
  

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 
 

 

Terreng "Skollrudsfjellet".  

Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. 

 

 

 

Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på lørdag: 

 

GS Klettkovens Shira    Jim Pedersen 

SV Kragborg Chivas    Andreas Due 

IS Balbergkampens Elle-Melle    Asgeir Bjørklund 

IS Fjellstårsas Pm Fenris     Terje Negard 

IS Røde hunders Mi-Rakel    Jørn Presterudstuen 

ES  Sørbølfjellet's Zizou   Tord Erik Lien 

ES  Skinnalias Xh    Jan Terje Haugen 

IS  Bjerkaasen's Et-Erte Berte    Elisabeth Haukaas Bjerke 

ES  Løvenskarets Birk    Roald Artnsen 

ES  Rampen's Vip    Terje Hagen 

B  Orreskogen's B-Røm    Morten Tidemann 

P  Vakkerdalen's Mi    Torfinn Stenersen 

GS  Rypedalen's Biff    Kate Haugsvær 

IS  J-Tyfon Av Kjerring    Randi Halvorsen 

IS  Neadalens Super-Bello    Frank Robert Brekke 

IS Bjerkaasen's Bk-Triac    Asgeir Bjerke 

ES  Klekkenhavnas Next To Noone   Jan Terje Haugen (eier Steen Blach Sørensen) 

ES  Slottvidda's IM Pia    Jan Strickert Samdal 

IS  Kastellhagen's Artemis Ilva    Jørn Presterudstuen 

GS Mountaineer's Henke Larsson   Roland Strige 

  

Nesten vindstille, høy temperatur og full sol utfordret hundene maksimalt. Det har vist seg gjennom helgen at 

rypene sitter høyt og gjerne på barrabber og vi velger derfor en rute gjennom terrenget slik at vi får disse 

biotopene med oss.  

 



1 runde, slipptid 15 minutter:  
 

 

 

1 slipp; GS Shira - SV Chivas. Hundene virker umotiverte og bruker noe tid på å komme i gang. Chivas 

jakter da konsentrert, men mangler format og søksopplegget blir for «trangt». Shira har et noe uforutsigbart 

søksopplegg med noen gode slag innimellom. Ingen av hundene klarer å holde det nivået vi forlanger i denne 

konkurransen og begge utgår. 

 

 2. slipp: IS Elle Melle – IS Fenris. Fenris tar føringen innledningsvis, men blir åpen og perifer utover i 

slippet. Elle Melle jakter med høy intensitet, og fornuftig bruk av vind og biotoper. Vi får et signal om at 

forholdene er meget vanskelige i dag da det letter fugl i to omganger i områder hundene har gjennomsøkt. 

Fenris har totalt for dårlig terrengdekning og utgår.  

 

Rangering: IS Elle Melle to sjanser på fugl. 

 

3. slipp: IS Mi-Rakel – ES Zizou: I et småkupert område jakter begge hundene konsentrert, med høy 

intensitet og ypperlig terrengdekning. Det er lite som skiller disse hundene, men Mi-Rakel har litt større 

bredde enn Zizou og settes over: 

 

Rangering: IS Mirakel, ES Zizou, IS Elle Melle to sjanser på fugl. 

 

 

 

 

4.slipp: ES Xh –IS Erte Berte: Her tar Erte Berte umiddelbart føringen og jakter glimrende. Hun er 

systematisk og forutsigbar i godt samarbeid med fører. Sees i stilfull stand, går villig på når fører kommer til 

uten at vi observerer fugl. Xh åpner friskt, men mister inspirasjonen utover i slippet og utgår. 

Slipp 1 Slipp 2 Slipp 3 

      Slipp 4 

Stilfull stand på Erte Berte, dessverre uten resultat 

http://nesk.no/filer/bilder/jaktprover/2015/slipp2.jpeg


Rangering: IS Mirakel, ES Zizou, IS Erte Berte tomstand, IS Elle Melle to sjanser på fugl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

5. slipp: ES Vip – ES Birk: Vi får et område med tilsynelatende god oversikt, men med «drag» av tett 

vegetasjon der hundene lett blir borte. Vip er systematisk og bruker side/medvind på en effektiv måte i god 

kontakt. Birk blir ensidig og forsvinner etter hvert på høyre side. Mot slutten av slippet finnes han i stand i den 

retning han ble borte, avanserer villig fram uten at vi observerer fugl og går så ut i nytt søk. Vip over Birk som 

har for dårlig terrengdekning og han utgår. 

 

6. slipp: B Røm – P Mi: Begge åpner meget godt og systematisk. Får med seg terrenget i store slag i 

med/sidevind. Røm tar stand langt ute. Når fører kommer til reiser Røm ryper villig og presist og er rolig i 

oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Røm over i Mi. 

 

Rangering: B Røm fuglearbeid med reis, IS Mirakel, ES Vip, ES Zizou, IS Erte Berte tomstand, P Mi tap på 

fugl, IS Elle Melle to sjanser på fugl. 

Slipp 5 
Slipp 6 

Røm gjør seg klar til apport 



       

 

 

 

7 slipp: GS Biff – IS Tyfon: Tyfon virker skikkelig tent og tar føringen umiddelbart. Biff starter også 

energisk, men mister noe initiativ da han slår bakover. Rype sees sette seg foran oss i terrenget. Tyfon tar 

stand på denne og avanserer fram i etapper, men lykkes ikke å få «kontroll» og støkker. Tyfon respekterer i 

oppflukt. Tyfon fortsetter sitt meget energiske søk, mens Biff blir ineffektiv og klarer ikke å holde nødvendig 

nivå. Tyfon over Biff som utgår. 

 

8. slipp: IS Super Bello – IS Triac – ES Next to Noone. Like 

etter slipp støkker Super Bello rype og blir for urolig, Triac er i 

samme område, det letter en rype til umiddelbart foran Triac som 

respekterer. Ny makker til Triac blir ES Next to Noone. Begge 

hundene jakter konsentrert og energisk. Triac har noe høyere 

intensitet og noe større format og ligger over Next søksmessig. 

Begge jobber grundig i et tett vierkratt. Triac støkker rype som 

setter seg like foran Next. Han stivner i stilfull stand på denne, 

reiser presist og villig og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer korrekt. Next over Triac. 

 

Rangering: B Røm fuglearbeid med reis, ES Next fuglearbeid med 

reis og sjanse, IS Mirakel, ES Vip. ES Zizou, IS Erte Berte 

tomstand, IS Tyfon støkker rype, P Mi tap på fugl, IS Elle Melle to 

sjanser på fugl, IS Triac to støkk. 

 

 

 

 

 

 

 

9 slipp: ES Pia – IS Ilva. Vi er nå kommet høyt i terrenget og 

området er lettløpt og åpent. Begge hundene jakter glimrende,- flott 

systematikk, effektiv vindbruk og et format som er tilpasset anvist 

område. Ilva har litt større bredde enn Pia og vinner slippet på det. 

 

 

 

 

Slipp 7 Slipp 8 

Apporten gjennomført !!! 

      Slipp 9 



 

10 slipp: GS Henke Larson – IS Elle Melle: Elle Melle er nå ute i 2.runde: 

Henke Larson jakter innledningsvis meget godt med god reviering og 

terrengdekning. Mot slutten av slippet blir han noe åpen og overlater initiativet 

til Elle Melle som holder et høyt nivå og gjennomfører slippet på en meget 

god måte. Elle Melle over Henke Larson. 

 

 

 

Rangering etter runde 1: B Røm fuglearbeid med reis, ES Next fuglearbeid 

med reis og sjanse, IS Mirakel, IS Ilva, ES Pia, ES Vip. ES Zizou, IS Erte 

Berte tomstand, GS Henke Larsson, IS Tyfon støkker rype, P Mi tap på fugl, IS 

Elle Melle to sjanser på fugl. IS Triac støkker to ganger. 

 

 

 

 

 

Disse er ute av konkurransen: GS Shira, SV Chivas, IS Fenris, ES Xh, ES Birk, GS Biff, IS Super Bello.  

 

Været er upåklagelig for førerne som kan nyte lunsj i behagelig sommertemperatur, mens hundene sliter i 

varmen og vi er litt pessimistiske når andre runde tar til. 

 

Oppsett til runde 2 som blir 15 min. 

IS Mi-Rakel – IS Erte Berte 

ES Zizou – ES Vip 

B Røm – IS Tyfon 

P Mi – IS Triac 

ES Next – ES Pia 

IS Ilva – GS Henke Larsson 

 

11. slipp: IS Mi-Rakel – IS Erte Berte. To hunder som ikke lar seg hefte av varme eller antatte dårlige 

vitringsforhold. Det er en fornøyelse å gå bak disse hundene som viser oss glimrende søksegenskaper. Mi-

Rakel har litt større bredde i enkelte slag enn Erte Berte og vinner slippet. 

 

Rangering: IS Mi-Rakel, IS Erte Berte tomstand, IS Elle Melle to sjanser på fugl.  

 

 

 

 

 

 

Slipp 10 



12. slipp: ES Zizou – ES Vip. Nok et slipp med to prima hunder som holder oppvisning i medvindsøk og de 

kniver om føringen.  Zizou tar stilfull stand på høgre side. Når fører kommer til letter rype presist foran Zizou 

som er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning letter en rype før Zizou tar stand på gjennligger som reises 

villig og presist, rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Vi fortsetter framover og ryper letter foran 

begge hundene som forholder seg rolige. Mot slutten av slippet får Zizou nok et komplett fuglearbeid med 

reis. Zizou over Vip som nå har hatt tre muligheter og må forlate konkurransen. 

 

Rangering: ES Zizou 3 fuglearbeid et uten og to med reis, støkk, IS Mi-Rakel, IS Erte Berte tomstand, IS Elle 

Melle to sjanser på fugl.  

 

 
 

 

13 slipp: B Røm – IS Tyfon: Her jaktes det energisk og konsentrert fra første spark. Røm viser oss nå høy 

arbeidsmoral og et meget systematisk søksopplegg. Tar stilfull stand, går villig på uten å presentere fugl. Selv 

om Tyfon også holder et solid nivå blir han her slått av Røm på tross av hans tomstand. 

 

Rangering: ES Zizou 3 fuglearbeid et uten og to med reis, støkk, B Røm fuglearbeid med reis og tomstand, IS 

Mi-Rakel, IS Erte Berte tomstand, IS Tyfon støkk, IS Elle Melle to sjanser på fugl.  

 

 

14 slipp: P Mi – IS Triac. Mi drar ut i voldsom fart, 

men liker seg best på åpent myrområde på venstre 

side og «glemmer» helt biotopene på motsatt side. 

Blir ensidig og åpen. Triac derimot jakter også nå 

glimrende. Sees kaste seg inn i intens stand i tett 

vierkratt. Rype letter presist foran Triac når fører 

kommer til og Triac er rolig i oppflukt og skudd, 

utreder og apporterer korrekt. Triac over Mi som 

utgår. 

 

 

Rangering: ES Zizou 3 fuglearbeid et uten og to med 

reis, støkk, B Røm fuglearbeid med reis og tomstand, 

IS Triac fuglearbeid uten reis, to støkk, IS Mi-Rakel, 

IS Erte Berte tomstand, IS Tyfon støkk, IS Elle Melle 

to sjanser på fugl.  

 

 

15 slipp: ES Next – ES Pia. Pia tar føringen og jakter solid, men noe åpent. Next får med seg godt med terreng 

i starten, men blir noe ensidig i midtperioden. Det letter rype i anvist terreng. Pia over Next:  

 



Rangering: ES Zizou 3 fuglearbeid et uten og to med reis, støkk, B Røm fuglearbeid med reis og tomstand, ES 

Next fuglearbeid med reis og to sjanser, IS Triac fuglearbeid uten reis, to støkk, IS Mi-Rakel, IS Erte Berte 

tomstand, ES Pia sjanse, IS Tyfon støkk, IS Elle Melle to sjanser på fugl.  

 

16 slipp: IS Ilva – GS Henke Larson: To hunder som jakter erfarent og energisk i et åpent område med 

interessante småkoller. Ilva har noe bedre plan i søket og vinner slippet. 

 

Rangering: ES Zizou 3 fuglearbeid et uten og to med reis, støkk, B Røm fuglearbeid med reis og tomstand, ES 

Next fuglearbeid med reis to sjanser, IS Triac fuglearbeid uten reis, to støkk, IS Mi-Rakel, IS Ilva, IS Erte 

Berte (tomstand), GS Henke Larsson, ES Pia sjanse, IS Tyfon støkk, IS Elle Melle to sjanser på fugl.  

 

Med dette er dagens konkurranse over. De fleste hundene har hatt muligheter til å komme på 

premielisten.  

 

1.VK og vinner av Kiærprøven og Kiærrypa:  ES Sørbølfjellet's Zizou f/ Tord Erik Lien 

En glimrende jeger som på en meget vanskelig dag gir oss 3 flotte fuglesituasjoner. Han har 

også en ubenyttet sjanse. 

 

2.VK til B Orreskogens B Røm; f/ Morten Tidemann: Systematisk, energisk jeger med et flott 

fuglearbeid og en stand uten resultat. 

 

3.VK ES Klekkenhavnas Next To Noone f/Jan Terje Haugen (eier Steen Blach Sørensen) 

Next får en gyllen mulighet som han tar vare på på beste måte. Noe ensidig i siste slipp der det 

også er en ubenyttet mulighet.  

 

4.VK. IS Bjerkaasen's Bk-Triac f/ Asgeir Bjerke. Triac og Next har «gjort opp» seg imellom i 

første slipp og denne rekkefølgen beholdes også når konkurransen er over. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen takker prøveledelsen for at vi fikk lov til å oppleve meget gode 

hunder i et gedigent terreng. En vinnerklasse som vi husker lenge!! 

 

 

 

 
 

Et flott premiebord ventet de premierte på Pellestova. 
 

 

 

 
 

 
Bilder: Elisabeth Haukaas Bjerke og Odd Harald Sørbøen 


