
Tjøllingprøven  VK finale 28/9-2013. 

Terreng: Spetalen 2, dommere Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen 

Disse hadde kvalifisert seg fra tre partier på fredag: 

 

P Pimen's B-Jenta / S58757/2009   e/f Skjelbreid, Turid  

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

IS Skrimfjellet's Gaja / 16571/07   e/ Torgersen, Øyvind Lundquist,  f/ Bekkevold, Linda 

KM Lokkeberget's Igor / 08910/08   e/f Thoresen, Pål  

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

ES Pei Fang Birk / 08745/04   e/f Liljedal, Skjalg  

IS Red Garlic's Epixe / S45657/2004  e/f Andersson, Agneta  

IS " U S " Kuling / 14907/04   e/ Magnussen Rune/ Halvorsen Randi  f/ Magnussen, Rune 

IS Red Garlic's Gourme / S39191/2005  e/f Andersson, Agneta  

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

KV Carnbrings Indy / S32402/2009   e/f Dreng, Anita  

ES Vestbøen's Lady / 18790/06   e/ Dedichen, Lucien  f / Lunde, Arne Abel 

SV Hovdmyra's Tumbling Dice / 03530/07  e/f Pedersen, Kjetil  

ES Hågakollen's Tor / 08060/05   e/ Kleppang, Yngve Johan  f/ Kleppang, Ragnhild 

P Barentsvidda's C Vicky / NO50993/11  e/f Jørgensen, Ulf  

KV Rampen's Na's Garmin / 14506/08  e/f Andersen, Marion Violet  

 

Været gir tilsynelatende hundene gode vitringsforhold, god høsttemperatur, svak og varierende vind, - 

overskyet. Terrenget er som skapt for en slik konkurranse. Kulturlandskap med interessante kanter, en del  

”øyer” med tett vegetasjon og stubb med fristende føde for både rapphøns og fasaner. Det betyr at vi ønsker 

stubb og åpne jorder grundig avsøkt. Slipptid i første runde blir 15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipp 1: P Jenta – ES Travis: Begge hundene åpner energisk og drar seg inn i tett høgt siv på høyre side. Verken 

førere eller dommere klarer å følge hundene og vi forandrer retning. Det jaktes nå i høy fart der særlig kantene 

dekkes godt. Travis jakter en del på det åpne område og vinner derfor slippet. Det er en sjanse på fugl som 

støkkes av førere.  

 

Slipp  2: KM Igor – IS Gaja: Hundene går konsentrert til oppgaven og viser oss god terrengdekning og fornuftig 

vindbruk. Gaja er først i terrenget og fører slippet. Begge sees markere kraftig.  Gaja tar stand, Igor respekterer 

ikke denne og går forbi. Rapphøne letter og Gaja forholder seg rolig i oppflukt. Igor er urolig. Det skytes ikke og 

situasjonen blir derfor ikke premieringsverdig, men teller positivt. Gaja over Igor som utgår.  



Rangering: IS Gaja, ES Travis, P Jenta. 

 

Slipp 3: ES Birk – IS Tyfon: Et slipp der vi stopper og 

forandrer marsretning et par ganger. Begge hundene 

jakter med høy fart og kraftfull aksjon. Birk liker seg 

best langs kantene og mangler litt terrengdekning ute 

på de åpne jordene. Tyfon tar tak i dette området og 

jakter systematisk og effektivt. Birk sees i stand noe 

framme i terrenget, løser ut og jobber intenst langs 

jordekant. Ender opp i kort stand, fasan letter presist 

foran og Birk er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer korrekt. Birk over Tyfon.  

 

Slipp 4: IS Epixe – IS Kuling: To hunder som 

jakter intenst og erfarent. Kuling konsentrerer 

seg om kanter og grøfter i starten og overlater 

stubb og åpne jorder til Epixe som dekker 

terrenget meget godt og systematisk. Kuling 

får etter hvert med seg det terrenget vi 

ønsker. Makkers fører melder stand på Epixe 

noe foran i terrenget, hun løser ut når vi 

nærmer oss. Litt lengre framme i samme 

område sees Kuling i stilfull stand. Går fram til 

ny intens stand, reiser villig og presist fasan og 

er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer korrekt. Kuling over Epixe. 

 

Rangering:   IS Kuling m/fugl, ES Birk m/ fugl, IS Gaja, ES Travis, P Jenta, IS Epixe, IS Tyfon. 

 

Slipp 5: IS Gourme - KV Enja – KV Indy: Umiddelbart etter slipp viser Enja tydelig at det ligger fugl i nærområdet. 

Avanserer stilfullt langs grøftekant og tar stand. Fasaner letter og Enja forfølger. KV Indy overtar som makker til 

Gourme og viser oss høy intensitet, energisk kraftfull aksjon og systematiske terrengdekning. Gourme kommer 

noe på etterskudd og liker kantene best, men holder nødvendig nivå med god margin. Indy over Gourme. 

 

Slipp 6: ES Lady – SV Dice: Dice tar umiddelbart føringen i et åpent område. Lady sliter med å komme i gang. 

Dice drar seg laaangt fram langs grøftekant og tar stand. Før vi er på skuddhold letter fasan og Dice forholder 

seg i ro. Hundene kommanderes tilbake i terrenget og slippes på samme sted. Lady lar seg friste av å jakte en 

del småfugl og kommer igjen på etterskudd. Dice nøster fot og støkker fasan som respekteres. Tar så intens 

stand, reiser kort og presist fasan og blir for urolig. Begge hundene må forlate konkurransen.  

 

Rangering:   IS Kuling m/fugl, ES Birk m/fugl, IS Gaja, KV Indy, ES Travis, P Jenta, IS Epixe, IS Tyfon, IS Gourme. 

 

Slipp 7: ES Tor – P Vicky: Vicky tar umiddelbart kommandoen og jakter elegant. Jobber på beitefot, støkker 

fasan og respekterer. Tor åpner godt og viser i starten nødvendig format og terrengdekning. Tar stand i 

graskant. Må manes fram og løser til slutt ut. Slår tilbake og støkker rapphøne som respekteres. Tor utgår og 

Vicky har sjanser og tid til gode. 

 

Slipp 8: KV Garmin – P Jenta (hennes 2.runde). Begge jakter meget godt, der kanter og åpne områder dekkes 

systematisk. De tar stilfull stand mot skogkant. Får ordre om å reise samtidig, går villig på, men hindres av 

nettinggjerde. Kommer over og har markeringer og korte stander i tett, men likevel oversiktelig vegetasjon. 



Garmin tar fast stand, går villig på når reisingsordre gis og viser at det her ligger fugl. Vi ser fasan som ikke vil 

opp, Garmin holdes, fasanen hjelpes på vingene og forsvinner, det skytes, men situasjonen kan ikke premieres. 

Slippet fortsetter i åpent lende. Jenta viser oss nå et flott fuglearbeid, med effektiv lokalisering, reis og ro i 

oppflukt og skudd, utredning og apport. Jenta over Garmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter 1. runde har vi følgende rangering: IS Kuling fuglearbeid med reis, ES Birk fuglearbeid uten reis, IS Gaja 

stand uten at det ble skutt, KV Indy, ES Travis sjanse på fugl, P Jenta sjanse på fugl, KV Garmin funnet fugl 

(ikke premieringsverdig) slått i fugl,  IS Epixe slått i fugl, IS Tyfon slått i fugl, IS Gourme slått i fugl, P Vicky 

med to sjanser på fugl, men med tid til gode. 

 

Disse hundene er ute av konkurransen: GM Igor, KV Enja, ES Lady, SV Dice, ES Tor.  

 

 

Partiet tar nå pause og vi har denne 

startlisten i runde nr 2, 15 min.  

 

ES Travis – IS Gaja 

IS Tyfon – IS Epixe 

ES Birk – IS Kuling 

IS Gourme – KV Garmin 

KV Indy – P Vicky 

 

 

 Slipp 9: ES Travis – IS Gaja: Begge åpner meget godt og viser etter hvert stor interesse for tett vegetasjon langs 

jordekant. Observeres i felles stand inne i tett kratt. Fasan letter og begge er rolige i oppflukt og skudd. Utreder 

og apporterer korrekt. Travis viser at han er sliten, men klarer å holde det nivået vi forlanger, Gaja er noe 

friskere og vinner slippet.  



Rangering: IS Gaja m/fugl og pluss for funnet rapphøne, ES Travis m/fugl og sjanse, P Jenta m/fugl, sjanse og 

slått på fugl. 

 

Slipp 10: IS Tyfon– IS Epixe: To hunder som går 

konsentrert til oppgaven, jakter erfarent og effektivt. 

Epixe finnes i intens stilfull stand, reiser villig og 

presist fasaner og er rolig i oppflukt og skudd, utreder 

og apporterer korrekt. Vi forsetter i et noe trangt 

område der begge hundene dekker terrenget 

systematisk. Ny stand på Epixe som nå viser oss et 

komplett fuglearbeid på løpende fasan. Flott!! Epixe 

over Tyfon som nå er slått i fugl 3 ganger og utgår. 

Med denne oppvisningen går Epixe inn på toppen av 

listen selv om hun er slått i fugl.  

 

Slipp 11: ES Birk – IS Kuling: Det jaktes glimrende av begge hundene som føres 

aktivt. Vi er inne i et kupert, spennende område med interessante kanter og 

”øyer”. Intens stand på Kuling som nøster fot effektivt til ny stilfull stand. Reiser 

presist og villig fasaner og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Kuling vinner da 

selvfølgelig slippet. 

 

Rangering: IS Kuling to fuglearbeid med reis, IS Epixe to fuglearbeid med reis, slått i fugl, IS Gaja m/fugl og pluss 

for funnet rapphøne, ES Birk m/fugl og slått i fugl, ES Travis m/fugl og sjanse, P Jenta m/fugl, sjanse og slått på 

fugl. 

 

Slipp 12: IS Gourme – KV Garmin: To hunder som jakter erfarent og forutsigbart i et noe uoversiktelig område.  

Stand på Garmin som går villig på i flere omganger uten å presentere fugl. Gourme over Garmin. 

 

Slipp 13: KV Indy – P Vicky: Begge jakter glimrende med høy intensitet og flott terrengdekning. Indy støkker 

fasan som forfølges friskt. Konkurransen er dermed over for begge to, da Vicky får sin sjanse nr 3 i dag.  

 

Rangering etter runde nr 2: IS Kuling to fuglearbeid med reis, IS Epixe to fuglearbeid med reis, slått i fugl , IS 

Gaja m/fugl og pluss for funnet rapphøne, ES Birk m/fugl og slått i fugl,  ES Travis m/fugl og sjanse, P Jenta 

m/fugl, sjanse og slått på fugl. KV Garmin som har funnet fasan uten at det ble premieringsverdig, slått på fugl. 

IS Gourme slått på fugl.  

 

Dagens finale er dermed over og vi har denne premielisten:  

 

1.VK m/Cacit:  IS " U S " Kuling / 14907/04 eier Rune Magnussen og  Randi Halvorsen fører 

Rune Magnussen. En energisk, effektiv lavlandsjeger med to glimrende fuglearbeid. 

 

2.VK: IS Red Garlic's Epixe / S45657/2004 eier og fører Agneta Andersson. En systematisk 

jeger med to fuglearbeider som tatt ut av læreboka, men som også blir slått på fugl av 

dagens vinner. 

 



3. VK: IS Skrimfjellet's Gaja / 16571/07 eier Øyvind Lundquist Torgersen, fører Linda 

Bekkevold: En flott jakthund med fuglearbeid uten reis og som fant fugl i første runde uten 

å få full valuta for denne da det ikke ble skutt.  

 

4.VK: ES Pei Fang Birk / 08745/04 eier og fører  Skjalg Liljedal. Kraftfull, erfaren jeger med 

fuglearbeid uten reis og som blir slått i fugl i siste slipp.  

 

5.VK: ES Travis / 17591/05  eier og fører Robert Colbjørnsen: En hund som åpner meget 

godt, har en sjanse på fugl og senere et fuglearbeid uten reis.  

 

6.VK: P Pimen's B-Jenta / S58757/2009  eier og fører Turid Skjelbreid : Livlig, intens jeger 

med et flott fuglearbeid, men som også er notert med en sjanse og at makker har funnet 

fugl.  
 

 

 

 

 

 

 

Dommerne takker deltagere, hunder og prøveledelsen for en fantastisk dag i gedigent, 

fuglerikt lavlandsterreng. En vinnerklasse vi husker lenge!! 
 

 

 

 

Kjell Enberget   og   Odd Harald Sørbøen 

 

 


