
Dreiebok NM-FINALE Lavland 

Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 

 
Terreng :  VAHR 

Dommere :  Robert Colbjørnsen og Terje Tvedt 

 

VÆRMELDING med UTSIKTER : 

Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble 

betenkt. Imidlertid klarte vi å bruke såpass tid på en langt opprop, nødvendig 

avfotografering samt transport til terrenget at regnet hadde passert. Utover dagen 

sprakk skydekket, og solen kom frem. Riktig trivelig ble det, og forholdene virket å være 

helt greie for hundene.  

 

 
 
Følgende var kvalifisert og møtte til start : 

IS  Imingens Lk Non Stop   Jørgensen, Stein  

ES  Tiurskogen's Elvis     Sageland, Tor Bernad 

ES  Flørli's Miss Tallulah    Torkelsen Morten  

ES  Hågakollen's Vixen     Kleppang, Yngve  

ES  Sørbølfjellet's Luca    Sjurseth, Siri 

KV  Sagåsen's Mira     Madsen, John Halvor 

ES  Rampen's Vip     Hagen, Terje 

KV  Rampen's Na's Garmin    Andersen, Marion Violet 

ES  Sletthallens Jackpot    Slommerud, Erik 

P  Fn Isa      Nygard, Finn Holm 

P  Ohlsmyrens Whiter Shade Of Pale Jonassen, Cato 

IS  J-Kira Av Kjerringholm    Mørk, Knut 

B  Holmevass B Gilli     Abel-Lunde, Arne 

IS  Rosenlia's Shadow     Berntsen, Arnfinn 

IS  Era Baghera Av Kjerringholm   Haukaas, Elisabeth 

IS  " U S " Jessie James    Barkhall , Knut Mathias 

ES  Vuoma's Fresia Av Raisa    Berntsen, Terje 

ES  Lemmy      Kongsdal, Arne 

 



1. Runde, 15 minutter. 

 

1. Slipp IS Non Stop mot ES Elvis. 

Elvis tar føringen på sin meget gode reviering fra første sekund mot Non Stop som i 

starten er mest opptatt av kant. Etter hver utligner dette seg og Non Stop overtar 

med et meget godt søk hvor både kant og stubb blir avsøkt. 

Non Stop over Elvis. 

 

2. Slipp ES Tallulah mot ES Vixen. 

Her er det ingen nøling fra noen av hundene, og fart og intensitet er slik vi ønsker det. 

Vixen fører slippet på sin noe bedre reviering. Stand på Vixen, på ordre reiser han kort 

og presist rapphøne, og er helt rolig i oppflukt og skudd. Han utreder og apporterer 

erfarent. Senere støkker begge hundene rapphøns og forfølger. 

Begge utgår 

 

3. Slipp KV Mira mot ES Luca. 

Luca tar straks føringen, går meget godt på kant men kunne vært mer systematisk på 

stubb, mot Mira som har en noe tung aksjon og derfor tidvis blir liggende bak Luca i 

terrenget.  Stand på Mira, på ordre går hun villig på uten å presentere fugl. Hun 

fortsetter fremover, og Luca kommer inn i samme området og fester stand. På ordre 

reiser hun villig og presist fasan, og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 

apporterer greit.  

Luca videre, Mira utgår. 

  

Rangering : 

Luca m/fugl 

Non Stop, Elvis 

 

4. Slipp KV Garmin mot ES Vip. 

Garmin tar føringen på bedre systematikk i søket mot Vip som tidvis blir noe borte i 

starten. Vi ser Garmin feste stand, på ordre går han kjapt og villig frem og tar fasan på 

bakken. Fester senere ny stand, går frem i flere omganger uten å presentere fugl. Vip 

finnes i stand, går villig frem på ordre og reiser presist fasan, er helt rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder, men vil dessverre ikke apportere. 

Garmin videre, Vip utgår. Garmin har tid til gode. 

 

Rangering : 

Luca m/fugl og reis 

Non Stop, Elvis. (Garmin har tid tilgode) 

 



5. Slipp P Isa mot ES Jackpot. 

Jackpot tar føringen og går glimrende mot Isa som blir liggende noe bak starten. 

Senere går begge meget godt der både kant og stubb avsøkes erfarent. Vi ser begge 

hundene forsvinne inn i tett kjerr, og etter en stund finnes de i felles stand. På ordre 

reiser begge presist, djervt og uten nøling fasan, og de er komplett rolig i oppflukt og 

skudd. Begge utreder og apporterer korrekt. 

Jackpot over Isa. 

 

Rangering : 

Jackpot m/fugl og reis 

Luca m/fugl og reis 

Isa m/fugl og reis 

Non Stop, Elvis. (Garmin har tid til gode) 

 

6. Slipp P Shade of Pale mot IS Kira. 

Pale tar umiddelbart føringen, han går meget godt og både kant og stubb dekkes 

glimrende, mot Kira som blir noe uforutsigbar i første del av slippet. Dette fikser hun 

etter hvert, og begge avslutter meget godt. 

Shade of Pale over Kira. 

 

Rangering : 

Jackpot m/fugl og reis 

Luca m/fugl og reis 

Isa m/fugl og reis 

Shade of Pale, Non Stop, Elvis, Kira. (Garmin har tid til gode) 

 

7. Slipp B Gilli mot IS Shadow. 

Begge jakter fra starten av meget erfarent både i kant og stubb. Utover i slippet får 

Shadow overtaket på grunn av noe bedre terrengdekning. Shadow apporterer fasan som 

blir tatt på bakken. 

Shadow over Gilli. 

Rangering: 

Jackpot m/fugl og reis 

Luca m/fugl og reis 

Isa m/fugl og reis 

Shade of Pale, Non Stop, Elvis, Shadow, Kira, Gilli. (Garmin har tid til gode) 

 



8. Slipp IS Era mot IS Jessie 

Begge drar til med fullt trøkk fra starten av, Era fører slippet med sin erfarne 

terrengdekning. Jessie støkker rapphøns og forfølger. Jessie utgår. 

Garmin har tid til gode, og han settes på. 

 

IS Era mot KV Garmin. 

Kort etter slipp går begge hundene i skogen. Era kommer tilbake etter kort tid og går 

nå meget godt i det terrenget hun får tildelt. Under innkalling dukker Garmin opp, og 

han har med seg en god og varm rapphøne. Vi kan mene og tro mye om hva Garmin har 

drevet med, men det er udiskutabelt at han har vært borte tilnærmet hele slippet. Han 

har også dradd med seg en del minus fra tidligere, og må dessverre utgå. 

Era er med videre etter å ha gjort en meget god jobb søksmessig, men hun har samtidig 

hatt sjanser på fugl.  

 

Rangering : 

Jackpot m/fugl og reis 

Luca m/fugl og reis 

Isa m/fugl og reis 

Shade of Pale, Non Stop, Elvis, Shadow, Kira, Gilli, Era. 
 

 

9. Slipp ES Fresia mot ES Lemmy. 

Begge har fart og intensitet i orden, og de veksler om føringen. De er begge mest 

interessert i kant, og de kunne begge utnyttet biotopen bedre. Lemmy er den som 

mot slutten av slippet viser oss den beste terrengdekningen, og han vinner slippet. 

  

 

Vi har følgende rangering etter første runde : 

ES Jackpot m/fugl og reis 

ES Luca m/fugl og reis 

P Isa m/fugl og reis 

P Shade of Pale,  

IS Non Stop,  

ES Elvis,  

IS Shadow,  

IS Kira,  

ES Lemmy, 

ES Fresia 

B Gilli - sjanse 

IS Era - sjanser 

 

Følgende hunder utgår : 

ES Tallulah, ES Vixen, KV Mira, ES Vip, KV Garmin, IS Jessie 

 



Vi har 12 hunder på listen, og kjører disse ut i 2. runde. 

Oppsett 2. runde : 

IS Non Stop - ES Luca 

ES Elvis  - ES Jackpot 

P Isa   - P Shade of Pale 

IS Kira  - B Gilli 

IS Shadow  - ES Fresia 

IS Era  - ES Lemmy 

 

2. Runde, 15 minutter. 

 

10. Slipp IS Non Stop mot ES Luca. 

Begge går glimrende, både stubb og kant dekkes utmerket, og de veksler om føringen. 

Rapphøne letter i området der Non Stop befinner seg. Non Stop fester kort tid etter 

stand, men kan ikke presentere fugl i den situasjonen. Senere finnes hundene i felles 

stand. Da vi ikke har sett inngangen til standen for noen av hundene lar vi de reise 

sammen. Begge reiser fasan i to omganger, Non Stop går først kontrollert frem til ny 

stand, reiser så villig og presist på ordre, Luca går raskt frem til ny stand, reiser så 

villig og presist sammen med makker. Begge er rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder 

greit, Non Stop apporterer ok. Senere trakker partiet opp rapphøne. 

Luca over Non Stop  

 

Rangering : 

Luca m/2 fugl og 2 reis, 2 sjanser 

Non Stop m/fugl og reis, 2 sjanser, 1 tomstand 

 

11. Slipp  ES Elvis mot ES Jackpot. 

Begge går fra starten av glimrende, og de veksler om føringen. Flere fasaner kommer 

fra området der hundene befinner seg og de forfølges frisk av begge hundene. Begge 

utgår. 

 

12. Slipp  P Isa mot P Shade of Pale. 

Her tråkkes det til fra starten av, kraftfull aksjon og høy intensitet fra første sekund. 

Kort etter slipp meldes det stand på Isa. På ordre reiser hun villig og presist fasan, og 

er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Det glimrende søket til Isa fører til 

en ny stand, og vi får en reprise på tidligere fuglearbeid, helt perfekt. Mot slutten av 

slippet finnes hun i stand for tredje gang. Denne gangen får hun ikke vist reis da 

makker kommer til, går forbi og tar opp fuglen. Isa er igjen helt rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder prima. Shade of Pale utgår. 

 

Rangering : 

Isa m/4 fugl og 3 reis 

Luca m/2 fugl og 2 reis, 2 sjanser 

Non Stop m/fugl og reis, 2 sjanser, 1 tomstand 

 



 

13. Slipp IS Kira mot B Gilli 

Begge starter noe usystematisk. Gilli fører imidlertid slippet på sin bedre 

terrengdekning. Vi ser Gilli markere for så å fortsette over kant. Gilli finnes i stand, 

når fører kommer til letter fasan presist foran Gilli som er helt rolig i oppflukt og 

skudd. Gilli utreder og apporterer ok. Kira støkker fasan og er rolig. Senere ha Kira en 

stand uten resultat. Gilli finnes igjen i stand, fasan letter presist foran Gilli som igjen 

er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. 

Kira er nå slått to ganger i fugl og har samtidig hatt sin sjanse. Kira utgår. 

 

Rangering : 

Isa m/4 fugl og 3 reis 

Luca m/2 fugl og 2 reis, 2 sjanser 

Gilli m/2 fugl, 2 sjanser 

Non Stop m/fugl og reis, 2 sjanser, 1 tomstand 

 

 

14. Slipp IS Shadow mot ES Fresia. 

Shadow tar føringen fra starten av og går meget godt mot Fresia som tidvis er noe 

uforutsigbar og åpen. Under innkalling meldes stand på Fresia i skog. Fresia avanserer 

raskt frem på gjentagende ordre fra fører, det skytes men dommer kan dessverre ikke 

observere fugl i denne situasjonen. 

Shadow over Fresia.  

    

Rangering : 

Isa m/4 fugl og 3 reis 

Luca m/2 fugl og 2 reis, 2 sjanser 

Gilli m/2 fugl, 2 sjanser 

Non Stop m/fugl og reis, 2 sjanser, 1 tomstand 

Shadow 

Fresia 

 

15. Slipp IS Era mot ES Lemmy 

Kort etter slipp støkker Lemmy rapphøne og forfølger. Kort etter lette ny rapphøne 

fra området. Fører til Lemmy har ikke fått med seg at hunden er ute, og har derfor 

latt den gå videre. For å understreke at han er utslått, så støkker Lemmy en gang til og 

forfølger igjen. 

Era har samtidig hatt sine sjanser og begge utgår. 

 

 



Med 6 hunder igjen på listen, velger vi å avslutte dagens NM-finale. 

  

Vi har da følgende premieliste ved finalen NM Lavland 2014 : 

 

1. Premie VK m/ Cacit NM-finale Lavland  
P  Fn Isa      Nygard, Finn Holm 

En glitrende søker, en eminent viltfinner og fantastisk fuglebehandler som har 

vært en vesentlig årsak til at det har vært en glede å dømme denne finalen. Hun 

har tatt vare på sine muligheter og går feilfri gjennom dagen. 

 

2. Premie VK NM-finale Lavland  
ES  Sørbølfjellet's Luca    Sjurseth, Siri 
Også en glitrende søker og viltfinner som i dag har bragt fugl for skudd to 

ganger. Hun har imidlertid også hatt noen sjanser, og får derfor ikke res.cacit i 

dag.  

 

3. Premie VK NM-finale Lavland  
B  Holmevass B Gilli    Abel-Lunde, Arne 

En meget god viltfinner som to ganger funnet sin fugl, men han fikk dessverre 

ikke vist reis. Han har i tillegg hatt noen sjanser pluss noe smårusk søksmessig. 

 

4. Premie VK NM-finale Lavland  
IS  Imingens Lk Non Stop  Jørgensen, Stein  
En meget solid søker med ett godkjent arbeid. Non Stop drar også med seg noen 

sjanser og en tomstand.  

 

 
 



Vi dommere takker for oss og for den tilliten som ble vist oss ved at vi fikk dømme 

denne finalen. Det som så ut til å bli en grå og våt dag, ble heldigvis etter vært en 

strålende dag.  

Etter Isa sitt glitrende andre slipp innså nok resten av deltakerne at det nå ville bli en 

kamp om sølvmedaljen. 

At vi til slutt fikk fire på premielisten må vi si oss fornøyd med. 

Vi takker samtidig kjentmenn, fotograf og deltakere for en trivelig dag, og for at de 

hele tiden beholdt en positiv og flott tone innad i partiet.   

 

 

 

_________________     ________________ 

Robert Colbjørnsen     Terje Tvedt 

 

 


