
Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 
Arrangør Buskerud JFF 

Terreng Ynglesdalen 

Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen 

 

Alle deltakerne i finalen hadde godkjente fuglearbeider i lørdagens semifinaler og startrekkefølgen er slik. 

 

1 IS " U S " Jessie James NO54816/10    e/f Barkhall, Knut Mathias  

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

3 IS Kongsvoldrypas Guinness NO55078/13   e/f Askvik, Trond Inge  

4 GS Huldrefjellets Tessie Tc II 04071/06   e/f Nesse, Elin / Knutsen, Anders / Nesse, Elin 

5 P Ohlsmyrens P Respect S30118/2008   e/f Simensen, Hans  

6 ES Vigdaætta's Vigda 14 NO55394/12   e/f Watle, Per Arne  

7 GS Hardhausen Floyd NO48660/12    e/f Weberg-Larsen, Fredrik  

8 ES General Sniff Av Skåpleinun NO47435/12   e/f Sjurseth, Siri Kulberg / Sjurseth, Bjørn 

9 GS Rypedalen's Biff NO31843/11    e/f Gilhuus, Morten / Haugsvær, Kate 

10 IS J-Tyfon Av Kjerringholm NO56170/10   e/f Halvorsen, Randi  

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

12 ES Veslebotnen's Malin NO46017/11   e/f Johnsen, Øystein  

13 IS Rastorps Fudgé SE33882/2010    e/f Søgaard, Bjarte  

 

Det ser ut til å bli en flott dag med 5 minusgrader, nesten vindstille og sol. Vi har fast underlag med et tynt 

snølag over som betyr at det kommer til å bli stort format og høy fart på hundene i dag. Rypene er på plass 

og vi hører at de ønsker oss velkommen. Alt ligger til rette for en spennende og krevende konkurranse.  

 

 



Runde 1 er på 15 min. 

Slipp 1: IS Jessie James – IS Vestavind: Vi åpner i et område med spredt vegetasjon og interessante 

bjørkelier på begge sider. Begge hundene tar skikkelig tak i terrenget umiddelbart og dekker dette 

systematisk i starten. De blir begge noe åpne i slagene etter hvert og Vestavind legger seg langt ut på høyre 

side og forsvinner. Kommer ikke igjen innen rimelig tid og utgår. Jessie kommer inn i området i «grevens 

tid» og blir med videre.  

 

Slipp 2: IS Guinness – GS Tessie: Guinness jakter i forrykende fart og drar seg langt opp i bratt bjørkeli på 

høyre side. Blir på denne siden hele slippet og lar hele motsatt side av marsretningen ligge uavsøkt. Dette 

er for dårlig terrengdekning og Guinness utgår. Tessie jakter systematisk og i høy fart, men med mangelfull 

bredde og framdrift på dette føret og holder ikke det nivået vi forlanger, begge utgår.  

 

Slipp 3: P Respect – ES Vigda: Respect tar føringen og jakter stort og med voldsom fart. Tar stand, går villig 

fram uten at vi observerer fugl. Like etter ny stand, når fører kommer til løser Respect ut og blir borte bak 

en liten kant. Ryper letter fra dette området og Respect er rolig. Han drar så langt fram i terrenget og blir 

borte. Vigda jakter i høy fart, og har en del slag som der hun viser tilstrekkelig bredde, men hun mangler 

framdrift og avstand mellom slagene så dette holder ikke nødvendig nivå. Respect kommer ikke igjen innen 

rimelig tid og begge utgår.       Dette ser ut til å bli en kort dag!!!! 

 

Slipp 4: GS Floyd - ES Sniff: To hunder som 

jakter meget konsentrert og systematisk med 

erfaren terrengdekning. Intensitet og fart er på 

topp. Sniff ligger litt over i starten og kaster seg 

inn i stand lagt framme som han etterhvert løser 

ut av. Floyd sees senere i stand. Reiser 

kontrollert og presist ryper og er rolig i oppflukt 

og skudd, utreder og apporterer korrekt. Floyd 

over Sniff 

 

Rangering: GS Floyd FA m/reis, IS Jessie James, 

ES Sniff tap på fugl. 

 

Slipp 5: GS Biff – IS Tyfon: Tyfon jakter 

glimrende innledningsvis og ligger over Biff som 

også jakter meget godt, men som mister noe 

initiativ da han slår noen slag bakover i 

terrenget. Fører melder stand på Tyfon. Vi kan 

ikke se dette og lar Biff fortsette mens vi går i 

retning av der Tyfon antas å stå. Biff tar stand i 

dette området. Justerer til ny stand, ryper letter 

presist foran Biff som er rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt. Vi vil 

starte begge hundene på samme sted og Tyfon kommer nå inn i gjennomsøkt terreng og tar stand. Ryper 

letter presist foran Tyfon når fører er på skuddhold og Tyfon er rolig i oppflukt og skudd, også han utreder 

og apporterer korrekt. Biff vinner slippet da Tyfon ansees slått på fugl.  

 

Rangering: GS Floyd FA m/reis, GS Biff FA u/reis, IS Tyfon FA u/reis og tap på fugl, IS Jessie James, ES Sniff 

tap på fugl. 

 



Slipp 6: ES Next to Noone – ES Malin. I et noe kupert område jakter begge forutsigbart og med høy 

intensitet og tilpasset format. Malin er stort sett foran i terrenget og vinner slippet. Det er en sjanse på 

rype som tråkkes opp av fører. Malin over Noone. 

 

Slipp 7 IS Fudge – IS Jessie James (hans runde 2). Vi kommer nå inn i et åpent område med tett bjørk på en 

side og spedt vegetasjon på den andre. Begge hundene drar skikkelig til fra starten. Jessie James tar et langt 

slag bakover i terrenget og kaster seg i liggende stand på en barrabb. Går greitt fram på høylytt ordre til ny 

stand. Rypestegg letter og Jessie James er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Hundene 

slippes på samme sted og fortsetter et meget godt søk. Fudge sees trekke an til stand. Reiser villig og 

presist rype og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Begge disse hundene har 

godkjent fuglearbeid, begge har et tap på fugl og Fudge settes over på bedre terrengdekning og hun har 

også reis i fuglearbeidet 

 

Rangering etter runde 1. 

GS Floyd FA m/reis,  

GS Biff FA u/reis,  

IS Fudge, FA m/reis og tap i fugl 

IS Tyfon FA u/reis og tap på fugl,  

IS Jessie James,  

ES Malin sjanse på fugl 

ES Next to Noone sjanse på fugl 

ES Sniff tap på fugl. 

 

Disse er ute av konkurransen. IS Vestavind, IS 

Guinnies, GS Tessie, P Respect, ES Vigda 14. 

 

Runde 2 (også 15 min) 

GS Floyd – GS Biff 

IS Tyfon – ES Sniff 

ES Noone – IS Fudge 

ES Malin 

 

 

 

Vi tar pause og nyter den flotte dagen. Naturoppsynet kommer innom oss for en prat. I dette området er det 

best å overholde båndtvangsbestemmelsene!!!! 

 

Slipp 8. GS Floyd – GS Biff. Vi har fortsatt en forholdsvis tett bjørkeli foran oss, men likevel god oversikt 

over det som måtte skje. Biff fører slippet i starten, og tar stand. Går villig på uten å presentere fugl. Senere 

har Biff også i dette slippet en tendens til å slå bakover i terrenget og Floyd overtar initiativet og vinner 

slippet. 

 

Rangering: GS Floyd FA m/reis, GS Biff FA u/reis og tomstand, IS Jessie James FA u/reis og tap på fugl. 

 

Slipp 9: IS Tyfon – ES Sniff. Begge åpner meget godt i et noe åpnere område. Tyfon har best system i 

søksopplegget og tar et solid slag på venstre side. Sees i  stilfull stand langt ute. Ryper letter presist foran 

Tyfon når fører er på skuddhold og han er rolig i oppflukt og skudd, utreder. Vi samles og starter opp igjen 

og Sniff tar et slag høyt oppe i en bratt li med barflekker. Der tar han stand, justerer seg til ny stand. Reiser 

på avstand presist og djervt rype og er rolig i oppflukt og skudd. Et flott fuglearbeid!! Det letter ryper under 



utredning, Apporterer korrekt. Tyfon vinner slippet da Sniff får en liten minus for rypene som letter under 

utredning. 

 

Rangering: GS Floyd FA m/reis, GS Biff FA u/reis tomstand, IS Tyfon 2 FA u/reis og 2 tap i fugl, IS Jessie 

James FA u/reis og tap på fugl. ES Sniff FA m/reis og 2 tap i fugl liten minus for fugl under utredning, meget 

flott fuglearbeid. 

 

Slipp 10: ES Next to Noone – IS Fudge. Her tar Noone umiddelbart føringen og jakter glimrende. Tar stand 

som etter hvert løses ut. Fudge holder nødvendig nivå. Noone over Fudge. 

 

Rangering: GS Floyd FA m/reis, GS Biff FA u/reis tomstand, IS Tyfon 2 FA u/reis og 2 tap i fugl, IS Fudge FA 

m/reis, tap på fugl, IS Jessie James FA u/reis tap på fugl, ES Sniff FA m/reis, 2 tap i fugl liten minus for fugl 

under utredning, meget flott fuglearbeid, ES Next to Noone sjanse. 

 

Slipp 11: ES Malin – IS Jessie James (hans 3.runde). Jessie James er stortgående og noe åpen i slagene. 

Malin er også i dette slippet forutsigbar og har en systematisk terrengdekning. Jessie James kaster seg i 

liggende stand, samtidig tar Malin også stand noe til side for Jessie James. Rype letter presist foran 

hundene som er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder og Malin apporterer korrekt. Malin settes over 

Jessie James i dette slippet pga bedre terrengdekning. 

 

Rangering etter runde 2:   

GS Floyd FA m/reis  

GS Biff FA u/reis og tomstand,  

ES Malin FA u/reis, sjanse 

IS Tyfon 2 FA u/reis og 2 tap på fugl,  

IS Fudge FA m/reis, tap på fugl,  

IS Jessie James FA u/reis, tap på fugl.  

ES Sniff FA m/reis, 2 tap i fugl g liten 

minus for fugl under utredning, meget 

flott fuglearbeid,  

ES Next to Noone sjanse. 

 

Oppsett til runde 3, 15 min:  

GS Floyd – IS Tyfon 

ES Sniff – ES Noone 

GS Biff – ES Malin 

IS Fudge 

 

 

Slipp 12: GS Floyd – IS Tyfon. Tyfon fører slippet og er meget systematisk. Tar stand, rype letter når fører 

kommer til og Tyfon er igjen rolig i oppflukt og skudd. Vi skal starte på samme sted og Floyd kommer til 

syne i område vi regner for å være avsøkt. Tar stand og får et fuglearbeid uten reis. Tyfon over Floyd som 

nå har et tap på fugl i tillegg til et godkjent fuglearbeid. 

 

 

Rangering:  

GS Floyd FA m/reis FA uten reis, tap på fugl 

IS Tyfon 3 FA u/reis og 2 tap i fugl 

IS Jessie James 2 FA u/reis og tap på fugl 

 



Slipp 13: ES Sniff – ES Noone. Sniff tar føringa og jakter også 

nå meget systematisk og fornuftig. Noone blir umiddelbart 

borte i tett bjørk og finnes mot slutten av slippet i stand i det 

vi definerer som anviste område. Reiser villig og presist ryper 

og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

korrekt. Over Sniff som nå har så mange sjanser at han utgår. 

 

Rangering:  

GS Floyd FA m/reis FA uten reis, tap på fugl 

E Noone FA m/reis, sjanse, noe rettlinjet søk i siste slipp 

IS Tyfon 3 FA u/reis og 2 tap i fugl 

IS Jessie James 2 FA u/reis tap på fugl. 

 

Slipp 14 ES Malin – GS Biff. De tar umiddelbart et slag framover i terrenget og Biff tar stand, når vi nærmer 

oss ser vi Malin stå nedenfor Biff og hun sekunderer. Malin går forbi Biff som da løser ut og begge slår et 

lite slag ned i vinden. Det letter rype i området som ingen av hundene har kontakt med. Malin utgår for 

manglende respekt for makker i stand. IS Fudge slippes på. De støkker rype og er rolige. Senere jakter de 

meget godt der Biff har initiativet. Han drar seg høgt opp i dalsiden og tar stand. Reiser kontrollert ryper og 

er rolig i oppflukt og skudd, utreder. Biff over Fudge som nå har for mange sjanser og går ut av 

konkurransen. 

 

 

 

Rangering etter runde 3. 

GS Biff FA u/reis FA m/reis, to sjanser 

GS Floyd FA m/reis FA uten reis, tap på fugl 

ES Noone FA m/reis, sjanse, noe rettlinjet søk i siste slipp 

IS Tyfon 3 FA u/reis og 2 tap på fugl 

IS Jessie James 2 FA u/reis 1 tap på fugl. 

 

 

 

 

 

 

 



 Med dette er dagens konkurranse slutt og vi har denne premielisten. 
 

1 pr VK GS Rypedalen's Biff NO31843/11 e Gilhuus, Morten f/ Kate Haugsvær.  

En verdig vinner av Geiloprøva 2016. Han har et meget godt nivå søksmessig, finner fugl 2 

ganger, men har også et par sjanser. 

  

2 pr VK GS Hardhausen Floyd NO48660/12 e/f Fredrik Weberg-Larsen.  

Solid hund søksmessig som åpner med et flott fuglearbeid og får et til i siste slipp da han også 

blir slått på fugl av makker. 

 

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

Noone har jaktet meget godt i dag, han har en ubenyttet sjanse fra første slipp og et noe 

rettlinjet søk i siste slipp der han til slutt får et godkjent fuglearbeid. 

  

4 pr VK IS J-Tyfon Av Kjerringholm NO56170/10 e/f Randi Halvorsen.  

En konsentrert, systematisk jeger med 3 fuglearbeid uten reis, men som også blir slått på fugl to 

ganger i dag.  

 

5 pr VK IS " U S " Jessie James NO54816/10 e/f Knut Mathias Barkhall.  

Jessie er en stortgående jeger som har en tendens til å bli litt åpen på dagens føre. Finner fugl to 

ganger, men blir også slått på fugl. 
 

 
Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen har hatt en flott dag i fjellet med sporty førere og meget gode 

hunder. Vi var klar over at vi i dag kom til å se hunder som virkelig tok for seg av terrenget. Da det i 

tillegg var jevnt og tett besatt med fugl fikk vi testet vår konsentrasjon og observasjonsevne.  

 

Vi gratulerer de premierte og takker prøveledelsen for at vi fikk dette oppdraget,  

-en vinnerklasse vi virkelig kommer til å huske! 

 

 


