
Nøsen 1/3 – 2009. VK. Terreng ”Gomobu”. Overskyet, litt snø og vind. Krevende føre med til dels mye 

løs snø for hundene. 

 

Disse møtte til start:  

ES  Uggelias Foxy   f/ Anne Catrine Frøstrup 

ES  Sletthallens Nitro  f/ Bjørn Sjurseth 

ES Klækkenhavnas Dibah  f/ Tore Paulshus 

IS Era Bagera av Kjerringholm f/ 

GS Rypedalens Mini  f/ Thomas Bull Enger 

IS  Lyngstuas Jack   f/ Jan Erik Israelsen 

GS Faksfjellets Hedda  f/ Thomas Bull Enger 

IS Noaidons P2   f/ Stein Jørgensen 

IS  Skjerpholtets Bolivar  f/ Siri Kulberg Sjurseth 

ES  Sønnanåens Snerta  f/ Anne Catrine Frøstrup 

GS Terra    f/   Hagseter 

IS Kvernsjøbergets Donna Quatro  f/Morten Jensen 

ES Sletthallens Sundance  f/Åke Rosen 

ES Ohlsmyrens Noah  f/ Bjørn Sjurseth 

B Tom    f/Morten Tidemann 

 

Runde 1:  Slipptid 15 min. 

Slipp 1: ES Foxy – ES Nitro: Nitro tar umiddelbart føringen og jakter seg gjennom tungt terreng på en 

fornuftig måte. Går bevist på biotopene. Foxy liker seg ikke på dette føret og holder ikke nødvendig 

nivå i vinnerklasse i dag. Nitro over Foxy som utgår. 

 

Slipp 2. IS Era – ES Dibah. Begge hundene tar tak i terrenget og viser høy jaktlyst og intensitet. 

Biotopen er smal og underlaget meget krevende. Era dekker terrenget best og settes over Dibah som 

er noe rettlinjet. Era over Dibah 

 

Slipp 3: Is Jack - GS Mini: Jack er en intens jeger som viser oss sidevindsøk av høy klasse. Har meget 

god terrengdekning og samarbeider godt med fører. Mini åpner noe forsiktig, men går seg godt opp 

og holder nødvendig nivå. Jack over Mini. 

 

Rangering: IS Jack, IS Era, ES Nitro, ES Dibah, GS Mini. 

 

Slipp 4: IS P2 – GS Hedda. P2 viser seg som en meget god søker med stort format, god framdrift og 

godt samarbeid med fører. Hedda holder også godt klassenivå i et åpent område der underlaget er 

krevende.  P2 over Hedda. 

 

Slipp 5: IS Bolivar – ES Snerta: Ingen av disse makter å vise oss søk som holder nødvendig nivå i dag 

og begge må forlate konkurransen.  

 

Slipp 6: GS Terra – IS Donna: Vi kommer inn i område med et smalt belte av vegetasjon. Begge 

hundene jobber energisk på det tunge underlaget og de får med seg anvist terreng på en fornuftig 

måte. Terra revierer bedre enn Donna og vinner slippet.  



 

Rangering: IS Jack, IS Era, IS P2, ES Nitro, GS Terra, IS Donna, ES Dibah, GS Hedda, GS Mini. 

 

Slipp 7: ES Sundance – ES Noah. Sundance tar umiddelbart føringen og jakter fornuftig. Noah virker 

lite inspirert og har ujevn intensitet. Sundance sees i stand. Noah kommer til og sekunderer. 

Sundance løser ut og Noah nytter anledningen til å ta ”strålen”. Begge hundene jobber seg framover i 

antrekk side om side. Situasjonen løser seg uten at vi observerer fugl. Sundance over Noah som 

utgår. 

 

Slipp 8: B Tom – ES Nitro (hans 2.slipp). Tom tar umiddelbart føringen og viser innsatsvilje og godt 

format i tung snø og i tett bjørkebiotop. Nitro drar ikke slagene helt ut, og kommer på etterskudd. 

Mot slutten av slippet sees Tom i stilfull stand, reiser presist og villig ryper, og er rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder og apporterer godt. Tom over Nitro som trekkes av fører. 

 

Rangering etter 1.runde: B Tom med fuglearbeid, S Jack, IS Era, IS P2, ES Nitro, GS Terra, IS Donna, ES 

Sundance, ES Dibah, GS Hedda, GS Mini. 

 

Oppsett til runde 2 som også blir 15 min.  

IS Era – IS Jack, ES Dibah – GS Mini, IS P2 – IS Donna, GS Hedda – GS Terra, B Tom – ES Sundance.  

 

Slipp 9: IS Era – IS Jack: I tett og kupert bjørkebiotop tar Era føringen, men begge jobber godt med 

avpasset format. Era tar intens stand. Rype letter når fører er på skuddhold og Era er rolig i oppflukt 

og skudd. Utreder og apporterer godt. Senere sees Jack i stilfull stand. Går villig fram når kommando 

gis på avstand, rype letter og Jack er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer greitt. Jack over 

Era pga av fuglearbeid med reis. 

 

Slipp 10: ES Dibah – GS Mini: Vi fortsetter i samme biotop. Hundene jakter godt, men Dibah er også 

nå noe rettlinjet og Mini vinner slippet. 

 

Rangering: IS Jack, fuglearbeid med reis, slått på fugl, IS Era fuglearbeid uten reis, slått på fugl. GS 

Mini, ES Dibah, ES Nitro. 

 

Slipp 11: IS Donna – IS P2: To hunder som jobber energisk i åpnet område med spredt vegetasjon. P2 

har størst format og ligger foran i terrenget. Donna trekker an, mister strålen, rype letter noe til side 

for Donna. Dette noteres som en sjanse for begge hundene. P2 over Donna. 

 

Slipp 12: GS Terra- GS Hedda. Terra tar kommandoen, prøver å holde farten oppe selv om underlaget 

er enda tyngre enn tidligere. Klarer å få med seg biotopene på begge sider. Hedda åpner optimistisk, 

men slokner utover i slippet og må forlate konkurransen. Hun har en stand uten resultat. 

 

Slipp 13: ES Sundance – B Tom. Disse viser også jaktlyst og motivasjon selv om landskapet nå blir 

mere “goldt”. De veksler om føringen, men Tom tar etter hvert initiativet. Tom over Sundance. 

 



Rangering etter 2 runde: B Tom med komplett fuglearbeid, IS Jack, fuglearbeid med reis, slått på fugl, 

IS Era fuglearbeid uten reis, slått på fugl. GS Terra, ES Sundance, GS Mini, ES Dibah, IS P2, IS Donna, 

ES Nitro. 

 

Oppsett til tredje runde, som blir 10 minutter.  

IS Donna – ES Dibah, IS P2 – ES Sundance, GS Mini – IS Era, GS terra – IS Jack, B Tom. 

 

Slipp 14: IS Donna – ES Dibah. Donna har krefter igjen, og fortsetter et godt søk, Dibah prøver å 

komme seg ut i djupsnøen, men det er slutt på krefter og inspirasjon. Donna over Dibah som utgår. 

 

Slipp 15: IS P2 – ES Sundance: P2 tar straks føringen og imponerer med utholdenhet og format. 

Sundance  åpner energisk, men han merker en slitsom dag og klarer ikke å holde nivået slippet ut. P2 

over Sundance som utgår 

 

Rangering. IS P2, IS Donna 

 

Slipp 16: GS Mini – IS Era: Era jakter fortsatt effektivt og viser at hun er verdig en plass på 

premielisten. Mini holder også nødvendig nivå, men lykkes ikke å komme til tellende resultat. 

Era over Mini. 

 

Rangering. IS Era m/fugl, IS P2, IS Donna, GS Mini 

 

Slipp 17 som er dagens siste, går mellom IS Jack, GS Terra og B Tom. Først ute er Jack og Terra. Terra 

er den som holder høyest intensitet og slår først Jack siden Tom i søk. Jack og Tom merker en tung 

dag, men holder nødvendig nivå og vi får da denne premielisten: 

 

Nr 1 og 1VK tildeles B Tom e/f Morten Tidemann. En liten, intens hund med et komplett fuglearbeid.  

2VK til IS Lyngstuas Jack e/f Jan Erik Israelsen. Jack har vist oss et solid søk som har resultert i 

fuglearbeid med reis, men han er også slått i fugl av IS Era Bagera av Kjerringholm  e/      f/           som 

blir nr 3 rangert slik pga fuglearbeid uten reis og også tap i fugl. 

 

Iver Svare og Odd Harald Sørbøen gratulerer premievinnere og takker for en fin dag i fjellet og for 

oppdraget. 

 

 

 

 


