Rapport fra Ørskogfjellprøven 2019

Ørskogfjell-prøven 2019 ble en flott prøve til tross for vekslende vær og kraftig snøfall. Vi er
heldige som får disponere disse flotte terrengene til fuglehund-prøve. Det var godt med ryper i alle
terrengene, så de fleste hundene fikk sine sjanser. Hadde været vært bedre ville nok premieringsprosenten blitt langt høyere. Til tross for kuling i kastene og 40 cm nysnø på andre prøve-dag
greide vi å gjennomføre prøven.
Første prøvedag fikk vi tre premier i Vinnerklassen som gikk på Kjersemfjellet.
1.VK P Jutevatnets Hekla e/F Ole Frøland
2.VK IS Røde Hunders Ben Redic Fy Fazan e/f Ole Marius Sæter
3.VK ES Seterstølens Streif e/f Kjell Olav Svendsli
På kvalitets-partiene som gikk på Måslia og Benkene ble det 4 premier på lørdag i styggeværet.
Sterk prestasjon av det nyforlovede paret Geir Tommy Keiseraas og Anita Inderdal som sikret seg
henholdsvis 1.Ak på IS Bålholmens TT Chloe og 1.UK på ES Omnfjelltoppens PI Cirkus.
For disse prestasjonene ble overnevnte hunder henholdsvis beste Ak og Uk på prøven.

S
Påfølgende dag med 40 cm nysnø var det mange deltagere som valgte og trekke sine hunder.
Noen av de som valgte og trosse vær og føre fikk lønn for strevet. Ned fra fjellet kom de to små
kvalitetspartiene ned med to premier hver.
Flott at vi har ildsjeler i klubben som Therese Sylte som satt i sekretariatet begge dager og vartet
opp med varme vafler og kaﬀe til alle prøvedeltagere når de kom hjem fra fjellet.
Kennelklubbens representant Roy Allan Skaret takket for tilliten med både dommer-oppdraget og
få være NKK rep. Han fortalte også gode vitser og endel trøndereskrøner som de ti fremmøtte på
jegermiddag flirte godt av. Han redegjorde også for VK som han dømte tidligere på dagen.
Når premielister var gjennomgått etter helgen sitter vi igjen med 11 premier på 42 startende
hunder. Noe som blir en premierings-prosent på 26 %.
Takk tll dommerne som stilte velvillig opp i det stygge været.
Takk til vertskapet på Fjellstova for nydelig mat og bevertning.
Takk til grunneiere som stiller terrengene til disposisjon.
Takk til vår sponsor Dyrenes Helsekost AS i Ålesund som stilte med for-premier.
Takker for tilliten med og være prøveleder og håper vi har hatt fornøyde prøve-deltagere til tross
for ustabilt vær.
Prøveleder Terje Sylte
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