
Hallingprøva 2016 

VK finale i Ynglesdalen 14 mars. 
 

Vi er kommet til 4 dag av Hallingprøva og VK finale. Vi har valgt Ynglesdalen som finaleterreng da det var full 

premieliste der i kvalifiseringen og terrenget er brukt bare en dag. Forventingen blant dommere og deltakere var 

høye og vi ble ikke skuffet. Det ble en finale som de fleste vil huske lenge. 18 fuglearbeid og 11 hunder med 

godkjent fuglearbeid!!! I følgende dreiebok skal vi forsøke å gi et bilde av denne konkurransen.  

 

 

 

Godt påskevær med svak vind fra vest og sol. Det var plussgrader og våt snø som ga tungt og krevende 

underlag både for de med ski og de med 4 poter. 

Dommere: Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen. 
 

Disse hadde kvalifisert seg fra 3 parti på søndag.  

1 ES Krokstøens Trym / NO43382/10   e/f Liljedal, Skjalg 

2 ES Vestenfor's My Many / NO47558/12  e/f Mjellem, Britt  

3 IS Settermosen Aberlour / DK07566/2007  f/ Meinertsen, Rène J 

4 IS Heggelifjellets Lo1-Boss / NO40836/10  e/f Nordskog, Torleif 

5 ES Jøldalens Luke Skywalker / NO39970/11  e/f Kongsdal, Arne 

6 ES Sletthallens Jackpot / NO56079/10  e/f Slommerud, Erik  

7 B Reisavannet's Zr-Zelica / NO45559/11  e/f Skrøppa, Jan Bjarte 

8 ES Rotuas D-Leah / NO34826/09   Thowsen, Per-Jørgen / Åsli, Egil.   Møtte ikke. 

9 IS Vestviddas Dft Vestavind / NO49032/13  e/Magnussen, Rune f/ Halvorsen, Randi 

10 B Brekkesagas Blackbird / NO49689/11  e/f Bakke, Per Einar 

11ES Ryghåsen's Silver / NO50901/11   e/f Hagen, Stian  

12ES Kaldalóns Saga / IS10989/07   e/f Enger, Thomas Bull  

13ES Folgefonna's Kompis / NO47859/11  e/f Samuelsen, Ingrid Lomaas 

14 IS Red Dubliner Bao Miss Lakris /NO57897/11 e/f Aateigen, Eli Anette  

15 B Orreskogen's E-Lisa / NO48649/12  e/f Ellefsen, Anders 

16 IS Red Garlic's Pralin / SE52216/2010  e/f Myrhaug, Ulrik 

17 ES Klækkenhavnas Next To Noone /13640/08/ e/f Sørensen, Steen Blach  

18 ES Leikarhaugen's Rocky / NO44607/10  e/f Skiple, Knut Steinar. 

Premierte i kvalifiseringen 



 

Slipp 1: ES Trym – ES My Many: Vi åpner dagens konkurranse i et noe uoversiktelig område med småkoller og 

bjørkekruller. Det er et stødig vinddrag til dels mot oss. Føret er krevende. Many tar føringen innledningsvis, hun 

har et lett livlig løpssett og dekker terrenget systematisk de første minuttene. Etter hvert blir hun noe ensidig og 

åpen og får derfor litt mangelfull terrengdekning. Trym er systematisk og får med seg de interessante biotopene på 

en effektiv måte. Mangler litt bredde i slagene, men vinner slippet på bedre terrengdekning.  

 

Slipp 2. IS Aberlour – IS Boss: Disse åpner meget energisk og konsentrert. Aberlour viser oss erfaren 

terrengdekning der interessante områder avsøkes effektivt. Boss blir utover i slippet ensidig og åpen. Blir borte og 

sees mot slutten av slippet i stand høyt oppe i bjørkeli. Avanserer fram og ut av syne når fører nærmer seg og sees 

senere i søk i samme område. Aberlour over Boss som er ineffektiv og utgår. 

 

Slipp 3: ES Luke Skywalker – ES Jackpot: Begge jakter meget godt på 

tungt føre. De dekker terrenget i gode slag der de får med seg 

bjørkekruller og biotopene på en erfaren måte. Jackpot sees trekke an til 

stand. I samme øyeblikk tar Luke stand litt til side for Jackpot. Begge 

reiser ryper presist og kontrollert og er rolige i oppflukt og skudd, 

utreder og apporterer korrekt. Luke har senere stand uten resultat. 

Jackpot over Luke. 

 

Rangering: ES Jackpot FA m/reis. ES Luke Skywalker FA m/reis TS. IS 

Aberlour, ES Trym, ES My Many. 

 

Slipp 4: B Zelica - IS Vestavind: Terrenget åpner seg, men det er bjørkebiotoper og inspirerende barrabber å jakte 

på. Vestavind tar umiddelbart føringen og jakter glimrende, systematisk og konsentrert. Zelica holder godt følge de 

første minuttene, men slokner utover i slippet og virker umotivert. Klarer ikke å holde det nivået vi forlanger og må 

forlate konkurransen.  

 

Slipp 5: B Black Bird – ES Silver: Silver jakter med voldsomt driv. I starten blir han noe «trang» i søksopplegget. Han 

har da god framdrift, men mangler noe på kantene. Det bedrer seg utover i slippet. Black Bird jakter med noe ujevn 

intensitet i starten, men går seg godt opp og holder et høyt nivå. Silver over Black Bird.  

 

Rangering: ES Jackpot FA m/reis. ES Luke Skywalker FA m/reis TS. IS Vestavind, IS Aberlour, ES Silver, B Black Bird, 

ES Trym, ES My Many. 

 

Jackpot 



Slipp 6: ES Saga – ES Kompis: Her er det full konsentrasjon om 

oppgaven fra første spark. Begge jakter meget erfarent og 

fornuftig der Saga har føringen. Saga sees i intens stilfull stand. 

Reiser djervt og presist ryper når fører kommer til og er rolig i 

oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Et glimrende 

fuglearbeid som sender Saga i ledelsen. Saga over Kompis. 

 

Rangering: ES Saga FA m/reis, ES Jackpot FA m/reis. ES Luke 

Skywalker FA m/reis TS. IS Vestavind, IS Aberlour, ES Silver, B 

Black Bird, ES Trym, ES My Many, ES Kompis. 

 

Slipp 7: ES Lakris – B Lisa: Lisa tar føringen og jakter glimrende, Lakris er noe ujevn i starten og kommer på 

etterskudd, men holder nødvendig nivå. Lisa tar stilfull stand. Reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt. Mot slutten av slippet sees Lisa i ny stand. Lakris kommer inn i området like 

etter og vi ser at han markerer og stoppes. Lisa løser ut og Lakris slippes på. Begge tar stand umiddelbart, rype 

letter noe foran hundene som er rolige i oppflukt og skudd. Utreder og Lakris apporterer korrekt. Lisa over Lakris. 

Rangering: B Lisa FA m/reis, FA u/reis, ES Saga FA m/reis, ES Jackpot FA m/reis. ES Luke Skywalker FA m/reis TS. IS 

Lakris FA u/reis, slått, IS Vestavind, IS Aberlour, ES Silver, B Black Bird, ES Trym, ES My Many, ES Kompis. 

 

Slipp 8: IS Pralin – ES Next to Noone: Vi får nå et noe kupert område med bjørkekruller. Begge hundene jakter 

meget godt og forutsigbart. Pralin tar et stort slag på vestre flanke og Noone tar da føringen med bedre 

terrengdekning. Vi finner hundene i stand der Pralin står fremst i terrenget i en noe usikker positur. Noone står bak 

og til side for Pralin. Vi ber begge gi reisingsordre og Pralin løser ut, mens Noone holder intens stand. Han går 

kontrollert på, ryper letter og Noone er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Noone over Pralin 

som også belastes med en tomstand. 

 

Rangering: B Lisa FA m/reis, FA u/reis, ES Saga FA m/reis, ES Jackpot 

FA m/reis. ES Noone FA m/reis, ES Luke Skywalker FA m/reis TS. IS 

Lakris FA u/reis, slått, IS Vestavind, IS Aberlour, ES Silver, B Black Bird, 

ES Trym, ES My Many, ES Kompis. IS Pralin. 

 

Slipp 9: ES Rocky – ES Trym (hans runde nr 2) Bjørkebiotopen blir 

tettere. Trym fortsetter et solid, systematisk søk og holder godt nivå. 

Rocky blir etter kort tid borte og finnes i stand mot slutten av slippet 

innenfor anvist terreng. Reiser villig og presist ryper og er rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Rocky over Trym. 

 



Rangering etter runde 1:  

B Lisa FA m/reis, FA u/reis, meget godt søksopplegg. 

ES Saga FA m/reis, glimrende kvalitet på fuglearbeid og søksopplegg. 

ES Jackpot FA m/reis.  

ES Noone FA m/reis,  

ES Luke Skywalker FA m/reis, stand uten resultat.  

ES Rocky FA m/reis, noe åpent søksopplegg i tett vegetasjon. 

IS Lakris FA u/reis, slått på fugl.  

IS Vestavind, glimrede søksopplegg. 

IS Aberlour også meget erfarent og forutsigbart søksopplegg.  

ES Silver noe «trangt» søk i starten av slippet. 

B Black Bird, litt ujevn intensitet med fin progresjon. 

ES Trym systematisk terrengdekning, men mangler litt bredde. 

ES My Many, høy intensitet, men er noe ensidig og åpen. 

ES Kompis, meget godt søksopplegg, men slått på fugl. 

IS Pralin godt og forutsigbart søksopplegg, slått på fugl og tomstand. 

 

Disse er ute av konkurransen: IS Heggelifjellets Lo1-Boss, B Reisavatnets Zelica. 

 

Vi tar pause og nyter påskeværet og utsikten over prøveterrenget 
 

 

Vi er godt fornøyde med første runde, men det er nå det virkelig tar av. 
 

Runde 2 blir slik:  

 

ES My Many – IS Aberlour 

ES Luke Skywalker – IS Vestavind 

ES Jackpot – B Black Bird 

ES Silver – ES Saga 

ES Kompis – IS Lakris 

B Lisa – IS Pralin 

ES Noone – ES Rocky 



 

Slipp 10: ES My Many – IS Aberlour. Aberlour jakter en noe 

kupert bjørkeli på en fortreffelig måte. Many holder sin 

elegante aksjon og driv som i første runde. 

Terrengdekningen blir likevel noe ensidig og overflatisk. Tar 

stilfull stand langt framme mot barrabb. Går kontrollert på 

og reiser presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd, 

utreder og apporterer korrekt og Many vinner derfor 

slippet. 

 

Rangering: ES Many FA m/reis, IS Aberlour tap på fugl, ES 

Trym tap på fugl. 

 

Slipp 11 ES Luke Skywalker – IS Vestavind. Vi snur nå og får områder med spredt bjørkevegetasjon og stødig 

medvind. Begge hundene jakter intenst og konsentrert. De har god bredde i slagene. Vestavind kaster seg inn i 

stilfull stand. Luke kommer til og sekunderer. En sporty fører av Vestavind venter til fører av Luke har kontroll. Det 

må et par kraftige ordrer til før Vestavind reiser ryper presist. Rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

korrekt. Vi fortsetter og Luke støkker rype to ganger og respekterer. Vestavind over Luke som nå har for mange 

sjanser og utgår. 

 

 

Rangering: ES Many FA m/reis, IS Vestavind FA m/reis 2 sjanser, IS Aberlour tap på fugl, ES Trym tap på fugl. 

 

Slipp 12: ES Jackpot – B Black Bird: Begge fortsetter et erfarent 

medvindsøk der Black Bird fører i starten og Jackpot overtar etter 

hvert. Jackpot tar stand langt ute. Black Bird kommer til og tar stand 

ved siden av Jackpot for så å gå forbi. Black Bird bringes under 

kontroll og Jackpot reiser rypene «sine» villig og presist. Rolig i 

oppflukt og skudd (som kommer sent nok). Jackpot over Black Bird 

som har forbrutt seg og forlater konkurransen. 

 

Rangering: ES Jackpot 2FA m/reis, ES Many FA m/reis, IS Vestavind 

FA m/reis 2 sjanser, IS Aberlour tap på fugl, ES Trym tap på fugl. 

 

 



Slipp 13: ES Silver – ES Saga. Saga briljerer både søksmessig og ikke minst 

med to perfekte fuglearbeid. Djerv reis på avstand og komplett ro i oppflukt 

og skudd. Selv om Silver også jakter godt blir han her «parkert» og med to 

tap i fugl er finalen over for Silver. 

 

Rangering: ES Saga 3FA m/reis, ES Jackpot 2FA m/reis, ES Many FA m/reis, IS 

Vestavind FA m/reis 2 sjanser, IS Aberlour tap på fugl, ES Trym tap på fugl. 

 

Slipp 14: ES Kompis – IS Lakris: Lakris jakter nå meget godt, likevel er det 

Kompis som fører slippet og sees i stilfull stand noe framme i terrenget. 

Reiser kontrollert ryper og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer korrekt. Like etter ny stand på Kompis. Lang jaktlig avanse til ny 

stand, reiser så presist og kontrollert ryper og er rolig i oppflukt og skudd, 

utreder. Da har Lakris pådratt seg 3 tap i fugl denne dagen og selv med et 

godkjent fuglearbeid er han ute av konkurransen. 

 

Rangering: ES Saga 3FA m/reis, ES Jackpot 2FA m/reis, ES Kompis 2FA 

m/reis, tap på fugl, ES Many FA m/reis, IS Vestavind FA m/reis 2 sjanser, IS 

Aberlour tap på fugl, ES Trym tap på fugl. 

 

 

Slipp 15: B Lisa – IS Pralin: Vi har fortsatt medvind, men litt tettere 

vegetasjon. Begge hundene fortsetter et meget godt søk. Pralin blir noe 

ensidig og Lisa tar føringen. Hun sees i stand litt framme i terrenget. Pralin 

er noe høyere og ute av syne. Det letter rype presist foran Lisa når fører 

kommer til og Lisa er rolig i oppflukt og skudd, utreder. Vi observerer 

fortsatt ikke Pralin og setter slippet i gang igjen. Like etter kommer Pralin til 

syne på høyre flanke og tar stand. Går villig på uten å presentere fugl i første 

omgang. Kort stand rype letter presist foran Pralin som er rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt.  

Denne situasjonen belastes ikke Lisa da hun ikke  

har mulighet til å være i området hvor Pralin fant sin fugl. Lisa over Pralin. 

 

Rangering: ES Saga 3FA m/reis, B Lisa 1FA m/reis 2FA uten reis. ES Jackpot 2FA m/reis, ES Kompis 2FA m/reis, tap 

på fugl, ES Many FA m/reis, IS Vestavind FA m/reis 2 sjanser, IS Pralin FA uten reis to tap i fugl. IS Aberlour tap på 

fugl, ES Trym tap på fugl. 

 

Slipp 16: ES Next to Noone – ES Rocky. Det jaktes 

intenst og fornuftig av begge hundene der Rocky også 

nå viser noen tendenser til å bli litt ensidig og åpen. 

Noone tar stand, reiser kontrollert rype og er rolig i 

oppflukt og skudd. Noone over Rocky. 

 

Rangering: ES Saga 3FA m/reis, B Lisa 1 FA m/reis 2FA 

uten reis. ES Jackpot 2FA m/reis, ES Next to Noone 2 FA 

m/ reis. ES Kompis 2FA m/reis, tap på fugl, ES Many FA 

m/reis, IS Vestavind FA m/reis 2 sjanser, ES Rocky FA 

m/reis tap på fugl, IS Pralin FA uten reis to tap på fugl. IS 

Aberlour tap på fugl. ES Trym tap på fugl. 

 

Pralin apporterer 



Selv om det er anbefalt 3 runder i en Cacit finale og vi gjerne kunne fortsette å la hundene underholde 

oss på denne fantastiske måten er dagens finale slutt med denne resultatlisten. 

 

1VK med CACIT: ES Kaldalóns Saga IS10989/07 e/f Thomas Bull Enger. 

En fantastisk hund med et gnistrende søksopplegg og som viser viltfinneregenskaper og 

fuglebehandling av ypperste klasse.  

 

2VK med res CACIT:  B Orreskogen's E-Lisa NO48649/12 Anders Ellefsen.  

En energisk, konsentrert jeger som også viser viltfinneregenskaper og fuglebehandling av 

høy kvalitet. 

 

3 VK ES Sletthallens Jackpot NO56079/10 e/f Erik Slommerud.  

Jackpot varter opp med to fuglearbeid et med kontrollert reis og et med villig reis og et 

solid søksopplegg. I forhold til nr 4 på listen jakter Jackpot med litt høyere intensitet. 

 

4 VK ES Klækkenhavnas Next To Noone 13640/08/ e/f Steen Blach Sørensen.  

Solid og forutsigbar jeger som også finner fugl to ganger. 

 

5VK ES Folgefonna's Kompis NO47859/11 e/f Ingrid Lomaas Samuelsen.  

Kompis har jaktet erfarent og meget godt i dag. To jaktlig flotte fuglearbeid, men også et 

tap i fugl. 

 

6VK ES Vestenfor's My Many  NO47558/12 e/f Britt Mjellem.  

Many er en intens, livlig jeger, med et noe åpent søksopplegg. Finner sin fugl og rangeres 

inn som nr 6.  

 

 

Premierte.  Vinner til venstre 



Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen takker for en utrolig flott dag i fjellet og gratulerer de 

premierte. Sporty deltakere, glimrende og godt dresserte hunder i et fuglerikt område gjorde dagen til 

et varig minne. 

 Hallingdalfjella viste seg fram fra sin beste side og laget en flott ramme rundt konkurransen. 

 

 

 

 

 

Lisa og Saga med velfortjent resCACIT og CACIT!! 


