
Dreiebok Arctic Cup finale 17 april 2016.  
Terreng: Myrland  
Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen.  

Dommere Bård Johansen og Odd Harald Sørbøen  
  
Disse hadde kvalifisert seg for finaledagen fra 4 parti på lørdag og startrekkefølgen er slik:  
  
1 ES Lundefjellet's Dj Hi-Tec / NO43025/14   e/f Kjørstad, Ørjan  
2 KV Rampen's Tae Ellevill / NO40092/15   e/f Smidtsrød, Nina  
3 ES Bjønnålia's Sophie / NO42727/14    e/f Sellie, Svein  
4 P   Jimsrypa's Trutt / NO52027/14    e/f Andresen, Svein Anton  
5 B  Enja Av Sáráhkká / NO42440/14    e/f Bjørklund, Øyvind  
6 ES Stenbitens Izadora / SE50333/2014   e/f Kristensen, Birger  
7 ES Finntorpet's Gullegull / NO52591/14   e/f Smidtsrød, Nina  
8 IS  Gagganjunis Røder / NO48871/14    e/f Nilsen, Stein  
9 ES Simo's Pi / NO43917/14     e/f Myrvang, Frans Oskar  
10 ES Klevmarka's Vinnie / NO30382/15   e/f Kjensberg, Rune Olav  
11 ES Sølnkletten's Raa / NO45349/14    e/f Stav, Ole Birger  
12 IS Håkkådalen's Stella / NO49624/14   e/f Fremo, Jan Harald  
13 P Sollidalens C Rs-Lex's / NO38722/15   e/f Henriksen, Stian  
14 ES Morkhaugen's Bandit / NO41837/14   e/f Romfo, Svein Ottar  
15 GS Ramstadslottets Mondeo / NO55193/14   e/f Birkely, Rune  
16 IS Gagganjunis Makker / NO48872/14   e/f Fledsberg, Anders  
17 B Vakkuniva-Tarzan:s Ts Marta /SE34714/2014  e/f Haugen, Knut  
18 P Jimsrypa's Tia / NO52026/14    e/f Theodorsen, Jim Tomas  
19 P Jimsrypa's Ios / NO52024/14    e/f Ingebrigtsen, Ole Espen  
20 KV Sognexpressen's Lna Sikka / NO43801/14  e/f Karlsen, Christine  
  
Etter lørdagens innledende runder (30 + 15 min) hadde vi denne rangeringen der også søksmessige kvaliteter er tatt 
hensyn til. (FA = godkjent fuglearbeid)  
  
1 KV Sikka:  FA m/reis, FA u/reis.  
2 IS Røder  FA m/reis, FA der han forfølger, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold, sjanse  
3 B Enja  FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold  
4 P Lex   FA m/reis  
5 ES Vinnie  FA m/reis  
6 P IOS   FA m/reis, sjanse  
7 ES Bandit  FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold, sjanse  

 



8 ES Gullegull  FA m/reis, 2x tomstand  
9 ES Raa  FA m/reis 2x tomstand  
10 ES Hi Tec  2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
11 B Marta  2 FA u/reis 2x sjanse  
12 ES Sophie  FA m/reis 2x sjanse  
13 P Trutt  FA u/reis, tap på fugl  
14 ES Pi  FA u/reis, tap på fugl  
15 KV Ellevill  FA m/reis, 2 tap i fugl  
16 IS Makker  FA m/reis, tap på fugl, sjanse, tomstand  
17 P Tia  glimrende søkskvaliteter  
18 ES Isadora,  glimrende søkskvaliteter  
19 IS Stella,  meget gode søkskvaliteter.  
20 GS Mondeo  minus på søk, finner fugl utenfor jaktbart hold.  
  
I følge regelverket skal det nå kjøres 2 runder a 15 minutter og vi åpner med:   
  
Slipp 1: ES Hi Tec – KV Ellevill: Vi starter i et åpent område med interessante bjørkekruller og spredt vegetasjon. Hi 
Tec tar initiativet med en gang og jakter systematisk og bruker en svak medvind og biotopene fornuftig. Ellevill åpner 
med høy intensitet og fart, men har et noe «rotete» søksopplegg i starten. Kommer godt på banen etter hvert og 
holder nødvendig nivå. Hi-Tec over Ellevill.   
  
Rangering:   
1.ES Hi Tec 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse   
2.KV Ellevill FA m/reis, 2 tap i fugl  
  
Slipp 2: ES Sophie - P Trutt: Vi passerer er tett bjørkebelte og hundene jakter dette med avpasset format og med god 
kontakt. De jakter konsentrert og med meget god terrengdekning. Sophie har litt større bredde i slagene og settes 
over Trutt.  
  
Slipp 3: B Enja – ES Isadora: I et åpent område med vegetasjon i kantene jakter begge bevisst med høy intensitet. 
Isadora er en stortgående hund som er en del borte og Enja har den beste terrengdekningen og vinner derfor slippet.   
  
Rangering:   
1. B Enja FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold  
2. ES Hi Tec 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse   
3. ES Sophie FA m/reis 2x sjanse  
4. ES P Trutt FA u/reis, tap på fugl  
5. KV Ellevill FA m/reis, 2 tap på fugl  
6. ES Isadora  
  
Slipp 4: IS Røder – ES Gullegull. Gullegull tar umiddelbart føringen og jakter glimrende, hun viser oss medvindsøk av 
ypperste kvalitet. Røder virker umotivert og klarer ikke å holde det nivået vi forlanger. Han oppsøker makker ved 
flere anledninger. Gullegull vinner slippet og Røder må forlate konkurransen.  
  
Slipp 5: ES Vinnie – ES Pi: I et åpent område jakter begge meget godt med systematisk søksopplegg. Vinnie blir etter 
hvert noe åpen. Pi tar stand, går villig på uten å presentere fugl. Vinnie kommer inn i området og tar stand og Pi 
sekunderer. Vinnie løser kjapt ut og de fortsetter et meget godt søk. Pi over Vinnie.  



  
  
Rangering:   
1. B Enja FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold  
2. ES Vinnie FA m/reis,   
3. ES Gullegull FA m/reis, 2x tomstand  
4. ES Hi Tec 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse   
5. ES Sophie FA m/reis 2x sjanse  
6. P Trutt FA u/reis, tap på fugl  
7. ES Pi FA u/reis, tap på fugl, tomstand  
8. KV Ellevill FA m/reis, 2 tap i fugl  
9. ES Isadora  
  
Slipp 6: ES Raa – IS Stella. Terrenget åpner seg enda mer, men vi har spredt vegetasjon og et bekkefar med bjørk å 
jakte på. Raa tar tak i vind og terreng og drar seg langt fram i terrenget for så å bruke vinden effektivt  tilbake. Stella 
holder også godt nivå, men Raa har initiativet. Raa sees i noe usikker stand langt framme. Justerer seg til stilfull 
intens stand når vi nærmer oss, går villig på uten at vi observerer fugl. Raa vinner likevel slippet.  
  
Slipp 7: P Lex – ES Bandit: Bandit tar umiddelbart kommandoen og jakter konsentrert og systematisk. Lex er noe 
nølende og ujevn i starten, men 
kommer seg stort utover i slippet. 
Stilfull inngang til stand på Bandit. 
Reiser villig og presist rype når vi er 
på skuddhold og forfølger uhemmet. 
Han blir deretter så lenge borte at 
han må avsluttes. Lex over Bandit 
som utgår  
  
  

 

 



Rangering:   
1. B Enja FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold  
2. ES Vinnie FA m/reis,   
3. ES Gullegull FA m/reis, 2x tomstand  
4. ES Hi Tec 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse   
5. ES Raa FA m/reis, 3x tomstand  
6. ES Sophie FA m/reis 2x sjanse  
7. P Lex FA m/reis, tap på fugl  
8. P Trutt FA u/reis, tap på fugl  
9. ES Pi FA u/reis, tap på fugl, tomstand  
10. KV Ellevill FA m/reis, 2 tap i fugl  
11. IS Stella  
12. ES Isadora  
  
Slipp 8: IS Makker - GS Mondeo. Det er nå noen markerte barrabber i terrenget og områder med noe bjørk. Begge 
hundene jakter godt der Makker konsentrer seg om bjørkebiotopen mens Mondeo tar for seg en kolle med snøfrie 
områder. Markerer kraftig før han blir borte bak denne kollen. Vi observerer ryper i 3 omganger uten å kunne fastslå 
hva som skjer. Mondeo jakter med noe ujevn intensitet og Makker vinner slippet selv om han har litt åpen 
terrengdekning.   
  
Slipp 9: B Marta – P Tia: Marta jakter meget godt og får med seg mye terreng med korrekt bruk av medvind. Tia 
jakter også meget godt, men slår noe bakover i starten og kommer på etterskudd. Marta over Tia.   
  
Slipp 10:  P Ios - KV Sikka: Begge jakter glimrende i åpent landskap. Store systematiske slag der vind og de få 
biotopene vi passerer benyttes effektivt. Ios får et lite overtak i starten som han beholder hele slippet: Ios over Sikka.  
  
Rangering etter runde 1:  
1. KV Sikka   FA u/reis, FA m/reis.   
2. B Enja   FA u/reis, stand der fugl letter utenfor jaktbart hold  
3. ES Vinnie   FA m/reis,   
4. P Ios    FA m/reis, sjanse  
5. ES Gullegull   FA m/reis, 2x tomstand  
6. ES Hi Tec   2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse   
7. ES Raa   FA m/reis, 3x tomstand  
8. B Marta   2 FA u/reis, 2 sjanser  
9. ES Sophie   FA m/reis 2x sjanse  
10. P Lex  FA m/reis, tap på fugl  
11. P Trutt   FA u/reis, tap på fugl  
12. ES Pi   FA u/reis, tap på fugl, tomstand  
13. KV Ellevill   FA m/reis, 2 tap på fugl  
14. IS Makker,   FA m/reis, tap på fugl, sjanse, tomstand  
15. P Tia  
16. IS Stella  
17. ES Isadora  
18: GS Mondeo,  minus på søk, finner fugl utenfor jaktbart hold.  
  
Disse er ute av konkurransen: IS Røder og ES Bandit  
  
  



Runde 2 blir slik:   
Slipp 11: ES Hi Tec – ES Sophie    Slipp 16: IS Stella – P Lex  
Slipp 12: KV Ellevill – P Trutt    Slipp 17: GS Mondeo – B Marta  
Slipp 13: B Enja – ES Gullegull    Slipp 18: IS Makker – P IOS  
Slipp 14: ES Isadora – ES Pi     Slipp 19: P Tia – KV Sikka.  
Slipp 15: ES Vinnie – ES Raa  
  
Slipp 11: ES Hi Tec – ES Sophie. Vi jakter nå i et åpent område med spredt bjørk og noen barrabber: Begge hundene 
jakter glimrende i høy fart. Store systematiske slag der vind og biotoper utnyttes fornuftig. Sophie har best plan i 
søksopplegget og vinner slippet.   
  
Slipp 12: KV Ellevill – P Trutt: Ellevill åpner gnistrende og jakter meget godt. Trutt nøler litt i starten, men kommer 
godt med utover i slippet. Ellevill tar stand langt ute. Før vi er på jaktbart hold letter en rypeflokk presist foran Ellevill 
som respekterer. Ellevill over Trutt.   
  
Rangering:   
1. ES Hi Tec, 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
2. ES Sophie, FA m/reis 2 sjanser  
3. KV Ellevill, FA m/reis, stand utenfor jaktbart hold, 2x tap på fugl  
4. P. Trutt, FA u/reis, 2 tap på fugl  
  
Slipp 13: B Enja – ES Gullegull. Det er nå en bratt li med bare flekker på venstre side av terrenget. Begge hundene 
starter energisk og jakter systematisk med høy intensitet. Enja drar seg godt opp i den bratte lien og støkker rype. 
Slår tilbake i vinden og fester stand, rype letter presist foran Enja før vi er på jaktbart hold, hun respekterer og tar et 
godt slag bakover i vinden og finner ryper på ny. Også disse letter før vi er på skuddhold. Gullegull kommer inni 
området og fester stand. Når vi nærmer oss går hun villig på uten at vi observerer fugl.   
Enja gjør en meget solid jobb i dette slippet og settes over Gullegull.  
  
Rangering:   
1. B Enja. FA u/reis 3 ganger fugl som letter utenfor jaktbart hold, sjanse  
2. ES Hi Tec, 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
3. ES Sophie, FA m/reis 2 sjanser  
4. ES Gullegull FA m/reis, sjanse, 3x tomstand  
5. KV Ellevill, FA m/reis, stand utenfor jaktbart hold, 2x tap på fugl  
6. P. Trutt, FA u/reis, 2 tap på fugl  
  
Slipp 14: ES Isadora – ES Pi: Isadora blir nå åpen og perifer og jakter mye av slippet utenfor det vi definerer som 
anvist terreng. Pi jakter systematiske i bjørkebiotop og setter over Isadora som avsluttes.  
  
Slipp 15 ES Raa – ES Vinnie. Vinnie tar kommandoen og får med seg en interessant bjørkeli på en meget god måte. 
Fører slippet da Raa er noe egenrådig og ensidig og bruker en del tid 
på markering og antrekk. På slutten av slippet finnes de i stand i 
samme område. Vinnie går på til ny stand, løser så ut og støkker rype 
som ligger presist foran Raa. Raa er rolig i oppflukt og skudd. Raa over 
Vinnie.   
  
  
  
  

 



Rangering:   
1. B Enja. FA u/reis 3 ganger fugl som letter utenfor jaktbart hold, sjanse  
2. ES Raa, FA m/reis, FA u/reis 3x tomstand  
3. ES Hi Tec, 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
4. ES Vinnie, FA m/reis, tap på fugl  
5. ES Sophie, FA m/reis 2 sjanser  
6. ES Pi FA u/reis, tap på fugl, tomstand  
7. ES Gullegull FA m/reis, sjanse, 3x tomstand  
8. KV Ellevill, FA m/reis, stand utenfor jaktbart hold, 2x tap på fugl  
9. P. Trutt, FA u/reis, 2 tap på fugl  
  
Slipp 16: IS Stella – P Lex: Stella tar føringen og jakter i god kontakt i forholdsvis tett bjørkebiotop. Rype letter der 
begge hunden befinner seg og vi finner Stella umiddelbart i stand i området. Rype letter presist foran Stella som er 
rolig i oppflukt og skudd, utreder. Det letter rype to ganger til i anvist område og Stella pådrar seg en tomstand på 
slutten av slippet. Stella over Lex som nå har så mange sjanser at han må forlate konkurransen.   
  
Slipp 17: GS Mondeo – B Marta: Marta jakter glimrende og tar med en gang kommandoen i dette slippet. Har en 
elegant inngang til stand langt ute. Når vi nærmer oss letter rype presist foran Marta som er rolig i oppflukt og skudd. 
Dessverre er dette utenfor jaktbart hold. Mondeo jakter også nå med varierende intensitet, men holder nødvendig 
nivå. Marta over Mondeo.  
  
Rangering:   
1. B Enja. FA u/reis 3 ganger fugl som letter utenfor jaktbart hold, sjanse  
2. ES Raa, FA m/reis, FA u/reis 3x tomstand  
3. B Marta, 2 FA u/reis, finner fugl som letter utenfor jaktbart hold, 2 sjanser  
4. ES Hi Tec, 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
5. ES Vinnie, FA m/reis, tap på fugl  
6. ES Sophie, FA m/reis 2 sjanser  
7. IS Stella, FA u/reis, 2 sjanser, tomstand  
8. ES Pi FA u/reis, tap på fugl, tomstand  
9. ES Gullegull FA m/reis, sjanse, 3x tomstand  
10. KV Ellevill, FA m/reis, stand utenfor jaktbart hold, 2x tap på fugl  
11. P. Trutt, FA u/reis, 2 tap på fugl  
12. GS Mondeo, – på søk, finner fugl utenfor jaktbart hold, tap på fugl.  
  
Slipp 18: IS Makker – P Ios. Ios åpner gnistrende og ligger over Makker som fortsetter et solid søk. IOS finnes i stilfull 
stand i bjørkeli. Gå villig fram til ny stand, reiser 
ryper villig og presist og er rolig i oppflukt og skudd, 
utreder. IOS vinner slippet og Makker forlater 
konkurransen på grunn av for mange ubenyttede 
sjanser.  
  
Slipp 19: P Tia – KV Sikka. Hundene jakter intenst og 
flott, men det blir noe «trang» terrengdekning da de 
presses fram i terrenget av førerne. Sikka sees i 
stand langt framme. Går på i etapper uten at vi observerer ryper. Tia kommer samtidig til syne et stykke foran Sikka 
og drar et slag mot venstre der hun støkker ryper som respekteres. Senere sees Sikka forfølge rype og Tia får en 
tomstand i det slippet er slutt. Sikka vinner slippet.   
  
  

 



  
Rangering etter runde 2   
1. P Ios, 2 FA m/reis, sjanse  
2. KV Sikka, FA u/reis, FA m/reis, sjanse, tomstand  
3 B Enja. FA u/reis 3 ganger fugl som letter utenfor jaktbart hold, sjanse  
4. ES Raa, FA m/reis, FA u/reis 3x tomstand  
5. B Marta, 2 FA u/reis, finner fugl som letter utenfor jaktbart hold, 2 sjanser  
6. ES Hi Tec, 2 FA m/reis, tap på fugl, sjanse  
7. ES Vinnie, FA m/reis, tap på fugl  
8. ES Sophie, FA m/reis 2 sjanser  
9. IS Stella, FA u/reis, 2 sjanser, tomstand  
10. ES Pi FA u/reis, tap på fugl, TS  
11. ES Gullegull FA m/reis, sjanse, 3x tomstand  
12. KV Ellevill, FA m/reis, stand utenfor jaktbart hold, 2x tap på fugl  
13. P. Trutt, FA u/reis, 2 tap på fugl  
14. P Tia, sjanse  
15. GS Mondeo, – på søk, finner fugl utenfor jaktbart hold, tap på fugl.  
   
De 6 første skal nå ut i matching og vi starter med:   
ES Hi Tec mot B Marta. Marta tar nå kommandoen fra start og ligger over Hi Tec som åpner umotivert, han får seg et 
godt slag mot slutten av slippet.   
Vi fortsetter med B Marta mot ES Raa. Raa er noe tungført, men har større format enn Marta. Begge får en stand 
uten resultat.   
ES Raa mot B Enja. Enja jakter fortsatt meget godt og forutsigbart i tett biotop og er adskillig lettere å jakte over enn 
sin makker.   
B Enja fortsetter da matchingen mot KV Sikka. Begge viser at de har krefter i behold og jakter konsentrert og 
energisk. Enja tar stand der Sikka sekunderer. Går villig på i etapper uten at vi kan observere fugl.   
Siste slipp mellom KV Sikka og P Ios. Her viser Ios oss at han er dagens vinner og får et nytt fuglearbeid uten reis.  
  

Premielisten i Arctic Cup 2016 blir da slik:   
Nr 1. P Jimsrypa's Ios / NO52024/14 e/f Ole Espen Ingebrigtsen. En energisk jeger som viser både søkskvaliteter og 
viltfinneregenskaper av beste merke. En verdig vinner av Arctic Cup. 2 fuglearbeid m/reis, 1 fuglearbeid u/reis og en 
sjanse i denne konkurransen. 
Nr 2. KV Sognexpressen's Lna Sikka / NO43801/14 e/f Christine Karlsen. En elegant, konsentrert unghund med 
meget gode viltfinneregenskaper. 1 fuglearbeid m/reis, 1 fuglearbeid u/reis, sjanse og en tomstand. Og hun blir slått 
på fugl i matchingen av dagens vinner.  
Nr 3 B Enja Av Sáráhkká / NO42440/14 e/f Øyvind Bjørklund. En erfaren og godt dressert hund som viser 
viltfinneregenskaper av høy kvalitet. Fuglearbeid u/reis, i tillegg finner hun fugl 3 ganger som letter utenfor jaktbart 
hold, en sjanse.  

 



  
Nr 4. ES Sølnkletten's Raa / NO45349/14 e/f Ole Birger Stav. En stortgående, litt tungført hund som finner fugl to 
ganger, men som pådrar seg 3 tomstander. Fuglearbeid m/reis, fuglearbeid u/reis, 3x tomstand.  
Nr 5. B Vakkuniva-Tarzan:s Ts Marta /SE34714/2014 e/f Knut Haugen. Liten energisk jeger som også viser seg som 
en meget god viltfinner. 2 FA u/reis, finner fugl som letter utenfor jaktbart hold, 2 sjanser  
Nr 6. 1 ES Lundefjellet's Dj Hi-Tec / NO43025/14 e/f Ørjan Kjørstad. En meget lovende unghund med to fuglearbeid 
m/reis, men som også har et par ubenyttede sjanser.  

  
  
  

  
   
  
Bård Johansen og Odd 

Harald Sørbøen takker for en  

meget opplevelsesrik dag i 

fjellet og gratulerer de 

premierte.   

Vi takker også prøveledelsen 

for at de ga oss anledningen 

til å se noen av de beste 

unghundene konkurrere i et 

gedigent terreng godt besatt 

med fugl.  

  
  
  

  

 

 


