
Dreiebok VK Finale m/cacit Trysil 1 – Gordon Castle. 

 

Følgende 9 ekvipasjer var kvalifisert til finalen: 

GS – Åens Be Happy, Geir Morten Søgård 

IS – Rypebua’s Cortina Lotus, Trygve Moen 

ES – Sønnanåen’s Zalsa Amica, Ulrik Myrhaug 

ES – Slottvidda’s I M Kaos, Bjørn Sjurseth 

GS – Pointmanns Ellevill, Lene Osberg 

SV – Brå, Rune Brenna 

ES – Herrskapet’s Most Wanted, Ole Engh 

IS – Hercule, Trygve Moen 

GS – Tipptoppers C-Martaifarta, Pål Kristian Andersen 

 

Terreng: Venstremyra 5 

Dommere: Robert Gill og Svein Oddvar Hansen 

Vær: Lett overskyet med vind fra nord vest. Det vil medføre at 1. runde vil gå i ren medvind, 
og deretter vil vi snu og gå i side-/motvind for de neste rundene. 

 

 

1. runde (15 min.): 
 
Slipp 1 GS Happy – IS Lotus (7,5 min). 
I medvind tar Lotus føringen og dekker terrenget meget godt I dybde og bredde, 
mens Happy mangler format og terrengdekning og får inne I mellom litt dra hjelp av 
Lotus. 
Lotus over Happy som utgår. Lotus tid til gode. 
 
 
Slipp 2 ES Zalsa – ES Kaos (7,5 min) 
Etter «morgenstell» tar Kaos føringen mot Zalsa som slår seg langt ut på en myr og 
jakter ineffektivt og omstendelig på i ett lite område på denne myra. 
Kaos over Zalsa som utgår 
 
 



Slipp 3 ES Kaos – IS Lotus (7,5 min) 
I medvind tar Kaos føringen og slår seg langt ut og ned i terrenget og jakter bevist inn 
på vind. Blir borte. Finnes etter kort tid i stram stil full stand. Justere seg villig på 
ordre 2 ganger til ny stand. Reiser villig og presist ryper. RIOS. Utreder korrekt. Noe 
minus på apport, men godkjent. 
Lotus jakter også meget godt i medvind men må se seg slått. 
Kaos over Lotus 
 
 
Slipp 4 GS Ellevill – SV Brå (15 min) 
I medvind og åpent, lettløpt terreng tar Ellevill føringen og legger opp til ett stort 
anlagt søk. Hvor enkelte slag blir noe åpne. Brå har mangelfull terrengdekning i både 
bredde og dybde i forhold til vind og terrengets beskaffenhet. 
Ellevill over Brå som utgår. 
 
Rangering: 
 
 ES Kaos (FMR) 
 GS Ellevill 
 IS Lotus (SL) 
 
 
Slipp 5 ES Most Wanted – IS Hercule (15 min) 
To hunder som jakter fremragende I medvind. Most Wanted er oftest først i nytt 
terreng og vinner slippet. 
Most Wanted over Hercule 
 
 Rangering: 
 
 ES Kaos (FMR) 
 ES Most Wanted 
 IS Hercule 
 GS Ellevill 
 IS Lotus (SL) 
 
 
Slipp 6 GS Marta – IS Lotus (2. runde) (7,5 min) 
Lotus tar straks føringen i medvind på bedre dybde og bredde mot Marta som 
mangler nettopp dybde og bredde. Marta markerer sterkt. Stand Marta. Går villig 
frem på ordre uten å presentere fugl. 
Lotus over Marta som utgår. 
 
 
Rangering etter 1. runde er tilsvarende som etter slipp 5.  



Klokken er rundt 10 på formiddagen og vi har 5 hunder videre til andre runde, hvor 
Lotus allerede har tjuvstartet, og har tid til gode. 
Men når arrangøren frister med lunsj ute i terrenget allerede nå og menyen består av 
grillet baconburger med tilbehør er dommerne veldig medgjørlig til å ta tidlig lunsj. 
 
 
Etter en fabelaktig lunsj med god stemning og hvor alle ekvipasjer deltok er vi klare 
for resten av dagen. 
 
Andre runde vil gå i side- / motvind og er på 15 min, og har følgende oppsett: 
 
ES Kaos – ES Most Wanted 
GS Ellevill – IS Hercule 
 
Lotus har tid tilgode I 2. Runde 
 
 
Slipp 7 ES Kaos – ES Most Wanted (15 min) 
Begge hundene innleder med å gjøre ett slag bakover i anvist terreng, hvor så Kaos 
fester stand. Kaos går villig frem på ordre uten å presentere fugl. Begge hundene 
legger deretter opp til ett stort anlagt side-/ motvind søk og begge blir noe ensidig på 
venstre side. På slutten av slippet fester Kaos stand. Når fører kommer til letter ryper 
presist foran Kaos. RIOS.  Under utredning ny stand. På nytt letter rype presist foran 
Kaos. RIOS. Utreder videre korrekt. 
Kaos over Most Wanted. 
 
 Rangering: 
 
 ES Kaos (FMR + 2* FUR hvor av ett under utredning + TS) 
 ES Most Wanted (SL) 
 
 
Slipp 8 GS Ellevill – IS Hercule (15 min) 
I motvind og kupert terreng jakter begge meget godt og fornuftig. Stand Ellevill. Rype 
letter presist foran Ellevill når fører kommer til. RIOS. Under utredning ny stand. Går 
villig på uten å presentere fugl. Apporterer korrekt.  
Hercule blir en kort stund borte for oss, mens Ellevill jakter seg inn i ett tett kjerr og 
støkker rype. Ellevill blir for urolig. Vi ser da også Hercule rolig i kjerret. 
Hercule over Ellevill som utgår. 
 
 
 
 
 



Rangering: 
 
 ES Kaos (FMR + 2* FUR hvor av ett uten maker + TS) 
 ES Most Wanted (SL) 

Hercule (SL + SJ) 
 
Lotus har tid tilgode. 

 

Slipp 9 ES Kaos – IS Lotus (10 min) 
I motvind og åpent terreng tar Lotus føringen innledningsvis mot Kaos som «faller» i vinden 2 ganger. 
Etter hvert tar Kaos over føringen på bedre reviering og terrengdekning mot Lotus som blir åpen og 
perifer. 
Kaos over Lotus som utgår. 

 

Slipp 10 ES Most Wanted – IS Hercule (8 min) 

I motvind og åpent terreng tar Most Wanted føringen og jakter glimrende mot Hercule som 
etterhvert blir med på de samme rundene med da noen meter bak Most Wanted. 

Most Wanted over Hercule som utgår. 

 

 

Da er Cacit Finalen på Trysil 1 over og vi står igjen med en hund på premielisten: 

 

1. VK finale ES Slottviddas I M Kaos, Bjørn Sjurseth 
 
En eminent viltfinner og fuglebehandler som med 3 fuglearbeid vinner dagens 
finale. Vi velger ikke å tildele Cacit da det var litt minus på apport og noen 
bemerkninger på søk samt en stand uten resultat. 

 

Vi takker for det ærefulle oppdrag gitt oss av arrangøren til å dømme denne finalen. Og 
deltagere for sporty og hyggelig stemning hele (formid)dagen. 

 

Robert Gill og Svein Oddvar Hansen 
 
 
 

 


