
Dreiebok VK-finale Haltdalen 5.mars 2017: 

Det var egentlig 17 hunder som hadde kvalifisert seg til søndagens finale på Trondheim JFF`s prøve i 

Haltdalen. En trakk seg allerede lørdag ettermiddag, mens en unnlot å møte søndag morgen. 

Finalen gikk på terrenget som kalles Drøydalen og følgende 15 finalister stilte til start i meget sterk 

vind og syv, åtte minusgrader. De effektive kuldegradene var tidvis ganske drøye. 

1. ES Berkjestølen`s Espresso Lars Sagberg/Morten Risstad  

2. IS Lux Vom Kappellenpfad, Nina N Kjelsberg 

3. ES Rotåas Aisa, Magnus Haugen 

4. IS US Teddy, Eli Sæther  

5. ES Fosens Pondus, Ketil Skogan  

6. ES Jøldalens Tiny Dancer, Jan Terje Bårseth 

7. ES Jøldalens The One, Jan Terje Bårseth 

8. IS Cazi. Henning Loe/Morten Risstad 

9. GS Kvænangsfjellets Luna, Pål Anders Wang 

10. IS Imingens Pr Prince, Trond K Karlsen 

11. IS Janås Hash Tag, Knut M Barkhall 

12. P Rokkomborres Ailo, Olaf Lurvik 

13. P Myrteigens Uniqa Doll, Terje Nordheim 

14. ES Dulles C Raid, Odd Arne Vikavoll 

15. IS Heggelifjellets Maddox, Elisabeth Gisvold 

 

På grunn av det kalde og vindfulle været med usikre værmeldinger videre utover dagen valgte vi å 

starte med ti minutters slipptid i første runde – og det ble det videre utover dagen også. 

1.runde: 

1.Slipp: Espresso – Lux 

I meget sterk motvind, men til dels mye snøfokk starter begge to ut i meget bra søk. Lux har størst 

fart, men Espresso tar terrenget på mer erfaren måte og fører slippet. Mot slutten fester Espresso 

stand. Går først nølende på før han låser seg helt.  

Lux over Espresso som utgår. 

 

2.Slipp: Aisa – Teddy 

Teddy tar straks føringen i slippet og jakter erfarent i til dels tungt snøføre og sterk motvind. Aisa har 

problemer med å komme seg skikkelig i gang. Tar seg to store slag og finnes i stand langt fremme. 

Går villig på uten resultat. Summa, summarum holder ikke Aisa mål i dag. Teddy over Aisa som utgår. 

Rangering: Lux, Teddy. 

3.Slipp: Pondus – Tiny 

Fortsatt er det meget sterk vind og tungt føre. Vi trekker oss ganske lavt og det er til dels tett skog. 

Selv om det er meget tungt føre så jakter begge to meget godt og fornuftig med Tiny som den 

førende i slippet. Tiny over Pondus. 

Rangering: Tiny, Pondus, Lux, Teddy. 

4.Slipp: The One – Cazi 

Det er fortsatt tett skog, tungt og sterk motvind. The One tar føringen med meget stor fart, men blir 

noe åpen. Cazi jakter også meget godt, men blir litt «trang». The One over Cazi. 

Rangering: Tiny, Pondus, Lux, Teddy, The One, Cazi. 



5.Slipp: Luna – Prince 

Litt åpnere terreng nå, begge jakter meget godt i sterk motvind. Prince fører slippet på bedre 

reviering og kontakt med fører. Vi har en svær rev løs i dette slippet, kommer mot oss fra der 

hundene er  Prince over Luna. 

Rangering: Tiny, Pondus, Prince, Luna, Lux, Teddy, The One, Cazi. 

6.Slipp: Janås – Ailo 

Janås tar straks føringen og avsøker terrenget foran oss i en enorm fart og intensitet. Ailo drar seg 

ned og kommer omsider opp i terrenget for så å dra rett fram på den siden. Ailo blir for åpen i dag. 

Janås over Ailo som utgår. 

Rangering: Janås, Tiny, Pondus, Prince, Luna, Lux, Teddy, The One, Cazi. 

7.Slipp: Dolly – Raid 

Vi starter nå i meget tett skog og tungt føre. Begge står på og jakter godt i motvinden og fokksnøen 

som ligger her. Begge har litt mer å gå på når det gjelder intensitet og fart. Dolly fører slippet og 

vinner dette. 

Rangering: Janås, Tiny, Pondus, Prince, Luna, Lux, Teddy, Dolly, Raid, The One, Cazi. 

8.Slipp: Maddox – Lux 

Ganske umiddelbart etter slipp så forsvinner Maddox ned på høyresiden i skogen. Lux jakter fint 

foran oss. Det letes, men Maddox kommer ikke inn før ved innkalling og må utgå. Lux over Maddox. 

 

Rangering etter 1.runde: Janås, Tiny, Pondus, Prince, Luna, Lux, Teddy, Dolly, Raid, The One, Cazi. 

 

2.runde: 

9.Slipp: Teddy – Pondus 

Vi er nå inne i noen tunge «elvekløfter» og har fortsatt vinden i mot. Begge jakter meget bra i det 

tunge føret. Teddy  er den som fører slippet og er hakket over Pondus. En tiur letter fra bakken under 

ei skjørtegran bare 40-50 meter foran oss, Vi anser det slik at begge hundene hadde mulighet på den. 

Rangering: Lux, Teddy (Sjanse), Pondus (Sjanse). 

10.Slipp: Tiny – Cazi 

Tiny tar straks føringen og jakter meget godt i motvinden på det tunge føret. Cazi jakter også bra 

innimellom, men hefter seg nå mye med å bite iskuler av labbene. Totalt sett blir det for ineffektivt  

og Cazi må utgå. Vi har en flott hare på bena i dette slippet. 

Rangering: Tiny, Lux, Teddy (Sjanse), Pondus (Sjanse). 

11.Slipp: The One – Luna 

The One tar føringen i slippet – været er nå ganske ufyselig med sterk motvind med snøfokk. Luna 

jakter også tidvis meget bra, men hefter seg mye med å rulle seg. Etter halve slippet forsvinner begge 

to, Luna kommer inn og ruller seg en del igjen, mens The One blir borte. Innkallingsordre blir gitt og 

etter hvert koblingsordre.  Det kommer et par ryper i lufta og The One kommer inn ikke så lenge 

etter det. Begge utgår. 

Rangering: Tiny, Lux, Teddy (Sjanse), Pondus (Sjanse). 

12.Slipp: Prince – Dolly (4.min) 

Vi velger nå å snu for å få vinden i ryggen. Prince tar straks føringen, mens Dolly virkelig mistrives – 

og hyler – i det ufyselige været. Hun kommer seg ikke ut i skikkelig søk og avsluttes. 

 

13.Slipp: Prince – Janås (6.min) 



Janås starter med å lose på makker og løpe helt opp til han for å markere seg litt. Loser videre litt når 

han løper alene, loser igjen litt på makker og så flere runder med losing/bjeffing mens han løper 

alene. Dette er en uønsket egenskap og Janås avsluttes. Prince jakter glimrende i medvinden. Prince 

over janås som utgår. 

Rangering: Tiny, Prince, Lux, Teddy (Sjanse), Pondus (Sjanse). 

14.Slipp: Raid – Lux (5min) 

Lux tar straks føringen i medvinden. Raid viser nå at han ikke trives i den sterke vinden og har 

problemer med å komme seg skikkelig ut. Lux over Raid som avsluttes. 

 

Rangering etter to runder: Tiny, Prince, Lux, Teddy (Sjanse), Pondus (Sjanse). 

 

3.runde: 

15.Slipp: Lux – Teddy 

Begge jakter meget bra i medvinden. Teddy ligger først i terrenget og vinner slippet på det.  

Rangering: Lux, Teddy (Sjanse). 

Vi finner oss nå en nogenlunde lun plass for å innta lunchen. 

 

16.Slipp: Tiny – Prince 

Begge hundene jakter glimrende i medvinden, med Prince som den klart førende. Prince over Tiny. 

Rangering: Prince, Tiny, Lux, Teddy (Sjanse). 

 

17.Slipp: Pondus – Lux (5 min) 

Lux tar straks føringen og jakter meget godt, mens Pondus modererer seg kraftig og avsluttes. Lux 

over Pondus som utgår. 

 

Rangering etter tre runder: Prince, Tiny, Lux, Teddy (Sjanse). 

4.runde: 

18.Slipp: Prince – Teddy 

Begge to jakter fortsatt glimrende i medvinden. Prince med større fart og noe bedre systematikk, 

men Teddy jakter også meget erfarent. Prince over Teddy. 

Rangering: Prince, Lux, Teddy (Sjanse) 

19.Slipp: Lux – Tiny 

Tiny slår seg ned i skogen på venstre side rett etter slipp og blir borte der. Lux jakter godt foran oss i 

ei meget tung li. Har et lite antrekk, men det løser seg raskt opp. Det ble med håpet, ingen fugl der 

heller. Tiny finnes først etter at slippet er over og må utgå. Lux over Tiny. 

20.Slipp: Teddy – Prince 

Begge to jakter fortsatt meget godt i medvinden, med Prince som den førende og han vinner slippet. 

 

Rangering etter fire runder: Prince, Lux, Teddy (Sjanse) 

 

 

 



5.runde: 

21.Slipp: Lux – Teddy 

Begge jakter fortsatt intenst og godt, nå med Lux i føringen, men heller ikke nå kan vi finne noen fugl. 

Lux over Teddy. 

 

22.Slipp: Prince – Lux 

Begge står på og tar med seg det vi kan forvente av terreng på begge sider foran oss. Legegr seg ut i 

vinden og jakter seg inn mot oss. Prince fører slippet. 

 

 

Nå er vi gått tom for terreng og vi må til tross for iherdige forsøk gi oss uten å få til noen 

fuglearbeider og premieringer i dag. Den sterke vinden gjorde nok sitt, men dette til tross ble det en 

ganske grei dag i fjellet allikevel.  

 

Vi takker for oppdraget 

Rune Nedrebø og Roy Allan Skaret. 

 

 

 

 

 


