
CACIT-finale Hallingprøva 2014, 17. mars på Oppheimsåsen Torpo 

 

Dagens dommere: Kjell Enberget og Tom Erik Øygard 

 

17 hunder stilte til start i finalen. Lettskyet pent vær, men sterk vind 12-14 m/s på morgenen. Minus 3 grader celsius. 

Værmeldingen fortalte om noe avtagende vind utover dagen. Planen var å gå vestover i side/motvind i den mest 

vindbeskyttede delen av terrenget i første runde. Det gjorde vi og alle hundene fikk således tilnærmet like forhold. 

 

Dagens deltakere i finalen. 

 

 

ES Simo's Min / 18642/06    Melby, Iver / Melby, Iver 

ES Leikarhaugen's Rocky / NO44607/10  Skiple, Knut Steinar / Skiple, Knut Steinar 

IS " U S " Nokia / 02403/08   Wittusen, Elin Fasmer / Kjellevold, Roald 

IS " U S " Solan / NO34438/09   Fosnes, Kjetil / Fosnes, Kjetil 

P Kokanee's Eddy / NO58873/10   Karlsen, Roar / Karlsen, Roar 

IS Neadalens Discovery / 25938/07   Hoff, Ole Verner / Hoff, Ole Verner 

IS Furunakken's Balto / NO51710/09   Haugen, Geir/Evju, Tonje / Haugen, Geir 

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

ES Vigdaætta's Asso / 18858/08   Gundersen, Paal / Gundersen, Paal 

IS " U S " Reodor / 14457/05    Fosnes, Kjetil / Fosnes, Kjetil 

IS " U S " Jessie James / NO54816/10   Barkhall , Knut Mathias / Barkhall , Knut Mathias 

ES Vigdaætta's Mac / NO43250/11   Ingebretsen, Rune / Ingebretsen, Rune 

IS J-Tyfon Av Kjerringholm / NO56170/10  Halvorsen, Randi / Halvorsen, Randi 

IS H-Frøya Av Kjerringholm / 29143/08  Simensen, Hans Og Siri / Simensen, Hans 

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

IS Rastorps Fudgé / SE33882/2010   Søgaard, Bjarte / Søgaard, Bjarte 

KV Haugtun's Dpb Enja / 08169/07   Ottesen, Lisbet / Ottesen, Lisbet 

 

 

1.slipp ES Min mot ES Rocky 

Dagen starter med to glimrende søkere som veksler om føringen. Stand på Min - Rocky passerer i lo vind av både rype 

og Min uten å se Min i stand. Min reiser kontrollert ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og 

apporterer OK.  

Min over Rocky 

 

2. slipp IS Nokia mot IS Solan 

Nokia tar umiddelbart føringen og jakter med meget høyt klassenivå. Finnes i stilfull stand, ryper letter når fører er på 

jaktbart hold og Nokia er rolig i oppflukt og skudd. Så følger en oppvisning i utredning. Dette belønnes med ny stilfull 

stand, Nokia reiser kontrollert og jaktbart, ryper letter helt presist og Nokia er igjen rolig i oppflukt og skudd. Utreder 

på nytt erfarent og apporterer korrekt. Solan holder i dag ikke nivå for klassen. 

Nokia over Solan som utgår (Nokia har litt tid til gode) 

 

3.slipp P Eddi mot IS Discovery 

Rett etter slipp letter fugl i området hvor Discovery befinner seg uten at Discovery har kontakt med fuglene. Discovery 

tar føringen og jakter stort og hardt uten at dette går på bekostning av forutsigbarheten. Arbeidsmoralen til Eddi er ikke 

slik vi forventer i denne klassen og han utgår. Discovery har tid til gode 

 

Discovery settes på sammen med Nokia som også har tid til gode. Begge jakter utmerket med Nokia i føringen. Nokia 

over Discovery. 

 

4.slipp IS Balto mot ES Zizou 

Zizou tar umiddelbart skikkelig tak i terrenget og fører slippet fra start. Jakter med høy intensitet og stort format. Balto 

holder også klassenivå og jakter erfarent i overkant av skog mot høyfjellet. Zizou over Balto 

 

5. ES Asso mot IS Redodor 

Asso tar føringen i 2 minutter, blir så borte mot skog på venstre flanke. Reodor støkker hare og kalles av etter kort tid. 

Senere jakter Reodor i store sirkler med moderat tempo og terrengdekningen blir mangelfull og til tider under forventet 

klassenivå. Stand på Reodor som holdes lenge. Når fører kommer til ”letter” ny hare. Begge utgår, Asso fordi han ikke 

viser seg frem i terrenget og Reodor fordi han blir for ineffektiv og ikke har dagen søksmessig. 

 

 

 

Rangering etter 5 slipp 



Nokia 1FUR 1FMR 

Min  1FMR 

Zizou 

Balto 

Discovery   1 sjanse 

Rocky 1 slått i fugl 

 

 

6. IS Jessie James mot ES Mac 

To glimrende søkere som veksler om føringen. Jessie settes over grunnet grundigere biotopavsøking 

 

7. IS Tyfon mot IS Frøya 

Tyfon tar føringen i slippet, begge jakter meget godt. Tyfon trekker langt ned i terrenget og blir borte, finnes i stand. På 

ordre går Tyfon villig frem uten å presentere fugl. Frøya over Tyfon 

 

8. IS Junior mot IS Fudge 

I ei tung bakli veksler hundene om føringen. Junior dekker terrenget meget fornuftig på begge sider. Fudge holder også 

klassenivå. Sporty som han er melder fører av Fudge stand på Junior. Ryper letter noe upresist og Junior er rolig i 

oppflukt og skudd, utreder OK og apporterer korrekt. Junior over Fudge 

 

9. KV Enja mot ES Min 

Min er nå ute i sin andre runde og varter opp med en oppvisning i effektivitet. Stilfull stand hvor Min på ordre reiser 

jaktlig og kontrollert. Ryper letter presist og Min er eksemplarisk i oppflukt og skudd. Utreder korrekt. Alle som har 

samvittighet til å skyte vinterrype ville truffet i denne situasjonen! Senere ny stand, Enja kommer inn i situasjonen og 

manes til ro. Roen holdes så lenge som Enja orker og hun går så forbi. Ryper letter og Min er helt rolig i oppflukt og 

skudd til tross for den sterke provokasjonen. Utreder på ny korrekt. Min over Enja som utgår 

 

Vinden har løyet, og solen varmer godt i den sørvendte lia, vi tar lunsj. 

 

Rangering etter første runde (Min er rangert kun etter en runde her) 

 

IS Nokia  1FUR+1FMR 

ES Min  1FMR 

IS Junior 1FUR 

ES Zizou 

IS James 

ES Mac 

IS Frøya 

IS Balto 

IS Tyfon 1tomstand 

IS Discovery 1sjanse 

ES Rocky 1slått i fugl 

IS Fudge 1 slått i fugl 

 

Følgende hunder er utslått etter første runde. IS Solan, P Eddi, ES Asso, IS Reodor og KV Enja 

 

2 runde 

 

10.slipp ES Rocky mot IS Nokia 

To av dagens ypperste søkere veksler om føringen og de jakter glimrende. Rocky har 2x stand uten resultat hvor Nokia 

spontansekunder fantastisk flott. Hun kommer i stor fart, får se Rocky og kaster seg inn i en sekundering. Nokias 

oppdretter ville blitt stum av beundring. På slutten av slippet hiver Nokia seg fruktesløst over en 400 meter biotopfri 

myr, får så å ”sy” ei lita bjørkeli på eksemplarisk måte. Rocky går også glimrende og rangeres inn på tross av at sekken 

for belastninger begynner å bli full. Nokia over Rocky  

 

11.slipp 

IS Discovery mot IS Balto 

Discovery tar umiddelbart føringen og jakter ypperlig, Balto finner det åpne landskap og medvind uinspirerende, 

holder ikke klassenivå og utgår. Discovery har tid til gode. 

 

12.slipp ES Zizou mot IS Jessie 

Dette er også 2 av dagens beste søkere. De veksler om føringen i medvind og åpent terreng. Vi nyter utsikten fra 

Skogshorn til Reineskarvet. Hundene maler hvert sitt penselstrøk i det flotte terrenget til dommerne tilfredshet. 

Dessverre ingen fugl i slippet. Zizou over James  



 

13.slipp ES Mac mot IS Tyfon 

Mac tar føringen i slippet og jakter utmerket. Tyfon går stort og åpent, etter hvert jakter Tyfon større og mer åpent. Til 

slutt blir Tyfon borte til tross for at våre øyne burde dekke 40.000 mål i dette terrenget. Det meldes stand på Mac. Når 

fører kommer til begynner rype å gå på bakken. Mac gis reisingsordre og reiser djervt og presist enkeltfugl. Så kommer 

det kjedelige, Macs fører har verken fløyte eller revolver for hånden. Mac blir for urolig i situasjonen. Svært synd, men 

også litt uerfarent synes dagens dommere! Tyfon er fortsatt borte og begge utgår. 

 

Rangering så langt i andre runde: 

 

ES Min  2xFMR+1xFUR + sterk søker 

IS Nokia 1xFMR+ 1xFUR + sterk søker 

ES Zizou Sterk søker 

IS James Sterk søker 

ES Rocky slått i fugl + 2 x tomstand 

 

14. slipp IS Frøya mot IS Junior 

Frøya fører slippet med bedre terrengdekning og kontinuitet. Hun avsøker terrenget meget fornuftig. Junior holder 

klassenivå, men må se seg klart slått på søk her. Frøya over Junior 

 

15. slipp IS Fudge mot IS Discovery (tid til gode) 

Discovery jakter hardt og noe åpent, men kommer igjen der vi forventer. Fudge jakter fornuftig i anvist terreng. 

Fudge over Discovery 

 

Rangering etter andre runde 

 

ES Min  2xFMR+1xFUR + sterk søker 

IS Nokia 1xFMR+ 1xFUR + sterk søker 

IS Junior 1FUR 

ES Zizou Sterk søker 

IS James Sterk søker 

IS Frøya God søker 

IS Discovery Sjanse på fugl 

IS Fudge Slått i fugl 

ES Rocky Slått i fugl + 2 x tomstand 

 

Følgende hunder utgår etter andre runde. IS Balto, ES Mac, IS Tyfon. 

Vi tar en liten pause og diskuterer nøye fordeler og ulemper med en tredje runde i denne Cacitfinalen. Konklusjonen 

blir at vi kjører en tredje runde etter matchingsprinsippet. Noen av deltakerne jubler mens andre er vesentlig mer 

avmålt. 

 

3 runde 

 

16. slipp ES Rocky mot IS Fudge. 

Rocky tar føringen og jakter glimrende. Fudge kommer hele tiden på etterskudd. Fudge trekker an og er i ferd med å 

feste stand – hare tar ut og Fudge forfølger. Men etter en god stund kommer Fudge på etterskudd her også.  

Rocky over Fudge som utgår.  

Rocky får ny makker, Discovery. Både Rocky og Discovery jakter meget godt og veksler om føringen. Rocky over 

Discovery grunnet bedre terrengdekning 

 

17. slipp IS Jessie mot IS Frøya 

To sterke hunder som fortsatt holder høyt nivå. Stand på Jessie, fugl springer på bakken. Jessie tar opp fugl og 

forfølger – utgår. 

Frøya får ny makker – ES Zizou. Her tar Zizou føringen, begge holder høyt nivå. Zizou over Frøya. Zizou har tid til 

gode 

 

18. slipp ES Zizou mot IS Junior 

Også her tar Zizou føringen og jakter glimrende. Junior holder søksmessig nivået for klassen, men heller ikke noe mer. 

Junior støkker rype og respekter. Zizou over Junior 

 

Både dommere og førere gjør sitt ytterste for å skjule sin nervøsitet før dagens siste slipp. Vi har her dagens desidert to 

beste hunder som skal ut. De fyller før dette alle krav til de høyeste utmerkelser og det som nå kan skje vet alle. 

 

 



19. slipp IS Nokia mot ES Min 

Hundene starter igjen glimrende i medvind. Det er en fryd å se deres vindbruk under slike forhold. Stand på Nokia! 

Mins fører synker sammen og vi føler med ham! Nokias fører viser med sin måte å gå opp til hunden på, at han ikke 

synes det er spesielt viktig å få vise noen showreis. Rype letter presist for Nokia som er rolig i oppflukt og skudd, 

utreder erfarent. En sporty fører av Min gir sine gratulasjoner og tror sikkert slippet er over og at regaliene er borte, - 

han tar feil. Hundene fortsetter i medvind og vi ser Min feste stand. Rype letter presist foran Min som er rolig i 

oppflukt og skudd. Nå er dagens finale er over… 

 

Dagens dommere Kjell Enberget og Tom Erik Øygard takker for tilliten og æren ifm. dagens finale. Vi har opplevd 

meget god stemning i partiet, sporty førere og gode hunder. Dagens vindforhold hadde vi forventet skulle gi oss større 

utfordringer, det gikk over all forventning. 

 

Ved ankomst parkeringplassen ventet prøveleder Sørbøen med nysmurte rundstykker og drikke til hele partiet. Vi har 

vel en liten mistanke om at noen der hjemme har hjulpet til, men uansett en stor takk fra alle for denne hyggelige 

overraskelsen! 

 

De premierte: 

 

1VK finale m/CACIT  ES Simos Min   Fører Iver Melby 

2VK finale m/res. CACIT IS US Nokia   Eier Elin Wittusen. Fører Roald Kjellevold 

3VK finale   IS Hegglifjellets Kul Junior Fører Terje Braathen 

 

 

Det ble en spennende dag med mye action. Spenningen var å ta og føle på til siste sekund. Dagens vinner Iver Melby 

fikk nok noen følelsesmessige reaksjoner gjennom dagen, men hvilken sang han nynnet på hele turen hjem skjønner 

nok alle: 

 

”Den er Min dag i dag, herregud for er herlig dag, det er Min dag i dag”! 

 

 

Kjell Enberget   Tom Erik Øygard 

Sign    Sign. 

 

  

 

 

 


