
Grotli prøven 2017 

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. 

Været viser seg fra sin beste side, strålende sol fra en himmel aldeles uten skyer. Fremdeles noen 

minusgrader nå på morgenen etter en kald natt, og en lett bris burde gi gode forhold for hundene. 

Underlaget er foreløbig det vi kan kalle betong, så her kommer det til å gå unna. 

Terrenget vi skal bruke i dag er Grotlivatnet. Det betyr at vi må gå ca 100 m fra opprop før vi kan 

slippe avgårde de to første hundene. 

Dagens dommere er Rune Nedrebø og Terje Tvedt.  

Disse hadde kvalifisert seg for finalen: 

P Jutevatnets Katla   Ole R. Frøland,  
IS Vestviddas Dft Vestavind   Rune Magnussen,  
B Orreskogen's E-Lisa    Anders Ellefsen,  
IS J-Tyfon Av Kjerringholm   Randi Halvorsen,  
ES Tiurfoten's Sacagawea   Svein Kvåle,  
B Kvikksteps B-Mon Amie   Morten Løken,  
ES Valera's Ing-Vill    Petter Steen,  
IS Red Garlic's Sweet Potato   Agneta Andersson, 
KV Balto     Aksel Mowatt Larssen,  
B Orreskogen's G-Happy   Anders Ellefsen,  
GS Åens Be Happy    Geir Morten Søgård,  
IS Skrangellias Mi    Tor Skriubakken,  
GS Femundhunds Humla   Knut Østmo,  
P Høytjønna's Berthe    Ulf Jørgensen,  
IS Norrlands Guidens Top Casanova  Geir Tommy Keiseraas,  
GS Kvænangsfjellet's Luna   Pål Anders Wang,  

 

Runde 1, slipptid 15 min.  

Slipp 1: P Katla – IS Vestavind.  

Som forventet går dette unna fra første stund. Begge hundene legger opp til søk av høy klasse, og de 

får begge med seg enormt med terreng både i bredde og dybde. Mot slutten av slippet blir Vestavind 

noe åpen og perifer, og overlater derfor initiativet til Katla som vinner slippet. 

Katla over Vestavind 

Slipp 2: B E-Lisa – IS Tyfon.  

E-Lisa starter glimrende. I stor fart og med høy intensitet dekker hun enorm med terreng mot Tyfon 

som blir borte de 6 første minuttene. Utover i slippet reduserer Tyfon seg både når det gjelder fart og 

intensitet, mens E-Lisa legger igjen en del terreng på grunn av sin meget store fart. Tyfon fester stand, 

mens fører er på vei opp ser vi fugl løpe på bakken foran Tyfon for så å ta til vingene. Det skytes og 

Tyfon er helt rolig. Arbeidet kan ikke godkjennes da det er utenfor jaktbart hold. Senere støkker E-Lisa 

og forfølger. Begge utgår. 

Slipp 3: ES Sacagawea (heretter Wea) – B Mon Amie. 

Mon Amie tar føringen fra start. Hun går meget fornuftig, dekker terrenget utmerket i både bredde og 

dybde mot Wea, som ikke ligger noe tilbake hva gjelder fart og intensitet, men som i deler av slippet 

blir noe ensidig. Vi ser Mon Amie komme i stor fart langs en kant. Desverre har hun en rype like foran 

seg, og hun må derfor avsluttes for denne gang. 

Wea har tid tilgode.  



Slipp 4: ES Ing-Vill - IS Sweet Potato. 

Igjen er det to hunder som søksmessig viser at de ønsker å være med. Tross stor fart på dagens 

underlag holder de kontakt, og de dekker begge terrenget på en meget fornuftig måte i medvinden. 

Ing-Vill har noe bedre fremdrift og fører slippet. Begge har tidlig i slippet sjanse på fugl. Mot slutten av 

slippet ser vi Potato feste stand oppe på en kant. Det blir gitt reisingsordre, men Potato går meget 

motvillig frem. Gjentagende ordrer bringer Potato sakte fremover, og til slutt letter rype presis foran 

Potato. Hun er helt rolig i oppflukt og skudd. Reisen kan imidlertid ikke godkjennes, og hun må 

desverre utgå. Ing-Vill videre. 

Rangering: 

P Katla, IS Vestavind, ES Ing-Vill 

 

Slipp 5: KV Balto – B Happy. 

Happy starter glimrende og viser at hun søksmessig ikke vil være dårligere enn sine artsfrender som 

allerede har vært ute. Hun dekker terrenget utmerket både i bredde og dybde mot Balto som på ingen 

måte gjør noen dårlig figur. Balto viser oss også søk av høy klasse og ønsker absolutt å være med 

videre. Happy finnes i stand. Hun går greit frem på ordre, men kan desverre ikke vise oss fugl i denne 

situasjonen. 

Balto over Happy. 

Rangering: 

P Katla, IS Vestavind, KV Balto, B Happy, ES Ing-Vill 

 

Slipp 6: GS Happy – IS Mi:  

Mi starter meget godt, får med seg det terrenget som er av interesse og fører slippet mot Happy som 

er noe opptatt av makker i starten. Dette bedrer seg imidlertid, og han viser etter hvert at også ha blir å 

regne med i dag. Stand på Mi, går på ordre frem i flere omganger uten å presentere fugl. Senere ny 

stand på Mi, på ordre går hun greit frem, gjør et lite slag ned i vinden og fester ny stand, når fører 

kommer til lette ryper presist foran Mi som er helt rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder og apporterer 

korrekt. 

Mi over Happy. 

Rangering: 

IS Mi m/fur 

P Katla, IS Vestavind, KV Balto, B Happy, ES Ing-Vill, GS Happy 

Slipp 7: GS Humla – P Berthe 

Terrenget er nå litt mer krevende, mer skog og litt flere koller. Dette ser ikke ut til å plage Berthe som 

viser at hun behersker dette terrenget glimrende. Hun går meget godt og har full kontroll på føreren 

sin. Humla har derimot litt større problemer. Etter en solid start blir han borte. Etter en tid mener vi at 

Berthe ikke lenger kan ta for seg av terrenget uten konkurranse, og vi stopper derfor slippet. Vi må 

derfor la Humla suse ut av konkurransen, mens Berthe har tid tilgode. 

Slipp 8: GS Luna – IS Top Casanova  

Vi fortsetter nå i samme type terreng som vi hadde i forrige slipp. Luna behersker dette til fulle og går 

glimrende. Hun fører slippet mot Casanova som tidvis løser oppgaven meget godt, men innimellom 

blir noe borte. Stand på Casanova, går friskt på uten å presentere fugl. 

Luna over Casanova. 



Rangering: 

IS Mi m/fur 

P Katla, IS Vestavind, GS Luna, KV Balto, B Happy, IS Top Casanova, ES Ing-Vill, GS Happy 

Vi hadde nå tenkt å slippe ut de to hundene som hadde tid tilgode I et kort slipp før lunsj. Partiet 

hadde imidlertid helt andre planer. De hadde allerede rigget seg til i solhellingen, og var ikke i det hele 

tatt interessert i å bevege seg. Som de ydmyke dommere vi er lot vi partiet få det som de ville. Selv 

måtte vi sitte på en stein å putte i oss våre tørre brødskiver. 

Slipp 9: ES Wea – P Berthe 

Begge hadde noe tid tilgode, og de får et kort slipp før vi avslutter første runde. Det er Berthe som 

med sitt meget gode søk tar føringen og holder denne tiden ut mot Wea som på ingen måte gjør seg 

bort. 

Berthe over Wea. 
 
Rangering etter runde 1:  

IS Mi m/fur 

P Katla, P Berthe, IS Vestavind, GS Luna, KV Balto, B Happy, IS Top Casanova, ES Wea, ES Ing-Vill, 

GS Happy 

Følgende hunder utgår: B E-Lisa, IS Tyfon, B Mon Ami, IS Sweet Potato, GS Humla  

Oppsett runde 2:  
P Katla – ES Ing-Vill 

IS Vestavind – ES Wea 

KV Balto – GS Happy 

B Happy – IS Mi 

P Berthe – IS Top Casanova 

GS Luna er oddehund 

 

 

 

Runde 2, 15 min. 

Slipp 10: P Katla – ES Ing-Vill 

Hundene ser ut til å ha utnyttet lunsjpausen godt, for fart og intensitet er på topp hos begge. Etter kort 

tid blir Katla borte. Fører bruker litt tid på å lete, men finner Katla i stand. På ordre reiser Katla 

enkeltfugl, og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greit. Ing-Vill er nå slått to ganger 

på fugl og har hatt en sjanse. Dette får være nok for i dag, og hun må forlate oss. Katla har nå et 

fuglearbeid med reis. 

Slipp 11: IS Vestavind – ES Wea 

Wea tar umiddelbart føringen og går meget godt i litt uoversiktlig terreng mot Vestavind som tidlig blir 

noe rettlinjet og åpen. Wea finnes i stand, går villig frem på ordre uten å presentere fugl. Senere ser vi 

Vestavind jakte langt fremme i terrenget uten kontakt med fører. Vestavind utgår. 

Rangering: 

P Katla m/fmr 

ES Wea,  



Slipp 12: KV Balto – GS Happy 

Happy tar føringen og går stort og flott med meget fornuftig terrengdekning. Balto starter friskt, men 

blir jaktene store deler av slippet på makker. Balto utgår.  

Rangering: 

P Katla m/fmr 

ES Wea, GS Happy 

Slipp 13: B Happy – IS  Mi 

Begge åpner meget godt, men etter kort tid er det Happy som tar føringen mot Mi som mot slutten av 

slippet mister litt fart og intensitet. Det meldes stand på Happy. På ordre reiser han djervt og presist 

rype, og er helt roligi oppflukt og skudd. Utreder og apporer meget bra. Senere ny stand på Happy. 

Igjen reiser han djervt og presist rype, og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Mi er nå slått 

to ganger på fugl, og har også mistet noe av sine søksmessige kvaliteter. Mi utgår. 

Rangering: 

B Happy m/fmr x 2 

P Katla m/fmr 

ES Wea, GS Happy 

Slipp 14: P Berthe – IS Top Casanova 

Berthe fører slippet fra starten av og går glimrende i delvis tett skog mot Casanova som i dette slippet 

blir mye borte. Berthe fester stand, reiser på ordre djervt og presist rype, er helt rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder og apporterer slik det skal gjøres. Casanova er nå slått i fugl og har vært lite tilstede i 

dette slippet, han må derofr forlate oss. Berthe er med videre, og går inn på listen foran Katla på grunn 

av meget høy kvalitet på fuglearbeidet. 

Rangering: 

B Happy m/fmr x 2 

P Berthe m/fmr 

P Katla m/fmr 

ES Wea, GS Happy 

Vi har nå Luna igjen som oddehund. Vi bestemte oss tidlig for å kjøre tre runder med utgangspunkt i at 

her har vi anledning å dele ut både Cacit og ResCacit. 

Slipp 15: GS Luna – GS Happy. 

Happy får nå sitt slipp i runde 3. Begge har fremdeles masse å gi, og de starter full av energi. Luna 

fører slippet på sin meget gode terrengdekning. Etter kort tid meldes det stand på Happy. Happy går 

villig frem i etapper, det observeres fugl løpende på bakken et stykke foran Happy som ikke makter å 

få disse på vingene. Under utredning av området støkkes ryper, og Happy forfølger. Happy utgår. 

Luna har 10 min igjen av sitt slipp i runde 2. 

Slipp 16: GS Luna – P Katla. 

Katla får nå sitt slipp i runde 3. Begge går utmerket og veksler om føringen. Etter en stund blir begge 

hundene borte. Katla finnes i stand med Luna sekunderende bak. Katla går villig frem på ordre uten å 

presentere fugl. Luna over Katla. 

Vi er nå ferdige med runde 2. og har følgende rangering: 

B Happy m/fmr x 2 

P Berthe m/fmr 

P Katla m/fmr 

ES Wea,  



GS Luna m/slått I fugl 

GS Happy m/slått I fugl 

Følgende hunder utgår etter runde 2: 

ES Ing-Vill, IS Vestavind, KV Balto, IS Mi, IS Top Casanova 

P Katla og GS Happy har hatt sitt slipp i runde 3, GS Happy er utslått. 

P Katla leder runde 3. 

Videre oppsett runde 3: 

B Happy – ES Wea 

P Berthe – GS Luna 

 

 

 

Runde 3, 10 min. 

Slipp 17: B Happy – ES Wea. 

Begge starter glitrende. Etter kort tid blir begge borte. Etter noe leting finnes de begge i stand på 

samme sted. På ordre reiser begge villig og direkte på fuglen, begge er rolige i oppflukt og skudd. 

Wea utreder og apporterer greit, Happy utreder. 

Rangering: 

B Happy m/fmr x 3 

P Katla m/fmr 

ES Wea m/fmr 

Slipp 18: P Berthe – GS Luna. 

To hunder som med stor kapasitet setter i gang sitt 3. slipp. De veksler om føringen. Begge blir borte, 

under leting etter hundene dukker Berthe opp mens Luna sees i stand langt ute. På grunn av 

terrengets beskaffenhet forsvinner Luna ut av syne et kort øyeblikk mens fører og dommer er på vei 

opp. Det observeres mange ryper i luften, og i neste øyeblikk sees Luna 30 – 40 meter fremme i 

terrenget. Luna utgår. 

Vi har nå 4 hunder igjen etter runde 3. Alle har godkjent fuglearbeid, en er slått på fugl og en har hatt 

sjanse. Det gir oss følgende premieliste: 

1.VK finale og vinner av Grotli prøven 2017: B Orreskogen's G-Happy, fører Anders Ellefsen. En 

stor søker og glimrende viltfinner og fuglebehandler som ga oss 3 flotte fuglearbeid med reis.  

Tildeles Cacit. 

2.VK finale:  P Jutevatnets Katla, fører Ole R. Frøland. En eminent søker som tok vare på sin sjanse 
og viste oss et flott fuglearbeid med reis. 
Tildeles ResCacit. 
 
3.VK finale: ES Tiurfoten's Sacagawea, fører Svein Kvåle. En ekte jeger som ble belønnet med et 
flott fuglearbeid med reis på slutten av dagen. Han har også hatt en sjanse i sitt første slipp. 
 
4.VK finale: P Høytjønna's Berthe, fører Ulf Jørgensen. En hund som har imponert oss med sine 
søkskvaliteter, og som viste oss et fuglearbeid av meget høy klasse. Hun er også slått i fugl. 
 



Rune Nedrebøen og Terje Tvedt takker for en begivenhetsrik og flott dag i fjellet. Det har vært et 

meget høyt nivå på hundene, og førerne har opptrått sporty som seg hør og bør når vi får gå i fjellet 

med våre hunder på sånne flotte dager. Vi er ikke så lite priviligerte. 

Dommerne vil med dette ønske samtlige en riktig god sommer og på gjensyn til høsten. 

 


