
Dreiebok VK finale Meråker 6.april 2003 

 
Terreng: Gåsdalen. 
Dommere: Bjørn Solheim og Kaare M Gisvold 
_________________________________________________________________________________ 
 
Følgende hunder var kvalifisert for finalen: 
 
ES Lyngåsens Zebb Mc Ain, Olav Bratberg 
ES Tjuvreisen`s Pila, Levi Myrbostad 
ES Venåsmyra`s Tsarek, Arild Vist 
GS Finnvolas Zico, Steinar Einvik 
P Sømslias Lucky Girl, Svein Midthjell 
ES Rangelfjellets Ronda, Torger Hetland 
GS Imingens Br Arja, Arne Opdal 
ES Åsvangens Thams, Einar Stokkli 
ES Tjuvreisen`s Orri, Levi Myrbostad 
ES Vintereiens Wigg, Agnar Svendsen 
P Storfloen`s St Peter, Svein Midthjell 
ES Trønderviddas Giro, Torbjørn Austvik 
ES Skrubbhaugens Tim, Ivar Ellingsen 
ES Skillevatnets Trobi, Kjell Norum 
ES Skillevatnets Mac, Halvar Rødsjø 
ES Rangelfjellets Orion, Alfred Sæther 
ES Berkjestølen`s Hi-Treff, Ingvar Rødsjø 
ES Vasslåtta`s Missi, Robert Kristiansen 
ES Ørnsnipa`s Clint, Per Jan Espeset 
IS Neadalens LP-A Jada, Jan Roger Heggli 
 
 
1.Runde 15.minutter: 
1.Slipp: ES Pila – ES Zebb 
Begge går godt, Pila tar stand, men løser ut og under lokalisering letter det rype like ved. Senere sees 
det fugl i lufta, uten at man kan se hvilke hunder som er i området. Zebb over Pila. 
 
2.Slipp: ES Tsarek – GS Zico 
Tsarek legger opp til noe stort, men blir noe perifer og uberegnelig. Mens Zico, som er noe 
langsommere, avsøker nærterrenget på en god måte. Zico over Tsarek. 
 
3.Slipp: P Lucky Girl – ES Ronda 
Igjen to gode søkere. Ronda tar stand og reiser fugl på ordre, rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit, 
men nekter å apportere og må utgå. 
 
4.Slipp: GS Arja – ES Thams 
Thams blir svært ensidig og blir hengende etter i medvindssøket. Arja avsøker terrenget foran fører 
på en ryddig måte. Arja tar stand mot en stor gran, reiser djervt enkeltfugl og er rolig i oppflukt og 
skudd. Men apportere vil hun ikke og må derfor utgå. 
 
5.Slipp: ES Orri – ES Wigg 
To gode søkere. Orri tar stand like etter slipp, og går villig fram på kommando. Det skytes, men 
dommerne kan ikke se noen fugl. Senere tar Orri ny stand, uten å presentere fugl. Det observeres 
senere fugl i lufta, uten at dommerne kan fastslå hvilken hund som har vært involvert. Wigg over 
Orri. 



 
6.Slipp: P St. Peter – ES Giro 
Dagens to store søkere. Giro har stand uten resultat og St.Peter settes derfor marginalt foran. 
 
7.Slipp: ES Tim – ES Trobi 
Begge går meget godt. Trobi får stand langt ute, og vi ser rype lette i området uten at vi kan si at 
Trobi har direkte kontakt med denne. Trobi løser deretter ut selv. Tim over Trobi. 
 
8.Slipp: ES Mac – ES Orion 
Mac forsvinner for oss på venstre flanke og Orion får det anviste terrenget for seg selv. Orion tar 
stand i bjørkeli, går villig frem uten å presentere fugl, korrigerer seg ned i vinden og tar ny stand. 
Rype letter presist foran Orion, det skytes og han er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 
greit. I mellomtiden er Mac funnet i stand bak en haug, han går villig på men kan ikke presentere 
fugl. Orion over Mac. 
 
9.Slipp: ES Hi.Treff – ES Missi 
Begge går energisk og stort. Missi finnes i stand langt ute, reiser villig og presist og er rolig i oppflukt 
og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Missi over Hi-Treff. 
 
10.Slipp: ES Clint – IS Jada 
Begge går stort, men noe uryddig og de er borte for oss i store deler av slippet. Clint over Jada. 
 
Rangering etter 1.runde: 
Missi m/fugl, Orion m/fugl, St Peter, Giro, Zico, Tsarek, Tim, Trobi, Wigg, Zebb, Orri, Clint, Jada, 
Lucky Girl, Thams, Pila, Hi-Treff, Mac. 
 
 
2.Runde 10 minutter: 
11. Slipp: ES Tsarek – ES Pila 
Begge går fortsatt greit. Pila har flere sterke markeringer, støkker fugl og er rolig. Tsarek over Pila. 
 
12.Slipp: ES Zebb – P Lucky Girl 
Zebb forsvinner for oss i dette slippet og Lucky Girl støkker fugl som hun forfølger friskt. Begge utgår. 
 
13.Slipp: GS Zico – ES Thams 
Begge fortsetter søk som i første runde. Zico noe langsom, men systematisk, mens Thams fortsatt er 
noe perifer. Zico tar stand, men rype letter før fører kommer nært nok. Zico respekterer. Zico over 
Thams. 
 
14.Slipp: ES Orri – P St. Peter 
Begge går fortsatt utmerket, ingen fugl i slippet. 
 
15.Slipp: ES Wigg – ES Giro 
Giro fortsetter sitt utmerkede søk. Wigg går også bra, men blir slått på format. Fører støkker rype i 
området hvor Wigg befinner seg, samtidig som det meldes stand på Giro. Giro går villig frem på 
ordre, og tre ryper letter et stykke foran. Giro er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 
greit. Giro over Wigg. 
 
16.Slipp: ES Mac – ES Tim 
Begge går fortsatt meget godt. Mac tar stand, korrigerer seg et par ganger og spikrer rype, som letter 
når fører kommer til. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Mac over Tim. 
 
17.Slipp: ES Trobi – ES Orion 



Begge går fortsatt meget godt, flere sterke markeringer og en stand uten resultat på Orion. Trobi 
over Orion. 
 
18.Slipp: ES Hi-Treff – ES Clint 
Begge går fortsatt meget godt, ingen fugl i slippet. Hi-Treff over Clint. 
 
19.Slipp: ES Missi – IS Jada 
Missi forsvinner umiddelbart og dukker først opp igjen når slippet er slutt. Jada ser vi noe til nå og da, 
men hun er også stort sett borte. Begge utgår. 
 
 
Rangering etter 2.runde: 
ES Giro m/fugl, ES Orion m/fugl, ES Mac m/fugl 
GS Zico, P St.Peter, ES Tsarek, ES Clint og ES Trobi uten vesentlige minus. 
ES Orri, ES Tim, ES Wigg, ES Hi-Treff, ES Pila og ES Thams med større minus. 
 
Klokken er nå 17.00 og vi velger å kjøre en fem minutters runde med de åtte første hundene på lista: 
 
3.runde 5 min: 
20.Slipp: P St Peter – ES Clint 
Begge går stort og iherdig, Clint forsvinner og utgår. 
 
21.Slipp: ES TSarek – ES Trobi 
I dette slippet tar Trobi stand i et område hvor Tsarek nettopp har vært. Går villig fram på ordre, det 
skytes og Trobi er rolig, men ingen av dommerne kan observere fugl. Begge utgår. 
 
22.Slipp: ES Mac – GS Zico 
Begge går fortsatt meget godt. Zico tar stand, reiser djervt på ordre, men bommer litt på rypa som 
letter litt bak og til side for hunden. Rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Zico 
over Mac. 
 
23.Slipp: ES Giro – Es Orion 
Begge fortsetter sitt utmerkede søk. Orion får stand, rype letter når fører kommer til. Orion er rolig i 
oppflukt og skudd. Orion over Giro. 
 
24.Slipp: ES Giro – ES Orion (finale) 
I dette slippet skiftes det om føringen. Orion får på nytt stand. Han reiser djervt og presist enkeltfugl 
under ei gran. Rolig i oppflukt og skudd. Orion over Giro. 
 
Etter en stor dag i strålende vær med påskeføre og fugl i nesten hvert slipp har vi kommet fram til 
følgende resultatliste: 
 
1.VK finale m/Cacit Es Rangelfjellet`s Orion, Alfred Sæther. 
2.VK finale m/Res Cacit ES Trønderviddas Giro, Torbjørn Austvik. 
3.VK finale GS Finnvola`s Zico, Steinar Einvik. 
4.VK finale ES Skillevatnet`s Mac, Halvar Rødsjø. 
 


