
DREIEBOK VK FINALE  HALLINGPRØVA 2015. 
 

Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, 

litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass og underlaget knallhard skare med skikkelig godt feste som 

oppfordrer til stor fart og stort format. Finaledommere er Iver Svare og Odd Harald Sørbøen 

 

 

Disse hadde kvalifisert seg fra 3 fulle kvalifiseringsparti på søndag:  

 

ES  General Sniff Av Skåpleinun NO47435/12  Sjurseth, Siri Kulberg / Sjurseth, Bjørn  

P  Black Luckys Queen L / S42065/2009   Brekke, Per Ola / Brekke, Per Ola 

IS  Settermosen Aberlour / DK07566/2007   Meinertsen R/Christensen E/ Meinertsen, Rène J 

ES  Krokstøens Trym / NO43382/10   Liljedal, Skjalg / Liljedal, Skjalg 

P  Røynåsen's Bare Bieber / NO58507/12   Gill, Robert / Gill, Robert  

GS  Rypedalen's Biff / NO31843/11   Gilhuus, Morten / Gilhuus, Morten  

ES  Vigdaætta's Vigda 14 / NO55394/12   Watle, Per Arne / Watle, Per Arne 

IS  Bjerkaasen's Et-Erte Berte / 17212/08   Bjerke, Elisabeth H/ Bjerke, Elisabeth Haukaas 

KV  Op Jippi Av Nynesfjell / NO41787/10   Torgersen, Rune / Torgersen, Rune 

ES  Travis / 17591/05     Colbjørnsen, Robert / Colbjørnsen, Robert 

ES  Epleskogen's Adam / NO57938/09   Breivik, Aud / Monsen, Bjørn 

ES  Hågakollen's Lucy In The Sky /NO41025/10 Aune, Arne Kristian / Clausen, Jan 

KV  Haugtun's Ffb Shock / NO46917/10   Ottesen, Lisbet / Ottesen, Lisbet 

IS  Heggelifjellets Kul Junior / NO44183/09  Braathen Terje/ Texnæs Thea / Braathen, Terje 

ES  Sørbølfjellet's Zizou / 13984/07   Lien, Erik Hjelmås / Lien, Tord  

P  Ohlsmyrens P Respect / S30118/2008   Simensen, Hans / Gilhuus, Morten 

IS  Bjerkaasen's Bk- Triac / NO32295/11   Bjerke, Elisabeth Haukaas / Bjerke, Asgeir 

ES  Berkjestølen's Kira / NO37128/12   Watle, Kristin / Watle, Kristin 

 

 

Finaleterrenget i full sol 



Slipp 1: Vi drar i gang noe som skal bli en spennende finale umiddelbart etter parkeringsplassen og vi åpner med ES 

Sniff – P Queen som får 15 min til å skaffe seg et godt grunnlag til premielisten. Sniff nøler ikke et sekund, han drar 

seg mot vinden og tar stilfull stand mot en barflekk, reiser villig og presist rype og er komplett rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt. Dermed var standarden for dagen satt! Hundene starter på igjen og de får så vidt 

vist oss et stort format i høy intensitet med Sniff søksmessig over da han tydelig trekker an mot ryper. En vårkåt stegg 

finner det for godt å ta til vingene før Sniff har tatt fast stand og før vi er på skuddhold,- rolig. Før slippet er over 

rekker imidlertid Sniff og vise oss nok et perfekt fuglearbeid med djerv reis og komplett ro. Dermed var slippet over 

og dagen slutt for P Queen. 

Slipp 2: ES Trym – IS Aberlour: Begge jakter meget godt og får med seg terrenget i store systematiske slag. Det er 

noe uoversiktelig i deler av slippet, og Aberlour er den som holder best kontakt og som vi synes tar området mest 

systematisk. Han vinner derfor dette slippet. Aberlour over Trym 

Slipp 3: P Bieber – GS Biff: Vi forsetter i et område med interessant vegetasjon, men som er noe kupert. Begge 

hundene mestrer dette og holder høyt nivå i forhold til terrengdekning og intensitet. Bieber har noe bedre system og 

litt større format enn Biff og ligger over mestedelen av slippet. Det letter rype i område som begge hunden har sjanse 

på. I det slippet er over sees begge hundene i stand langt ute. Når vi kommer fram har de hver sin selvstendige stand 

og ryper letter presist foran. De er rolige i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Bieber over Biff.  

 

Rangering: ES Sniff 2 fuglearbeid med reis og + for funnet fugl. P Bieber fuglearbeid u/reis, sjanse, GS Biff 

fuglearbeid u/reis, sjanse. IS Aberlour, ES Trym. 

Slipp 4: ES Vigda – IS Erte Berte: Erte Berte tar umiddelbart føringen og jakter energisk, systematisk og konsentrert. 

Støkker rype langt ute og respekterer kontant. Vigda åpner godt og får med seg terrenget på begge sider i starten for så 

å miste inspirasjonen. Hun holder totalt sett ikke det nivået vi forlanger. Erte Berte over Vigda som utgår.  

Slipp 5: KV Jippi – ES Travis. ES Travis drar kraftig til fra start og viser oss et stort format og fornuftig bruk av 

med/sidevind de første minuttene. Utover i slippet synes han at naboterrenget er mere interessant og han forsvinner. 

Jippi har en noe nølende start, tar etterhvert noen slag der han jakter seg langt fram i terrenget uten å få med seg 

bredden. Begge må forlate konkurransen.  

Slipp 6: ES Adam – ES Lucy. I et område med småkoller, interessante biotoper og barflekker finner begge hundene 

etter kort tid ut at de vil jakte for seg selv. Begge forsvinner. Adam kommer etter hvert inn fra vest og Lucy hører vi i 

østlig retning. Begge avsluttes. Det observeres ryper i området. 

Slipp 7: KV Shock – IS Kul Junior: To hunder som tar terrenget i flotte slag med fornuftig bruk av vind og biotoper. 

Kul Junior tar etter kort tid stilfull stand, avanserer fram til ny intens stand. Reiser villig og presist ryper og er rolig i 

oppflukt og skudd, utreder. Apporten kunne vert mere elegant. Selv om vi synes at Shock søksmessig ligger litt over 

Kul Junior er det han som finner fugl og vinner slippet.  

Biff og Bieber 



 

 

Rangering: ES Sniff 2 fuglearbeid med reis og + for funnet fugl. IS Kul Junior 

fuglearbeid med reis, P Bieber fuglearbeid u/reis, sjanse, GS Biff fuglearbeid 

u/reis, sjanse. IS Aberlour, ES Trym. KV Shock tap på fugl, IS Erte Berte 

støkker rype. 

Slipp 8: ES Zizou – P Respect. I et åpen landskap med fine biotoper og 

barflekker jakter begge meget godt. Respect har voldsom fart og et format som 

er godt avpasset etter terrenget. Zizou holder nesten følge, men har noen små 

markeringer inni mellom. Mot slutten av slippet sees Zizou i stilfull stand, rype 

letter presist foran når fører kommer til og Zizou er rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder greitt og apporterer litt slurvete. Zizou over Respect.  

Slipp 9: IS Triac – ES Kira Terrenget åpner seg enda mer, men det er fortsatt fristende vegetasjon å jakte på. Det er en 

fornøyelse å se på disse hundene som jakter området opp mot det perfekte. Fart, konsentrasjon, format og bruk vind og 

biotoper er slik at vi glemmer oss bort et øyeblikk. Rangeringen disse imellom må bli på bagateller og Triac har et par 

små stopp som gjør at Kira vinner slippet.  

Vi finner oss litt ly i en hyttevegg og tar en kort lunsjpause. 

Etter runde 1 har vi denne rekkefølgen:  

ES General Sniff, 2 fuglearbeid med reis og + for funnet fugl.  

IS Kul Junior, fuglearbeid med reis,  

ES Zizou, fuglearbeid uten reis 

P Bieber, fuglearbeid uten reis, sjanse,  

GS Biff fuglearbeid uten reis, sjanse.  

ES Kira 

IS Triac 

IS Aberlour,  

ES Trym. 

P Respect, tap på fugl 

KV Shock, tap på fugl,  

IS Erte Berte støkker rype. 

  

Disse er ute av konkurransen: P Queen, ES Vigda, ES Travis, KV Jippi, ES Adam, ES Lucy,  

 

Runde 2 blir også 15 min og startrekkefølgen er slik:  

ES General Sniff – IS Aberlour 

ES Trym – P Bieber 

GS Biff – IS Erte Berte 

KV Shock – ES Zizou 

IS Kul Junior – IS Triac 

P Respect – ES Kira 

Kul Junior 



 

Slipp 10. ES Sniff – IS Aberlour: Her er det intensitet og jaktiver fra første spark. Terrenget dekkes i store 

systematiske slag og de kniver om føringen. Vi har svak medvind. Sniff mister litt fokus midtveis i slippet og overlater 

dermed initiativet til Aberlour. Aberlour finnes i stilfull stand. Reiser kontrollert ryper og er rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder effektivt og apporterer greitt. Over Sniff i dette slippet, men totalt beholder Sniff ledelsen i dagens 

konkurranse.   

 
 

Slipp 11: ES Trym – P Bieber. Igjen et område med småkoller og spredt vegetasjon. Hundene jakter energisk og 

fortsetter søksopplegg og terrengdekning slik som i første slipp. Bieber har litt større format enn Trym og vinner 

slippet på det.  

 

Rangering: ES Sniff 2 fuglearbeid m/reis + for funnet fugl, slått på fugl. IS Aberlour fuglearbeid m/reis, P Bieber 

fuglearbeid u/reis, sjanse. ES Trym.  

 

Slipp 12: GS Biff – IS Erte Berte: Her tar Erte Berte føringen på bedre system i søksopplegget. De holder høyt 

klassenivå i svak motvind. Biff sees i stand, rype letter noe upresist da fører kommer til. Biff er rolig i oppflukt og 

skudd, utreder overflatisk. Senere intens stand på Erte Berte som reiser løpende rype effektivt. Utreder godt og 

apporterer prima. Erte Berte vinner slippet. 

 

 

 

 

Aberlour reiser rype 



Rangering: ES Sniff 2 fuglearbeid m/reis + for funnet fugl, slått på fugl. IS Aberlour fuglearbeid m/reis, P Bieber 

fuglearbeid u/reis, sjanse. GS Biff to fuglearbeid uten reis, sjanse, slått på fugl, IS Erte Berte fuglearbeid m/reis, slått 

på fugl, sjanse, ES Trym.  

 

Slipp 13: KV Shock - Es Zizou: Shock jakter i voldsomt fart og drar seg langt ut på høgre flanke der han bruker noe 

tid. Forsetter deretter meget godt, men noe åpent. Det samme gjør Zizou, men han dekker terrenget litt mere 

systematisk og vinner dette slippet. Det er en god sjanse på rype som støkkes av fører/dommer. Zizou over Shock. 

 

Rangering: ES Sniff 2 fuglearbeid m/reis + for funnet fugl, slått på fugl. IS Aberlour fuglearbeid m/reis, P Bieber 

fuglearbeid u/reis, sjanse. ES Zizou fuglearbeid u/reis, sjanse. GS Biff to fuglearbeid u reis, sjanse, slått på fugl. IS 

Erte Berte fuglearbeid m/reis, slått på fugl, sjanse, ES Trym. KV Shock, tap på fugl, sjanse. 

 

Slipp 14: IS Kul Junior – IS Triac. Begge hundene jakter glimrende i høy fart og med erfaren bruk av vind og 

biotoper. Stilfull stand på Kul Junior der Triac sekunderer like stilfullt. Kul Junior reiser djervt og presist ryper og er 

rolig i opp flukt og skudd, utreder korrekt. Kul Junior over Triac. 

 

 

 

 

 

Rangering: IS Kul Junior 2 fuglearbeid m/reis. ES Sniff 2 fuglearbeid m/reis + for funnet fugl, slått på fugl. IS 

Aberlour fuglearbeid m/reis, P Bieber fuglearbeid u/reis, sjanse. ES Zizou fuglearbeid u/reis, sjanse. GS Biff to 

fuglearbeid u/reis, sjanse, slått på fugl. IS Erte Berte fuglearbeid m/reis, slått på fugl, sjanse, ES Trym. IS Triac tap på 

fugl, KV Shock, tap på fugl sjanse. 

 

Slipp 15: P Respekt – ES Kira: Disse får servert et åpent område der det er fristende biotoper i kantene. Kira forsetter 

sitt eminente søk fra første runde og ligger over Respect som også jakter fortreffelig. Stand på Kira der Respect 

sekunderer. Situasjonen løses før vi er oppe ved hundene uten at ryper observeres. Kira over Respekt. 

 

Rangering etter runde 2: IS Kul Junior 2 fuglearbeid m/reis. ES Sniff 2 fuglearbeid m/reis + for funnet fugl, slått på 

fugl. IS Aberlour fuglearbeid m/reis, P Bieber fuglearbeid u/reis, sjanse. ES Zizou fuglearbeid u/reis, sjanse. GS Biff 

to fuglearbeid u/reis, sjanse, slått i fugl,. IS Erte Berte fuglearbeid m/reis, slått i fugl, sjanse, ES Kira, ES Trym. P 

Respect tap på fugl, IS Triac tap på fugl. KV Shock, tap på fugl sjanse. 

 

Med dette er dagens VK finale over og vi har denne premielisten:  

 

Nr 1 vinner av Hallingprøva 2015 med CACIT.  

IS Heggelifjellets Kul Junior / NO44183/09 e/Braathen Terje/ Texnæs Thea,  f/ Terje 

Braathen.  

En glimrende jeger og viltfinner som med to flotte fuglearbeid er dagens klare ener. 

 

Nr2: ES General Sniff Av Skåpleinun NO47435/12 e/Sjurseth, Siri Kulberg  f / Bjørn 

Sjurseth.  

Sniff åpner med to perfekte fuglearbeid, finner også rype som ikke er særlig 

samarbeidsvillig, men blir slått i siste slipp. 

Junior finner ryper igjen 

Stilfull sekundering 



 

 

Nr3: IS Settermosen Aberlour / DK07566/2007  e/Meinertsen R/Christensen E, f/ Rène J 

Meinertsen,. 

En flott, konsentrert jeger med et meget jaktbart fuglearbeid. 

 

Nr 4: P Røynåsen's Bare Bieber / NO58507/12  e.f / Robert Gill. En storgående 

systematisk jeger med et fuglearbeid uten reis og en sjanse på fugl. Han er litt bedre enn 

Zizou søksmessig og blir derfor nr 4.  

 

Nr 5: ES Sørbølfjellet's Zizou / 13984/07  e/Lien, Erik Hjelmås f/ Tord Lien.  

Zizou har jaktet fornuftig i hele dag, funnet fugl og gitt oss en jaktbar situasjon, han har også 

en ubenyttet sjanse. 

 

Nr 6. GS Rypedalen's Biff / NO31843/11  e.f/, Morten Gilhuus  

Biff har jobbet fornuftig i dag og funnet fugl, men har også et par muligheter og litt 

«smårusk» i siste fuglearbeid. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Iver Svare og Odd Harald Sørbøen takker for en spennende finale. Glimrende hunder 
med sporty og engasjerte førere i et område godt og jevnt besatt med fugl gjør denne 
finalen til et flott minne. 
 
 
Iver Svare     Odd Harald Sørbøen 

 

 

 


