
VK finale NNM 25 august 2013. 
 

Arrangør Rana JFF. 

 
Terreng: Vinterveien som denne dagen ikke levde opp til navnet sitt. Sterk sol og temperatur opp 
mot 20+ med svak ”styrevind” utfordret hundene maksimalt.  
 
Dommere: Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen.  
 
 
Disse møtte til finale etter å ha kommet gjennom kvalifisering fredag og semifinale lørdag. 
 
IS Md's Ri Dixie / S30659/2006 Eliassen, Einar / Nicolaisen, Marian 
ES Fingå Ran / FIN24500/07 Åsheim, Jonny og Kristel Sjåstad, / Åsheim, Jonny 
GS Klettkovens Tuula / NO47289/09 Fjæraa, Roald / Fjæraa, Roald 
ES Hågakollen's Vixen / 18053/07 Kleppang, Y/Johansen, Tom / Johansen, Tom Petter 
ES Østkysten's Vito / DK24271/2008 Johansen, Tom Petter / Johansen, Tom Petter 
GS Taiko / 13696/06 Skår, Gunnar / Skår, Gunnar 
ES Østheia's No Limit / 20071/07 Nyheim, Bertil / Nyheim, Bertil 
P Barentsvidda's  B  Sortebill  / NO33072/09 Larssen, Geir B./Salvesen, Ingrid / Larssen, Geir Birger 
IS Tuvslettas Gabriel I I / NO33549/10 Olsen, Knut F / Olsen, Knut F 
B Tromsørypa's P E Hero / 13502/08 Edvinsen, Stig Even / Edvinsen, Stig Even 
ES Ørnevatnet's Wilja / 06735/08 Lillegård, Edvard / Lillegård, Edvard 
IS Skåbufjellas Lille My / NO43981/10 Karlsen, Øyvind / Karlsen, Øyvind 
IS Kvitsteindalens Lara Croft / 11049/06 Karlsen, Øyvind / Karlsen, Øyvind 
SV Gressfjellets Albert / 01466/06 Fagermo, Dagfin Tor / Fagermo, Dagfin 
ES Storbakken's Rocco / NO55139/11 Olsen, Alf Inge / Olsen, Alf Inge 
ES Slottvidda's I M Ramses / 10327/07 Dekkerhus, Håvard / Dekkerhus, Håvard 
IS Hadseløya's Ruby / 04378/06 Hansen, Torbjørn / Hansen, Torbjørn 
SV Gressfjellets Nemi / 21449/08 Bardal, May / Fagermo, Dagfin 
P Vakkerdalen's Tico / 22526/08 Østensen, Daniel Eggesvik / Østensen, Daniel E 
 
 
 
 



 
 
 
Slipp 1: IS Dixie og ES Ran åpnet konkurransen. Ran viser fra første sekund at han vil være med i dag. 
Jakter intenst og systematisk og får med seg store myrområder særlig på høyre side. Dixie kommer 
ikke i gang, mangler intensitet og format og blir avsluttet etter kort tid. ES Vixen overtar og byr Ran 
skikkelig konkurranse. De dekker jaktområdet erfarent og Vixen vinner på noe bedre dybde i slagene i 
den svake medvinden. Vixen over Ran. (Vixen har tid til gode) 
 
Slipp 2 : GS Tuula – ES Vito. To hunder som jakter energisk i høy fart med lett, elegant stil og aksjon. 
Vito viser meget god terrengdekning og systematisk reviering. Tuula er en tanke ”trang” i slagene og 
selv om hun får med seg terrenget godt i dybden vinner Vito dette slippet. Tuula har ikke lyst til å gi 
seg etter 15 minutter og fører sliter med å få kontroll. Vito over Tuula.  
 
Slipp 3: GS Taiko – ES No Limit: Terrenget 
er åpent med svak sidevind. Hundene drar 
i gang i beste fart og stil, men bruker noe 
tid på å etablere et systematisk 
søksopplegg. No Limit har en meget god 
midtperiode og får da et lite overtak. Drar 
seg laaaangt fram og vi ser han snur, men 
kommer ikke inn. Like etter innkallings-
ordre og etter at makker er koblet, meldes 
det stand på No Limit langt ute. Han reiser 
villig og presist rypekull når fører kommer 
til, rolig i oppflukt og skudd, utreder og 
apporterer korrekt. No Limit over Taiko. 
Da vi finner No Limit i stand etter at Taiko er koplet blir Taiko ikke belastet for makkers stand.  
 
Rangering: ES No Limit fuglearbeid med reis, ES Vixen, ES Ran, ES Vito, GS Taiko, GS Tuula. 
 
Slipp 4: P Sortebill – IS Gabriel: Sortebill drar til fra start med høy intensitet, stor fart og elegant 
aksjon. Utnytter terreng, biotoper og vind på en fremragende måte. Gabriel bruker litt tid og blir noe 
ineffektiv i et begrenset område i starten og kommer på etterskudd, men holder det nivået vi 
forlanger. Sortebill over Gabriel.  
 
Slipp 5: B Hero – ES Wilja. Hero viser oss terrengdekning, konsentrasjon, fart og format av beste 
merke og ligger klart over Wilja som etter hvert forteller at hun ikke vil være med i dag. Vixen som 



har tid til gode, settes på. Hun er en verdig konkurrent til Hero som beholder initiativet og vinner 
slippet. 
 
Rangering:   
ES No Limit fuglearbeid med reis, P Sortebill, B Hero, 
ES Vixen, ES Ran, ES Vito, GS Taiko, GS Tuula, IS 
Gabriel. 
 
Slipp 6: IS Lille My – SV Albert: To hunder som jakter 
meget godt. Lille My intenst og flytende, Albert 
kraftfullt og energisk. Albert tar stand på en åpen 
myr, justere til ny stilfull stand. Ryper letter og 
Albert er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 
apporterer korrekt. Albert over Lille My. 
 
Slipp 7: IS Lara Croft – ES Rocco – ES Ramses. Like etter at slippet er kommet i gang støkker Rocco 
rype som forfølges langt og friskt. Ny makker til Lara i ES Ramses. Lara viser et solid søksopplegg, med 
høy fart, elegant stil og aksjon. Det holder ikke i konkurranse med Ramses som briljerer i det åpne 
området og holder en oppvisning i motvindsøk. Ramses over Lara Croft. 
 
Rangering: ES No Limit fuglearbeid med reis, SV Albert fuglearbeid uten reis, ES Ramses, P Sortebill, B 
Hero, ES Vixen, ES Ran, ES Vito, GS Taiko, GS Tuula, IS Gabriel, IS Lara Croft, IS Lille My. 
 
Slipp 8: IS Ruby – SV Nemi – P Tico: 
Nemi åpner meget godt, men blir etter hvert opptatt av å finne sin eier som ikke er med i dag og hun 
klarer derfor ikke å vise det nivået vi forlanger. P Tico settes inn. Ruby er en jeger som konsentrerer 
seg om å ta ytterkantene av anvist terreng. Hun blir åpen og rettlinjet og får dermed mangelfull 
terrengdekning, kommer inn tidsnok til kopling. Tico jakter energisk, tar stilfull stand, går villig på 
uten å presentere fugl. Han gjennomfører slippet og viser oss akkurat nødvendig kvalitet i forhold til 
terrengdekning. Tico over Ruby som utgår.  
 
Rangering etter 1 runde:  ES No Limit fuglearbeid med reis, SV Albert fuglearbeid uten reis, ES 
Ramses, P Sortebill, B Hero, ES Vixen, ES Ran, ES Vito, GS Taiko, GS Tuula, IS Gabriel, P Tico, IS Lara 
Croft sjanse, IS Lille My tap i fugl. 
 
Vi tar nå pause og nyter varmen og en fantastisk utsikt over terrenget. 

 



Oppsett til runde 2 som også blir 15 minutter:  
 
ES Ran – ES Vito 
GS Tuula – ES Vixen 
GS Taiko – P Sortebill 
ES No Limit – IS Gabriel 
B Hero – IS Lille My 
IS Lara Croft – ES Ramses 
SV Albert – P Tico 
 
Disse er ute: IS Dixie, ES Wilja, ES Rocco, SV Nemi, IS Ruby. 
 
Slipp 9: Terrenget blir nå noe mer kupert med interessante tette vierkruller. ES Ran og ES Vito åpner 
konkurransen etter pausen og tar godt for seg i tett vegetasjon. De tar stand samtidig på hver sin 
kant. Vito går villig på uten å presentere fugl. Det letter et stort rypekull foran Ran når fører kommer 
til. Ran er rolig i oppflukt og skudd. Stand under utredning, reiser kontrollert og presist rype og er 
rolig i oppflukt og skudd. Utreder videre og apporterer korrekt. Mot slutten av slippet tar Ran ny 
stand. Igjen letter et stort rypekull presist foran Ran som er eksemplarisk i oppflukt og skudd, 
utreder, det letter fugl noe til side for Ran. Ran over Vito som utgår.  
 

 
 
 
Slipp 10: GS Tuula – ES Vixen: Det jobbes intenst 
og grundig i område der ryper har slått seg ned. 
Vixen viser oss et fuglearbeid av høy kvalitet, med 
stilfull stand, villig reis og komplett ro i oppflukt 
og skudd. Utreder og apporterer korrekt. 
Samtidig ser vi Tuula i stand, hun justerer seg til 
ny stand, reiser rype og er rolig i oppflukt og 
skudd, utreder greitt, men bruker noe tid på 
apporten. Vixen over Tuula 
 
 
 
 



 
 
Rangering: ES Ran 3 fuglearbeid, to uten reis ett med, ES Vixen fuglearbeid med reis, GS Tuula 
fuglearbeid med reis. 
 
Slipp 11: GS Taiko – P Sortebill: Begge hundene jakter i høy fart, men blir presset fram i terrenget av 
sine førere som har det veldig travelt. Det blir derfor noe mangelfull bredde i slagene. Sortebill over 
Taiko. 
 
Slipp 12: ES No Limit – IS Gabriel. I et åpent oversiktelig område blir No Limit noe åpen og legger igjen 
uavsøkt terreng som Gabriel utnytter effektivt. No Limit har en stand uten resultat. Gabriel over No 
Limit. 
 
Rangering:  ES Ran 3 fuglearbeid, to uten reis ett med, ES Vixen fuglearbeid med reis, ES No Limit 
fuglearbeid med reis, GS Tuula fuglearbeid med reis. P Sortebill, GS Taiko, IS Gabriel. 
 
 
Slipp 13: IS Lille My – B Hero. Igjen to hunder som viser at de 
vil være med i konkurransen. Hero blir litt åpen i 
terrengdekningen og Lille My finner fugl i nærområdet. 
Elegant inngang til stilfull stand. Reiser villig og presist 
rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Sjanse under 
utredning, apporterer korrekt. Lille My over Hero 
 
 
Slipp 14: IS Lara Croft - ES Ramses – SV Albert: Det jaktes intenst og konsentrert av både hunder og 
førere. Ramses sees i intens, stilfull stand, reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd, 
ny stand uten reis under utredning, full respekt i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. Lara sees 
forfølge rype og utgår. SV Albert settes på. Begge hundene forsvinner inn i tett vierbelte og blir etter 
noe tids leting funnet i stand side om side. Rype letter presist like foran hundene som er rolige i 
oppflukt og skudd. Fugl letter i vierbelte under utredning. Albert har tid til gode og fortsetter mot P 
Tico. Albert tar straks føringen og jakter erfarent. Tico har høy fart, men blir etter hvert ensidig. 
Albert over Tico som utgår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangering: ES Ramses 3 fuglearbeid, to uten reis ett med, prima søk, ES Ran 3 fuglearbeid, to uten 
reis ett med, SV Albert 2 fuglearbeid uten reis, ES Vixen fuglearbeid med reis, ES No Limit fuglearbeid 
med reis noe åpen terrengdekning, GS Tuula fuglearbeid med reis, noe ”trang” i søksopplegget, IS 
Lille My, fuglearbeid med reis, slått i fugl, P Sortebill, GS Taiko, IS Gabriell, B Hero tap i fugl. 
 



Dagens vinnerklasse er dermed slutt. De aller fleste hundene har hatt sjanse til premiering og vi har 
denne resultatlisten. 
 

 Nr.1 vinner av NNM, 1VK m/Cacit: ES Slottvidda's I M Ramses e/f Håvard 
Dekkerhus. En glimrende søker som viser at han i tillegg er en ypperlig viltfinner.  

 2VK m/ res Cacit: ES Fingå Ran f: Jonny Åsheim: En flott jeger som også viser oss 
prima viltfinneregenskaper. 

 3VK: SV Gressfjellets Albert e/f: Dagfin Fagermo: Kraftfull, konsentrert jeger som gir 
oss to sjanser til felling. 

 4VK: ES Hågakollen's Vixen  f: Tom P Johansen: Energisk, lettført hund som har et 
flott fuglearbeid i tett vier. 

 5VK: ES Østheias No Limit e/f Bertil Nyheim. En stortgående jeger med et flott 
fuglearbeid, men som har en noe åpen terrengdekning. 

 6VK: GS Klettkovens Tuula e/f Roald Fjæraa: Solid jakthund med fuglearbeid med 
reis. Små minus i forhold til søkegenskaper og litt tendens til egenrådighet gjør at 
hun blir plassert som nr 6.  

 
 
 

 
 
Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen takker for en fantastisk dag i fjellet. Takk til prøvedeltakere og 
prøveledelse som ga oss muligheten til å se praktfulle hunder utfolde seg i et gedigent terreng med 
mye fugl! 
 

Kjell Enberget   Odd Harald Sørbøen 

 
 
 
 


