
VK FINALE   HALLINGPRØVA   12/3 -  2012. 

 

Terreng Torpoåsen, kraftig vind på morgenen, gjennomslagsføre, sol og påsketemperatur. 

Dommere: Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen. 

 

Disse hadde kvalifisert seg fra 3 kvalifiseringsparti på søndag. 

 

GS  Terningas Frøy / 10330/04    Oustad, Jens Anders 

IS  " U S " Nokia / 02403/08    Wittusen, Elin / Joakimsen, Brynjar 

IS  Lundebakken's Td Fryd / 04254/06   Lund, Marit B og Lund, Helmer / Lund, Marit  B  

ES  Sønnanåen's Pro Mille / 03308/04   Åsli, Egil / Åsli, Egil  

GS  Zettertjärns Izak / S67922/2008   Hansen,  Espen  Andre/Edh,  Kristina  /  Hansen E A 

GS  Dovrefjellet's Lucky / 22269/08   Heggertveit, Geir / Heggertveit, Geir 

P  Ohlsmyrens   P   Respe t   /  S30118/2008 Simensen, Hans / Ole Verner Hoff 

KV  Kvitnyken's A T P Nikita / 21032/00   Brenden, Robert / Brenden, Robert 

IS  Red Garlic's Gourme / s39191/2005   Andersson, Agneta / Myrhaug, Ulrik 

IS  Settermosen   Aberlour   /  DK07566/2007 Meinertsen Rene/Christensen Erica / Meinertsen, R 

IS  " US " Rubella Snøhedda / 14359/04   Presterudstuen Jørn og Lina / Presterudstuen Jørn  

GS  Hurra Fjellet's Bell-Bell / 08561/07   Hansen, Espen Andre / Hansen, Espen Andre 

ES  Sørbølfjellet's Smilla / 13985/07   Lien, Nina H Og Tord Erik / Lien, Tord 

P  Black Luckys Ingo / S42068/2009   Sørlie, Knut Gunnar / Sørlie, Knut Gunnar 

IS  Noaidons P2 / 19253/03    Jørgensen, Stein / Jørgensen, Stein  

IS  Neadalens Discovery / 25938/07   Hoff, Ole Verner / Hoff, Ole Verner 

GS  Buskogens Aak Trixi / 01130/08   Svensen, Thomas André / Svensen, Thomas André  

IS  Red Garlic's Epixe / s45657/2004   Andersson, Agneta Linnea / Myrhaug, Ulrik 

 

Runde 1.  15 min: 

1 slipp: GS Frøy – IS Nokia: Begge åpner optimistisk på gjennomslagsføre. Nokia drar fordel av at hun er liten 

og lett samtidig som hun viser høy arbeidsmoral. Dekker terrenget godt i kraftig motvind, men blir presset 

fram av fører som har ”dårlig tid”. Frøy sliter i starten, men viser nødvendig nivå. Utover i slippet mister hun 

motivasjonen, lar seg friste av skiløyper. Hun får dermed ikke etablert et søk for vinnerklasse og må forlate 

konkurransen. 



2 slipp: IS Fryd – ES Pro Mille: To hunder som får med seg terrenget på en fornuftig måte. God bredde og fine 

slag i motvind. Stand på Pro Mille, der hun går villig på uten at vi observerer fugl. Like etter sees Fryd i stilfull 

stand, reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Senere 

stand på Pro Mille der Fryd sekunderer. Rype letter presist foran Pro Mille som er rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder og apporterer korrekt. Fryd over Pro Mille. 

 

3 slipp: GS Izak – GS Lucky. I område med spredt bjørkeskog jakter begge meget godt der Lucky ligger fremst 

i terrenget. Det letter orrfugl i to ganger i starten av slippet i område hvor hundene befinner seg, begge 

respekterer. I siste minutt sees begge forfølge orrfugl og dermed er det slutt for denne gang. 

 

Rangering: IS Fryd fuglarb m/reis, ES Pro Mille fuglearb u/reis, IS Nokia. 

 

4 slipp: KV Nikita – P Respect: Respect jakter intenst og med fornuftig bruk av vind og terreng, er lettført og 

samarbeider godt. Nikita har et noe uryddig og stikkende søksmønster, men viser nødvendig nivå. Begge har 

en mulighet på orrfugl som letter i område hvor Nikita jobber på fot. Respect over Nikita. 

 

5 slipp: IS Gourme – IS Aberlour. Aberlour imponerer med gnistrende intensitet, glimrende søksopplegg, 

reviering og samarbeid. Gourme bruker litt tid på å komme i gang, men jakter etter hvert meget godt og 

holder det nivået vi forlanger. Aberlour over Gourmet.  

 

Rangering: IS Fryd fuglarb m/reis, ES Pro Mille fuglearb u/reis, IS Aberlour,  IS Nokia, IS Gourme, P Respect, 

KV Nikita. 

 

6 slipp: IS Snøhedda – GS Bell Bell: Snøhedda tar føringen, jakter i høy fart og elegant aksjon og får med seg  

et småkupert området med spredt vegetasjon på en effektiv måte. Bell Bell holder også høyt nivå, men 

kommer på etterskudd. Snøhedda tar stilfull stand, reiser kontrollert rype og er rolig i oppflukt og skudd, 

utreder og apporterer korrekt. Like etter kopierer hun fuglearbeidet. Snøhedda over Bell Bell som har hatt to 

sjanser på fugl og utgår.  

 

Rangering: IS Snøhedda 2 fuglearb m/reis, IS Fryd fuglarb m/reis, ES Pro Mille fuglearb u/reis, IS Aberlour,  IS 

Nokia, IS Gourme, P Respect, KV Nikita. 

 



7 slipp: ES Smilla – P Ingo: Ingo er en kraftig hund som står på selv om han slår gjennom skarelaget.  Jakter 

energisk, men blir noe åpen i terrengdekningen. Smilla er en liten kjapp, intens jeger som også jakter meget 

godt, noen umotiverte stopp skjemmer helhetsinntrykket. Ingo over Smilla. 

 

8 slipp: IS P2 – IS Discovery: Vi går nå nordover i terrenget og får side/motvind. Begge hundene mestrer 

dette på en meget god måte. Veksler noe om føringen i starten av slippet. P2 får en ”seriøs” tomstand  (eiers 

kommentar). P2 blir så borte og finnes i liggende stand. Går villig på til ny stand, reiser villig og presist rype 

og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. P2 over Discovery. 

 

Rangering: IS Snøhedda 2 fuglearb m/reis, IS P2 fuglearb m/reis, IS Fryd fuglarb m/reis, ES Pro Mille fuglearb 

u/reis, IS Aberlour,  IS Nokia, P Ingo, IS Gourme, ES Smilla, P Respect, KV Nikita; IS Discovery. 

 

9 slipp: GS Trixi – IS Epixe. Epixe er noe forsiktig i starten, men friskner godt til og viser at hun gjerne vil være 

med i konkurransen. Høy intensitet og fornuftig bruk av vind og biotoper. Trixi drar skikkelig til fra start og 

viser oss et flott sidevindsøk. Mister litt av inspirasjonen midtveis for så å våkne til liv igjen mot slutten av 

slippet. Trixi over Epixe. 

 

Rangering etter  1.runde : IS Snøhedda 2 fuglearb m/reis, IS P2 fuglearb m/reis , IS Fryd fuglarb m/reis, ES 

Pro Mille fuglearb u/reis, IS Aberlour,  IS Nokia, P Ingo, IS Gourme, GS Trixi, IS Epixe, ES Smilla, P Respect, KV 

Nikita, IS Discovery. 

 

Disse er ute: GS Frøy, GS Izak, GS Lucky, GS Bell Bell.  

 

Oppsett til runde 2 som blir 15 min:  

IS Nokia - IS Fryd 

ES Pro Mille – P Respect 

KV Nikita – IS Aberlour 

IS Gourme – IS Snøhedda 

ES Smilla – IS P2 

P Ingo – GS Trixi 

IS Dicovery – IS Epixe. 

 

10 slipp: IS Nokia - IS Fryd. Begge hundene legger opp til et meget godt side/ medvindsøk. Nokia kommer seg 

langt ut, men mangler noe dybde søksopplegget. Fryd jakter seg grundig gjennom terrenget som resulterer i 

at hun finner fugl to ganger og får ett fuglearbeid med og ett uten reis. Suveren inngang og behandling av 

fugl. Fryd over Nokia som utgår. 

 

11 slipp: ES Pro Mille – P Respect: Respect tar kommandoen fra start, viser høy intensitet, fornuftig vindbruk. 

Står på selv om han stadig slår gjennom skarelaget. Pro Mille starter nølende, men finner igjen taktene frå 

første slipp og holder det nivået vi ønsker. Respekt over Pro Mille. 

 

12 slipp: KV Nikita – IS Aberlour: Aberlour fortsetter sitt eminente søk også i medvind. Knuser sin makker 

søksmessig som utover i slippet mister inspirasjonen. Aberlour sees i stilfull stand, reiser villig og presist rype 

og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Aberlour over Nikita som utgår. 

 



 

Rangering: IS Fryd 3 fuglearbeid, IS Aberlour 1 fuglearbeid m/reis, ES Pro Mille 1fuglearbeid u/reis, slått i 

fugl. P Respect.  

 

13 slipp: IS Gourmet – IS Snøhedda: Snøhedda tar kommandoen og blir borte bak en brink. Gourmet går i 

samme retning, støkker ryper og roes. Litt senere ser vi Snøhedda gli inn i en stilfull stand. Ryper letter når 

fører er på skuddhold, rolig i oppflukt og skudd. Snøhedda viser oss utover i slippet at hun behersker 

medvind på en glimrende måte. Gourmet jakter på det jevne, men har et noe uryddig søksmønster. 

Snøhedda over Gourmet. 

 

14 slipp: IS P2 – ES Smilla: Smilla fortsetter sitt meget gode søk i åpent lende med spredt vegetasjon. Har en 

stand uten resultat. P2 sliter litt på det tunge føret, men kommer seg godt ut og holder nødvendig nivå. 

Smilla har god kontinuitet i dette slippet og vinner. 

 

Rangering: IS Snøhedda, 3 fuglearbeid, IS Fryd 3 fuglearbeid, IS Aberlour 1 fuglearbeid m/reis, IS P2 

fuglearbeid m/reis, ES Pro Mille fuglearbeid u/reis, slått i fugl. ES Smilla, P Respect, IS Gourmet. 

 

15 slipp: P Ingo – GS Trixi: To stortgående hunder som 

veksler om føringen. Begge viser oss medvindsøk av beste 

merke. Helt mot slutten av slippet tar Trixi stand laaaangt 

ute. Reiser villig og presist rype når vi er på skuddhold. 

Utreder og apporterer korrekt. Trixi over Ingo. 

 

16 slipp: IS Discovery – IS Epixe: Hundene har krefter 

igjen og jakter glimrende der Discovery har føringen. 

Discovery har stort format, og bruker vind og biotoper på 

en meget god måte. Discovery over Epixe. 

 

 

Rangering: IS Snøhedda, 3 fuglearbeid, IS Fryd 3 fuglearbeid, IS Aberlour 1 fuglearbeid m/reis, GS Trixi 1 

fuglearbeid m/reis, IS P2 1 fuglearbeid m/reis, ES Pro Mille fuglearbeid u/reis, slått i fugl, IS Epixe, ES Smilla, 

P Respect, IS Discovery, P Ingo, IS Gourmet . 

 

Føret er nå etter hvert meget tungt, de aller fleste hundene har hatt sjanser til å komme på premielista 

derfor avslutter vi VK finale etter 2.runde med denne premielisten:  



1 VK m/CK. IS " U S " Rubella Snøhedda / 14359/04 e/ Jørn og Lina Presterudstuen  

f / Jørn Presterudstuen: En glimrende jeger og viltfinner, som ga oss 3 flotte fuglesituasjoner, og selv om det  

kanskje var en sjanse i tillegg, synes vi prestasjonen i dag er utmerket og tildeler derfor CK. 

 

2 VK m/CK IS Lundebakken's Td Fryd / 04254/06 e/ Marit B og Helmer Lund, f / Marit  Synnøve Bratt  

Lund.  Også en ypperlig jeger med fuglearbeid som virkelig imponerer og Fryd får CK på tross av en ubenyttet  

mulighet. 

 

3 VK  IS Settermosen   Aberlour   /  DK07566/2007 e/ Rene Meinertsen  og  Erica Christensen  f/ Rene  

Meinertsen. Aberlour har jaktet på en slik måte at vi gleder oss til å se han igjen. Med et perfekt fuglearbeid  

går han inn på premielista som nr 3. 

 

4VK  GS Buskogens Aak Trixi / 01130/08 e/f   Thomas André Svensen. En intens, stortgående jeger som 

lykkes med et flott fuglearbeid i siste sekund.  

 

5 VK  IS Noaidons P2 / 19253/03 e/f Stein Jørgensen.  Også en erfaren jeger som viser oss et solid søk og et 

komplett fuglearbeid. 

 

6 VK. ES Sønnanåen's Pro Mille / 03308/04 e/f/ Egil Åsli. En dyktig jakthund som har et fuglearbeid uten 

reis ,men som også blir slått i fugl.  

 

Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen takker for en opplevelsesrik VK finale. Vi har i dag sett hunder av 

ypperste kvalitet som har mestret forhold og fugl på en imponerende måte. At vær, terreng og deltagere 

også laget en fin ramme rundt konkurransen gjør det hele til et flott minne. 


