
FINALE FORUS OPEN 2016 
 
Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb  
Terreng: Avlangrud  
Dommere: Torfinn Stenersen og Odd Harald Sørbøen. 
Værforhold: Overskyet, svak østlig «styrevind» og 3-5g. 
 
Disse hadde kvalifisert seg fra 3 partier på fredag (39 deltakere) 
 

 
1 ES Valera's Sjakk NO33330/15    e/ Angell-Hansen, Sverre, f/ Steen, Petter 
2 ES Herrskapets Most Wanted SE24409/2015    e/f Engh, Ole  
3 ES Heegårds Tjep  DK19049/2014    e/f Sørensen, Steen Blach  
4 ES Sognexpressen's Nda Twist  NO45193/15  e/f Brenden, Marita L  
5 ES Rotvelta's Jve Ville NO35535/15   e/ Johansen, Berit Pollen f/ Berntsen, Terje 
6 ES Røynåsen's Yr NO41803/15    e/f Amundsen, Rune  
7 ES Halvartun's Simba NO38887/15   e/f Haugen, Line  
8 IS Red Garlic's Daim SE13417/2015    e/f Olstad, Øyvind  
9 ES Østkysten's A N Mac DK17349/2014   e/ Gundersen, Paal f/ Engh, Thomas 
10 ES Røynåsen's Vega NO33907/16    e/f Kjernsholen, Kai  
11 B Kamvatnet's Bella NO34012/15    e/f Fleskheller, Andre  
12 B Kvikksteps B-Mon Amie NO54033/14   e/f Løken, Morten  
13 ES Røynåsen's Mister X  NO41801/15   e/f Haugen, Jan Terje  
14 ES Østheia's Pep Av Sørbølfjellet NO42717/15 e/Lien, Erik Hjelmås f/ Lien, Nina Hjelmås 
15 IS Rypebua's Cortina Lotus NO44408/15   e/Moen, Lene Marie Synnestvedt f/ Moen, Trygve 
16 ES Rotvelta's Jve Zorro NO35531/15    e/f Berntsen, Terje. Ikke møtt 
17 IS Skrimfjellet's Laponia NO30473/15   e/f Fjermeros, Trond Gustav  
18 IS Liatoppen's Tl Taro NO47522/15    e/f Braathen, Line  



 
Runde 1, 15 min.  
 
Slipp 1: ES Sjakk – ES Most Wanted: Vi åpner i et åpent område med stubb og interessante kanter på en side. 
Begge åpner med høy intensitet og systematisk terrengdekning der de tar kantene nøye. De gjennomsøker også 
stubben på en grundig måte. Sjakk har litt bedre flyt i søket og settes over Most Wanted som har noen små 
«tenkepauser» i løpet av slipptiden. 
 
Slipp 2: ES Tjep – ES Twist: Vi fortsetter i samme området, men får nå en høy tett vegetasjon på en side av 
marsjretningen.  Begge viser høy arbeidsmoral og får med seg både åpent område, kantene og den tunge, tette 
biotopen. Tjep tar stilfull stand, går villig på uten å presentere fugl. Senere ny stand uten resultat. Søksmessig er 
disse hundene svært like og det er tomstandene til Tjep som gjør at Twist vinner slippet. 
 
Rangering: ES Twist, ES Sjakk, ES Most Wanted, ES Tjep 2 x TS.  
 
Slipp 3: ES Ville – ES Yr: To glimrende jegere som jakter fortreffelig i et åpent område med innbydende kantsoner 
og grasmark med Ville i hovedrollen. Ville over Yr. 
 
Rangering: ES Ville, ES Yr, ES Twist, ES Sjakk, ES Most Wanted, ES Tjep 2 x TS.  
 

 

Slipp 6 Slipp 5 Slipp 4 

Slipp 3 Slipp 9 Slipp 2 Slipp 1 



Slipp 4: ES Simba – IS Daim: Begge åpner i voldsom fart. De markerer intenst ute på stubben. Simba tar stand, 
justerer til ny stand, rapphøne letter presist foran Simba som forfølger denne friskt og får god hjelp av Daim. 
Utenfor jaktbart hold. De neste minuttene er begge hundene i overkant «inspirert» og de blir åpne i 
terrengdekningen og er noe egenrådige. Mot slutten av slippet viser de derimot samarbeid og et bedre 
søksopplegg. Simba over Daim. 
 
Rangering: ES Simba (stand utenfor jaktbart hold, frisk ettergang) ES Ville, ES Yr, ES Twist, ES Sjakk, ES Most 
Wanted, ES Tjep 2 x TS, IS Daim tap på fugl. 
 
Slipp 5: ES Mac – ES Vega. To hunder som jakter erfarent 
og energisk med meget god terrengdekning. De 
gjennomsøker både åpen stubb og tette kantsoner. Vega 
slår litt tilbake i terrenget i starten og overlater da 
initiativet til Mac som beholder dette slippet gjennom. Mac 
sees ta stilfull stand, går villig på når fører kommer til, fasan 
letter presist foran Mac som er rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder området. Mac over Vega. 
 
Rangering: ES Mac FA m/reis, ES Simba (stand utenfor 
jaktbart hold, frisk ettergang) ES Ville, ES Yr, ES Twist, ES 
Sjakk, ES Most Wanted, ES Tjep 2 x TS, ES Vega tap i fugl, IS 
Daim tap i fugl. 
 
Slipp 6: B Bella – B Amie: Terrenget er nå slik at disse må konsentrere seg om kantene. De viser at dette behersker 
de til fulle og jobber bevisst og energisk. Bella støkker fasan som respekteres. Amie vinner slippet. Begge noteres 
med en sjanse på fugl.  
 
Rangering: ES Mac FA m/reis, ES Simba (stand utenfor jaktbart hold, frisk ettergang) ES Ville, ES Yr, ES Twist, ES 
Sjakk, ES Most Wanted, ES Tjep 2 x TS, B Amie sjanse, B Bella sjanse, ES Vega tap på fugl, IS Daim tap på fugl. 
 

 
Slipp 7: ES Mister X – ES Pep: Mister X tar umiddelbart føringen og jakter meget godt. Han får med seg den 
varierende biotopen på en effektiv måte. Pep jakter i voldsom fart, men blir noe åpen og egenrådig. Mister X sees i 
stilfull stand langt framme. Når vi nærmer oss ser vi at makker sekunderer. Pep provoserer Mister X ved å gå inn og 
ta stand ved siden. Mister X reiser så djervt og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Pep forfølger friskt. 
Mister X over Pep:  
 
Rangering: ES Mister X FA m/reis, ES Mac FA m/reis, ES Simba (stand utenfor jaktbart hold, frisk ettergang) ES Ville, 
ES Yr, ES Twist, ES Sjakk, ES Most Wanted, ES Tjep 2 x TS, B Amie sjanse, B Bella sjanse, ES Vega tap på fugl, ES Pep 
tap på fugl, IS Daim tap på fugl. 
 

Slipp 9 Slipp 8 Slipp 7 



Slipp 8: IS Cortina – IS Laponia: Begge jakter meget energisk med voldsomt driv og høy intensitet. De får med seg 
kanter og stubb i systematiske slag. Cortina har litt større format enn Laponia og vinner slippet. 
 
Slipp 9: IS Taro – ES Sjakk (hans runde 2). Sjakk fører slippet på bedre system og framdrift i søksopplegget. Han er 
konsentrert og bruker vinden meget godt. Taro holder høy fart, men han har en noe tilfeldig terrengdekning. Sjakk 
over Taro.  
 
Rangering etter runde 1: ES Mister X FA m/reis, ES Mac FA m/reis, ES Simba (stand utenfor jaktbart hold, frisk 
ettergang) ES Ville, ES Yr, ES Twist, ES Sjakk, ES Most Wanted, IS Taro, ES Tjep 2 x TS, B Amie sjanse, B Bella sjanse, 
ES Vega tap på fugl, ES Pep tap på fugl, IS Daim tap på fugl. 
 
Det er meget høyt nivå på hundene søksmessig og alle er derfor med til 
runde nr 2 som blir slik: (15 min) 
 
ES Most Wanted – ES Tjep 
ES Twist – ES Ville 
ES Yr – ES Simba 
IS Daim – ES Mac 
ES Vega – B Bella 
B Amie – ES Mister X 
ES Pep – IS Cortina 
ES Laponia – IS Taro. 
 
Slipp 10: ES Most Wanted – ES Tjep: Vi har fortsatt store åpne jorder med innbydende og interessante biotoper i 
kantene. Begge hundene holder et høyt nivå og veksler om føringen. Tjep tar stand, går villig på uten å presentere 
fugl. Senere har han nok en stand uten resultat. Most Wanted tar stand langt framme i terrenget. Fasan letter 
presist foran Most Wanted som respekterer, dette er langt utenfor jaktbart hold. Tjep har nå mange tomstander og 
en sjanse på fugl og avsluttes.  
 
Rangering: ES Most Wanted (stand utenfor jaktbart hold), ES Sjakk 
 
Slipp 11: ES Twist – ES Ville. Ville fortsetter i voldsomt driv, men 
blir åpen og perifer og hun er noe egenrådig. Har en stand der 
hun går villig på uten å presentere fugl. Terrengdekningen blir 
nå såpass dårlig at hun må forlate konkurransen. Twist jakter 
systematisk og grundig, jobber optimistisk i tette kantområder 
og lar seg ikke stoppe av nesten ugjennomtrengelig kratt. Twist 
over Ville om utgår. 
 
Rangering: ES Most Wanted (stand utenfor jaktbart hold), ES Twist, ES Sjakk. 
 



 
Slipp 12: ES Yr – ES Simba. Begge jakter med høy intensitet. De får med seg godt på stubben, men de er noe 
overflatiske i kantsonene. De drar seg til slutt inn i tett, høy vegetasjon. Fasan letter i dette området og hundene 
roes. Simba tar intens stand på samme sted. Reiser kort, villig og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder. Simba over Yr.  
 
Rangering: ES Simba FA m/reis, funnet fugl utenfor jaktbart hold, sjanse. ES Most Wanted (stand utenfor jaktbart 
hold). ES Twist. ES Sjakk. ES Yr tap på fugl, sjanse. 
 
Slipp 13: ES Mac – IS Daim. Mac tar umiddelbart føringen og jakter konsentrert, forutsigbart og med meget god 
terrengdekning. Daim blir også nå noe åpen og egenrådig og får for dårlig terrengdekning. Mac tar intens stand, 
men vil ikke gå fram og koples. Begge utgår. 
 
Slipp 14: B Bella – ES Vega. Vega kommer som i første slipp, noe på etterskudd da hun er noe omstendelig i enkelte 
områder. Bella jakter meget godt og er bevisst på å få med seg biotopene. Tar stand, går villig på når fører er på 
skuddhold, reiser fasan presist og er rolig i oppflukt. Det skytes IKKE. Bella over Vega som nå har to tap på fugl og 
et noe ujevnt søksopplegg og utgår.  
 
Rangering: ES Simba FA m/reis, funnet fugl utenfor jaktbart hold, sjanse. B Bella FAm/reis der det ikke blir skutt, 
sjanse. ES Most Wanted (stand utenfor jaktbart hold). ES Twist. ES Sjakk. ES Yr tap på fugl, sjanse. 
 
Slipp 15: ES Mister X – B Amie: Terrenget er nå noe trangt, men har meget interessante kantsoner på begge sider. 
Mister X slår tilbake i terrenget i starten og må styres endel, han har også en kraftig markering mot slutten av 
slippet som han ordner opp i. Amie jakter meget godt, jakter forutsigbart og avpasser søket godt etter terrenget. 
Amie over Mister X. 
 
Rangering: ES Mister X FA m/reis, ES Simba FA m/reis, funnet fugl utenfor jaktbart hold, sjanse. B Bella FA der det 
ikke blir skutt, sjanse. ES Most Wanted (stand utenfor jaktbart hold), ES Twist, ES Sjakk. B Amie sjanse, ES Yr tap på 
fugl, sjanse. 
 
Slipp 16: ES Pep – IS Cortina: Cortina fortsetter sitt meget gode søk og jakter bevisst og med systematisk og god 
terrengdekning. Pep blir egenrådig, noe perifer og åpen i slagene. Tar stand, går på uten å presentere fugl. Cortina 
over Pep som utgår. 
 
Slipp 17: IS Laponia - IS Taro: Taro tar nå føringen og jakter en 
tett biotop på en fremragende måte. Tar stilfull stand, reiser 
djervt og presis fugl og er komplett rolig i oppflukt og skudd, 
utreder. Senere nytt, flott fuglearbeid på fasan med kontrollert 
og presis reis. Han er igjen komplett rolig i oppflukt og skudd. 
Laponia kommer på etterskudd, støkker fasan og roes. Taro 
over Laponia som nå har 3 sjanser og går ut av konkurransen.  
 
Rangering etter runde 2: IS Taro 2FA m/reis, sjanse. ES Mister X 
FA m/reis, ES Simba FA m/reis, funnet fugl utenfor jaktbart 
hold, sjanse. B Bella FA der det ikke blir skutt, sjanse. ES Most 
Wanted (stand utenfor jaktbart hold), ES Twist, ES Sjakk. B 
Amie sjanse, ES Yr tap på fugl, sjanse. 
 
 
Vi har nå 10 hunder igjen og setter opp runde 3 med 10 min slipptid slik:  
 
ES Sjakk – ES Twist 
ES Most Wanted – ES Yr 
B Bella – ES Simba 
B Amie – IS Cortina 
ES Mister X – IS Taro 

Taro finner fugl 



 
 
Slipp 18: ES Sjakk – ES Twist. I et noe trangt område med tette interessante kantsoner fortsetter disse hundene 
meget godt. De veksler om føringen og settes likt.  
 
Rangering: ES Twist, ES Sjakk 
 
Slipp 19 ES Most Wanted – ES Yr. Disse viser heller ingen tretthetstegn og jakter meget godt. Yr har litt bedre 
terrengdekning enn Most Wanted og vinner derfor slippet.  
 
Rangering: ES Most Wanted stand utenfor jaktbart hold.  ES Twist, ES Sjakk. ES Yr tap på fugl, sjanse. 
 
Slipp 20: ES Simba – B Bella. Bella imponerer nå med meget høy arbeidsmoral. Dekker terrenget i systematiske 
store slag og ligger over Simba som også holder et meget høyt nivå. Simba får en stand uten resultat og senere 
støkker hun en rapphøne som respekteres. Bella over Simba. 
 
Rangering: ES Simba FA m/reis, 2 sjanser, tomstand, finner fugl utenfor jaktbart hold. ES Most Wanted stand 
utenfor jaktbart hold. B Bella FA m/reis der det ikke blir skutt, 2 sjanser. ES Twist, ES Sjakk. ES Yr tap på fugl, sjanse. 
 
Slipp 21: B Amie – IS Lotus. Disse hundene viser stor utholdenhet og konsentrasjon, de jakter utmerket og settes 
likt.  
 
Rangering: ES Simba FA m/reis, 2 sjanser, tomstand, finner fugl utenfor jaktbart hold. ES Most Wanted stand 
utenfor jaktbart hold. B Bella FA m/reis der det ikke blir skutt, 2 sjanser. ES Twist, ES Sjakk. B Amie sjanse. ES Yr tap 
på fugl, sjanse.  
 
Slipp 22: ES Mister X – IS Taro. Nå skal Forus Open 2016 avgjøres. IS Taro har overtak etter runde 2, men Mister X 
har en mulighet dersom han finner fugl. Hunder og førere satser maksimalt og det jaktes intenst. En kraftig 
markering av Mister X får pulsen opp på oss alle, men han ordner opp og fortsetter. Ingenting skjer i forhold til fugl 
og Taro har klart å skaffe seg et lite overtak på litt høyere intensitet enn Mister X og vinner slippet.  
 
 

 
Rangering: IS Taro 2 FA m/reis, sjanse. ES Mister X FA m/reis. S Simba FA m/reis, 2 sjanser, tomstand, finner fugl 
utenfor jaktbart hold. ES Most Wanted stand utenfor jaktbart hold. B Bella FA m/reis der det ikke blir skutt, 2 
sjanser. ES Twist, ES Sjakk. B Amie sjanse. ES Yr tap på fugl, sjanse.  
 

 
 
 
 
 
 

Siste slipp. 



Med dette er Forus Open 2016 slutt og vi har denne resultatlisten:  
 
Nr 1 og Vinner av Forus Open 2016: IS Liatoppen's Tl Taro NO47522/15 eier og fører Line Braathen. En 
prima jeger som etter en litt nølende start imponerer oss med to flotte fuglearbeid og stor utholdenhet. 
En meget verdig vinner!!! 
 
Nr 2 Forus open 2016:  ES Røynåsen's Mister X  NO41801/15 e/f Jan Terje Haugen. Åpner med et meget 
solid fuglearbeid der han motstår sterk provokasjon fra makker. Gjennomfører resten av konkurransen på 
en solid måte! 
 
Nr 3 Forus Open 2016: ES Halvartun's Simba NO38887/15 e/f Line Haugen. En storgående, konsentrert 
jeger som har et flott fuglearbeid og finner også fugl på stubben uten å få full valuta for dette. Simba har 
også et par sjanser i dag.  
 

 

 
Torfinn Stenersen og Odd Harald Sørbøen har hatt en spennende og flott dag og vi 
gratulerer de premierte.  Vi kunne ønsket oss litt mere fugl, men de fleste fikk sjansen. 
Vi er imponert over en flott ekvipasje som på en rolig og effektiv måte vinner Forus 
Open.  
Stor takk til prøveledelsen som lot oss få oppleve glimrende unghunder konkurrere i et 
gedigent område med Mjøsa som ramme.  
  
 
Bilder: Helene Gundersen og Odd Harald Sørbøen 


