
Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen. 

Været er flott med sol, god styrevind og ca minus 5. Det er meldt om litt tilskyende og lett snø utover dagen.  
Litt nysnø over et fast underlag gir fine forhold for hundene i dag. 
Dommere er: Arne Abel Lunde og Odd Harald Sørbøen, dommerelev Arne Klingsheim. Vi kan tildele Cacit og resCacit  
 

Disse hadde kvalifisert seg fra 3 partier på søndag: 
 

1 ES Hjallabakken's Bambus / NO32535/14   e/ Ottesen, Sofie Søli  f/ Myrhaug, Ulrik 

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

3 ES Flørli's My Lozen / NO43680/14    e/Mjellem, Britt   f/ Soltvedt, Morten 

4 B Orreskogen's D-Yr / NO42169/12    e/Krogh, Marit f/ Myrhaug, Ulrik 

5 ES Valera's Østavind / NO34959/14    e/ Halvorsen, Randi f/ Magnussen, Rune  

6 IS " U S " Arja / NO34761/14     e/Feidje, Arnfinn f/ Storegjerde Andreas 

7 IS Follsjøen's Emilie / 15432/07     e/Kjørren, Ingri og Eldri f/ Presterudstuen, Jørn  

8 ES Ryghåsen's Silver / NO50901/11    e/f Hagen, Stian  

9 ES Sletthallens Jackpot / NO56079/10    e/f Slommerud, Erik  

10 ES Berkjestølen's Kira / NO37128/12    e/f Watle, Kristin  

11 ES Olderfjord's Vielges Han / NO36153/11   e/f Utne, Øystein  

12 P Huldreveien's Wild Uniq Dream / NO42351/14   e/f Engh, Thomas  

13 ES Faksfjellet's Sandra / NO46391/12    e/f Sagland, Thor Bernhard  

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

15 IS Vestviddas Dft Bella Notte / NO49037/13   e/f Lie, Per Arild  

16 KV Tiurjegerns Solo Av Sognexpressen /NO54523/12  e/f Brenden, Robert  

17 GS Rømervatnets Saari / NO43988/12    e/f Holme, Arvid  

18 VK ES Myhregården's Tinn / NO36322/13   e/f Lindtvedt, Elin  

 

Runde 1, slipptid 15 min. 

Slipp 1. ES Bambus – IS Vestavind. Vi åpner i et småkupert område med bjerkekruller og ferske rypespor i snøen. 

Etter et par korte stander og markeringer drar begge hundene skikkelig til, - energisk og konsentrert og med 

systematisk terrengdekning. Stand på Vestavind, - han går villig på når fører kommer til, men vi observerer ikke fugl. 

Mot slutten av slippet tar Bambus stand, rype letter presist foran hunden når fører kommer til og Bambus blir for 

urolig i oppflukt og skudd. Vestavind over Bambus som utgår.  

 

Slipp 2: ES Lozen – B Yr. Lozen tar umiddelbart føringen og jakter glimrende i store systematiske slag, Yr holder godt 

følge, men har ikke samme format som Lozen. Lozen sees i stand langt ute. Før vi er på skuddhold letter en stor flokk 

ryper presist foran Lozen som forfølger friskt. Yr over Lozen som utgår. Yr har tid til gode og rangeres ikke inn.  

 

Slipp 3: ES Østavind – IS Arja: Østavind tar initiativet fra første spark og jakter et småkupert område på en effektiv 

måte. Tar stand, rype letter noe upresist foran Østavind når fører kommer til, rolig i oppflukt og skudd. Ny stand 

under utredning, Østavind går kontrollert på, rype letter presist foran og Østavind er også nå rolig i oppflukt og 

skudd, utreder videre og apporterer korrekt. Vi setter slippet i gang igjen og Østavind finner fugl på nytt og får enda 



et fuglearbeid med kontrollert reis. Arja kommer ikke skikkelig med i dette slippet, er slått to ganger og må forlate 

konkurransen. Yr settes på de siste minuttene og viser oss et gnistrende søk.  

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, B Yr tap på fugl, IS Vestavind, tap på fugl og tomstand. 

 

 

 

Slipp 4: IS Emilie – ES Silver: Silver tar føringen på litt høyere intensitet og han ligger noe foran Emilie i starten. Silver 

tar stand, ryper letter presist foran når fører kommer til og Silver er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

korrekt. Emilie som var ute av syne i Silvers fuglearbeid sees nå sittende på et lavere nivå. Emilie overtar så initiativet 

og sees trekke an til stilfull stand, justerer seg et par ganger, reiser kontrollert og presist ryper og er rolig i oppflukt 

og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Emilie over Silver. 

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, IS Emilie 

FA m/reis, tap på fugl, ES Silver FA u/reis, tap på fugl, B 

Yr tap på fugl, IS Vestavind, tap på fugl og tomstand. 

 

Slipp 5: ES Jackpot – ES Kira. Dette er to hunder som 

virkelig tar for seg av et forholdsvis åpent område med 

små renner ned langs en dalside. Jackpot er meget 

forutsigbar og systematisk og ligger noe over Kira som 

er litt åpen i slagene. Jackpot tar stand et stykke fram i 

terrenget, Kira kommer inn i området og nå blir det 

«action». Kira sekunderer først for så å ta stand ved 

siden av Jackpot. Førerne gjør sitt ytterste for å få 

kontroll og Jackpot venter lojalt på fører. Kira har i 

mellomtiden avansert fram i flere omganger til intens 

stand. Jackpot får reisingsordre og går kontrollert 
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framover sammen med fører. Rype letter presist foran begge hundene og begge er rolige. Kira blir koplet og Jackpot 

utreder og apporterer korrekt. Jackpot over Kira som har forbrutt seg og utgår.  

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Jackpot FA m/reis, IS Emilie FA m/reis, tap på fugl, ES Silver FA 

u/reis, tap på fugl, B Yr tap på fugl, IS Vestavind, tap på fugl og tomstand. 

 

Slipp 6: ES Han – P Uniq Dream: Uniq tar føringen med bedre 

terrengdekning selv om hun er noe åpen de første minuttene. 

Han er konsentrert og energisk, men har et noe uryddig 

søksmønster. Uniq ødelegger noe av det gode inntrykket ved 

at hun stadig gir lyd fra seg. Dette vedvarer tidvis gjennom 

hele slippet og vi vurderer å avslutte da Uniq tar stand. Går 

kontrollert fram sammen med fører og rype letter presist 

foran Uniq som er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 

apporterer korrekt. Vi tar Uniq med videre med klar beskje til 

fører om at vi ikke aksepterer lyd fra Uniq i neste runde. 

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Jackpot FA m/reis, IS Emilie FA m/reis, tap på fugl, P Uniq Dream FA 

m/reis, ES Silver FA u/reis, tap på fugl, B Yr tap på fugl, IS Vestavind, tap på fugl og tomstand, Han tap på fugl litt 

minus på søk. 

 

Slipp 7: ES Sandra – IS Fudge: Sandra jakter glimrende, systematisk og intenst og flyter gjennom terrenget. Fudge 

jakter også meget godt, men har et noe mer åpent søksopplegg. Fudge sees i stand langt framme i terrenget mot 

slutten av slippet, hun løser ut når fører er på skuddhold og vi observerer ikke fugl. Sandra over Fudge.  

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Jackpot FA m/reis, P Uniq Dream FA m/reis, IS Emilie FA m/reis, tap 

på fugl, ES Silver FA u/reis, tap på fugl, ES Sandra, IS Fudge, B Yr tap på fugl, IS Vestavind, tap på fugl og tomstand, 

Han tap på fugl litt minus på søk. 

 

Slipp 8: IS Bella – KV Solo. Disse får et noe uoversiktelig område og jakte i. I starten fører Bella da Solo slår et langt 

slag bakover i terrenget. Rype sees lette der Bella er. Utover i slippet mister begge hundene noe av gløden og 

terrengdekningen blir tilfeldig. Solo sees i stand et stykke inn i tett bjørkevegetasjon. Går på når fører nærmer seg 

uten at vi observerer fugl. Begge utgår.  

 

Slipp 9: GS Saari – ES Tinn: Vi får nå en tett bjørkeli på en side og et åpnere område på motsatt side. Tinn jakter 

bjørkevegetasjonen effektivt og ligger klart over Saari. Saari holder klassenivå i starten og dekker terrenget 

systematisk, mot slutten «slokner» hun og klarer ikke å vise oss det vi krever i denne klassen. Tinn over Saari som 

utgår.  

 

Rangering etter runde 1: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Jackpot FA m/reis, P Uniq Dream FA m/reis, IS Emilie 

FA m/reis, tap på fugl, ES Silver FA u/reis, tap på fugl, ES Sandra, IS Fudge, ES Tinn, B Yr tap på fugl, IS Vestavind tap 

på fugl og tomstand, Han tap på fugl minus på søk. 

 

Disse er ute av konkurransen: ES Bambus, ES Lozen, IS Arja, ES Kira, IS Bella, KV Solo, GS Saari. 

Hunder og førere får nå en velfortjent pause og vi nyter utsikten over Yngelsdalen 

 

Oppsett til runde 2 som blir 15 min:  

IS Vestavind – B Yr   ES Han – ES Sandra 

ES Østavind – IS Emilie   P Uniq – ES Tinn 

ES Silver – ES Jackpot    IS Fudge 

 

 

 



 

Slipp 10: Vi snur og får nå stort sett medvind, terrenget er innbydene med en slak dalside med spredt 

bjørkevegetasjon. IS Vestavind og B Yr holder oppvisning i medvindsøk og det er en fornøyelse å se på disse 

hundene. Vestavind har litt større dybde i slagene og settes hårfint over Yr, men Yr beholder plassen disse to 

imellom i den totale rangeringen.  

 

Slipp 11: ES Østavind – IS Emilie: Østavind tar opp tråden fra første slipp og viser at han behersker medvind til fulle. 

Emilie jakter også meget godt, men kommer på etterskudd i forhold til makker. Hun virker litt umotivert i 

midtperioden av slippet. Østavind over Emilie. 

 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, IS Emilie FA m/reis tap på fugl, B Yr tap på fugl, IS Vestavind tap på 

fugl, tomstand. 

 

Slipp 12: ES Silver – ES Jackpot. Begge jakter meget godt og får med seg bjørkevegetasjon og de åpne områdene på 

en effektiv måte. Jackpot er mest systematisk og ligger over søksmessig. Tar stand, men presenterer ikke fugl. Mot 

slutten av slippet blir han borte i bjørkevegetasjonen. Fører får god tid til å lete uten resultat. Vi starter opp neste 

slipp med beskje om at Jackpot må finnes i anvist terreng i stand for å bli med videre.  

 

Slipp 13: ES Han – ES Sandra. Sandra jakter like overbevisende i svak medvind som hun gjorde i motvind i første 

slipp, - intenst, forutsigbart og effektivt. Dette resulterer i stand, hun reiser djervt og presist ryper på avstand og er 

rolig i oppflukt og skudd. Et praktfullt fuglearbeid. Utreder og apporterer korrekt. Han har vist oss bedre system og 

terrengdekning i dette slippet, men er nå slått på fugl to ganger og er derfor ute av konkurransen. Sandra over Han 

som utgår.  

Jackpot og fører er kommet tilbake fra bjørkeskogen, men har vært for lenge ute av syne (anvist terreng?) og de er 

derfor ute av dagens VK.  



 

Rangering: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Sandra FA m/reis. IS Emilie FA m/reis tap på fugl, ES Silver FA u/reis, 

tap på fugl. B Yr tap på fugl, IS Vestavind tap på fugl, tomstand. 

 

P Uniq – ES Tinn - IS Fudge: Uniq klarer ikke «å holde kjeft» og blir stoppet ganske umiddelbart. IS Fudge settes på. 

Tinn slår seg langt fram i terrenget og han blir åpen og perifer i dette slippet. Fudge jakter intenst og fornuftig i 

medvinden første del av slippet. Det letter rype foran Fudge som respekterer. Mot slutten av slippet er begge 

hundene ute av syne. Tinn kommer etter hvert fram fra bjørkeskogen, det kommer også en rype fra området og da 

dukker Fudge opp. Begge utgår. 

 

Rangering etter runde 2: ES Østavind 2FA m/reis 1FA u/reis, ES Sandra FA m/reis. IS Emilie FA m/reis tap på fugl, ES 

Silver FA u/reis, tap på fugl. B Yr tap på fugl, IS Vestavind tap på fugl, tomstand. 

 

Vi har nå 6 hunder igjen i konkurransen der 4 har godkjent fuglearbeid og to har hatt sjanse, det blir derfor ingen 

runde nr 3 og vi har denne premielisten:  

 

Nr 1 og vinner av Hallingprøva 2017: ES Valera's Østavind / NO34959/14 eier Randi Halvorsen og Rune 

Magnussen, fører Rune Magnussen. En glimrende jeger som viser oss 3 fine fuglearbeid og er en meget verdig 

vinner i dag. Tildeles CACIT. 

 

Nr 2 ES Faksfjellet's Sandra / NO46391/12 eier og fører Thor Bernhard Sagland. Sandra har imponert søksmessig 

og med et flott fuglearbeid i tillegg, tildeles hun resCACIT.  

 

Nr 3 IS Follsjøen's Emilie / 15432/07 eier Ingri og Eldri Kjørren, fører Jørn Presterudstuen. En konsentrert jeger 

med et meget jaktbart fuglearbeid, men som også er slått i fugl. 

 

Nr 4 ES Ryghåsen's Silver / NO50901/11 eier og fører Stian Hagen. Stortgående, intens jeger som finner fugl, men 

som også taper fugl til makker. 

 

Arne Abel Lunde og Odd Harald Sørbøen takker for en begivenhetsrik og flott dag i fjellet, med høyt nivå på hunder 

og sporty førere. Rypene holdt konsentrasjonen oppe hos dommere og førere hele dagen. Eleven klarte brasene på en 

meget god måte. Vi gleder oss til å se hundene igjen. 

Silver                 Sandra                   Emilie                    Østavind 


