
Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs 

Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 

 

Strålende solskinn og seks minusgrader med betongføre fra morgenen av. Sola varmet godt og gjorde 

snøen skikkelig bløt utpå ettermiddagen. En flott vårdag med jevnt god fuglebestand i hele terrenget. 

Finalen gikk i det som kalles Tovatna 1-terrenget. 

20 hunder var kvalifisert for finalen etter to kvalifiseringspartier der det hadde vært 12 forskjellige hunder 

på hvert parti med fuglearbeid. «Kun» 19 hunder stilte til start i finalen. 

 

1. GS Zettertjærns Qajza, Kenneth Bjørnstad 

2. IS Røde Hunders Mi-Rakel, Jørn Presterudstuen 

3. IS Imingens St Troy, Trond Kristian Karlsen 

4. IS Red Dubliners Bao Vår, Kjell Arne Odlolien 

5. KV Altersundets Odisia, Fredrik Gjøsund 

6. GS Soknahåggån`s I Lundesola, Bjarne Engen 

7. GS Zettertjärns Qaxzig, Kenneth Bjørnstad 

8. ES Berkjestølen`s Jack Bono, Tor Karlsen 

9. IS Skåbufjellas Tare, Jan Erik Moastuen 

10. P Gloføklia`s Don Paco, Tom Andre Lunde 

11. ES Tarpan`s Memo, Morten Eriksen 

12. KV Haugtuns Shock, Lisbet Ottesen 

13. IS Follsjøen`s Emilie, Jørn Presterudstuen 

14. ES Stokkmarka`s I Frodo, Erling Meirik 

15. ES Seterfjellet`s Dora, Levi Myrbostad 

16. ES Rypråas Ronja, Bjørnar Stokkebekk 

17. IS Imingens Pr Prince, Trond Kristian Karlsen 

18. IS Neadalens Super Star, Torgeir Møst 

19. ES Nyheimgutens Kuli, Bernt Martin Sandsør 

20.  

 

1.runde: 15 minutter: 

1.slipp: GS Qajza – IS Mi-Rakel 

Qajza kommer best i gang i kupert uoversiktlig terreng. Jakter med en enorm fart og intensitet. Men 

søket hemmes en del av at hun må helt inn til fører og «stemple». Dette fører til at Mi-Rakel tar over 

føringen og vinner slippet på bedre plan og reviering. Det er lite vind å hjelpe seg med. 

Mi-Rakel over Qajza. 

 

2.slipp: IS Troy – IS Vår 

Troy tar føringen i slippet og får med seg meget bra med terreng i både dybde og bredde. Vår går også 

meget godt, men «går opp» samme terrenget flere ganger. Vi er i litt mer oversiktlig terreng nå. Like før 

slutt drar Troy seg over en kant og blir borte. Fører leter og melder stand, når vi kommer til er hunden i 

bevegelse. Troy over Vår. 

Rangering: Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza 



 

3.slipp: KV Odisia – GS Lundesola 

Lundesola drar seg rett ut og til høyre og blir stort sett der. Odisia starter noe forsiktig og kunne ha tatt 

bedre tak i terrenget. Revierer noe tett, men dette resulterer i en flott stilfull stand på en barflekk nede 

i en bratt li. Når fører kommer til reiser Odisia en enkeltrype villig og presist på ordre. Odisia er 

komplett rolig i oppflukt og skudd, og hun utreder og apporterer ok. Odisia over Lundesola som utgår. 

Rangering: Odisia FMR, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza 

 

4.slipp: GS Qaxzig – ES Bono 

Begge hundene legger opp til et stort anlagt søk. Bono blir imidlertid litt åpen og på kanten til å være 

litt egenrådig. Qaxzig fører slippet på bedre reviering. Rype letter i området hvor Bono er. Qaxzig over 

Bono. 

Rangering: Odisia FMR, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, Qaxzig 1 sj, Bono 1 sj, 

 

 

5.slipp: P Don Paco – IS Tare 

Tare forsvinner langt rett frem like etter slipp, kommer inn og tar et fint slag oppover på venstre siden 

og blir der borte over en kant. Paco jakter fornuftig i god kontakt med fører. Paco drar seg også 

oppover den samme siden. Vi ser Paco trekke an og avansere lenge frem til en stram stilfull stand. 

Førere og en av dommerne sliter seg oppover lia, mens den andre dommeren står igjen nede med god 

oversikt. Mens førerne er et stykke bak Paco letter rype presist foran Paco som forfølger friskt. De leter 

videre over kanten for å finne Tare, hun finnes i stand, men kan ikke presentere fugl. Begge utgår. 

Rangering: Odisia FMR, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, Qaxzig 1 sj, Bono 1 sj, 

 

 

6.slipp: ES Memo – KV Shock (5 min) 

Memo tar føringen i slippet og jakter meget bra. Shock blir en del borte på høyre flanke. Shock finnes i 

stand, rype sees ved liten bjørkelegg rett foran Shock. Shock reiser villig og presist på førers ordre, men 

han blir dessverre for urolig i oppflukt og skudd. 

 

 

7.slipp: ES Memo – IS Emilie 

Memo tar straks føringen og jakter glimrende. Emilie jakter også meget bra. Emilie finnes i stand, går 

villig på uten resultat. Senere melder partiet bak stand på Memo oppe på en kolle over oss. Når fører 

og dommere kommer til avanserer Memo kjapt til ny stand og på ordre kanonreiser han ryper helt 

presist. Memo er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. 

Memo over Emilie. 

Rangering: Odisia FMR, Memo FMR + slått, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, Qaxzig 1 sj, Bono 1 sj, Emilie slått 

+ TS,  

 

8.slipp: ES Dora – ES Frodo 

I starten av slippet går både hundene og førerne fort igjennom spennende terreng med flere små 

hauger og små daler. Dette resulterer i at det to ganger kommer opp ryper i området. Mot slutten 

trekker Dora an og fester stand høyt oppe i en dal. Fjellryper letter foran Dora som forfølger friskt. 

Samtidig er Frodo borte over en kant. Han finnes i stand, går frem på ordre, men kan ikke presentere 

fugl. Begge utgår. 



 

Rangering: Odisia FMR, Memo FMR + slått, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, Qaxzig 1 sj, Bono 1 sj, Emilie slått 

+ TS,  

 

 

9.slipp: IS Prince – ES Ronja (5 min) 

Hundene starter ut til hver sin kant. Prince støkker rype og forfølger meget friskt og langt. Samtidig er 

Ronja i antrekk på den andre siden. Hun fester stand, justerer seg til ny stand og når vi kommer til letter 

rype presist foran Ronja som er rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder noe mangelfullt, men apporterer 

ok. Ronja over Prince som utgår. 

Da Ronja har tid til gode settes hun på videre sammen med ES Memo som da får sin 2.runde. 

 

 

10.slipp: ES Ronja – ES Memo (10 min) 

Like etter slipp fester Memo stand. Kanonreiser rype som sitter ved bjørkelegg bare ti meter foran han. 

Han er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. Utover i slippet jakter begge to meget bra, med 

Memo i føringen. 

Memo over Ronja. 

Rangering: Odisia FMR, Memo FMR + slått, Ronja FUR + slått, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, Qaxzig 1 sj, 

Bono 1 sj, Emilie slått + TS,  

Rangering 2 runde: Memo 2FMR + slått 

 

 

11.slipp: ES Kuli – IS Super Star (5 min) 

Vi er nå innerst i terrenget og snur. Kuli trekker an rett etter slipp og fester stand oppe på en kant. Her 

blir hun veldig omstendig og forsiktig der hun går på i flere omganger uten å presentere fugl og hun 

avsluttes. Super Star som stort sett har stått i bånd får ny makker. 

 

 

12.slipp: IS Super Star – GS Qajza 

Begge starter ut meget bra med Qajza i føringen på bedre reviering og kontakt. Qajza drar seg ned i en 

dal og opp på en kant på den andre siden. Der fester hun en logrende stand – når fører kommer til blir 

standen stram og stilfull. På ordre reiser hun to ryper villig og presist. Hun er komplett rolig i oppflukt 

og skudd. Hun utreder og apporterer flott. Videre utover slippet veksler hundene om føringen. Qajza 

over Super-Star. 

Rangering etter 1.runde: Odisia FMR, Memo FMR + slått, Ronja FUR + slått, Troy, Mi-Rakel, Vår, Qajza, 

Qaxzig 1 sj, Bono 1 sj, Emilie slått + TS,  

Rangering 2 runde: Memo 2FMR + slått, Qajza 1FMR 

 

13.slipp: IS Mi-Rakel – IS Troy 

Troy tar føringen i slippet, begge jakter meget bra i et terreng som nå har en del bratte lier ispedd 

mange små kuler. Vi ser Mi-Rakel feste stand opp i mot oss nede i en li. Når vi kommer til går Mi-Rakel 

villig på uten å presentere fugl. En stund etterpå, litt lenger ned støkker Mi-Rakel to ryper og 

respekterer momentant. Senere kommer det ryper fra området hvor hundene er. Helt mot slutten av 

slippet fester Troy stand. Han går villig på uten å presentere fugl. En rype observes i lufta et stykke 

bortenfor der Troy stod. Troy over Mi-Rakel. 

Rangering: Memo 2FMR + slått, Qajza 1FMR, Troy 2sj + TS, Mi-Rakel 2sj + TS, 



 

14.slipp: KV Odisia – IS Vår (4 min) 

Odisia tar straks føringen mot Vår som nå blir småskåren og forsiktig. Det letter rype der hvor Vår er. 

Vår avsluttes da søket ikke lenger holder mål. Og Odisia får ny makker. 

 

 

15.slipp: KV Odisia – GS Qaxzig 

Begge jakter nå meget godt og veksler om føringen i et nokså oversiktlig og greit terreng. Odisia 

revierer bedre og tar over føringen i slippet. Odisia fester stand opp mot toppen av en haug, en haug vi 

så Qaxzig forsvinne bak en tid før. På tur opp til Odisia tråkker vi opp en rype godt til side og bak for 

Odisia. Hun løser ut før fører kommer til og da observeres også Qaxzig i søk i samme område. Odisia 

over Qaxzig. 

Rangering: Memo 2FMR + slått, Qajza 1FMR, Odisia 1FMR + 2 sj, Troy 2sj + TS, Mi-Rakel 2sj + TS, 

 

16.slipp: IS Emilie – ES Jack Bono 

Bono tar føringen i slippet, men vi ser Emilie bli lang i ryggen i det hun sklir over en liten kant. Hun 

finnes i stand og reiser kontrollert og presis sammen med fører. Tre ryper letter presist for Emilie som 

er helt rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder og apporterer flott. Helt mot slutten av slippet kaster 

Bono seg i stand langt ut. Mens vi fortsatt er på 100 meters hold letter rype presist foran Bono som 

forholder seg helt rolig. 

Emilie over Bono. 

Rangering: Memo 2FMR + slått, Qajza 1FMR, Odisia 1FMR + 2 sj, Emilie 1FMR + 1 slått +1sj + 1TS, Bono 

1 stand, 1 slått, 1 sj, Troy 2sj + TS, Mi-Rakel 2sj + TS, 

 

 

17.slipp: ES Ronja – IS Super-Star 

Like etter slipp fester Ronja stand rett foran oss. Hun går forsiktig på uten resultat. Videre utover i 

slippet fører Ronja med god dekning av terrenget i bredde og dybde, mens Super-Star kommer en del 

på etterskudd. Langt ute fester Ronja en stram stilfull stand opp mot en skrent. På førers ordre går hun 

forsiktig frem uten å presentere fugl. Ryper letter i området hvor Super-Star er. Super-Star over Ronja. 

Rangering: Memo 2FMR + slått, Qajza 1FMR, Odisia 1FMR + 2 sj, Emilie 1FMR + 1 slått +1sj + 1TS, Ronja 

1FUR + 1 slått + 1 sj + 2 TS, Bono 1 stand +1 slått + 1 sj, Troy 2sj + TS, Mi-Rakel 2sj + TS, Super-Star 1 

slått, 1 sj. 

 

 

  



Etter to runder velger vi å avslutte dagens finale da alle har hatt opptil flere sjanser på fugl. Og vi endte 

da opp med følgende premieliste: 

1. VK ES Tarpan`s Memo, Morten Eriksen 

2. VK GS Zettertjärns Qajza, Kenneth Bjørnstad 

3. VK KV Altersundets Odisia, Fredrik Gjøsund 

4. VK IS Follsjøen`s Emilie, Jørn Presterudstuen 

5.VK ES Rypråa`s Ronja, Bjørnar Stokkebekk 

 
 

 

Vi takker for oppdraget og føler oss beæret over å få gå i disse flotte omgivelsene med en slik jevnt god 

rypebestand. Flott sportslig opptreden på et hyggelig prøveparti  

 

Mvh dommerne Frode Døsvik og Roy Allan Skaret. 

 

 

 

 


