
VK Finale 15/3-15 
Terreng: Kverndalen/Drivsjøfjellet 
Sol fra skyfri himmel. 
 
 
1 Es Sako Krister Stav 
2 Es Inna Pål Inge Røe 
3 Es Rosa Lise Garberg 
4 Es Cora Andreas Trefjord 
5 Es Tilly Brynjar Holmli 
6 P Singha Bjørnar Eidem 
7 Es Anni Magnus Haugen 
8 Es Kaisa Ivar Rødsjø 
9 Es Hi-Troll Ingvar Rødsjø 
10 Is Raya Anne Moum Mediaa 
11 Es Hi-Trøkk Ingvar Rødsjø 
12 Kv Ylva Jens Thomas Sagør 
13 Es Tiny Dancer Jan Terje Bårdseth 
14 B Buster Geir Håvard Ingdal 
15 Es Frekk Jan Terje Bårdseth 
16 B Cox Nils B. Skaar 
17 B Tyri Geir Håvard Ingdal 
 

1. slipp Es Sako – Es Inna 
Innledningsvis blir begge litt ineffektive ved at de vender litt feil i vinden på venstre flanke. 
Detter bedrer seg og begge går meget godt med Sako i føringa. Inna blir litt åpen mot slutten. 
Sako over Inna 

 
2. slipp Es Rosa – Es Cora 

Rosa tar føringa og jakter meget godt. Cora går også meget godt, men blir på etterskudd. På 
slutten av slippet finnes Rosa i stand i bratt li. Når fører kommer til går Rosa på kommando 
fram til ny stand, rype letter presist foran Rosa som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer greit. Rosa over Cora. 
Rangering: Rosa fur, Sako, Inna, Cora slått. 

 
3. slipp Es Tilly – P Singha 

Singha tar straks føringa og jakter meget godt. Tilly kommer på etterskudd, men holder 
klassenivå. Rype letter i bekkedal, senere støkker fører av Tilly rype og Tilly roes. Stand på 
Singha langt ute. Avanserer i flere etapper, mister strålen og slår ned i vinden, kaster seg i 
stand. Rype letter presist foran Singha som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer greit. Singha over Tilly som utgår. 
Rangering: Rosa fur, Singha fur + 2 sjanser, Sako, Inna, Cora slått. 

 
4. slipp Es Anni – Es Kaisa 

Begge går godt med Anni som den førende på noe bedre bredde. Vi ser Anni i stand nede i 
bjørkeli, samtidig tar Kaisa stand mot skjørtegran, Anni går villig på uten å presentere fugl. 
Før fører kommer til ser vi rype løpe unna og lette presist foran Kaisa som er rolig i oppflukt. 
Det skytes ikke da det er utenfor jaktbart hold. Begge hundene slippes på og vi finner Kaisa i 
stand i granli. Når fører kommer til letter rype upresist foran Kaisa som er rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder og apporterer greit. Kaisa over Anni som utgår. 
Rangering: Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 sjanser, 
Sako, Inna, Cora slått. 



5. slipp Is Raya – Es Hi-Troll 
Raya tar føringa og jakter godt i anvist terreng, Troll blir åpen og mye borte. Vi ser rype lande 
i anvist terreng, Raya kommer til og avanserer, rype letter og Raya fester stand like etter. 
Raya løser ut og ordner opp selv. Troll blir borte. Raya over Troll som utgår. 
Rangering: Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 sjanser, 
Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått. 

 
6. slippp Es Hi-Trøkk – Kv Ylva 

Trøkk tar straks føringa og går meget godt, Ylva kommer i gang og går godt. Vi finner Trøkk i 
stand langt ute og vi ser at Ylva står foran. Ylva løser ut og Trøkk løser så ut. Vi finner Ylva i 
stand, når vi kommer til står Trøkk lenger ned uten at han kan se Ylva. Troll fra forrige slipp 
finnes også i samme område. Ylva og Trøkk får beskjed om å reise på likt. Trøkk reiser villig 
mens Ylva blir stående. Rype letter presist foran begge som er rolig i oppflukt og skudd. 
Begge utreder. Trøkk apporterer greit. Ylva tygger i stykker rypa. 
Trøkk over Ylva som utgår. 
Rangering: Trøkk fmr, Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, Singha fur + 2 
sjanser, Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått. 

 
7. slipp Es Tiny – B Buster 

Begge går meget godt med Buster som den førende på bedre terrengdekning. Stand på 
Buster langt ute. Tiny stoppes, på tur opp til Tiny støkker fører rype. Buster belastes ikke 
denne da han allerede står. Når fører kommer til letter rype presist foran Buster som er rolig 
i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Senere stand på Buster, går på kommando 
villig på uten å presenter fugl. Buster over Tiny. 
Rangering: Trøkk fmr, Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold, Buster fur + 
tomstand, Singha fur + 2 sjanser, Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått, Tiny slått + sjanse. 

 
8. slipp Es Frekk – B Cox 

Cox tar straks føringa og går glimrende, Frekk går meget godt men kommer på etterskudd. Vi 
finner begge i stand langt ute, begge får beskjed om å reise på likt. Cox reiser djervt og 
presist rype, Frekk går mot makkker og det viser seg da at Frekk sekunderer makker. Begge 
roes i oppflukt og skudd. Cox utreder og apporterer korrekt. Vi slipper på begge, Cox er 
fremdeles den førende. Cox kaster seg i stand, reiser på ordre villig i etapper presist rype og 
er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Begge slippes på og hundene og førerne kniver om 
terrenget. Når innnkallingsordre gis ser vi Frekk i stand langt nede i li. Når fører kommer til 
går han villig på og reiser rype noe upresist og er rolig i oppflukt og skudd. Uttreder greit, 
men apporterer slurvete. Cox over Frekk. 
Rangering: Trøkk fmr, Cox 2 fmr + slått, Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart 
hold, Buster fur + tomstand, Singha fur + 2 sjanser, Frekk fmr noe upresist + 2 ganger slått, 
Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått, Tiny slått + sjanse. 

 
9. slipp B Tyri – Es Sako som er ute i sitt 2. slipp 

Sako fører, men blir innledningsvis litt ensidig på venstre side, Tyri holder klassenivå. Tyri 
finnes i stand, ryper letter presist foran Tyri før fører er på jaktbart hold og hun blir for urolig 
i oppflukt og skudd. 
Sako over Tyri som utgår, Sako har tid til gode.  
Rangering: Trøkk fmr, Cox 2 fmr + slått, Rosa fur, Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart 
hold, Buster fur + tomstand, Singha fur + 2 sjanser, Frekk fmr noe upresist + 2 ganger slått, 
Sako, Inna, Raya sjanse, Cora slått, Tiny slått + sjanse. 

 
Vi tar nå lunch i det flotte været. 
 



 
 
 
 
 
Rangering etter 1. runde: 
1 Trøkk fmr  
2 Cox 2 fmr + slått  
3 Rosa fur  
4 Kaisa upresist fur + stand utenfor jaktbart hold  
5 Buster fur + tomstand 
6 Singha fur + 2 sjanser 
7 Frekk fmr noe upresist + 2 ganger slått 
8 Sako 
9 Inna 
10 Raya sjanse 
11 Cora slått 
12 Tiny slått + sjanse. 
 

2. runde. 
 

10. slipp Es Inna  - Es Rosa 
Begge starter meget godt med Rosa som den førende på noe bedre format og kontinuitet. Inna 
har en kraftig markering langt ute som hun ordner opp i selv. Begge forsvinner under kant, ryper 
letter og Inna velger å forfølge rypene. Når vi kommer over kanten ser vi Rosa i stand som hun 
ordner opp i selv. Rosa over Inna som utgår.  
Vi setter på Sako som har tid til gode. 
Rosa tar føringen og holder den slippet ut. Rosa over Sako. 
Rangering: Rosa fur + sjans, Sako slått. 

 
11. slipp Es Cora – P Singha 
Singha tar straks føringen og går meget godt, Cora kommer på etterskudd og er en del borte. 
Singha finnes i en stram stilfull stand. Går på ordre villig frem i flere omganger uten å presentere 
fugl. Slår seg litt lenger opp og tar ny stand som hun ordner opp selv. Begeret er nå fullt for 
Singha og vi stopper slippet. Begge utgår. 
Rangering: Rosa fur + sjans, Sako slått. 

 
12. slipp Es Kaisa – Is Raya 
Raya tar føringa, men utover i slippet jevner det seg ut. Kaisa finnes i stand. Går på ordre 
kontrollert fram til ny stand. Rype letter presist foran Kaisa som er komplett rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder greit. På slutten av slippet ser vi Raya støkke ryper som forfølges. 
Kaisa over Raya som utgår. 
Rangering: Kaisa fur + upresist fur + stand utenfor jaktbart hold + sjanse, Rosa fur + sjanse, Sako 
slått. 

 
13. slipp Es Trøkk – Es Frekk 
Straks etter slipp finnes Frekk i stand med Trøkk som sekundant. Frekk går villig på uten å 
presentere fugl. Begeret er også fullt for Frekk og vi stopper slippet. 
Trøkk over Frekk som utgår. 

 
 
 



14. slipp Es Trøkk – B Buster 
Buster tar føringa på bedre format. Vi ser Trøkk i ro langt ute, når vi nærmer oss apporterer han 
en død rype. På slutten av slippet tar Buster den tunge veien opp ei bratt li mens Trøkk går 
nedover og fram i terrenget. Begge førerne går for å lete etter hundene. Trøkk finnes i 
marsretningen. Når fører til Buster kommer opp lia melder han stand. Han venter på at dommer 
kommer seg i posisjon. Buster reiser på ordre villig og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd, 
utreder korrekt. 
Buster over Trøkk. 
Rangering: Buster fmr + fur + tomstand, Kaisa fur + upresist fur + stand utenfor jaktbart hold + 
sjanse, Rosa fur + sjanse, Trøkk fmr + slått, Sako slått. 

 
15. slipp Es Tiny – B Cox 
Cox tar straks føringa og går glimrende. Tiny fester en usikker stand og hun stivner i en stilfull 
stand. Går på ordre villig på uten å presenter fugl. Begeret fylles også for Tiny og hun er ferdig 
bedømt, men går med som makker. Vi ser ryper som flyr langt fremme i terrenget som vi ikke 
belaster hundene. 
Cox over Tiny som utgår. 
Rangering: Buster fmr + fur + tomstand, Cox 2 fmr + slått, Kaisa fur + upresist fur + stand utenfor 
jaktbart hold + sjanse, Rosa fur + sjanse, Trøkk fmr + slått, Sako slått. 
 
 

Dagen er nå omme og vi har følgende premieliste: 
 
B Buster 1. VK Finale med Cacit 
B Cox 2. VK Finale med Res.Cacit 
ES Kaisa 3. VK Finale 
ES Rosa 4. VK Finale 
Es Trøkk 5. VK Finale 
 
 
Vi takker for en fantastisk dag i fjellet med masse fugl og mange situasjoner. Vi vil gratulere de 
premierte og takker prøveledelsen for tilliten vi ble vist til å dømme finalen. 
 
Trond Kolstad 
Ole Arnstein Strømsli 

 
 

 


