
FINALE NORDNORSK MESTERSKAP  
VEST-FINNMARK FUGLEHUNDKLUBBS PRØVE I KAUTOKEINO 8. SEPTEMBER 2018 
 
Terreng: BIDDJOVAGGILIA 
Vær: Varmt og lite vind 
Biotop: Kjerr, tørr-rabber, blaute myrdrag med litt blåvier og småbjørk 
 

 

Disse var kvalifisert for finalen: 
IS G-Tjikkom Av Miessevarri, Ronny Jørgensen 
ES Nyheimgutens Xavier, Bernt Martin Sandsør 
IS Norrlands Guidens Storeulv, Tom Johansen 
ES Abby, Johnny Brattbakk 
ES Heggetuva`s Black Ear, Stein Martinsen/Bernt Martin Sandsør 
IS Gagganjunis Makker, Anders Fledsberg 
ES Ildfoten`s L-Yukon, Bjørn Tormod Syversen 
IS Tårnheias Fenris, Siv Irene Olsen/Steinar Floer 
B Orreskogen`s Bri, Per Johnny Skjæran 
B Kvikksteps Mira, Eivind Winther 
B Tromsørypa`s Pa Liz, Per Johnny Skjæran  
B Tuxivarres First Bullet Samson, Nina Helberg Aurebekk/Jon Aurebekk 
B Reisavannet`s Ja-Kaos, Jan-Erik Jensen 
SV Bivdar Av Brandsegg Søndre, Rune Mikalsen 
ES Folgefonna`s Kompis, Ingrid Lomaas Samuelsen 
ES Reinrabben`s C Ripper, Bjørn Tormod Syversen 
P Jimsrypa`s Gea, Dagfinn Nilsen 
 
 



1.Runde 15.minutter 
 
1.SLIPP: IS Tjikkom - ES Xavier 
Vi starter i en noe uoversiktlig skråli med hauger og tidvis tett vegetasjon i med. sidevind. Xavier 
blir noe åpen i starten, men jakter videre meget godt. Tjikkom jakter meget godt hele tiden. 
Mot slutten veksler de om føringen, men slippet under ett vinner Tjikkom. 
Rangering: Tjikkom, Xavier 
 
2.SLIPP: IS Storeulv - ES Abby (10 min) 
Abby tar straks føringen og jakter glimrende foran oss i medvinden, mens Storeulv slår seg ut til 
høyre og delvis bakover og blir der til tross for iherdige forsøk på å få han med framover. Etter ti 
minutter stoppes slippet da Abby ikke har konkurranse. Abby rangeres ikke inn da hun har tid 
tilgode, mens Storeulv utgår. 
 
3.SLIPP: ES Black Ear - IS Makker 
I ren medvind og delvis åpent terreng tar Black Ear føringen. Makker litt kontrollering i et par 
slag. Mot slutten jakter begge meget godt, men totalt sett er Black Ear over Makker. 
Rangering: Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker 
 
4.SLIPP: ES Yukon - IS Fenris 
Når er det litt tyngre blautmyrområder ned mot et vann og begge jakter glimrende i medvinden. 
Yukon fører i starten av slippet og mot slutten deler de terrenget i to. Yukon over Fenris. 
Rangering: Yukon, Fenris, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker 
 
5.SLIPP: B Bri - B Mira 
I et mer lettløpt kulete terreng med lite vegetasjon jakter de to bretonene glimrende i 
medvinden. Mira er et lite hakk over Bri på bedre bredde og dybde i slagene. Mira over Bri. 
Rangering: Mira, Bri, Yukon, Fenris, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker 
 
6.SLIPP: B Liz - B Sam 
Sam tar føringen i medvinden i det lettløpte terrenget. Liz kontrollerer litt i enkelte slag. Sam 
støkker ryper og er rolig. Sam slår seg litt bak i vinden og støkker igjen. Senere ny støkk på Sam 
og det blir flere støkk når han prøver å utrede området. Og senere en ny støkk. Begge utgår på 
grunn av for mange misbrukte sjanser. 
Rangering: Mira, Bri, Yukon, Fenris, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker 
 
7.SLIPP: B Kaos - SV Bivdar 
Disse to får slipp i området hvor vi har sett flere fugler slå seg ned etter forrige slipps mange 
støkker. Terrenget blir nå noe tyngre med mer vegetasjon og en bekk med en del "blåvier". Kaos 
fører slippet på bedre bredde og dybde i medvinden. Førere og dommere tråkker opp ryper. 
Kaos over Bivdar. 
Rangering: Mira, Bri, Yukon, Fenris, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker, Kaos (sjanse), Bivdar 
(Sjanse) 
 
 
 



8.SLIPP: ES Kompis - ES Ripper 
Begge jakter glimrende nede på myrdraget og nå har vi vendt litt opp slik at det blir 
mot-sidevind. Kompis fører slippet på noe bedre bredde i sine slag. Kompis over Ripper. 
Rangering: Mira, Bri, Yukon, Fenris, Kompis, Ripper, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker, Kaos 
(sjanse), Bivdar (Sjanse) 
 
9.SLIPP: P Gea - ES Abby 
Abby jakter glimrende og fører slippet mot Gea som blir litt åpen. Gea finnes i stand, går villig på 
uten å presentere fugl. Abby over Gea. 
 
Rangering: Mira, Bri, Yukon, Abby, Fenris, Kompis, Ripper, Tjikkom, Xavier, Black Ear, Makker, 
Gea (tomstand), Kaos (sjanse), Bivdar (Sjanse). 
 
2.Runde 15.minutter 
 
10.SLIPP: Tjikkom - Black Ear (10 minutter) 
Tjikkom fører slippet i sidevinden. Vi ser Tjikkom gli inn i stand i myrkanten. Når fører kommer 
til letter det ryper litt tilside og rett bak Tjikkom. Det skytes og Tjikkom leer ikke på en muskel, 
men holder sin stand. På ordre tar han et skritt frem og reiser ryper som ligger like foran nesa 
hans. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Hundene slippes på igjen 
og like etterpå støkker Black Ear og forfølger friskt. Kommer inn igjen og støkker en gang til. 
Tjikkom over Black Ear som utgår. 
 
11.SLIPP: Tjikkom - Abby (5 minutter) 
Vi setter på Abby som har litt tid tilgode. Begge jakter glimrende og settes likt. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Abby 
 
12.SLIPP: Xavier - Makker 
Nå har vi vendt helt opp mot vinden og Xavier jakter glimrende i svært store slag, men allikevel i 
god kontakt med fører. Makker jakter også meget godt, men må se seg slått søksmessig av 
Xavier her. Xavier over Makker. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker 
 
13.SLIPP: Yukon - Bri 
Nå blir det noe tettere vegetasjon og litt vanskelig å se hundene, men begge jakter meget bra. 
Vi ser Bri i stand. Hun justerer seg til ny stand og reiser villig og presist et stort rypekull. Men 
dessverre blir hun litt for urolig i oppflukt og skudd. Yukon over Bri som utgår. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon (slått) 
 
14.SLIPP: Fenris - Mira 
Mira tar straks føringen og jakter glimrende med flott reviering i motvinden. Kommer bort oppe 
på en kant. Finnes i stand i mot oss i en bratt nedoverbakke. Reiser djervt og presist to ryper og 
roes greit i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Samtidig som Mira står, støkker 
Fenris ryper på motsatt side av terrenget. Fenris går så inn i en stand der han blir forsiktig på veg 
fremover i terrenget og han stoppes. Mira over Fenris som utgår. 
Rangering: Mira (FMR), Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon (slått) 



 
15.SLIPP: Kaos - Kompis (8 min) 
Begge jakter i stor fart i en skråli. Det støkkes i flere omganger og slippet stoppes etter åtte 
minutter da begge har hatt minst fire sjanser på fugl. Begge utgår. 
Rangering: Mira (FMR), Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon (slått) 
 
16.SLIPP: Ripper - Gea (3 min) 
Begge starter opp i stor fart, men etter en liten stund støkker Ripper og forfølger. 
Gea over Ripper som utgår. 
 
17. SLIPP: Gea - Bivdar (3 min) 
Vi tramper opp ryper regtt etter slipp. Vi ser senere rype i luften og rett etterpå støkker Gea 
rype og forfølger. Begge utgår på grunn av for mange sjanser. 
 
Rangering etter 2 runder: Mira (FMR), Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon 
(slått) 
 
Da vi fortsatt har flere hunder som er "rene" og mye terreng igjen kjører vi på med en 3.runde 
også den på 15.minutter 
 
18.SLIPP: Tjikkom - Yukon  
Begge jakter glimrende med Tjikkom i føringen på noe bedre plan i sitt søksopplegg. 
Tjikkom over Yukon. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Yukon (slått) 
 
19.SLIPP: Xavier - Abby 
To hunder som fortsatt jakter glimrende til tross for sterk varme og tungt terreng. De veksler litt 
om føringen, men Xavier settes foran på grunn av noe bedre bredde i sine slag. Xavier over 
Abby. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Yukon (slått) 
 
20.SLIPP: Mira - Makker 
Mira fortsetter å imponere søksmessig. Jakter glimrende i tungt og bløtt myrdrag. Fører slippet 
klart mot Makker som også jakter meget bra. Stand på Mira som går villig på uten resultat. Mira 
over Makker. 
Rangering: Mira (FMR, TS), Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon (slått). 
 
Da vi fortsatt har et lite stykke tilbake til bilene kjører vi på med en 4.runde på 7,5 minutter 
 
21.SLIPP: Tjikkom - Makker 
Tjikkom fører slippet og jakter glimrende. Makker blir noe ensidig i sitt søksopplegg. Tjikkom 
over Makker. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Makker. 
 
 
 



22.SLIPP: Xavier - Yukon 
Begge jaktger fortsatt glimrende. Denne gang er det Yukon som fører slippet på noe bedre plan i 
sitt søksopplegg. Yukon over Xavier. 
Rangering: Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Makker, Yukon (slått). 
 
23.SLIPP: Mira - Abby 
Begge jakter fortsatt glimrende med Mira i føringen på noe bedre dybde i sine slag. Mira over 
Abby. 
Rangering: Mira (FMR, TS), Tjikkom (FMR, sjanse), Xavier, Abby, Makker, Yukon (slått). 
 
Nå er vi like ved bilene og velger å avslutte en spennende og fin sportslig finale. Vi endte 
dessverre opp med kun to hunder med godkjente fuglearbeider. 
1.VK m/Cacit finale og Nord-Norsk Mester: B Kvikksteps Mira og Eivind Winther. 
2.VK finale: IS G-Tjikkom Av Miessevarri og Ronny Jørgensen. 
 
Vi takker for oppdraget  
Sverre Andersen og Roy Allan Skaret 
 

 

 

De premierte og dommerne: Foran fra venstre: Ronny Jørgensen med IS Tjikkom og Eivind 

Winther med B Mira. Bak fra venstre: Sverre Andersen og Roy Allan Skaret. 


