
NM LAVLAND LAG, 10.10.2013 
 

Startrekkefølge NM-Lag 2013. 
   

1. slipp: IS Skrimfjellets Gaja - ES Sørbølfjellets Luca 

2. slipp: P Ohlsmyrens P Respect - B Stenhøj R. Molte 

3. slipp: SV Minken av Røssmyra - KV Haugtuns DPB Enja 

4. slipp: GS Hurra Fjellets Bell-Bell - KLM Cara 

5. slipp: IS Skrimfjellets Odin - P Fn Isa 

6. slipp: ES Hågakollens Sylvette - KV Rampens NA Garmin 

7. slipp: KLM Cora - GS Buskogens Trixi 

8. slipp: B Holmvass B Gilli - SV Hovdmyras Whole Lotta Yoko 

9. slipp: ES Totti - GS Trixie 

10. slipp: KV Stallogaisas Tell - IS Bjerkaasens BK-Triac 

11. slipp: B Orreskogens B Maia - SV Hovdmyras Tumbling Dice 

12. slipp: KLM Lokkebergets Igor - P Oterbekkens Moody Blues 

 

 

 

Slipptid 20 minutter, Terreng Råde Kirke. 

 

1. slipp: IS Skrimfjellets Gaja - ES Sørbølfjellets Luca. 

Luca fører slippet med større format og bedre kontinuitet, Gaja er tidvis noe opptatt med 

å henge på makker. Terrengdekningen blir noe ensidig på begge hundene. 

 

ES Luca: 7 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering. Totalt: 13 poeng. 

IS Gaja: 4 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering. Totalt: 8 poeng. 

 



2. slipp: P Ohlsmyrens P Respect - B Stenhøj R. Molte 

Respect (Lux) fører slippet gjennom med voldsom fart og bedre fremdrift, kunne avsøkt 

stubb noe grundigere og mer systematisk. Molte kommer på etterskudd, da hun avsøker 

stubb systematisk men uten samme fremdrift som sin makker. Det meldes stand på Lux, 

når fører er på vei opp til hunden letter rapphønskull presist foran hunden, det skytes og 

Lux er komplett rolig i oppfulgt og skudd, utreder og apporterer korrekt utlagt rapphøne. 

Like etter vi har startet slippet igjen, finnes Molte i stand i kanten på skog, Lux kommer 

inn fra siden og sekunderer. Begge løser ut og går inn i skogen i hver sin retning, Molte 

støkker rapphøns og er rolig på tilrop.    

 

P Respect: 9 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering, 3 poeng på viltfinnerevne, 8 poeng 

på fuglebehandling. Totalt: 26 poeng. 

B Molte: 6 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering, -8 poeng på fuglebehandling. Totalt: 

4 poeng. 

3. slipp: SV Minken av Røssmyra - KV Haugtuns DPB Enja 

Det veksles om føringen innledningsvis, Enja jakter stort sett bare langs kant og Minken 

jakter både stubb og kant. Utover i slippet blir Enja egenrådig og Minken mister noe av 

intensiteten.  

 

SV Minken: 5 poeng på jaktlyst, 5 poeng på reviering. Totalt: 10 poeng. 

KV Enja: 7 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering. Totalt: 11 poeng. 

4. slipp: GS Hurra Fjellets Bell-Bell - KLM Cara 

Bell-Bell fører slippet med større format og intensitet, begge kunne med fordel tatt mer 

for seg av det anviste terreng både langs kant og på stubb.  

 

GS Bell-Bell: 4 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering. Totalt: 8 poeng. 

KLM Cara: 3 poeng på jaktlyst, 3 poeng på reviering. Totalt: 6 poeng. 

5. slipp: IS Skrimfjellets Odin - P Fn Isa 

Isa legger seg straks ut i søk langs kant og mangler terrengdekning på stubb, Odin jakter 

både kant og stubb men mangler intensitet og format.  

 

IS Odin: 4 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering. Totalt: 8 poeng. 

P Isa: 7 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering. Totalt: 11 poeng. 

 

6. slipp: ES Hågakollens Sylvette - KV Rampens NA Garmin. 

Sylvette fører slippet og jakter systematisk og bevisst det anviste terreng foran Garmin 

som også går godt men som ikke dekker terrenget like systematisk. Vi ser rapphøne 

lander i område som Sylvette er på vei inn i, Sylvette fester stand langs kant, før fører er 

på skuddhold, letter rapphøne noe til siden og Sylvett blir noe urolig i oppflukt. Utover i 

slippet har hundene gjentatte sjanser på fugl uten å lykkes.  

 



ES Sylvette: 9 poeng på jaktlyst, 9 poeng på reviering, 3 poeng på viltfinnerevne, 2 poeng 

på fuglebehandling, -2 disk. regelbrudd, Totalt: 21 poeng. 

KV Garmin: 6 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering, -7 poeng på viltfinnerevne. Totalt: 

5 poeng 

 

7. slipp: KLM Cora - GS Buskogens Trixi 

Trixi fører slippet med noe større format og høyere intensitet, begge kunne tatt mer for 

seg av det anviste terreng både langs kant og på stubb. Trixi pådrar seg utover i slippet en 

resultatløs stand der hun går villig frem. Stand på Cora i tett kratt, går villig frem på ordre 

uten å presentere fugl, løser ut og støkker fasan på utsiden av kratt.  

 

KLM Cora: 2 poeng på jaktlyst, 2 poeng på reviering, -4 poeng på viltfinnerevne, Totalt: 

0 poeng. 

GS Trixi: 4 poeng på jaktlyst, 4 poeng på reviering, -4 poeng på viltfinnerevne. Totalt: 4 

poeng. 

8. slipp: Holmevass B Gilli – SV Hovdmyra’s Whole Lotta Yoko 

Gilli fører slippet gjennom med større format og høyere intensitet enn Yoko.    

 

B Gilli: 6 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering, Totalt: 12 poeng. 

SV Yoko: 5 poeng på jaktlyst, 5 poeng på reviering, Totalt: 10 poeng. 

9. slipp: ES Totti  - GS Trixi 

Hundene får tildelt en stor stubb mark, der begge viser erfarent lavlandssøk med Totti i 

føringen med noe større format og bedre systematikk. Begge har sjanse på fugl som letter 

fra område hvor begge befinner seg, utover i slippet finnes Trixi i stilfull stand, går villig 

frem på ordre uten å presentere fugl, slår tilbake og ned på vinden og støkker rapphøns – 

roes.   

 

ES Totti : 9 poeng på jaktlyst, 9 poeng på reviering, -7 poeng på viltfinnerevne Totalt: 11 

poeng. 

GS Trixi: 8 poeng på jaktlyst, 8 poeng på reviering, -9 poeng på viltfinnerevne Totalt: 7 

poeng. 

10. slipp: KV Stallogaisas Tell - IS Bjerkaasens BK-Triac 

Nok et slip der begge hundene viser systematikk og erfarent lavlandssøk i høy fart og fin 

stil, der det veksles om føringen gjennom slippet. Fasan letter i kanten på åpnet jorde uten 

at vi kan bedømme situasjonen. Triac tar stand inne i hage langs steingjerde, går frem til 

ny stand, reiser villig og presist rapphøne og er noe urolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer utlagt fugl korrekt. 



Like etterpå ser vi at Triac tar stand langs siv-kant, Tell respekterer ikke makkers stand 

og går forbi og tar selvstendig stand, begge går på uten at det presenteres fugl, like etterpå 

letter fasan fra samme område hvor hundene har stått. Utover i slippet har hundene 

gjentatt sjanser på både fasan og rapphøns som de dessverre ikke makter å utnytte.     

 

KV Tell: 8 poeng på jaktlyst, 8 poeng på reviering, -10 poeng på viltfinnerevne, -2 disk. 

regelbrudd Totalt: 4 poeng. 

IS Triac: 8 poeng på jaktlyst, 8 poeng på reviering, -3 viltfinnerevne, 8 poeng på 

fuglebehandling, -2 disk. regelbrudd. Totalt: 19 poeng. 

 

11. slipp: B Orreskogens B Maia - SV Hovdmyras Tumbling Dice 

Begge starter ut i meget høy fart med Maia i føringen da hun jakter både kant og stubb, 

Dice er mest opptatt av å avsøke kantsoner og lar stubbmark ligge urørt. Begge har sjanse 

på fugl da det letter en rapphøne fra område hvor begge hundene befinner seg.  

B Maia: 8 poeng på jaktlyst, 8 poeng på reviering, -2 poeng på viltfinnerevne Totalt: 14 

poeng. 

SV Dice: 9 poeng på jaktlyst, 5 poeng på reviering, -2 poeng på viltfinnerevne Totalt: 12 

poeng. 

12. slipp: KLM Lokkebergets Igor - P Oterbekkens Moody Blues 

Moody B fører slippet med større format og bedre kontinuitet, vi ser at Igor tar stand midt 

på åpen stubbmark, når fører er på vei frem til hunden letter stort rapphønskull presist 

foran Igor som dessverre går uhemmet etter i oppflukt, det skytes ikke i denne 

situasjonen. Utover i slippet går Igor med høyere fart og større format enn hva han gjorde 

i starten på slippet, Moody B jakter erfarent langs kant og får mye terreng med seg og er 

klart i føringen. 

KLM Igor. 6 poeng på jaktlyst, 6 poeng på reviering, 7 poeng på viltfinnerevne, 2 poeng 

på fuglebehandling, -2 poeng på disk. regelbrudd. Totalt: 19 poeng  

P Moody B: 8 poeng på jaktlyst, 7 poeng på reviering, -6 poeng på viltfinnerevne Totalt: 

9 poeng. 

 



 
 

NM Lag lavland er over og etter endt dag har vi denne rekkefølgen:  

Nr. 1 Pointer      46 poeng  

Nr. 2 Engelsk Setter     45 poeng  

Nr. 3 Irsk Setter     35 poeng  

Nr. 4 Strihåret Vorsteh    32 poeng 

Nr. 5 Breton      30 poeng 

Nr. 6 Kleine Münster     25 poeng  

Nr. 7 Korthåret Vorsteh    20 poeng 

Nr:8 Gordon Setter     19 poeng 

 

Individuell plassering: 

Nr. 1 Pointer Ohlsmyrens P Respect 26 poeng –  6. Championatpoeng. 

Nr.2 Irsk Setter Bjerkaasens BK-Triac 19 poeng– 5. Championatpoeng. 

 

Arild Skeivik og Stein H Østerli takker for tilliten til å få dømme NM-Lag Lavland 2013. 

Vi takker deltakerne for en hyggelig og spennende dag med gode hunder og sporty 

deltakere. En stor gratulasjon til Pointer laget og de øvrige premierte. 

 

Stein H Østerli & Arild Skeivik. 


