
Vinnerklasse Telemark FHK prøve 

på Rjukan 2 mars 2012.  
 

 

Dommere: Stein Helge Østerli, Odd Harald 

Sørbøen 

 

Dommerelever: Audun Kristiansen, Roar 

Karlsen og Rune Magnussen 

 

Terreng Bossbøen. Fast skare, sol og noen få 

minusgrader 

 

Disse møtte til start: 

ES  Klækkenhavnas  Next  To  Noone  / 13640/08  Sørensen, Steen Blach  

GS Solheimfjellets Brando / NO34088/09    Pahlm, Bjørn  

ES  Travis / 17591/05      Colbjørnsen, Robert  

ES  Høimyra's Zorro / NO32812/09     Aarrestad, Åsmund  

ES  Ohlsmyrens Jagters Seun / S54656/2009   Elvestad,  Petter  

ES  Østheia's Zorro / 07571/06     Martinsson, Bjørn 

ES  Østvangens Guri / NO58164/09    Watle, Per Arne  

ES  Klækkenhavnas Dibah / 15121/05    Paulshus, Tore  

ES  Lemmy / 20652/06      Kongsdal, Arne  

ES  Kaldalóns Saga / IS10989/07     Watle, Per Arne  

P  Sangernuten's Bun-Fuddy / 08547/06    Gill, Robert  

ES  Pålamalmens Donatelli / S13803/2008    Borgen, Svein   

GS  Rypedalen's Mini / 04500/05     Enger, Thomas Bull  

ES  Rotuas D-Leah / NO34826/09     Thowsen, Per-Jørgen  

IS  " U S " Minni Mus / 02400/08     Ribesen, Øyvind 

ES  Vigdaætta's Asso / 18858/08     Gundersen, Paal  

ES  Terry / 17590/05      Colbjørnsen, Robert  

IS  " U S " Chica / 19611/07     Haugland, Bjørn 

ES  Folgefonna's Hedda / 03693/06    Ribesen, Øyvind 

 

Runde 1 15 min.  

Slipp1. ES Noone – GS Brando: På et lettløpt underlag i kupert terreng jakter begge åpent og med noe 

mangelfull terrengdekning. Brando har best kontakt og vinner slippet på det. 

 

Slipp 2: ES Travis – ES Høimyras  Zorro: Disse ser ut til å trives på det faste underlaget og jakter i 

meget høy fart, men terrengdekningen blir også i dette slippet noe åpen. Zorro revierer tettest og 

vinner slippet. 

 

Slipp 3 ES Jagters Seun – ES Østheias Zorro – ES Guri. I kupert område med bjørkekledde koller tar 

Seun føringen og jakter systematisk og energisk i store fine slag. Zorro åpner også meget godt, men 



støkker rype etter kort tid som forfølges. Ny makker til Seun i ES Guri. Guri makter ikke å å holde 

nødvendig nivå, da det mangler format og utnyttelse av vind og biotoper. Seun over Guri som utgår. 

 

Slipp 4: ES Lemmy – ES Dibah. Dibah tar føringen i slippet og jakter intenst med fornuftig bruk av vind 

og biotoper. Lemmy går stort, og har et noe åpent søksopplegg. Dibah finnes i stand der Lemmy 

sekunderer. Reiser friskt rype og roes i oppflukt, men blir for urolig i skuddet. Utgår. Lemmy har 5 

min til gode. 

 

Rangering: ES Zorro, ES Travis, ES Noone, GS Brando, ES Seun, ES Lemmy (5 min til gode) 

 

Slipp 5: ES Saga – P Bun Fuddy. Saga jakter meget godt og viser effektiv utnyttelse av biotoper og 

vind. Bun Fuddy holder høy fart, god bruk av vind, men lar noen interessante biotoper være uavsøkt 

og Saga vinner slippet. 

 

GS Mini  - ES Donatelli: Mini jakter glimrende i høy fart og med kapp, elegant aksjon. Dekker 

terrenget systematisk og utnytter vind og biotoper meget godt. Donatelli legger seg langt ut i 

terrenget, jakter med høy intensitet,  men blir en tanke åpen i søksopplegget. Mini over.  

 

Rangering: GS Mini, ES Saga, ES Zorro, ES Donatelli, P Bun Fuddy, ES Travis, ES Noone, GS Brando, ES 

Seun, ES Lemmy 

 

Slipp 7: ES Leah – IS Mini Mus: To hunder som utnytter terreng og biotoper systematisk og erfarent. 

Holder god kontakt i et kupert område. Veksler om føringen i starten, men etter hvert får Leah et lite 

overtak og vinner slippet: Leah over Mini Mus.  

 

Slipp 8: ES Asso – ES Terry: Vi fortsetter i et kupert område med interessante biotoper. Begge 

hundene jakter åpent og perifert og må forlate konkurransen.  

 

Slipp 9: ES Hedda – IS Chica: Hedda slår et stort slag bakover i terrenget. Kommer etter hvert inn i 

marsjretningen, tar da et rettlinjet slag gjennom biotopene. Dette holder ikke nødvendig nivå i dag. 

Chica starter godt, men selv om hun har terrenget mye for seg selv, makter hun ikke å vise nødvendig 

intensitet og format. Begge utgår. 

 

Rangering etter 1.runde:  

GS Mini, ES Leah, ES Saga, IS Mini Mus,  ES Zorro, ES Donatelli, P Bun Fuddy, ES Travis, ES Noone, GS 

Brando, ES Seun  sjanse på fugl, ES Lemmy slått på fugl, har 5 min til gode. 

 

Disse er ute etter 1 runde:   

ES Østheias Zorro, ES Dibah, ES Guri, ES Asso, ES Terry, ES Hedda, IS Chica. 

 

 

 

 

 

 



Oppsett til runde 2 som blir 15 min:  

 

ES Next to Noone – ES Travis 

GS Brando – ES Høimyras Zorro 

ES Seun – ES Lemmy 

ES Saga – ES Donatelli 

P Bun Fuddy – ES Leah 

GS Mini – IS Mini Mus 

 

 

                                                 Interesserte elever 

 

 

Slipp 10: ES Next to Noone – ES Travis: Travis 

tar straks føringen og jakter meget godt. Noon 

holder høy fart, men søket skjemmes av noen 

umotiverte stopp og han mangler bredde i 

slagene i motvind. Travis blir borte og finnes 

etter kort tid i stilfull stand, der Noone 

sekunderer. Travis reiser djervt og presist rype 

og er rolig i oppflukt og skudd. Noone 

forfølger. Travis utreder og apporterer ok. 

Travis over Noone som utgår. 

 

 

Slipp 11. GS Brando – ES Høimyras Zorro:  Brando tar kommandoen og jakter nå med god kontakt og 

fornuftig terrengdekning, men har tendens til å snu feil på høyre side. Zorro starter meget godt, men 

slokner noe utover i slippet. Støkker ryper og forfølger. Brando over Zorro som utgår. 

 

Slipp 12 ES Seun – ES Lemmy: Lemmy drar voldsom til fra start og går stort, men noe åpent. Seun 

kommer på etterskudd og har ikke samme intensitet som i 1.slipp. Lemmy sees i stand, går villig på 

uten å presentere fugl, vinkler og rype som han ikke har kontakt med,-  letter,  Rolig i oppflukt og når 

det skytes. Senere sees Lemmy i stilfull stand, reiser presist og djervt ryper og forfølger. Seun 

sekunderer, han har nå to sjanser på fugl og mangler noe intensitet. Begge utgår. 

 

Slipp 13: ES Saga – ES Donatelli – P Bun Fuddy: Umiddelbart etter slipp letter rype i område hundene 

er  og Donatelli forfølger, Saga respekterer. Ny makker i P Bun Fuddy. Disse hundene jakter det 

anviste terrenget på en tilfredstillende måte. Saga er mer bevist på vind og biotoper og ligger over 

søksmessig. Under innkalling meldes det stand på Saga. Før vi ser hunden letter rype i området. Saga 

finnes i dette området, går villig på uten å presentere fugl. Saga har også to sjanser på fugl og forlater 

konkurransen. 

 

Rangering. ES Travis m/fugl, P Bun Fuddy,  GS Brandy,  

 



Slipp 14: GS Mini – ES Leah: To hunder som jakter med høy intensitet og konsentrer seg om 

oppgaven. Mini blir sendt bakover i terrenget og Leah får dermed overtaket. Mini sees senere 

forfølge ryper og utgår. Mini Mus settes på. Leah tar stand, reiser presist på avstand - rype og 

forfølger. 

 

IS Mini Mus  - ES Travis (hans 3 dj. runde 10 min.) Travis viser oss igjen et meget godt søk i høy fart og 

med fornuftig bruk av vind og terreng. Mini Mus jakter også godt, støkker rype som respekteres. Hun 

har da også to gode sjanser på fugl og utgår. 

 

Rangering: ES Travis med fugl. 

 

Slipp 16: P Bun Fuddy – GS Brando: 

Kort etter slipp sees Bun Fuddy 

forfølge rype og må da forlate 

konkurransen . Brando har også 

sjanse på denne fuglen, dermed har 

også han to ubrukte muligheter og 

dagens vinnerklasse er over. 

 

Vi har en hund igjen som etter et noe 

åpent førsteslipp har jaktet effektivt 

og fornuftig. Med et flott fuglearbeid 

er han dagens vinner. Vi gratulerer ES 

Travis og e/f Robert Colbjørnsen med 

1 pr VK. 

 

Stein Helge Østerli og Odd Harald 

Sørbøen takker for oppdraget og for 

en trivelig dag i fjellet. Sjansen til en 

lang premieliste var til stede uten at 

hundene lykkes. 

 

 

 

Dommerelev Audun Kristansen redegjør. Stein Helge 

Østerli følger godt med!!i 


