
Dreiebok Finale NESK Kongsvoll 

Dato: 23.09.2018  
 

Terreng: Hjerkinn Nord 
Dommere: Hans Andreas Øygarden / Dahl, Arild 

Dommerelev: Andreas Trefjord 
Skyttere: Roy Allan Skaret / Rune Nedrebø 

 

 

  1 ES - NO45897/11 - Dulles B Tiba - Kåre Norum 

  2 GS - NO40305/16 - Rørosviddas Charlie - Pål Morten Holden  

  3 IS - NO34717/16 - Iglfjellet’s La Azzi - Heidi Larsen  

  4 ES - NO35450/16 - Resasteinens Tess - Nils Otto Håva 

  5 P  - NO39700/13 - Jutevatnets Birk - Ivar Ellingsen 

  6 ES - NO32228/14 - Troy Av Skåpleinun - Simen Trønnes 

  7 IS  - NO36247/14 - Rensjøen’s Nix Theron - Hilde Bergrem Støre/Alf-Geir Pedersen 

  8 ES - NO47395/12 - Jøldalens Tiny Dancer - Jan Terje Bårseth 

  9 ES - NO37128/12 - Bjerkestølen’s Kira - Kristin Watle 

10 ES - NO37820/14 - Heggskogens Lipa II - Jørn Sture Nilsskog 

11 ES - NO34959/14 - Valera’s Østavind - Rune Magnussen 

12 ES - NO39738/14 - Abby - Johnny Brattbakk 

13 ES - NO52901/15 - Hågakollen’s Rock’n Roll - Dan Karlsen Wang 

14 ES  - NO38212/13 - Jøldalens The One - Jan Terje Bårseth 

15 ES - NO50969/15 - Røynåsen's Vaco - Hans Christian Veel-Skogholt 

16 P  - NO34862/13 - Østagløtten's Luba - Frode Stenerud 

17 P  - NO52026/13 - Jimrypa’s Tia - Jim Tomas Theodorsen  

 

 



 

1. Slipp: ES Tiba – GS Charlie 

Tiba tar straks føringen i medvind og åpent terreng med større bredde og dybde. Charlie holder også 

klassenivå i starten men mangler etter hvert dybde og bredde til å holde klassenivå og utgår. Tiba har 

tid til gode. 

 

2. Slipp: IS Azzi – ES Tess. 

I medvind og åpent terreng starter begge friskt og veksler om føringen. Tess blir borte og finnes like 

etter i stand. Før fører kommer til letter ryper presist, Tess forfølger og utgår. Azzi har tid til gode og 

får Tiba som makker. 

 

 

3. Slipp: ES Tiba – IS Azzi 

I åpent terreng og medvind tar Tiba straks føringen med større dybde enn Azzi som også holder 

klassenivå. Azzi finnes i stand. Når fører kommer til går Azzi på ordre frem til ny stand i flere 

omganger. Slår litt til side og fester ny stand. Rype letter presist og Azzi er rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder og apporterer ok. Samtidig meldes det stand på Tiba som går på uten resultat. 

Rangering: Azzi (FUR + slått), Tiba (slått +1ts)  

 

4. Slipp: P Birk – ES Troy 

Begge starter friskt i medvind med høy intensitet og stort format. Troy fører slippet med bedre 

reviering. Troy kommer inn og støkker rype og roes. Begge blir etter hvert for åpne og mye borte. 

Begge utgår. 

Rangering: Azzi (FUR + slått), Tiba (slått +1ts) 

 

5. slipp: IS NIX Theron – Tiny Dancer 

I sidevind og noe tett biotop tar straks Theron føringen med bedre reviering enn Tiny som blir noe 

ensidig og i perioder borte. Ryper Letter i området Theron befinner seg. Senere finnes Tiny i stand. 

Går villig på uten resultat. Støkker like etterpå rype i samme område og er rolig. Theron over Tiny 

som utgår. 

Rangering: Azzi (FUR + slått), Theron (2xSj), Tiba (slått +1ts) 

 

 



 

6. Slipp: ES Kira – ES Lipa 

Begge starter friskt i motvind og veksler om føringen. Ikke lenge etter slipp støkker Lipa rype og 

forfølger. Lipa utgår og Kira har tid til gode. 

Rangering: Azzi (FUR + slått), Theron (2xSj), Tiba (slått +1ts) 

 

7. Slipp: ES Østavind – ES Abby 

I motvind starter begge friskt. Ikke lenge etter slipp støkker Østavind rype og forfølger. Abby har tid 

til gode og får Kira som ny makker.  

Rangering: Azzi (FUR + slått), Theron (2xSj), Tiba (slått +1ts) 

 

8. Slipp: ES Kira – ES Abby 

I motvind starter begge meget godt med Kira som den førende grunnet noe større bredde og 

fremdrift. Abby støkker rype og er rolig. Senere ses Kira i antrekk og fester stand langt ute. Går på 

ordre hardt frem til ny stand. Reiser på ordre djervt og presist ryper. Rolig i oppflukt, skudd og felling. 

Apporterer 2 felte ryper prima. Utreder erfarent. Kira over Abby som utgår. 

Rangering: Kira (FMR+2xSj), Azzi (FUR + slått), Theron (2xSj), Tiba (slått +1ts) 

 

9. Slipp: ES Rock’n Roll – The One 

I motvind og oversiktlig terreng jakter begge meget godt med The One i føringen grunnet større 

bredde og fremdrift. Rock finnes i stand. På ordre går Rock på uten å presentere fugl. Under 

Innkalling letter rype i området Rock befinner seg. Samtidig trekker Rock an og fester stand. 

Avanserer til ny stand før fører kommer til. På ordre går Rock frem til ny stand. Ryper letter noe 

upresist til side. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. 

Rangering: Rock (FUR + 1ts), Kira (FMR+2xSj), Azzi (FUR + slått), Theron (2xSj), The One (slått),       

Tiba (slått +1ts) 

 

10. Slipp: ES Vaco – P Luba 

Begge jakter meget godt med Luba som den førende grunnet større format. Vaco trekker an og fester 

stand. Går villig på uten resultat. Like etterpå støkker Luba rype og er rolig sammen med Vaco, som 

befinner seg i samme område. Like etter fester Luba stand, går villig på uten resultat. Mot slutten 

trekker Vaco an på ny og fester stand. Går villig på uten resultat. Luba over Vaco. 



Rangering: Rock (FUR + 1ts), Kira (FMR+2xSj), Azzi (FUR + slått), Luba (Ts + Sj), Vaco (2xts + Sj),          

Theron (2xSj), The One (slått), Tiba (slått +1ts) 

 

11. Slipp: ES Tiba – P Tia 

I medvind og oversiktlig terreng tar straks Tiba (ut i sin 2. runde) føringen og jakter glimrende med 

større dybde enn Tia som også jakter meget godt. Tiba har mot slutten også noe bedre intensitet. 

Tiba over Tia. 

Rangering etter 1 runde: Rock (FUR + 1ts), Kira (FMR+2xSj), Azzi (FUR + slått), Tia, Luba (Ts + Sj),           

Vaco (2xts + Sj), Theron (2xSj), The One (slått), Tiba (slått +1ts) 

 

2. runde: 
 

12. slipp: IS Azzi – IS Theron 

Theron tar straks føringen og jakter glimrende i medvind mot Azzi som ikke kommer seg i gang med 

et søk som har nok dybde og bredde til å holde klassenivå. Azzi utgår og Theron har tid til gode. 

Rangering: Tiba (Slått + 1ts) 

 

13. slipp: ES Kira – ES Rock’n Roll 

Begge jakter meget godt med Kira som den førende grunnet bedre reviering. Stand på Kira langt ute. 

Rype letter presist utenfor jaktbart hold. Senere ny stand på Kira, avanserer til ny stand. Reiser djervt 

og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Mot slutten trekker Kira an på ny og 

fester stand. Går villig på uten å presentere fugl. Kira over Rock. 

Rangering: Kira (2xFMR + 1stm + 2xSj + 1ts), Rock (1xFUR + 2xSlått + 1ts), Tiba (Slått + 1ts) 

 

14. slipp: ES Vaco – ES The One 

Innledningsvis i motvind tar Vaco føringen med bedre reviering, men mot slutten fører The One med 

bedre bredde og fremdrift. The One over Vaco. 

Rangering: Kira (2xFMR + 1stm + 2xSj + 1ts), Rock (1xFUR + 2xSlått + 1ts), Vaco (Sj + 2xTs)             Tiba 

(Slått+ 1ts), The One (Slått) 

 

 

 



15. slipp: P Tia – P Luba 

I motvind jakter begge meget godt med Luba som førende på bedre reviering. Begge finnes i stand på 

hver sin kant. På tur opp tråkkes det opp rype og begge løser etter hvert ut når førere nærmer seg. 

Senere er Tia borte. Luba vender opp og fester stand. Når vi kommer til ser vi Tia stå foran og noe til 

side. Luba reiser kontrollert og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 

korrekt. Tia Løser ut uten å presentere fugl. Mot slutten trekker Tia an og fester stand. Går forsiktig 

på til ny stand. Blir for forsiktig og utgår.  

Rangering: Kira (2xFMR + 1stm + 2xSj + 1ts), Luba (FMR + Sj + 2xTs), Rock (1xFUR + 2xSlått +  1ts), 

Vaco (Sj + 2xTs), Tiba (Slått + 1ts), The One (Slått) 

 

16. Slipp: Theron – Rock’n Roll (I sin 3 runde) 

Begge jakter meget godt med Rock (i sin 3. runde) som den førende grunnet bedre kontinuitet og 

reviering. Rock finnes i stand. Går på ordre villig frem til ny stand. Ryper letter presist og det felles 

rype som Rock fallapporterer. Theron forfølger den andre rypen fra samme situasjon. Begge utgår. 

Rangering: Kira (2xFMR + 1stm + 2xSj + 1ts), Luba (FMR + Sj + 2xTs), Vaco (Sj + 2xTs), Tiba (Slått + 1ts), 

The One (Slått) 

 

3. runde: 
17. Slipp: P Luba – ES The one  

Begge jakter meget godt og veksler om føringen. Luba trekker an og fester stand. Når fører kommer 

til reiser Luba kontrollert og presist rype. Rolig i oppflukt, skudd og felling. Apporterer felt fugl og 

utreder erfarent. Luba over The One som utgår. 

Rangering: Luba (2xFMR+Sj+2xTs) 

 

18. slipp: ES Tiba – ES Vaco 

Tiba fører slippet og jakter meget godt. Vaco holder etter hvert ikke klassenivå og avsluttes. Tiba har 

noe tid til gode og får Kira som makker som har noe mer tid fra tidligere. 

Rangering: Luba (2xFMR + Sj + 2xTs) 

 

19: Slipp: ES Kira – ES Tiba 

Begge jakter meget godt med Tiba som den førende grunnet bedre reviering og settes over. 

 



 

Rangering etter 3. runde / til slutt: Kira (2xFMR + 1stm + 2xSj +1ts), Luba (2xFMR + Sj + 2xTs),        

Tiba (Slått + 1ts) 

 

 

Premieringer finale: 

1 VK Finale: Bjerkestølen’s Kira - Kristin Watle 

2 VK Finale: Østagløtten's Luba - Frode Stenerud 

 

 

Dommerne takker for en trivelig dag i fjellet med mye rype og mange spennende situasjoner. 

Arild Dahl / Hans Andreas Øygarden 

 

 

 

 



foto; Grete Sætrang 


