
Dreiebok 

Mjøsprøve 1 VK-finale 8/10 -17 
Dommere: Oddgeir Andersen og Stein Sorknes 
Sol og flott høstvær på Skurven, Helgøya viser seg fra sin beste side 
 

 

1.slipp: P Isabella – GS Trixie 
Begge starter friskt. Isabella fester stand i veikant. Går villig 
på uten resultat. Senere finnes Isabella og Trixie i samstand i 
tett biotop. Begge går villig på uten resultat. Trixie fester ny 
stand lenger fram i terrenget, reiser villig og presist fasan, 
men er for urolig i oppflukt og skudd. Trixie utgår. Isabella 
har tid til gode. 
 

 

2.slipp: IS Brava – ES Pancho 
Begge holder godt klassenivå med Brava som den førende 
på grunn av bedre terrengdekning og noe høyere intensitet. 
Brava over Pancho 
Rangering: 
Brava  
Pancho 
Isabella har tid til gode og rangeres foreløpig ikke inn 
 

 

3.slipp: P Tempo – IS Erte-Berte 
Begge jakter meget godt på stubben med Erte-Berte som 
den førende. Stand på Tempo. Går villig på uten resultat. 
Senere sees fasan i luften uten at situasjonen kan 
bedømmes. Hundene belastes ikke. 
Erte-Berte over Tempo 
Rangering: 
Erte-Berte 
Tempo ts 
Brava 
Pancho 
 



 

4.slipp ES Rypa – ES Saga 
Rypa fører slippet med bedre 
format og større intensitet. 
Rypa fester stand i veikant, går 
villig på uten resultat. Saga 
finnes i stand bak låve, går villig 
på uten resultat. Begge 
fortsetter med høy intensitet. 
Rypa fester stand i åkerkant 
langt ute, justerer seg til ny 
stand. Reiser villig og presist 
fasan på ordre og er rolig i 
oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer ok. 
Rypa over Saga 
Rangering: 
Rypa fmr, ts 
Erte-Berte 
Tempo ts 
Brava 
Pancho 
Saga slått, ts 
 

 

5.slipp: B Mon Ami – IS Makker 
Kort etter slipp støkker Makker fasan og respekterer. 
Makker går inn i tett biotop og fasan letter fra området 
Makker befinner seg. Denne fasanen lander rett foran Ami 
som støkker og forfølger fasanen.  Ami utgår. Isabelle har 
tid til gode og settes på som ny makker. Begge fortsetter å 
jakte i tett biotop og Makker støkker nok en fasan. Makker 
har nå tre misbrukte sjanser, Isabelle er slått i fugl og har to 
tomstander fra første runde samt sjanse nå. Begge utgår. 
 
Rangering: Ingen endring 
 



 

6.slipp: IS Molte – IS Freidige Fia 
Begge holder klassenivå. Molte tar føringen innledningsvis 
med bedre intensitet, men dette jevner seg ut utover i 
slippet. 
Molte over Fia 
Rangering: 
Rypa  fmr, ts 
Erte-Berte 
Tempo  ts 
Brava 
Pancho 
Molte  
Fia 
Saga  slått, ts 
 

 

7.slipp: IS Hæsjtag – IS Brava (sitt 2. slipp) 
Begge jakter med høy intensitet på stubben med Hæsjtag 
som den førende på bedre terrengdekning. På slutten av 
slippet forsvinner Brava over bakkekam. Når fører går ned 
for å lete letter fasan i veikant og vi finner Brava i ro i 
samme område. 
Hæsjtag over Brava 
 
Rangering etter 1. runde: 
Rypa  fmr, sj 
Erte-Berte 
Tempo  sj 
Brava 
Pancho 
Molte 
Fia 
Hæsjtag  sj 
Saga  slått, sj 
 

 
 
Oppsett 2. runde:  
Brava har vært ute i sitt 2. slipp 
og har pådratt seg en sjanse 
Pancho – Tempo 
Erte-Berte – Saga 
Rypa – Molte 
Fia – Hæsjtag 
 
 
 



 
8.slipp: Pancho – Tempo 
Begge jakter meget godt. Tempo har stand, justerer 
seg og støkker fasan. Er rolig. Senere letter fasan i 
tett biotop og vi finner begge hundene i ro i samme 
område. Pancho fester stand i åkerkant. Når fører 
kommer til letter fasan bak Pancho. Det skytes, 
men situasjonen er for upresis til å kunne 
godkjennes. Pancho går fram og fester ny stand. 
Reiser villig og presist fasan på ordre og er rolig i 
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer effektivt. 
Pancho over Tempo som utgår 
 
Rangering: 
Pancho  fmr, 2 sj 
Brava  sj 
 
9.slipp: Erte-Berte – Saga 
Erte-Berte fører slippet klart, markerer ute på stubben og fasan letter rett ved siden av Berte 
som er rolig. Senere finner vi Berte i stand, går villig på uten resultat. 
Saga over Erte-Berte 
 
Rangering: 
Pancho  fmr, 2 sj 
Erte-Berte  sj, ts 
Saga  slått, sj, ts 
 
10.slipp: Rypa – Molte 
Begge går meget godt med Rypa som den førende. 
Rypa over Molte 
 
Rangering: 
Rypa  fmr, ts 
Pancho  fmr, 2 sj 
Molte 
Erte-Berte  sj, ts 
Saga  slått, sj, ts 
 
11.slipp: Fia – Hæsjtag 
Hæsjtag fører slippet og jakter energisk. Hæsjtag støkker fasan og er rolig. Fia modererer seg 
og holder ikke lenger klassenivå. Hæsjtag over Fia som utgår. 
 
Rangering etter 2. runde: 
Rypa  fmr,ts 
Pancho  fmr, 2 sj 
Molte 
Erte-Berte  sj, ts 



Brava  sj 
Hæsjtag  2 sj 
Saga  slått, sj, ts 
 
Oppsett 3. runde ( 10 min): 
Brava – Erte-Berte 
Pancho – Saga 
Rypa – Hæsjtag 
Molte er oddehund 
 
12.slipp: Brava – Erte-Berte 
Brava fører slippet og Erte-Berte kommer noe på etterskudd. 
Brava over Erte-Berte. 
 
Rangering: 
Brava  sj 
Erte-Berte  sj, ts 
 
 
 
13.slipp: Pancho – Saga 
Pancho fører hele slippet 
Pancho over Saga 
 
Rangering: 
Pancho  fmr, 2 sj, ts 
Brava  sj 
Erte-Berte  sj, ts 
Saga  slått, sj, ts 
 
14.slipp: På grunn av at Molte er oddehund blir det 5 min slipp med de tre gjenværende 
hundene. 
Første par ut er Rypa – Hæsjtag 
Begge hundene jakter fortsatt godt 
 
15.slipp: Rypa (5 min)- Molte 
Rypa finnes i stand, dommer ser fasan løpe presist foran 
og fra Rypa som på ordre går villig på. Når fasanen 
forsvinner inn i kantvegetasjonen stoppes Rypa på 
kommando og det skytes. Situasjonen godkjennes ikke da 
den mangler noe vesentlig – nemlig en oppflukt. Molte 
slippes på igjen og går nesten umiddelbart i stand. Reiser 
villig og presist fasaner og er rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder ok, men nekter å apportere. Molte utgår. 
Rypa er slått i fugl og godskrives en stand (men mangler 
oppflukt). 
 



Rangering etter 3. runde: 
Pancho  fmr, 2 sj 
Rypa  fmr, stand, slått, ts 
Brava  sj 
Erte-Berte  sj, ts 
Saga  slått, sj, ts 
Hæsjtag mangler 5 min og rangeres foreløpig ikke inn 
 
Vi setter opp er 4. runde (5 min slipptid) 
Oppsett 4. runde: 
Erte-Berte – Hæsjtag (som har tid til gode fra 3. runde) 
Brava – Saga 
Pancho – Rypa 
Hæsjtag 
 
16.slipp: Erte-Berte – Hæsjtag 
Begge jakter energisk på stubben og førerne styrer de kraftig opp i område fasaner har 
landet. Hæsjtag støkker fasan her og er først rolig, men ombestemmer seg og forfølger 
fasanen. 
Erte-Berte over Hæsjtag som utgår 
 
17.slipp: Brava – Saga 
Saga modererer seg og holder ikke lenger klassenivå. Brava jakter fortsatt energisk.  
Brava over Saga som utgår. 
 
18.slipp: Pancho – Rypa 
Pancho fester stand og Rypa sekunderer. Pancho går villig på i flere omganger uten å 
presentere fugl. Under innkalling fester Rypa stand, går villig på uten resultat. 
 
Etter en dag med mye fugl og mange situasjoner står vi igjen med to hunder som kan 
premieres: 
 

1.VK-finale til  ES Pancho           2.VK-finale til  ES Rypa 

  



 
 
 
 
 
 


