
Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007  
Terreng: Saura 

Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli 

Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. 

 

Finalister: 

1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg 

2 IS Imingens Sa Lollipop, e/f: Nina Norby Kjeldsberg 

3 ES Blå Vegen's Prikksi, e/f: Steinar Høgås 

4 P Jutevatnets Radar, e/f: Ole Frøland 

5 P Ørntuas A Kiwa, e/f: Svein Myrlund 

6 P Red Taps Laika, e/f: Roger Størseth 

7 GS  Strong Chivas, e/f: Ola Dyrstad 

8 ES Berkjestølen's Hi-Treff, e/f: Ingvar Rødsjø 

9 KV Haugtun's Brc Ergo Sum, e/f: Ingeborg Nygaard 

10 P Black Luckys William, e/f: Anton Ringøen/Henry Espeseth 

11 ES Sletthallens Cash, e/f: H.Astrup/ Fredrik Aalerud 

12 ES Ack & V, e/f: Reidar Kvalheim 

13 IS Imingens Cash Alex, e/f: Royer A. Larsen 

14 ES Lundefjellets Sarah, e/f: Ottar M. Remmen 

15 P Jimsrypa's Cähppes Bivdi, e/f: Jim Theodorsen 

16 ES Slottvidda's M Figo, e/f: Morten Elvestad 

17 IS "u S" Red Oks, e/f: Randi Schulze 

18 ES Black, e/f: Kristin og Bjørn Watle / Bjørn Watle 

 

1.runde, 15 minutt. 

 

1.slipp ES Chasse mot IS Lollipop 
Begge hundene går meget godt i med og sidevind og veksler om føringen. Etter hvert overtar 

Chasse med noe bedre fremdrift. Chasse over Lollipop 

2.slipp ES Prikksi mot  P Radar 
Begge hundene starter forsiktig, men Radar kommer seg ut og holder klassenivå. Prikksi 

kommer seg ikke igang og avsluttes etter fem minutter grunnet manglende klassenivå. Radar 

har ti minutter tilgode  

3.slipp P Kiwa mot P Laika 

Begge starter litt forsiktig. Etter hvert tar Kiwa ledelsen, men er noe åpen. Fester stand som 

løses ut. Laika kommer inn i samme område, trekker an og støkker rype. Er rolig. Kiwa finnes 

i stand lenger fremme, rype letter i området før fører kommer til. Kiwa holder sin stand. Går 

villig frem på kommando uten å presentere fugl. Kiwa over Laika. 

4.slipp GS Strong Chivas mot ES Hi-Treff 
Hi-treff tar føringen i slippet, Det meldes stand på Hi-Treff. Når fører nærmer seg løses stand 

ut. Det meldes stand på Chivas og ny stand på Hi-Treff. Chivas går noe forsiktig frem på 

ordre uten å presenter fugl. Hi-Treff reiser villig og presist fugl. Helt rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt. I siste del av slippet bli Hi-Treff noe åpen og Strong 

inneffektiv i sitt søksopplegg. Hi-Treff over Chivas som utgår. 



5.slipp KV Ergo Sum mot P William,  

Begge hundene går stort og hardt, men noe åpent. William tar etter hvert føringen med noe 

bedre reviering. William over Ergo Sum. 

6.slipp IS Cash Alex mot ES Ack & V 

Alex tar føringen, begge noe åpne i medvind. Alex over Ack & V. 

7.slipp ES Sarah mot P Bivdi 

Begge går glimrende med Bivdi i føringen. Utnytter med og sidevind prima., Bivdi over Sarah 

8.slipp ES Cash mot ES Figo 

Begge hunder revierer godt på tungt føre i elvedal. Figo tar føringen på noe bedre fremdrift. 

Det letter fugl i to omganger i område hvor hundene befinner seg. Figo finnes i stand med 

Cash bak i sekundering. Figo går villig på uten resultat. Senere fester Cash stand. Går villig 

frem på ordre uten resultat. Figo over Cash 

9.slipp IS Red Oks mot ES Black 

Begge hundene går meget godt og revierer utmerket i med og sidevind. Red Oks settes over 

Black pga noe bedre terrengdekning på høyre flanke. 

10.slipp P Kiwa mot P Radar i 5 min, deretter P Laika mot P Radar i 5 min. Da Radar 

har 10 minutter til gode settes velger vi å kjøre 5 minutter hver mot Kiwa og Laika da vi 

ønsker å avklare deres klassenivå. Radar tar føringen mot Kiwa som ikke holder klassenivå og 

utgår. Laika settes på og Radar tar igjen føringen. Laika legger seg ut på et scooterspor og blir 

der. Radar over Laika som utgår. 

Rangering etter 1.runde: 

1. Hi-Treff, 1 fuglearbeid med reis.  

2. Bivdi , meget god søker uten minus 

3. Sarah, meget god søker uten minus 

4. Red Oks, meget god søker uten minus 

5. Black, meget god søker uten minus 

6. Chasse , meget god søker uten minus 

7. Lollipop, meget god søker uten minus 

8. William, god søker, men noe åpen  

9. Alex, god søker, men noe åpen  

10. Ergo Sum, god søker, men noe åpen 

11. Ack & V, god søker, men noe åpen 

12. Radar, god søker, men mangler litt intensitet og bredde 

13. Kiwa , Minus på søk, sjanse på fugl hvor hun har stått, 1 fugletaking 

14. Laika , Minus på søk, 1 støkk, tap på fugl 

15. Figo , god søker, 2 ganger sjanse på fugl. 1 stand uten resultat 

16. Cash, god søker, 2 ganger sjanse på fugl. 1 stand uten resultat 

Følgende hunder utgår etter 1. runde: 

ES Prikksi, GS Strong Chivas.  

 



Oppsett 2.runde, 15 minutt: 

1. ES Chasse mot P Radar  

2. IS Lollipop mot ES Hi-Treff  

3. KV Ergo Sum mot ES Cash  

4. ES Ack & V mot ES Sarah  

5. P William mot IS Cash Alex  

6. P Bivdi mot IS Red Oks  

7. ES Figo mot ES Black  

(P Kiwa og P Laika er ute etter sine 5 minutters slipp mot P Radar, og er derfor ikke med til 2 

runde) 

11. slipp ES Chasse mot  Radar 

Chasse tar føringen og jakter meget godt. Radar mangler intensitet og format. Chasse finnes i 

stand, Radar kommer til og fester stand ved siden av. Chasse går villig på uten å presentere 

fugl. Chasse over Radar som utgår. 

12. slipp  IS Lollipop mot ES Hi-Treff 

Begge går glimrende på tung føre og utnytter vind og terreng prima., Hi-Treff settes hårfint 

over Lollipop på grunn av noe bedre dekning av venstre flanke. 

13. slipp  KV Ergo Sum mot ES Cash 

Begge to jobber meget godt på tungt føre, men blir noe åpen. På slutten av slippet blir Cash 

borte i tett skogsli. Ergo Sum blir også borte men kommer tilbake i rimelig tid etter 

innkalling. Ergo Sum over Cash som ikke lar seg kalle inn og utgår. 

14. slipp ES Ack & V mot ES Sarah 

Sarah tar føringen og går meget godt. Begge hundene blir borte og finnes i felles stand i bratt 

li. Når førere er på tur opp løser begge ut og fortsetter.  Ack & V viser igjen noe interesse for 

makker. Sarah over Ack & V som utgår. 

15. slipp  P William mot IS Alex 

William tar føringen i slippet, men begge reduserer seg søksmessig. Alex fester stand. På 

ordre går hun villig på uten resultat. Senere letter fugl i område begge hundene har vært. De 

blir borte på slutten av slippet, og fører av William tråkker opp ryper i anvist terreng under 

leting etter hundene. Begge utgår. 

16. slipp P Bivdi mot IS Red Oks 

Begge jobber godt med Red Oks i føringen. Stand på Bivdi, løser ut og støkker rype. Søket til 

Bivdi skjemmes noe av flere korte stander som hun selvstendig løser ut. Red Oks over Bivdi. 

17. slipp ES Figo mot ES Black 

Begge går fortsatt meget godt. Figo finnes i stand, går villig på i to etapper uten resultat. På 

slutten av slippet blir Black noe åpen. Black over Figo som utgår. 

 

 



Rangering etter 2. runde: 

1. Hi-Treff, 1 fuglearbeid med reis  

2. Lollipop , utmerket søker uten minus 

3. Sarah , utmerket søker uten minus, 

4. Black , meget god søker 

5. Chasse , meget god søker, 1 resultatløs stand 

6. Ergo , meget god søker, noe åpen 

7. Red Oks, meget god søker, 1 sjanse på fugl  

8. Bivdi, meget god søker, 1 støkk 

  

Oppsett 3. runde, 15 minutt: 

1. P Bivdi mot KV Ergo Sum  

2. IS Red Oks mot ES Chasse  

3. ES Black mot IS Lollipop  

4. ES Sarah mot ES Hi-Treff  

18. slipp P Bivdi mot KV Ergo Sum 

Begge holder koken og jobber meget godt men noe rettlinjet i tungt terreng. Ergo forsvinner 

på slutten av slippet og kommer ikke tilbake. Bivdi over Ergo som utgår. 

19. slipp - Red Oks mot Chasse 

Begge jakter fortsatt meget godt med Chasse i føringen. Det meldes gjentatte ganger stand for 

Chasse uten at dette fører til noe. Chasse over Red Oks. 

20. slipp ES Black mot IS Lollipop 

Begge to går fortsatt meget godt i åpent terreng. Vi ser Lollipop trekke an langt fremme. Når 

førere kommer til finnes begge i stand. Det letter rype foran begge, men Lollipop er nærmest. 

Det skytes, begge er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder og apporterer prima.  Lollipop 

over Black 

21. slipp ES Sarah mot ES Hi-treff 

Sarah tar straks føringen i slippet. Hi-Treff viser stor interesse for makker, og etter noen 

minutter velger vi å kalle inn Sarah for å kontrollere om hun har løpetid. Etter kontroll av 

Sarah kan løpetid ikke påvises, og vi setter i gang slippet igjen. Sarah tar igjen føringen.      

Hi-Treff  reduserer sitt søksformat betydelig fra tidligere slipp. Finnes i stand. Går villig på 

uten resultat. Sarah over Hi-Treff. 

 

 

 

 



Tredje runde er nå avsluttet og NM-Vinter Finalen 2007 er over. Følgende hunder ble 

premiert: 

1.VK  IS Imingens SA Lollipop. e/f: Nina Norby Kjeldsberg. Norgesmester Vinter 07.           

En glimrende søker uten minus som i dag har vist klasse i alle sine slipp 

2.VK ES Black, e/f: Kristin og Bjørn Watle /Bjørn Watle.                                                       

En sterk søker som må se seg knepent slått av Lollipop i samslipp 

3.VK ES Bjerkestølens Hi-Treff, e/f: Ingvar Rødsjø. En meget god hund som pådrar seg 

søksmessige minus og en resultatløs stand i sitt siste slipp. 

 

Vi vil takke arrangøren og FKF for oppdraget og samtidig gratulere vinnerne med flotte 

prestasjoner under tøffe og vanskelige vær og føreforhold. 

 

 

Jan Arild Kingswick  Stein Helge Østerli 

Dommere under NM Vinter Finale 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


