
Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. 

 

  Hundens Navn:    Fører: 

 

1. ES Sletthallens Ranger    Fredrik Aalerud 

2. IS ”US” Tornado     Randi Halvorsen 

3. ES Sølenkletten`s Q    Tor E Plassgård 

4. KV Rampen`s Kbn Salza    Nina Smidtsrød 

5. ES Hågakollen`s Carmen    Bjørn Watle 

6. ES  Sletthallens Milli    Fredrik Aalerud 

7. ES  Langvella`s Pelle    Morten Berg 

8. ES  Vasslåtta`s Tell    Terje Hagen 

9. ES  Østheia`s Ducati    Stein H Østerli 

10. KV  Lierdalens Troll    Gustav H Larsen 

11. B Langvad`s Sabelle    Tom Middelhuis 

12. P Westpoint`s Emil    Øystein Johnsen 

13. IS Rødlien`s Fanta    Elin Dugstad 

14. KV  A-Senda     Jonny Aarestad 

15. KV Sogneexpressen`s Acp Tiara   Robert Brenden 

16. IS “US” Red Oks     Randi Schulze 

17. ES Vårhaugen`s Karon    Øyvind Holm 

18. SV Axelfjellets Pepita    Hans C Axelsen 

 

Første runde, 15.min. 

 

1. Slipp: Ranger mot Tornado.   

Begge hundene viser søk av stort format og meget god klasse, dekker kanter og stubb i 

høy fart og med god intensitet i god kontakt til sine førere. Tornado støkker fasan like 

ved skogkant og forholder seg rolig på førers tilrop. Ranger over Tornado. 

 

 Rangering: Ranger(makker støkk), Tornado/støkk 

 

2. Slipp: Q mot Salza. 

Q leder slippet gjennom, og dekker anvist terreng i store slag i noe tung aksjon. Salza 

holder dessverre ikke ønsket klassenivå og utgår. Vi registrerer en fasan i slippet, uten at 

Q blir belastet for denne.    

 

 Rangering: Q, Ranger (makkers støkk), Tornado (støkk). 

 

3. Slipp: Carmen mot Milli. 

Carmen tar straks føringen over Milli, begge hundene jakter erfarent i meget høy fart og 

med god intensitet. Milli forsvinner midtveis i slippet, men kommer tilbake innen rimelig 

tid. Carmen over Milli. 

 

 Rangering: Carmen, Q, Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado (støkk). 

 



4. Slipp: Pelle mot Tell. 

Begge legger straks opp til et erfarent lavlandssøk av meget høy klasse. Det jaktes bevisst 

på biotopen, og hele tiden i god kontakt med førerne. Tell har større intensitet enn Pelle, 

og vinner derfor slippet. Tell over Pelle. 

 

 Rangering: Tell, Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado 

(støkk). 

 

5.Slipp: Ducati mot Troll. 

Innledningsvis veksler de om føringen, begge jakter meget bevisst med prima 

terrengdekning i god kontakt. Finnes i felles stand side om side, på ordre reiser de hver 

sin rapphøne raskt og effektivt, det skytes og begge er komplett rolige i oppflukt og 

skudd. Utreder og apporterer korrekt. Kort tid etter finner vi på ny Troll i stilfull stand, 

reiser presist og villig rapphøns, det skytes, og Troll forholder seg helt rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder OK. Troll over Ducati. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl med reis, Ducati 1 x fugl m reis, slått på fugl, Tell,  

Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado (støkk). 

6. Slipp: Sabell mot Emil. 

Kort tid etter slipp tar Emil stilfull stand, går villig på i flere omganger og tar til slutt 

rapphøne. Begge legger seg ut på vinden og tar godt for seg av terrenget. Sabell får stand 

like foran en haug, reiser djervt og presist rapphønskull, og er komplett rolig i oppflukt 

og skudd, utreder og apporterer korrekt. Emil forsvinner mot slutten av slippet i tett skog, 

og kommer tilbake straks etter at slippet er slutt. Sabell over Emil. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl med reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, Sabell 1 x 

fugl m/reis, slått på fugl, Tell, Carmen, Pelle, Q, Emil1x fuglfinning, slått på fugl, 

Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado (støkk). 

 

7. Slipp: Fanta mot A-Senda. 

Begge legger opp til lavlandssøk av meget god klasse, Senda avsøker stubb meget 

fornuftig i høy intensitet, mens Fanta tar kantene i noe tyngre aksjon. Senda vinner 

slippet p.g.a større format og intensitet. A-Senda over Fanta. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, Sabell 1 x 

fugl m/reis, slått på fugl, Tell, Carmen, A-Senda, Pelle, Q, Fanta, Emil 1 fugl 

finning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado (støkk). 

 

8. Slipp: Tiara mot Red Oks. 

I meget høy fart og med prima intensitet, avsøker begge terrenget i store slag og i god 

kontakt med førerne. Red Oks har noe bedre terrengdekning og vinner derfor slippet 

foran Tiara. 

Red Oks over Tiara. 

 



 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, Sabell 1 x 

fugl m/reis, slått på fugl, Tell, Carmen, Red Oks, A-Senda, Pelle, Tiara, Q, Fanta, 

Emil   1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Milli, Tornado 

(støkk). 

 

9. Slipp: Karon mot Pepita: 5 Min 

Begge starter energisk, Pepita tar stilfull stand på åpen mark, går på selvstendig og 

presser opp fasan, utgår.  

 

Siden Ranger har gått til lunch blir Tornado satt på som ny makker til Karon. 

 

Karon mot Tornado (Tornado`s andre slipp): 10 min. 

Tornado fører slippet med bedre kontakt. Karon jobber inne i tett skog, vi kunne ønske å 

sett mer av han. Tornado over Karon.  

 

 Rangering etter første runde: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på 

fugl, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl, Tell, Carmen, Red Oks, A-Senda, Pelle, 

Tiara, Q, Fanta, Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Milli, 

Karon slått på fugl, Tornado (støkk). 

 

 

Følgende hunder utgår etter første runde: KV Salza, SV Pepita. 

 

Andre runde, 10.min 

 

  Tornado har hatt slipp i andre runde. 

 

1. Slipp: Ranger mot  Q 

2. Slipp:  Carmen mot Pelle 

3. Slipp:  Milli mot Tell 

4. Slipp:  Ducati mot Sabell 

5. Slipp:  Troll mot Emil 

6. Slipp:  Fanta mot Tiara 

7. Slipp:  A-Senda mot Red Oks 

8. Slipp:  Karon 

 

 

10. Slipp: ES Ranger mot ES Q: 

På stor stubbmark viser begge hundene søk av meget stort format, høy fart og med god 

kontakt til førerne. Ranger fører slippet med noe bedre terrengdekning og settes foran Q i 

dette slippet. Ranger over Q. 

 

 Rangering: Q, Ranger (makkers støkk), Tornado (støkk). 

 

 

 



11. Slipp: ES Carmen mot ES Pelle. 

Begge jakter fortsatt meget godt i høy fart og intensitet, med Carmen i føringen p.g.a 

bedre terrengdekning. Carmen over Pelle. 

 

 Rangering: Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Tornado (støkk). 

 

12. Slipp: ES Tell mot ES Milli. 

I vekslende vind jakter begge meget fornuftig. Tell fører slippet med bedre kontinuitet. 

Milli pådrar seg en resultatløs stand der hun går villig frem på ordre. Tell over Milli. 

 

 Rangering: Tell, Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Milli (tom stand), 

Tornado (støkk). 

 

13. Slipp: ES Ducati mot B Sabell. 

Begge hundene jakter fortsatt meget energisk og med høy intensitet. Ducati fører slippet 

klart, med bedre kontakt og terrengdekning. Begge forsvinner inn i tett skog, det meldes 

stand på Ducati, når fører kommer til går hun selvstendig på uten at det resulterer i noe. 

Ducati over Sabell. 

 

 Rangering: Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl 

m/reis, slått på fugl. Tell, Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Milli (tom 

stand), Tornado (støkk). 

 

14. Slipp: KV Troll mot P Emil. Begge viser i dette slippet søk av meget høy klasse. Vi 

kommer over en haug og ser begge hundene stå mot hverandre, med ca. 10 meters 

mellomrom. Når førerne kommer til går begge hundene frem uten at noe skjer, vi tolker 

det som at de har sekundert hverandre, og belaster derfor ingen av hundene med noe 

minus. Settes likt. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs 

stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl. Tell, Carmen, Pelle, Q, Emil 1 x 

fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Milli (tom stand), Tornado 

(støkk). 

 

15. Slipp: IS Fanta mot KV Tiara: 

Begge avsøker anvist terreng meget godt i god kontakt til førerne, Fanta fullfører slagene 

bedre enn Tiara og settes derfor foran. Fanta over Tiara. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs 

stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl. Tell, Carmen, Pelle, Tiara, Fanta, Q, 

Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Milli (tom stand), 

Tornado (støkk). 

 

 

16. Slipp: KV A-Senda mot IS Red Oks. 



Igjen ser vi hunder som viser søk av meget høy klasse, der format og intensitet er på topp. 

Det veksles om føringen slippet gjennom, og derfor velger vi å sette dem likt. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs 

stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl. Tell, Carmen,  

Red Oks, A-Senda, Pelle, Tiara, Fanta, Q, Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, 

Ranger (makkers støkk), Milli (tom stand), Tornado (støkk). 

 

ES Karon er oddehund i andre runde, vi velger å sette opp en tredje runde på 5 minutter 

der Karon skal få slipp mot to forskjellige makkere. Først ut er IS Tornado. 

 

17. Slipp: ES Karon mot IS Tornado: 

Karon fører slippet foran Tornado med bedre terrengdekning og større format. Karon 

over Tornado. 

ES Karon mot ES Milli: 

Begge jobber energisk og de veksler om føringen, settes likt i dette slippet. 

 

 Rangering etter andre runde: Troll 2 x fugl m/reis, Ducati 1 x fugl m/reis, slått på 

fugl, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl. Tell, Carmen, Red Oks, 

A-Senda, Pelle, Tiara, Fanta, Q, Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger 

(makker støkk), Milli (tom stand), Karon, slått på fugl, Tornado (støkk). 

 

Oppsett tredje runde, som blir på 5 minutter:  

 

  IS Tornado og ES Milli har vært ute i sitt tredje slipp. 

 

1. Slipp ES Ranger mot ES Pelle 

2. Slipp ES Q mot ES Carmen 

3. Slipp ES Tell mot ES Ducati 

4. Slipp B Sabell mot KV Troll 

5. Slipp P Emil mot IS Fanta 

6. Slipp KV Tiara mot KV A-Senda 

7. Slipp IS Red Oks mot ES Karon 

 

18. Slipp: ES Ranger mot ES Pelle: 

Ranger fører slippet med bedre kontinuitet og format, og settes derfor foran Pelle i dette 

slippet. Ranger over Pelle. 

 

 Rangering: Pelle, Ranger (makkers støkk), Milli (tom stand), Tornado (støkk).  

 

19. Slipp: ES Q mot ES Carmen: 

Carmen fører slippet gjennom, viser søk av meget høy klasse. Q har ikke samme format 

og intensitet som Carmen, og settes derfor bak henne i dette slippet. Carmen over Q. 

 

 Rangering: Carmen, Pelle, Q, Ranger (makker støkk), Milli (tom stand), Tornado 

(støkk). 



 

 

20. Slipp: ES Ducati mot ES Tell: 

Begge har fortsatt masse krefter igjen, de jakter meget bevisst og iherdig langs kant og 

det ender med at Ducati tar stilfull stand, justerer seg hurtig til ny stand i dike, fasan letter 

presist foran Ducati som forholder seg helt rolig i oppflukt og skudd, utreder. Ducati over 

Tell. 

 

 Rangering: Ducati 1 x fugl m/reis, 1 x fugl u/reis, slått på fugl, resultatløs stand, 

Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Tell, slått på fugl, Milli (tom stand), 

Tornado (støkk). 

 

21. Slipp: KV Troll mot B Sabell. 

Begge jobber fremdeles prima, kniver om føringen og terrenget, begge markerer kraftig 

langs kant, og det ender til slutt opp med at de tar stand side om side. De går villig frem 

uten at fugl kan presenteres. Veksler senere om føringen, settes likt i dette slippet. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, resultatløs stand, Ducati 1 x fugl m/reis, 1 x fugl  

u/reis, slått, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs stand, 

Carmen, Pelle, Q, Ranger (makkers støkk), Tell, slått på fugl, Milli (tom stand), 

Tornado (støkk).  

 

22. Slipp: P Emil mot IS Fanta: 

Begge går fortsatt meget fornuftig, dekker anvist terreng glimrende i god kontakt med 

førerne. Emil hårfint over Fanta p.g.a noe større format. Emil over Fanta.  

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, resultatløs stand, Ducati 1 x fugl m/reis, 1 x fugl  

u/reis, slått, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl, resultatløs stand, 

Carmen, Pelle, Q, Fanta, Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers 

støkk), Tell, slått på fugl, Milli (tom stand), Tornado (støkk). 

 

23. Slipp: KV Tiara  mot A-Senda: 

Begge har fortsatt masse krefter igjen, avsøker terrenget i høy fart og i god kontakt, 

veksler om føringen. A-Senda får noe mer terreng med seg mot slutten av slippet og 

settes hårfint foran Tiara. A-Senda over Tiara. 

 

 Rangering: Troll 2 x fugl m/reis, resultatløs stand, Ducati 1 x fugl m/reis, 1 x fugl  

u/reis, slått på fugl, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl m/reis, slått på fugl, 

resultatløs stand, Carmen, A-Senda, Pelle, Tiara, Q, Fanta, Emil 1 x fuglfinning, 

slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Tell, slått på fugl, Milli (tom stand), 

Tornado (støkk).  

 

24. Slipp: ES Karon mot IS Red Oks: 

Red Oks fører slippet, begge viser søk av meget høy klasse. Red Oks vinner slippet p.g.a 

høyere intensitet. Red Oks over Karon. 

 



 Rangering etter tredje runde: Troll 2 x fugl m/reis, resultatløs stand, Ducati 1 x 

fugl m/reis, 1 x fugl arb u/reis, slått på fugl, resultatløs stand, Sabell 1 x fugl 

m/reis, slått på fugl, resultatløs stand, Carmen, Red Oks, A-Senda, Pelle, Tiara, Q, 

Fanta, Emil 1 x fuglfinning, slått på fugl, Ranger (makkers støkk), Tell, slått på 

fugl, Milli (tom stand), Karon, slått på fugl,Tornado (støkk). 

 

 

 

 

 

Årets NM Lavland finale er over, etter endt dag har vi tre hunder på listen, i denne 

rekkefølgen:    

 

1. KV  Lierdalens Troll 1.VK m/Cacit, NM Lavland 2006 e/f: Gustav H 

Larsen. 

2. ES Østheias Ducati 2.VK NM Lavland 2006 e/f: Stein H Østerli 

3. B Langvads Sabell 3.VK NM Lavland 2006 e/f: Tom Middelhuis. 

 

Arild Skeivik og Erik Fritzner takker for tilliten vedrørende den æren vist oss ved å få 

dømme denne NM-finalen. Vi takker deltakerne for en fortreffelig dag, med hunder og 

deltakere av beste merke. Store gratulasjoner går til NM-vinneren og de øvrige premierte. 

 

Erik Fritzner og Arild Skeivik.        

 

 

 

 

 


