
Cacit-finale  

Grotli 2013 
TERRENG : Grotli Øst 

VÆR OG FØRE MELDING : 

Lettskyet og noen minusgrader som gir hundene skikkelig underlag etter at vi i 

kvalifiseringen hadde nærmest ufremkommelige forhold mange steder. Vinden har roet 

seg kraftig, i det hele tatt virker det som om hundene bør ha de beste forhold å jobbe 

under. Nå er det bare å gå ut og finne sin fugl, og behandle den slik det høver seg en god 

fuglehund. 

 

Dommere :  Tore Lie, Terje Tvedt 

 

Følgende var kvalifisert og møtte til start : 

 

ES SCOTT    ARNE KLEIVEN 

ES NEXT TO NOONE   STEEN B SØRENSEN 

IS XCERA    LUDVIG GRÅTRUD 

KV NIKKI     ROBERT BRENDEN 

ES ADAM    BJØRN MONSEN 

GS RIMI II    WENCHE AASETH 

B  B-GURI    ANDERS ELLEFSEN  

GS ASK     HEGE NYBAKK 

B COX     NILS B SKAAR 

GS LUCKY    GEIR HEGGERTVEIT 

P MI     TORFINN STENERSEN 

KV INKA     TOM LILLETVEDT 

IS EMBLA    JONNY LARSEN 

GS BOSS     GUDMUND WADAHL 

IS FARRO    JONNY LARSEN 

ES INU     JOSTEIN MYHR 

B PRONTO    NILS B SKAAR 

IS BALTO    GEIR HAUGEN 

 

 

1. Runde, 15 minutter. 

 

1. Slipp ES Scott mot ES Next to Noone. 

Begge starter meget friskt i høy fart og med stor intensitet, men Next med sin glimrende 

reviering fører slippet. Next forsterker sitt meget positive inntrykk utover i slippet, mens Scott 

etter hvert blir både åpen og perifer. Han er heller ikke til stede når slippet avsluttes, og må 

derfor utgå. 

 

Rangering: 

Next to Noone 

 

2. Slipp IS Xcera mot KV Nikki. 
Xcera tar straks føringen i slippet, terrenget blir dekket fornuftig og hun revierer meget godt. 

Etter kort tid forsvinner hun, og dukker ikke opp igjen før slipptiden er ute. Nikki mangler 



helt fra starten av både fremdrift og format. En kraftanstrengelse de siste minuttene redder 

dessverre ikke totalintrykket, og begge utgår. 

 

Rangering : 

Next to Noone 
 

3. Slipp ES Adam mot GS Rimi 
Rimi tar umiddelbart føringen, og viser oss gjennom hele slippet søk av høy klasse. Terrenget 

blir dekket meget erfarent både i bredde og dybde, fart og intesitet er på topp. Adam velger å 

forlate oss umiddelbart etter slipp, men klarer heldigvis det kunststykke å dukke opp igjen i 

det øyeblikk innkallingsordre blir gitt. Adam utgår. 

 

Rangering : 

Next to Noone, Rimi 
 

4. Slipp B Guri mot GS Ask 
Begge har det fra starten av meget travelt, de går begge meget stort, intenst men noe åpent. 

Guri er den som utnytter medvinden best, og hun fører slippet med noe bedre reviering enn 

Ask. Vi ser det lette ryper langt ute foran Ask, og han er helt rolig. Guri over Ask. 

  

Rangering : 

Next to Noone, Rimi, Guri, Ask 
 

5. Slipp B Cox mot GS Lucky. 

Cox starter meget intenst, og i enorm fart legger han opp til noe stort. Han fører slippet mot 

Lucky som i starten er noe rettlinjet. Etter kort tid forsvinner begge hundene, og de lar oss stå 

igjen og nyte den flotte naturen som omkranser terrenget på Grotli. Helt mot slutten av slippet 

får vi noen korte glimt av hundene, og det virker som der er på vei hjem, den ene til Nord 

Trøndelag og den andre til Hordaland. Begge utgår. 

 

Rangering : Next to Noone, Rimi, Guri, Ask 

 

6. Slipp P Mi mot KV Inka. 
Kort etter slipp slår Mi langt ut på ene flanken og bakover i terrenget, og det var det siste vi så 

av Mi før hun dukket opp til lunsj. Inka får derfor terrenget for seg selv, han jakter fornuftig 

der både bredde og dybde i slagene holder ønsket klasse. Noe større fart og intensitet hadde 

ikke gjort noe, men han vinner slippet mot Mi som utgår.  

 

Rangering : Next to Noone, Rimi, Guri, Ask, Inka 

 

7. Slipp IS Embla mot GS Boss. 
Begge viser oss fra start av et meget godt søk, terrenget dekkes erfarent, og de jakter bevisst 

for sine førere. Meget god reviering gjør at Boss fører slippet. Boss sees i stand langt ute. Når 

fører kommer til justerer han til ny stand i flere omganger, rype letter presist foran Boss som 

er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer prima. Boss over Embla. 

 

Rangering : 

Boss m/fur, Next to Noone, Rimi, Guri, Ask, Inka, Embla 
 

 



8. Slipp IS Farro mot ES Inu. 

Igjen ser vi to hunder som i starten tar for seg av terrenget på en fornuftig måte. Farro revierer 

erfarent, men noe større fart og intesitet kunne vært ønskelig. Han fører likevel slippet mot 

Inu som blir ensidig og åpen. Vi ser rype lette i område der Inu befinner seg. Senere blir han  

borte, og igjen ser vi rype komme fra området hvor han forsvant. Inu utgår 

 

Boss m/fur, Next to Noone, Rimi, Guri, Ask, Farro, Inka, Embla 
 

9. Slipp B Pronto mot IS Balto. 

Pronto tar umiddelbart føringen, han jakter med stor fart og høy intensitet, og dekker terrenget 

i store slag både i bredde og dybde. Tidvis blir han noe åpen uten å miste kontakten med 

fører. Balto trenger noe tid før han får opp dampen, men viser oss etter hvert et meget godt 

anlagt søk som ligger godt innenfor det nivå vi ønsker i denne klassen. Pronto over Balto. 

 

Vi er nå ferdige med første runde, og har denne rangeringen: 

 

Boss m/fur 

Next to Noone, Rimi, Pronto, Guri, Ask, Farro, Inka, Balto, Embla 
 

Følgende hunder utgår : Scott, Nikki, Xcera, Adam, Cox, Lucky, Mi, Inu 

 

Oppsett andre runde : 

ES Next to Noone mot GS Rimi 

B Guri   mot KV Inka 

GS Ask  mot IS Embla 

GS Boss  mot IS Balto 

IS Farro  mot B Pronto 

 

 

2. Runde, 15 min. 

 

10. Slipp ES Next to Noone mot GS Rimi. 

Next går fra starten av glimrende. Han revierer utmerket i den vekslende biotopen og fører 

slippet klart mot Rimi som blir åpen og egenrådig. Next sees i stand et stykke fremme i 

terrenget. Når fører kommer til går Next raskt og villig frem på ordre til ny stand, reiser så 

presist rype og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder prima og apporterer greit. Rimi blir 

borte og utgår. 

 

Rangering : Next m/fmr 
 

11. Slipp B Guri mot KV Inka.  

Guri starter som hun avsluttet sitt første slipp med stor fart og høy intesitet, men hun revierer 

nå meget godt og fører slippet klart mot Inka som jobber tyngre i det litt kuperte terrenget. 

Tross store forventninger til Inkas viltfinner egenskaper, er det Guri som finnes i stand. Når 

fører kommer til avanserer hun til ny stand, rype letter presist foran Guri som er helt rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder og apportere slik det kreves i denne klassen. Inka holder ønsket 

nivå, men må se seg klart slått av Guri. Guri over Inka 

 

Rangering :Next m/fmr, Guri m/fur, Inka 

 



12. Slipp GS Ask mot IS Embla 

Begge viser oss fra starten av et meget godt jaktsøk, der både format og terrengdekning holder 

ønsket nivå. Embla fører slippet med sin noe bedre reviering. Det meldes stand på Embla, hun 

går på ordre frem i flere omganger uten å presentere fugl. Ask over Embla. 

 

Rangering : 

Next m/fmr, Guri m/fur, Ask, Inka, Embla 
 

13. Slipp GS Boss mot IS Balto 

Boss fortsetter sitt meget gode søk, revierer utmerket og fører slippet klart mot Balto som 

etter hvert mangler både format og intensitet. Boss sees i stand langt ute. Fører gjør det han 

kan for å komme opp til hunden, men Boss har ikke tid å vente. Han reiser selvstendig fugl og 

forfølger. Begge utgår. 

 

Rangering : 

Next m/fmr, Guri m/fur, Ask, Inka, Embla 
 

 

14. Slipp IS Farro mot B Pronto 

Pronto tar umiddelbart føringen, og går nå glimrende mot Farro som også går meget godt. 

Begge finnes i stand med Farro noen meter foran Pronto. Før fører er på akseptabel avstand 

begynner Farro å avansere fremover i terrenget, tar selvstendig opp fugl og er rolig i oppflukt 

og skudd. Pronto blir hele tiden stående, og er komplett rolig i den samme situasjonen. Pronto 

utreder og apporterer prima, Farro må desverre utgå. 

 

Rangering : 

Next m/fmr, Pronto m/fur, Guri m/fur, Ask, Inka, Embla 

 

 

Solen og varmegradene begynner nå å sette sitt preg på underlaget. I frykt for å få de samme 

tilstander som vi hadde under kvalifiseringen i går, velger vi å avslutte dagens VK finale her. 

 

Vi har da følgende premieliste ved Grotliprøven 2013 : 

 

1. VK m/CACIT  ES Next to Noone  Steen B Sørensen 

2. VK finale   B Pronto   Nils B Skaar 

3. VK finale   B B-Guri   Anders Ellefsen 

 

Dommerne takker for en flott dag i fjellet. Nydelige terrenger, gode hunder og hyggelige 

førere gjorde det til en fornøyelse å dømme denne finalen. Litt mer fugl kunne vært 

ønskelig, eller var de kansje der et sted? 

Det gjorde heller ingenting at været ble riktig så bra etter hvert.. 

 

 

 

Tore Lie og Terje Tvedt 


