
DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 
 

 

Startrekkefølge 

1. slipp: B Tromsørypa’s Ad Tim – KV Markusfjellet’s Gdf Raipas 

2. slipp: P Skipsfjordhøna’s C Bolt – IS US Nokia 

3. slipp: ES Ildfoten’s L-Yukon – SV Tareskogens Jago 

4. slipp: GS Klettkovens Shira – B Kattuglas Buster 

5. slipp: IS Follsjøen’s Emilie – KV Haugtun’s Ffb Shock 

6. slipp: SV Gressfjellets Nemi – GS Bjørklitoppens Madonna 

7. slipp: B Raunakkens Cox – ES Slottvidda’s I M Ramses 

8. slipp: P Pointnic’s E I Point – SV Speldraget’s F Golddigger 

9. slipp: KV Årdalen’s Revolution – B Reisavannet’s Ja-Kaos 

10. slipp: GS Egon – ES General Sniff av Skåpleinun 

11. slipp: P Joker – IS G-Tjikkom av Miessevárri 

 

 

 
 

 

 

 

 
Terreng Skogvoll. Slipptid 20 minutter. 

 

 

1. slipp:  B Tromsørypa’s  Ad  Tim  (utenfor  konkurranse)  –  KV  Markusfjellet’s  

Gdf Raipas 

Hundene får tildelt et åpent terreng med tett bjørkebiotop langs ei elv, Tim fører slippet 

med bedre terrengdekning og systematikk, Raipas legger seg langt ut på vinden, krysser 

over en stor flate og inn i tett vegetasjon, Tim drar også inn i tett bjørkebiotop. Begge 

hundene tar stand samtidig på hver sin kant av terrenget, når vi er på skuddhold går 

Raipas villig frem på kommando til ny stand, før fører får gitt ny reisingsordre letter 

rype noe til siden for Raipas som er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 



korrekt. 

Tim har også fuglearbeid, men han er utenfor konkurranse. 

 
KV Raipas: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 6 

Viltfinnerevne 5 

Fuglebehandling 7 

Totalsum 26 

  

2. slipp: P Skipsfjordhøna’s C Bolt – IS US Nokia 

Bolt fører slippet med høyere intensitet og større format, noe ensidig terrengdekning på 

begge. Nokia er mer grundig i starten på slippet i tett vegetasjon, Bolt tar stand, justerer 

seg og løser selvstendig ut. Slår lengre frem i biotopen og tar ny stand, går villig frem på 

kommando uten å presentere fugl. Nokia kommer til i samme område og tar stand, reiser 

enkeltrype villig og presist og er komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

korrekt. Senere nytt komplett f.arb på Nokia. Utover i slippet observeres det rype i luften 

to ganger der Bolt jager etter. 

 
P Bolt 

Jaktlyst 7 poeng 

Reviering 5 

Viltfinnerevne -10 

Fuglebehandling -2 

Totalsum 0 
 

IS Nokia: 

Jaktlyst 6 poeng 

Reviering 5 

Viltfinnerevne 4 

Fuglebehandling 10 

Totalsum 25 

 

 

 

 

3. slipp: ES Ildfoten’s L-Yukon – Tareskogens Jago 

Begge legger opp til et stort søk langt ei elv med tett bjørkebiotop, Jago tar stand langt 

fremme i terrenget og vi har sett Yukon forsvinne inn i samme område. Når vi kommer 

frem til Jago går han villig frem uten resultat, Yukon kommer i søk inn fra siden like 

etterpå. Utover i slippet dekker de terrenget i høy fart, flott stil og aksjon, i god kontakt 

med fører. 

 
ES Ildfoten’s L-Yukon: 

Jaktlyst 9 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne - 

Fuglebehandling - 

Totalsum 16 

 

SV Tareskogens Jago: 

Jaktlyst 9 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne - 



Fuglebehandling - 

Totalsum 16 



4. slipp: GS Klettkovens Shira – B Kattuglas Buster 

Shira åpner litt forsiktig i medvind, går seg etterhvert godt opp søksmessig. Legger seg ut 

på vinden og får godt med seg av det anviste terreng. Tar stand langs bekkefar, når fører 

kommer til i situasjonen reiser Shira villig og presist ryper og er komplett rolig i oppflukt 

og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Vi ser Shira går over en kant, når vi kommer til 

ser vi Shira i en noe usikker stand, når fører kommer til og gir reisingsordre, slår Shira ut 

til venstre side og rype letter særdeles upresist i forhold til der hun tok stand, det skytes 

men situasjonen underkjennes pga. ikke kontakt med rype. Buster har et flott slag i 

starten på slippet, etterpå og utover i slippet ser vi ikke noe mer til han. 

 
GS Klettkovens Shira: 

Jaktlyst 6 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne 2 

Fuglebehandling 10 

Totalsum 25 
 

B Kattuglas Buster: 

Jaktlyst 5 poeng 

Reviering 2 

Viltfinnerevne -8 

Fuglebehandling - 

Totalsum -1 

 

 

 

5. slipp: IS Follsjøen’s Emilie – KV Haugtun’s Ffb Shock 

Rett etter start drar Emilie over en kant og forsvinner ut av syne, når vi kommer lengre 

frem i terrenget ser vi Emilie i stand, hun går villig frem på kommando uten å presentere 

fugl. Utover i slippet revierer Emilie terrenget best og har større format, Shock blir noe 

åpen. Shock støkker ryper i område der begge hundene befinner seg, Shock forholder seg 

rolig i situasjonen. 

 
IS Follsjøen’s Emilie: 

Jaktlyst 7 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne -2 

Fuglebehandling - 

Totalsum 12 
 

KV Haugtun’s Ffb Shock: 

Jaktlyst 7 poeng 

Reviering 6 

Viltfinnerevne -3 

Fuglebehandling - 

Totalsum 10 



6. slipp: SV Gressfjellets Nemi – GS Bjørklitoppens Madonna 

To hunder som tar godt for seg av det anviste terrenget i både bredde og dybde, begge 

pådrar seg hver sin resultatløse stand i samme område. Madonna legger seg langt ut i 

medvind og fester stand i kanten på bjørkeskogen, mens fører er på vei frem justerer hun 

til ny stand. Reiser enkeltrype villig og presist og er komplett rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder og apporterer korrekt. 

 
SV Gressfjellets Nemi: 

Jaktlyst 7 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne -4 

Fuglebehandling - 

Totalsum 10 
 

GS Bjørklitoppens Madonna: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne 5 

Fuglebehandling 10 

Totalsum 30 

 

 

 

7. slipp: B Raunakkens Cox – ES Slottvidda’s I M Ramses 

Det veksles om føringen innledningsvis, utover slippet i medvind overtar Ramses 

føringen pga. bedre reviering. Det meldes stand på Ramses, når fører og dommer kommer 

til i situasjonen går han villig frem uten resultat. Cox legger seg langt ut i sidevind, tar 

stand på ytterkant av anvist terreng, fører kommer til, Cox går på og det skytes uten at 

dommer ser fugl. Like etterpå ny stand på Cox, rype letter presist foran Cox som er 

komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. 

 
B Raunakkens Cox: 

 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 6 

Viltfinnerevne 5 

Fuglebehandling 8 

Totalsum 27 

 

ES Slottvidda’s I M Ramses: 
 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne -2 

Fuglebehandling - 

Totalsum 13 



8. slipp: P Pointnic’s E I Point – SV Speldraget’s F Golddigger 

Golddigger revierer terrenget best i starten på slippet, Point slår ut til venstre langs ei elv 

med tett biotop, når han kommer tilbake slår Point fremover i terrenget - fører melder 

stand. Når vi er på vei opp i situasjonen ser vi at Golddigger sekunderer Point fra siden. 

Point går villig frem på kommando og reiser presist enkeltrype, komplett rolig i oppflukt 

og skudd. Utreder og apporterer korrekt. 

 
P Pointnic’s E I Point: 

 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne 5 

Fuglebehandling 10 

Totalsum 30 

 

SV Speldraget’s F Golddigger: 
 

Jaktlyst 7 poeng 

Reviering 8 

Viltfinnerevne -4 

Fuglebehandling - 

Totalsum 11 

 

 

 

9. slipp: KV Årdalen’s Revolution – B Reisavannet’s Ja-Kaos 

Ja-Kaos fører slippet med større format og høyere intensitet, Revolution blir noe 

ineffektiv i starten på slippet. Det meldes stand på Ja-Kaos, når fører kommer til letter 

rype presist foran, det skytes og Ja-Kaos er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder 

og apporterer korrekt. Kort tid etterpå meldes det stand på Revolution som står et godt 

stykke fremme i terrenget. Når vi kommer frem ser dommer rype løpe unna på bakken, 

Revolution går noe forsiktig frem i flere omganger til ny stand, enkeltrype letter presist 

foran det skytes og Revolution er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 

apporterer korrekt. 

 
KV Årdalen’s Revolution: 

Jaktlyst 6 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne 1 

Fuglebehandling 8 

Totalsum 22 
 

B Reisavannet’s Ja-Kaos: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne 1 

Fuglebehandling 8 

Totalsum 24 



10. slipp: GS Egon – ES General Sniff av Skåpleinun 

I medvind og åpent terreng med spredt bjørkebiotop veksler hundene om føringen. Egon 

går stort og noe usystematisk, General Sniff kunne godt tatt mer for seg i dybden og hatt 

bedre kontinuitet. Egon støkker rype langt ute og er rolig. 

 
GS Egon: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 4 

Viltfinnerevne -3 

Fuglebehandling - 

Totalsum 9 
 

ES General Sniff av Skåpleinun: 

Jaktlyst 6 poeng 

Reviering 6 

Viltfinnerevne -1 

Fuglebehandling - 

Totalsum 11 

 

 

 

 
 

11. slipp: P Joker – IS G-Tjikkom av Miessevárri 

I medvind og åpent terreng veksler hundene om føringen, begge går meget godt. Utover i 

slippet tar Tjikkom føringen pga. bedre reviering. Det letter ryper fra område der Joker 

befinner seg uten at vi kan bedømme situasjonen, Joker støkker like etterpå ryper i 

samme område og roes på kommando. 

 
P Joker: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 7 

Viltfinnerevne -3 

Fuglebehandling - 

Totalsum 12 
 

IS G-Tjikkom av Miessevárri: 

Jaktlyst 8 poeng 

Reviering 8 

Viltfinnerevne -2 

Fuglebehandling - 

Totalsum 14 



 

NM Lag vinter 2015 er over og etter endt dag har vi følgende rekkefølge: 
 

Nr. 1 Gordon Setter 64 poeng 

Nr. 2 Korthåret Vorsteh 58 poeng 

Nr. 3 Irsk Setter 51 poeng 

Nr. 4 Breton 50 poeng 

Nr. 5 Pointer 42 poeng 

Nr. 6 Engelsk Setter 40 poeng 

Nr. 7 Strihåret Vorsteh 37 poeng 
 

 
 

Individuell plassering: 
 

Nr.1 GS Bjørklitoppens Madonna 30 poeng - 6. Championatpoeng. 

Nr.1 P Pointnic’s E I Point 30 poeng - 6. Championatpoeng. 

Nr.3 B Raunakkens Cox 27 poeng - 4. Championatpoeng. 
 

Nr.4 Markusfjellet’s Raipas 26 poeng - 3. Championatpoeng. 
 

Nr.5 IS “US” Nokia 25 poeng - 2. Championatpoeng. 
 

Nr.5 Klettkovens Shira 25 poeng - 2. Championatpoeng. 

 

 

Arild Skeivik og Per Olai Stømner takker for tilliten ved å få dømme NM-Lag Vinter 

2015. Vi takker deltakerne for en hyggelig og spennende dag med gode hunder og sporty 

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

 

Per Olai Stømner & Arild Skeivik. 


