
Tromsø Hundeklubb Fuglehundgruppa vinterprøve 17-18/3-2018 

Dreiebok VK-Finale 

 

Terreng: Slettfjellet/Ringvassøya 

Dommere Henning Loe og Frank-Gunnar Bjørn 

Været var ikke på vår side denne finale dagen, med minus 3-4 grader og kraftig 

vind fra sør/vest med noen snøbyger og delvis tungt føre, var det spenning om 

vi klarte å gjennomføre Cacit finalen. Terrengvalget ble å følge skogkanten med 

sidevind opp fra skogen, med det valget klarte vi å gjennomføre hele første 

runde med fugler i nesten alle slipp. Ved lunsjtiden løyet vinden noe og 2 runde 

skulle vi prøve i høyden, men før 1 slipp i 2 runde startet, så økte vinden og det 

kom snøbyger på nytt. Dermed ble det pga sikkerhet til partiet og de firbente 

valgt og gjennomføre 2 runde nede i skogen. Det var et spent parti og 

dommere som lurte på om føret i skogen var bra til å fullføre finalen. Føret i 

skogen var noe varierende, men gjennomførbart. Været nå var økende vind og 

med tettere snefall. 

Deltakere som hadde kvalifisert seg til finalen 
GS Jimbalayas Zeta NO35780/13 E/F Jim Pedersen 
P Ravnkloas Cella NO50631/13 E/F Inger-Lill Løkås Pedersen 
B Theia NO 45814/10 E/F Freddy Lillevik 
IS G-Tjikkom av Miessevaari NO40230/09 E/F Ronny Jørgensen 
P Jimsrypa`s Tia NO52026/14 E/F Jim Theodorsen 
P Nyheimgutens Hit Man NO36653/14 E/F Ronny Hartviksen 
P Ørntuas H Mille NO44983/11 E/F Stian Henriksen 
ES Lundefjellet`s Dj Hi Tec NO43025/14 E/F Ørjan Kjørstad/Kristian Berntsen 
P Jimsrypa`s Ios NO52024/14 E/F Ole Ingebrigtsen 
ES Ranætta`s Arwen NO53633/10 E/F Jonny Åsheim 
IS Norrlands Guidens Storeulv SE12386/14 E/F Tom Johansen 
P Jimsrypa`s Kitty NO15177/08 E/F Jim Theodorsen 
ES Steinrabben`s Toya NO37709/11 E/F Kristian Berntsen 
B Brekkesagas Tiri NO23927/08 E/F Ingvild D Trane/John Arnt Arvola 
IS Onnenqn Baloo the Dog FI50059/12 E/F Knut Sollid  
KV Langsundets Amerika NO35837/12 E/F Bjørn Morten Baardvik  
ES Reodor Felix NO51509/11 E/F Bengt Olsen 
KV Fjallatinda Snorri IS18486/13 E/F Steinar Pedersen 

 



Runde 1, slipptid 15 min 

Slipp 1: GS Zeta – P Cella: 15 min 

Zeta tar straks føringen, men etter vært utjevner det seg og de 

veksler om føringen, begge jakter meget godt. Stand på Cella når 

fører kommer til letter ryper presis foran. Cella er rolig i oppflukt og 

skudd, utreder og apporterer korrekt. Cella forsvinner på slutten av 

slippet og dukker ikke opp ved endt slipptid. 

Det rangeres ikke siden Cella forsvant på slutten av slippet. 

Slipp 2: B Theia – IS Tjikkom: 15 min 

Tjikkom jakter utmerket med et erfarent jaktsøk og er først i 

terrenget, Theia starter bra, men utover slippet mangler Theia format 

og blir noe ineffektiv. Totalt holder ikke Theia klassenivå.                                                         

Tjikkom over Theia som utgår. 

Cella er ikke i anvist terreng i 2 slipp. Zeta over Cella som utgår 

Rangering  

1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Zeta slått i fugl 

 

Slipp 3: P Tia – P Hit Man: 15 min 

Begge jakter utmerket og får masse terreng med seg, men med Tia 

som førende med noe bedre plan. Stand på Hit Man langt ute når vi 

nærmer oss ser vi Tia i stand lengre frem og høyere oppe en Hit Man. 

Når fører kommer til Hit Man så reiser han djervt og presis ryper, det 

skytes men Hit Man blir for urolig. Når fører kommer til går Tia på 

kommando frem uten at fugler observeres, det skytes.  

Tia over Hit Man som utgår 

 



Rangering  

1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

3. Zeta slått i fugl. 

Slipp 4: ES Hi Tec – P Mille: 1 min 

Begge slår seg frem i terrenget, Vi ser at Hi Tec trekker ned mot 

vinden og tar stand, men tar opp ryper selvstendig og forfølger. 

P Mille over Hi Tec som utgår, Mille rangeres ikke inn 

Rangering som før 

Slipp 5: P Mille – P Ios: 15 min 

Mille fører slippet med bedre terreng dekning og jakter utmerket. Ios 

jakter noe ensidig på høyre siden. Stand på Ios går frem på 

kommando uten å presentere fugl. 

Mille over Ios 

Rangering  

1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Ios TS 

3. Mille slått i fugl, utmerket søker 

4. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

5. Zeta slått i fugl. 

Slipp 6: IS Storeulv – ES Arwen: 15 min 

Storeulv fører slippet med bedre fremdrift og jakter meget godt. 

Arwen jakter tidvis meget godt, men fullfører ikke slagene hun legger 

opp til og blir noe ineffektiv, og totalt sett holder ikke dette 

klassenivå 

Storeulv over Arwen som utgår 



Rangering  

1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Storeulv 

3. Ios TS 

3. Mille slått i fugl, utmerket søker 

4. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

5. Zeta slått i fugl. 

Slipp 7: P Kitty – Es Toya: 15 min 

Kitty fører slippet med god plan og bedre terreng dekning og jakter 

meget godt. Stand på Kitty, når fører kommer til reiser Kitty på 

kommando presis dokk rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder godt 

og apporter ok. Kitty har stand der hun går villig frem i flere etapper 

uten å presentere fugl. Toya kommer på etterskudd, mangler noe 

intensitet og slått i fugl, totalt så holder det ikke klassenivå.  

Kitty over Toya som utgår. 

Rangering  

1. Kitty FMR, TS 

2. Tjikkom, utmerket søker 

3. Storeulv 

4. Ios TS 

5. Mille slått i fugl, utmerket søker 

6. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

7. Zeta slått i fugl. 

Slipp 8: B Tiri – IS Baloo: 15 min 

Tiri jakter utmerket med høy intensitet og glimrende terrengdekning, 

Baloo blir på etterskudd. Vi ser Tiri i et flott antrekk, kort stand før 



hun avanserer og forsvinner over en bakkekant og blir borte for oss. 

Når vi kommer frem så finnes Tiri i stand, reiser villig og presis ryper 

på kommando, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

prima. Senere nytt komplett fuglarbeid på Tiri. Baloo kommer på 

etterskudd og mangler noe plan i søket og slått 2 ganger i fugl, totalt 

så holder det ikke klassenivå. 

Tiri over Baloo som utgår.  

Rangering  

1. Tiri 2 FMR, utmerket søker 

2. Kitty FMR, TS 

3. Tjikkom, utmerket søker 

4. Storeulv 

5. Ios TS 

6. Mille slått i fugl, utmerket søker 

7. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

8. Zeta slått i fugl. 

 

Slipp 9: KV Amerika – ES Felix: 15 min 

Begge legger seg på vinden og veksler om føringen og jakter meget 

godt, etterhvert tar Amerika over med noe større fremdrift. På 

slutten av slippet ser vi Felix kaster seg i stram flott stand langt ute, 

Amerika komme til og går forbi. Felix holder standen lenge og når 

fører kommer til går Felix frem på kommando, det skytes Felix er 

rolig. Felix får utrede siden dommer som var med oppi situasjonen 

ikke ser noen fugler, og meddommer har også plassert seg med god 

oversikt over terrenget, men ingen av dommerne ser noen fugler.  

Felix over Amerika som utgår. 



Rangering  

1. Tiri 2 FMR, utmerket søker 

2. Kitty FMR, TS 

3. Tjikkom, utmerket søker 

4. Storeulv 

5. Felix TS 

5. Ios TS 

6. Mille slått i fugl, utmerket søker 

7. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

8. Zeta slått i fugl. 

 

Slipp 10: KV Snorri – GS Zeta: 15 min 

Zeta fører slippet med større fremdrift og plan. Stand på begge i tett 

skog, når førene kommer til går begge på uten å presentere fugl. 

Snorri blir utover slippet noe rettlinjet, og noe ineffektiv med at han 

slår seg tilbake i eget spor og holder dermed ikke klassenivå. 

Zeta over Snorri som utgår. Zeta har vært ute i sitt 2 slipp  

Rangering 1 runde 

1. Tiri 2 FMR, utmerket søker 

2. Kitty FMR, TS 

3. Tjikkom, utmerket søker 

4. Storeulv 

5. Felix TS 

5. Ios TS 

6. Mille slått i fugl, utmerket søker 



7. Tia TS og slått i fugl, utmerket søker 

8. Zeta slått i fugl. 

Følgende hunder er utgått etter 1 runde. P Cella, B Theia, P Hit Man, 

ES Hi Tec, ES Arwen, ES Toya, IS Baloo, KV Amerika, KV Snorri 

Rangering 2 runde  

1. Zeta slått i fugl og TS 

Oppsett videre 2 runde, 15 min 

IS Tjikkom – P Tia 

P Mille – IS Storeulv 

P Ios – P Kitty 

B Tiri – ES Felix 

Slipp 11: IS Tjikkom – P Tia: 15 min 

Begge jakter med høy intensitet i tett skog og veksler om føringen. 

Stand på Tia går på uten å presentere fugl. 

Tjikkom over Tia  

 

Rangering  

1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Zeta slått i fugl og TS  

3. Tia slått i fugl og 2 TS, utmerket søker 

Slipp 12: P Mille - IS Storeulv:  

Begge jakter glimrende i tungt skogsterreng, men med Storeulv 

hårfint foran pga noe større fremdrift. 

Storeulv over Mille 

Rangering  



1. Tjikkom, utmerket søker 

2. Storeulv 

2 . Mille slått i fugl, utmerket søker 

4. Zeta slått i fugl og TS  

5. Tia slått i fugl og 2 TS, utmerket søker 

Slipp 13: P Kitty – P Ios 1 min 

I sterk vind og kraftig snefall, kommer Ios seg ikke ut og avsluttes.  

Rangering som før 

Slipp 14: P Kitty – B Tiri: 7,5 min 

Begge jakter på erfarent vis og med glimrende terrengdekning. Tiri 

fører med bedre plan i søket. Kitty støkker dokk ryper, rolig. 

Tiri over Kitty  

Det rangeres ikke siden det kjøres 7,5 min slipptid 

Slipp 15: B Tiri – ES Felix: 7,5 min 

Tiri fører slippet med noe bedre fremdrift. Felix jakter også meget 

godt på tungt føre. 

Tiri over Felix 

Rangering  

1. Tiri 2 FMR, utmerket søker, 1 SJ 

2. Tjikkom, utmerket søker 

3. Storeulv 

4. Mille slått i fugl, utmerket søker 

5. Zeta slått i fugl, TS 

6. Tia slått i fugl og 2 TS, utmerket søker 



Kitty og Felix er ikke rangert inn siden de mangler 7,5min 

Slipp 16: ES Felix – P Kitty: 7,5 min 

Kitty fører slippet med noe bedre reviering. Begge jakter på utmerket 

måte i sterk sidevind og skogsterreng. 

Kitty over Felix 

Rangering 2 runde 

1. Tiri 2 FMR, utmerket søker, 1 SJ 

2. Kitty FMR, TS, 1 SJ 

3. Tjikkom, utmerket søker 

4. Storeulv 

5. Felix TS 

6. Mille slått i fugl, utmerket søker 

7. Zeta slått i fugl, TS 

8. Tia slått i fugl og 2 TS, utmerket søker 

Følgende hunder er utgått etter 1 og 2 runde. P Cella, B Theia, P Hit 

Man, ES Hi Tec, ES Arwen, ES Toya, IS Baloo, KV Amerika, KV Snorri, P 

Ios 

 

Selv om det er anbefalt å kjøre 3 runder i Cacit finaler blir det ikke 

kjørt noen runde 3 siden vær- og føreforhold ikke tillot det. 

Dagens vinner av Tromsø Hundeklubb fuglehundgruppa sin Cacit 

finale blei Breton Brekkesagas Tiri  

 

Premielise 

2VK finale P Kitty 



1VK finale M/Cacit B Brekkesagas Tiri  

 

Dommerne takker prøveledelsen med oppdraget å få dømme VK 

finale. Vi takker deltakere for en god sportsånd og spennende dag på 

fjellet med mye vær og godt med ryper. Vi gratulerer de premierte. 

 

 

Henning Loe                                                              Frank-Gunnar Bjørn 


