Når fører er på tur fram går Strå på uten å
presentere fugl. Senere ny stand på Strå. Når fører kommer til, reiser Strå kontrollert og presist
rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok.
Strå over Cava som utgår
Rangering
1. Øder
2. Strå
3. Fenris
4. Princess

Slipp 13: Laisa - Sarek
I åpent terreng og lett føre tar Laisa føringen på bedre terrengdekning. Sarek blir for åpen og
ensidig, spesielt i siste del av slippet og holder ikke klassenivå.
Laisa over Sarek som utgår
Rangering
1. Øder
2. Strå
3. Fenris
4. Princess
5. Laisa

Slipp 13: Toko - Asti
I åpent terreng og lett føre veksler de om føringen. Begge jakter godt med dybde og bredde i
medvind. Blir noe åpen, men holder klassenivå. Stand Toko, går villig på uten å presentere fugl.
Mot slutten av slippet finnes Toko i stand med Asti som sekunderer bak. Toko går villig på uten å
presentere fugl.
Asti over Toko
Rangering
1. Øder 1. VK Finale med Cacit
2. Strå 2. VK Finale med Res.cacit
3. Toko 3. VK Finale
4. Fenris
5. Asti
6. Princess
7. Laisa

