
Finale Trippelprøven til Norsk Pointerklubb  
Hjerkinn 2.september 2018 
 
 
Følgende 20 hunder var kvalifisert: 
ES Bjønnålias Sophie, Svein Sellie/Tone Berglund 
P Ohlsmyrens P Rocket Man, Eva Solli 
GS Femundshunds Sensi, Knut Østmo (Møtte ikke) 
IS Balbergkampens Elle-Melle, Asgeir Bjørklund 
IS US Nora Av Hjerkinn, Ronny Winther 
ES Berkjestølen`s Kira, Kristin Watle (Møtte ikke) 
P Jutevatnets Katla, Ole R Frøland/Ståle Lingaas 
IS Norrlands Guidens Peak Performance, Jan Erling Sperre 
ES Knutsvollens Hi-Tex, Ingvar Rødsjø  
ES Rotuas G Punky, Svein Nordang 
IS Janås Hash-Tag, Knut M Barkhall  
ES Fosens Pia II, Jan Herbert Nygård 
P Jutevatnets Prima, Ole R Frøland  
ES Berkjestølen`s Jack Bono, Tor Karlsen 
ES Jøldalens Tiny Dancer, Jan Terje Bårseth 
P Murkampen`s Ar Ida, Håvard Otto Rudi 
IS Balbergkampens Gaia, Asgeir Bjørklund 
P Eidemlia`s Happy, Bjørnar Eidem 
P Halsenuten`s Bf Willie, Sven Tore Kittelsen  
ES Kongsvoldrypas Sao, Øyvind Holm 
 
Terrenget som ble benyttet var Hjerkinn Nord og det ble en varm dag (17 til 20 grader) med en 
fin liten trekk å jobbe på for hundene. Godt med fugl hele dagen og mange sjanser for de fleste 
hundene gjorde det hele til en artig og innholdsrik finale. 
 
1.RUNDE 15 minutter: 
1.Slipp: 
ES Sophie - P Rocket Man (15 min) 
Rocket Man fører slippet i svak med- sidevind. Begge kommer bort bak en liten kolle. Når vi 
kommer fra står Rocket Man, med Sophie sekunderende bak. Rocket Man reiser kontrollert og 
presist rypekull, er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK, apporterer greit, men får en 
liten minus på apporten pga av litt tygging. 
Rocket Man over Sophie. 
 
Rangering: 
P Rocket Man FMR, ES Sophie slått 
 
 



2.Slipp: 
IS Elle-Melle - IS Nora (12 min) 
I medvind sliter hundene med å ta skikkelig tak i terrenget. Elle-Melle jakter som om det skulle 
være motvind og med tett reviering, mens Nora jakter i tildels store "rundinger". Ingen av 
hundene holder klassenivå. Begge utgår. 
 
Rangering som før. 
 
3.Slipp: 
P Katla - IS PP 
Begge hundene jakter meget godt i svak med-sidevind. Katla fører slippet. Katla fester stand rett 
foran oss i et område begge hundene har vært. På ordre reiser Katla villig og presist et stort 
rypekull. Katle utreder og apporterer flott. Katla over PP. 
 
Rangering: 
P Katla FMR, P Rocket Man FMR, ES Sophie slått, IS PP Slått 
 
4.Slipp: 
ES Hi-Tex - ES Punky 
Vi vender nå opp mot vinden. Og ganske rett etter slipp går Hi-Tex inn i stand. Går villig på uten 
resultat. Rett etterpå kommer Punky inn litt lenger ned og går inn i stand. Hun går også på uten 
resultat. Begge jobber energisk fremover og Hi-Tex tar ny stand. Går kontrollert og presist på, 
vinkler litt og akkurat da letter rype noe upresist for Hi-Tex som er helt rolig i oppflukt og skudd. 
Ny stand under utredning, rype letter presist foran Hi-Tex som igjen er rolig i oppflukt og skudd. 
Under videre utredning støkkes rype og Hi-Tex er rolig. Apporterer flott. Hi-Tex over Punky. 
 
Rangering: 
P Katla FMR, P Rocket Man FMR, ES Hi-Tex FMR, FUR, TS, sjanse, ES Sophie slått, IS PP Slått, ES 
Punky slått, TS,  
 
5.Slipp: 
ES Pia - IS Hash-Tag (4.min) 
Pia støkker og respekterer momentant på en liten kant. Litt senere støkker Hash-Tag og 
forfølger friskt. Hash-Tag utgår. 
 
6.Slipp: 
ES Pia - P Prima 
Begge jakter meget bra. Samtidig som Prima støkker seg inn i en stand, ser vi Pia i stand litt 
lenger ned i terrenget. Rype letter presist foran Pia som er komplett rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder fint og apporterer flott. Prima går inn i en stand fra sin støkk og rype letter presist foran 
Prima som er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning blir det ny stand og rype letter igjen 
presist foran Prima som er rolig i oppflukt og skudd. Prima apporterer flott. 
 
 



Begge slippes på igjen og vi ser Prima støkke rype og forholde seg i ro litt lenger frem i 
terrenget. Når vi nærmer oss går Prima inn i en stand - rype letter presist foran Prima som er 
rolig i oppflukt. Det skytes ikke. 
Prima over Pia som utgår på grunn av for mange sjanser. 
Rangering: 
P Katla FMR, P Rocket Man FMR, ES Hi-Tex FMR, FUR, TS, sjanse, P Prima FUR, FUR, Stand, støkk 
x2, ES Sophie slått, IS PP Slått, ES Punky slått, TS,  
 
7.Slipp: 
ES Jack Bono - ES Tiny Dancer (13) 
Rett etter slipp kommer Tiny Dancer bort og til tross for iherdig leting finnes hun ikke. Jack Bono 
som har terrenget for seg selv jakter bra i starten, men moderer seg senere såpass at søket ikke 
holder det forventede klassenivå. Begge utgår. 
Rangering som før. 
 
8.Slipp: 
IS Gaia - P Ida 
Nå har vi igjen snudd og har med-sidevind. Begge hundene går langt ut i stor fart og fin stil. Gaia 
kommer fint inn igjen og jakter godt foran oss. Ida er borte, men finnes etterhvert i stand langt 
ute mot oss. Gaia står da sammen med henne der. Begge får reisningsordre og begge går villig 
på og reiser hver sine ryper. Begge er rolige i oppflukt og skudd. De utreder samtidig og Ida 
støkker da rype og er rolig. Begge apporterer flott. Gaia over Ida. 
Rangering: 
P Katla FMR, P Rocket Man FMR, ES Hi-Tex FMR, FUR, TS, sjanse, IS Gaia FMR, Sjanse, P Ida FMR, 
sjanse, P Prima FUR, FUR, Stand, støkk x2, ES Sophie slått, IS PP Slått, ES Punky slått, TS,  
 
9.Slipp: 
P Happy - P Willie (4 min) 
Willie støkker rype foran oss og forfølger friskt. 
 
10.Slipp: 
P Happy - ES Sao 
Sao tar straks føringen i slippet og jakter meget bra. Finnes i lav intens stand. Har en kort, villig 
og effektiv reis av enkeltrype. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Har en stand uten resultat 
under utredning. Apporterer flott. Sao over Happy. 
Rangering etter 1.runde: 
P Katla FMR, P Rocket Man FMR, ES Sao FMR, TS, ES Hi-Tex FMR, FUR, TS, sjanse, IS Gaia FMR, 
Sjanse, P Ida FMR, sjanse, P Prima FUR, FUR, Stand, støkk x2, ES Sophie slått, IS PP Slått, ES 
Punky slått, TS, P Happy Slått, sjanse. 
 
 
 
 
 



2.RUNDE 15 minutter: 
 
11.Slipp: 
ES Sophie - ES Katla 
Sophie tar føringen i slippet og jakter glimrende i motvinden. Katlas fører går ut til siden for å 
lete etter hunden og tråkker opp ryper. Sophie finnes i stand med Katla sekunderende bak. 
Sophie reiser villig og presist ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Ny stand under 
utredning der vi ser ryper løpe på kryss og tvers foran Sophie. På ordre går hun villig og presist 
på og reiser ryper. På ny helt rolig i oppflukt og skudd, men hun vil dessverre ikke apportere og 
må utgå. Katla over Sophie. 
 
Rangering: P Katla FMR, slått, sjanse. 
 
12.Slipp: 
P Rocket Man - IS PP 
Vi går i motvind og Rocket Man bare forsvinner foran oss. PP jakter fint framover. Partiet bak 
tråkker opp rype. Rocket Mans fører går og leter, mens Rocket Man kommer inn langt framme 
og oppe i terrenget. PP over Rocket Man som utgår. 
 
Rangering: P Katla FMR, slått, sjanse, IS PP slått, sjanse. 
 
13.Slipp: 
ES Hi-Tex - P Prima 
Begge jakter glimrende i motvinden og de veksler om føringen.Det meldes stand på Hi-Tex litt 
ovenfor oss. Når vi kommer opp ser vi begge hundene i stand. Prima noe lenger fram og opp 
enn Hi-Tex. Hi-Tex reiser rypekull djervt og presist. Helt rolig i oppflukt og skudd. Det letter rype 
presist foran Prima som er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning har Hi-Tex en kort stand 
uten resultat. Hi-Tex over Prima. 
 
Rangering: ES Hi-Tex FMRx2, FUR, sjanse, TSx2, P Prima FURx3, stand, støkkx2, P Katla FMR, 
slått, sjanse, IS PP slått, sjanse. 
 
14.Slipp: 
ES Punky - P Ida 
Her starter vi i motvind før vi dreier og går i medvind ganske høyt i Hjerkinnhøi. Fører av Ida 
jobber en del for å holde Ida i terrenget, hun fører imidlertid slippet mot Punky som ikke slipper 
seg helt løs. Vi ser Ida jobbe intenst på fot foran oss. Kort stand og ryper letter presist foran Ida 
som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Ida over Punky som utgår. 
 
Rangering: ES Hi-Tex FMRx2, FUR, sjanse, TSx2, P Ida FMR, FUR, Sjanse, P Prima FURx3, stand, 
støkkx2, P Katla FMR, slått, sjanse, IS PP slått, sjanse. 
 
 
 



15.Slipp: 
IS Gaia - P Happy (7,5 min) 
Gaia fører slippet i medvinden. Happy støkker rype og er rolig. 
Gaia over Happy. 
 
16.Slipp: 
IS Gaia - ES Sao (12 min) 
Begge jakter meget godt i medvinden. Sao fører på bedre terrengdekning. Sao støkker ryper i 
nedoverbakke langt ute og roes. Justerer seg til stand som holdes lenge. Når fører kommer til 
reiser Sao kontrollert og presist ryper. Helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Sao over 
Gaia. 
 
17.Slipp: 
P Happy - ES Sao (3 min) 
Ikke lenge etter slipp tar Sao stand i mot oss. Når fører kommer til letter rype presist foran Sao 
som er rolig i oppflukt og skudd. Da er "båten full" for Happy som avsluttes. Sao over Happy. 
 
Rangering: ES Sao FMRx2, FUR, Støkk, TS, ES Hi-Tex FMRx2, FUR, sjanse, TSx2, P Ida FMR, FUR, 
Sjanse, P Prima FURx3, stand, støkkx2, P Katla FMR, slått, sjanse, IS Gaia FMR, slått, sjansex2; IS 
PP slått, sjanse. 
 
Da vi ikke ser å kunne ha hunder som vi kan gi Cacit velger vi å avslutte dagen mens vi har full 
premieliste.  
 
De premierte ble: 
ES Kongsvoldrypas Sao - 1.VK 
ES Knutsvollen`s Hi-Tex - 2.VK 
P Murkampen`s Ar Ida - 3.VK 
P Jutevatnets Prima - 4.VK 
P Jutevatnets Katla - 5.VK 
IS Balbergkampens Gaia - 6.VK 
 
 



 
 
Premierte og dommere etter endt dag 
 
 
Dommerne: Ronny Hartviksen og Roy Allan Skaret takker for oppdraget. 
 
 
 
 
 
 


