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DREIEBOK VK FINALE VERDALSPRØVEN HØST 

Dato: 28.08.2022  
 

Terreng: Juldalen 
Dommere: Odd Rosvoll / Hans Andreas Øygarden 

Skyttere: Arild Dahl & Pål Anders Wang 
 

 

 

I tillegg til de 12 hundene over var også Rotåa’s Alma til Magnus Haugen kvalifisert, men møtte ikke 

opp. 
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1. Slipp: GS Blaser – GS Khaleesi [3 min] 

I side/motvind og gode forhold fester Blaser stand kort tid etter slipp. Makker kobles. Blaser juster 

seg på ordre til side og til ny stand lenger frem i terrenget. Blir noe ineffektiv, må støttes av fører og 

presenterer ikke fugl. Skytter tråkker opp rype der Blaser tidligere har stått.  

Blaser kobles og utgår. Ny makker til Khaleesi. 

2. Slipp: GS Khaleesi – ES Sarek [15 min] 

Khaleesi tar føringen på noe bedre terrengdekning mot Sarek som utover i slippet blir åpen, perifer 

og etter hvert forsvinner. Khaleesi jakter meget godt, men mer dybde i sidevind er ønskelig. Drar seg 

langt ut i bredden og har enkelte markeringer. Fører av Khaleesi melder stand. Skyttere og dommere 

kommer til og Khaleesi går villig på uten å presentere fugl. Rett etter letter rypekull 50m frem og til 

siden for hvor Khaleesi befinner seg. Sarek kommer tilbake til partiet, men har vært for lenge borte. 

Begge utgår 

3. slipp: SV Mi Ra – ES Tica [3 min] 

Tica starter med stor intensitet og fart. Kort tid etter slipp fester Tica Stand. Slår seg ned i vind til ny 

stand. Reiser selvstendig rypekull og roes før vi er på jaktbart hold. Når dette skjer er Mi Ra borte. 

Fører av Mi Ra melder stand. Vi ser Mi Ra står mot et kjerr og i mot oss. Skyttere og dommere i 

posisjon. Etter gjentatte ordre går Mi Ra forsikte frem uten å presentere fugl. Ineffektiviteten til Mi 

Ra og en makkers stand holder ikke nivå for klassen.  

Begge utgår 

4. slipp: ES Tempo – SV Boss [15min] 

Boss tar føringen i side/motvind på bedre bredde og fremdrift enn Tempo som holder klassenivå men 

mangler noe plan og intensitet i søket. Boss bruker noe tid på markeringer i et området som 

skjemmer søket noe. Mot slutten av slippet meldes det stand på Boss. Når vi kommer frem står også 

Tempo i stand. Vi velger å kjøre på begge hundene på likt. Tempo reiser langt og upresist i lengde, 

men presist i retning ryper og er for urolig. For Boss letter rypene noe upresist i lengde og retning. 

Boss er rolig i oppflukt og skudd. Det felles ikke rype. Boss utreder og apporter utlagt fugl korrekt.  

Boss over Tempo som utgår 

Rangering: Boss (FUR,-søk) 

5. slipp: ES Toko – ES Ruter [5 min] 

Vi går nå i motvind og Toko tar føringen på bedre intensitet og bredde en ruter innledningsvis. Ruter 

fester stand på en brink. Når vi kommer til avanserer Ruter til ny stand. Rype letter noe upresist i 

lengde og presist i retning foran Ruter som blir for urolig i skuddet. På dette tidspunktet har Ruter 

forbrutt seg og Toko har ingen konkurranse. Toko observeres av dommer i søk før han blir borte og 

finnes ikke i anvist terreng. Fører av Toko melder stand, denne er ikke sett av dommere, er utenfor 

anvist terreng og har vært for lengde borte.  
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Begge utgår. 

Rangering: Boss (FUR,-søk) 

6. Slipp: ES Tyron – GS Akima [15 min] 

Akima tar føringen på bedre fremdrift i motvind enn Tyron som også jakter meget godt i god kontakt 

med fører. Mot slutten av slippet sees Akima i stand. Makker kommer inn i området og begge løser 

ut på egen hånd. Akima slår seg bakover og støkker rypekull og blir for urolig.  

Tyron over Akima som utgår. 

Rangering: Boss(FUR,-søk), Tyron (sjanse) 

7. Slipp: B Øder – SV Boss (2.runde) [15 min] 

To hunder som trøkker til og jakter med stor fart og intensitet. Veksler om føringen innledningsvis. 

Boss støkker rype på åpen slette og er rolig. Utover i slippet jakter øder med noe mer dybde i 

sidevind. Helt mot slutten av slippet letter rypekull i område Boss sees. Rolig.  

Øder over Boss 

Rangering etter 1. runde: 

• Boss(FUR,-søk), 

• Tyron (sjanse) 

• Øder (2x sjanse) 

Foreløpig rangering 2. runde: Boss (FUR, -søk, 2x sjanse) 

8. Slipp: B Øder – ES Tyron [12 min] 

I medvind jakter begge hundene meget godt med Tyron noe i føringen på bedre dybde. Tyron har 

enkelte markeringer. Samtidig ser vi Øder feste stand i bredden av terrenget. På veg opp tråkker 

førere/dommer/skytter opp rype. Øder løser selvstendig ut i god tid før vi er på hold. Begge hundene 

observeres i søk og slippet avsluttes. 

Tyron over Øder som nå har 3 sjanser på fugl og utgår.  

Rangering etter 2 runde:  

Boss (FUR, -søk, 2x sjanse), 

Vi setter opp en 3. runde da Tyron og Boss ikke har gått mot hverandre og Tyron mangler noe tid 

9. Slipp: SV Boss – ES Tyron [5 min] 

Begge hundene tar tak i terrenget, veksler om føringen og jakter meget godt i med/sidevind. Boss 

støkker ryper og er rolig. Boss kobles. Når dette skjer er Tyron borte. Fører gis tid til å finne Tyron i 

stand. Kort tid etter observeres Tyron i søk. Tyron har nå 3 sjanser på fugl og avsluttes. Boss har nå 

tatt vare på 1 av 4 sjanser og holder ikke nivå for premiering i klassen.  
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Begge utgår. 

DAGEN ER NÅ OVER OG INGEN PREMIERTE HUNDER I VK FINALE VERDALSPRØVEN HØST 2022 

Dommerne takker for en trivelig dag i fjellet hvor alle hundene har hatt sjanse på fugl, men av ulike 

grunner valgt og ikke benyttet seg av disse eller opparbeidet seg for mye minuser 

// 

Odd Rosvoll / Hans Andreas Øygarden 


