
Tromsø Hundeklubb, Tromsøprøven høst 2018. 

Dagen er 26.august, og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. 

Været viser seg fra sin bedre side, lettskyet med gløtt av sol mellom skyene. og en fin vind som burde 
gi gode forhold for hundene. 
Terrenget vi skal bruke i dag er Slettfjellet, og vi har forhåpninger om at det skal være fugl til de fleste. 

Dagens dommere er Lars Winum og Terje Tvedt.  

Disse hadde kvalifisert seg for finalen: 

IS  Heggelifjellets W-ria    Høvde, Per Erling 
P    Rokkomborres A Bine   Steinsund, Terje  
ES  Steinrabben's Nala     Martinsen, Stein 
P Ørntuas J Juni     Hoholm, Rune  
IS IM-Tjupnoi     Jørgensen, Ronny  
P Ørntuas H Flicka    Hoholm, Rune  
P Halsenuten's Bf Kompis   Eliassen, Esben 
P Jimsrypa's Tia     Theodorsen, Jim 
ES Ørnevatnets Love    Salomonsen, Are 
P Ørntuas H Mille     Henriksen, Stian 
B Kvikksteps Mira    Winther, Eivind  
P Sallirs Td Bahgera    Hanssen, Dag Håvard 
B Tuxivarres First Bullet Samson   Aurebekk, Jon 
P Sallirs Td Baltus    Børseth, Magnus 
IS OnnenQn Baloo The Dog   Sollid, Knut  
GS Varangerviddas Helga    Henriksen, Edgar 
 
 
Runde 1, Slipptid 15 min.  

Slipp 1: IS Ria - P Bine  
I lett kupert terreng med noe bjørkeskog tar Bine føringen i slippet. Med kraftfull aksjon og høy 
intensitet dekker Bine terrenget på en utmerket måte. Ria går også godt, men blir tidvis liggende bak 
Bine i terrenget. I tett bjørk ser vi Bine feste stand, Ria kommer til og sekunderer Bine. Mens fører er 
på vei opp i situasjonen, sprekker Ria. Hun går selvstendig på, drar med seg Bine, og sammen tar de 
opp ryper. Dette liker vi dårlig i VK, så begge utgår. 

Slipp 2: ES Nala – P Juni.  
I samme type biotop slipper vi løs Nala og Juni. Begge ønsker å vise oss at de har noe å gjøre i denne 
klassen. I høy fart og lett, fin aksjon avsøkes terrenget på en meget erfaren måte. Begge har en 
sjanse på fugl. Juni fester stand, på ordre reiser hun djervt og presist rype, og er helt rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder prima og bruker deretter noe tid på apporten. Når hun tilslutt finner denne, blir rypen 
apportert på beste måte. Senere går Juni glimrende og fører slippet. Mot slutten av slippet meldes det 
stand på Nala, hun går villig frem på ordre uten å kunne presentere fugl. 
Nala utgår. 

Slipp 3: IS Tjupnoi – P Flicka 
Flicka tar umiddelbart føringen i slippet. Hun dekker terrenget på en utmerket måte både i bredde og 
dybde mot Tjupnoi som i starten blir hengende noe etter. Utover i slippet får også Tjupnoi opp farten, 
og går nå meget godt. Det meldes stand på Tjupnoi, han går villig frem på ordre uten å kunne 
presentere fugl. Flicka over Tjupnoi. 

Rangering: 
P Juni f/m reis, sj 
P Flicka, IS Tjupnoi 



Slipp 4: P Kompis – P Tia 
Vi går etter hvert litt høyere, og kommer nå opp i et mer åpent terreng. Dette vet begge hundene å 
utnytte, og i stor fart og med høy intensitet dekkes terrenget i store slag. De veksler om føringen, men 
mot slutten av slippet blir Tia tidvis noe drøy, så Kompis som opprettholder den gode kontakten vinner 
slippet. 

Rangering: 
P Juni f/m reis, sj 
P Kompis, P Tia, P Flicka, IS Tjupnoi 

 
Slipp 5: ES Love – P Mille. 
Fra første sekund gir Love oss en oppvisning i hvordan et terreng skal avsøkes. I stor fart og med høy 
intensitet flyter hun nærmest gjennom terrenget uten at det ser ut som det koster hun en kalori. På en 
særdeles effektiv måte beveger hun seg fremover, hele tiden i kontakt med sin fører. Mille, som også 
går meget godt, var rett og slett bare uheldig med makker. Mot slutten av slippet blir Mille borte, og 
kommer ikke tilbake innen rimelig tid. 
Mille utgår. 

Rangering: 
P Juni f/m reis, sj 
ES Love, P Kompis, P Tia, P Flicka, IS Tjupnoi 

Slipp 6: B Mira – P Baghera 
Vi forlater nå de store, åpne flatene, og går inn i et terreng med mer vier og spredt bjørkeskog. Vi 
slipper løs B Mira som umiddelbart tar føringen i slippet mot P Baghera. Mira avsøker terrenget i stor 
fart og med høy intensitet, men hun blir tidvis noe åpen. Baghera som åpnet godt, blir utover i slippet 
meget ineffektiv, og avsluttes. 
Mira har tid tilgode, og rangeres derfor ikke inn nå. 
 
Slipp 7: B Samson – P Baltus 
Terrenget er nå litt mer krevende, mer skog og tett vier. Dette ser ikke ut til å plage Baltus som viser at 
han behersker dette terrenget glimrende. Samson har derimot litt større problemer, og blir hengende 
noe etter. Baltus stuper inn i vieren, støkker rypekull og forfølger friskt. 
Baltus utgår. 

Samson har tid tilgode, og Mira settes på. 
Mira tar umiddelbart føringen, og vi ser henne forsvinne inn i tett skog/vier langt fremme. Det letter 
ryper fra området mellom oss og der Mira forsvant. Like etter meldes det stand på Mira. Samson er 
samtidig på vei inn til oss fra en annen kant av terrenget. Han støkker rype og er rolig. Like etter 
støkker fører rype i det samme området. Samtidig blir Samson borte for oss. Når vi runder vieren 
finner vi Mira i stand, Samson står like ved siden av henne. Rype letter og Mira er helt rolig i oppflukt 
og skudd. Under utredning støkker hun rype, og er igjen helt rolig. Apporten er prima. Samson har nå 
hatt gjentatte sjanser, og utgår. 

Rangering: 
P Juni f/m reis, sj 
B Mira f/u reis, sj, støkk under utredning 
ES Love, P Kompis, P Tia, P Flicka, IS Tjupnoi 

Slipp 8: IS Baloo – GS Helga 
Vi slipper hundene i et område hvor det har lettet fugl for litt siden. Helga viser stor interesse for 
område, hun har flere markeringer som desverre ikke fører til noe. Baloo går raskt gjennom terrenget, 
for så å slå tilbake der Mira hadde fugl tidligere. Senere letter det rype fra det samme området. Helga 



fører resten av slippet, og viser oss et fornuftig jaktsøk. Baloo kommer på etterskudd og han mangler 
fremdrift. Baloo avsluttes. 

Vi tar nå en velfortjent lunsj. Solen varmer mens dommerne nyter tacoboller fra arrangørens berømte 
kjøkken.  

Rangering etter 1.runde: 
P Juni f/m reis, sj 
B Mira f/u reis, sj, støkk under utredning 
ES Love, P Kompis, P Tia, P Flicka, IS Tjupnoi,  
GS Helga, sj 

Følgende hunder utgår: 
IS Ria, P Bine, ES Nala, P Mille, P Baghera, P Baltus, B Samson, IS Baloo 

Oppsett 2.runde: 
P Juni – IS Tjupnoi 
P Flicka – P Kompis 
P Tia – ES Love 
B Mira – GS Helga 

 

Runde 2, slipptid 15 min.  

Slipp 9: P Juni – IS Tjupnoi. 
Begge viser fra første minutt at de på ingen måte har tenkt å legge inn årene. I stor fart, høy intensitet 
og med kraftfull aksjon avsøker begge hundene terrenget på beste måte. De tar for seg både i bredde 
og dybde, og de veksler om føringen. Terrenget er nå mer variert, men begge hundene er hele tiden i 
hånd. Dette står seg slippet gjennom, og de settes likt. 

Rangering: 
P Juni f/m reis, sj 
IS Tjupnoi 

Slipp 10: P Flicka – P Kompis 
Begge starter glimrende, og opprettholder det gode inntrykket fra første slipp. I tett vier finnes Flicka i 
stand. Hun reiser villig men noe upresist rype, og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 
erfarent. Samtidig meldes det stand på Kompis. Han går villig frem på ordre uten å kunne presentere 
fugl. Flicka fester igjen stand i samme området. Nå reiser hun rype djervt og presist på ordre, og er 
helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Kompis har nå hatt sine muligheter, og utgår.  
Flicka har tid tilgode.  

Slipp 11: P Tia – ES Love 
Fuglen vi har funnet i dag har satt i vieren eller i kombinasjonen bjørk/vier. Vi bestreber oss på å slippe 
i samme type terreng, og Tia og Love er neste par ut. Love tar føringen, og vil tydeligvis opprettholde 
sitt glimrende søk fra forrige slipp. Etter kort tid fester Tia stand. Hun går noe forsiktig frem i flere 
omganger, fugl letter, og Tia blir desverre for urolig i oppflukt og skudd. 
Tia utgår. 

Flicka, som har tid tilgode, og settes på i slipp med Love. 
Kort etter slipp støkker Flicka ryper, og begge hundene er rolig i situasjonen. Senere går begge 
glimrende. I tett bjørk finner vi Flicka i stand. Hun går villig på uten å presentere fugl. I det situasjonen 
er avklart ser vi Love i stand lenger fremme i samme biotopen. Hun avanserer fremover i bjørken uten 
at vi kan observere fugl. Vi finner igjen Love i stand på utsiden av bjørken. På ordre reiser hun 



kontrollert rype, og roes i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer prima. 
Love over Flicka 

Rangering: 
P Juni 1/m reis, sj 
P Flicka 2/m reis, slått, sj 
ES Love 1/m reis, slått, sj 
IS Tjupnoi 

Slipp 12: B Mira – GS Helga 
Mira tar umiddelbart føringen og går i starten av slippet glimrende. I meget høy fart og med lett, fin 
aksjon avsøkes terrenget glimrende. Helga starter også godt, men blir etter kort tid borte for oss. Mira 
blir utover i slippet tidvis noe åpen, mens Helga velger å bli borte hele slippet. 
Helga utgår. 

Vi er nå ferdige med runde 2, og har følgende rangering : 
P Juni 1/m reis, sj 
P Flicka 2/m reis, slått, sj 
B Mira 1/u reis, sj, støkk under utredning 
ES Love 1/m reis, slått, sj 
IS Tjupnoi 

Følgende hunder utgår: P Kompis, P Tia, GS Helga 

Vi setter opp en tredje runde: 

IS Tjupnoi – P Flicka 15 min 
B Mira – P Juni  7,5 min 
B Mira – ES Love  7,5 min 
ES Love – P Juni 7,5 min 

Slipp 13: IS Tjupnoi – P Flicka  
Begge går fortsatt glimrende, og veksler om føringen. Flicka styres ut i det åpne området, mens 
Tjupnoi stuper inn i tetten. Vi ser Tjupnoi i stand et stykke fremme i bjørken. Da fører til Flicka fløyter 
inn hunden sin, ser vi Tjupnoi gå forsiktig ut av stand, rapporterer til sin fører, og går tilbake i stand. På 
ordre reiser han så djervt og presist rype, og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer slik 
det skal gjøres. 
Flicka er nå slått to ganger, og har i tillegg en støkk, så hun er ferdigbedømt. 

Rangering: 
IS Tjupnoi 1/m reis, rapport 

Slipp 14: P Juni – B Mira. 
Begge går fortsatt meget godt, men Juni fører slippet på sin glimrende reviering. Når vi kommer over 
en liten kolle, ser vi hundene i samstand. Vi ser også ryper som strekker hals i passe avstand. På 
ordre reiser begge djervt og presist ryper, og begge roes i oppflukt og skudd. Utreder. 
Juni over Mira  

Slipp 15: B Mira – ES Love. 
Kort etter slipp ser vi Mira i en forsiktig avanse, for så å feste stand. Nokså umiddelbart letter rype. Det 
hele kom nokså overraskende på fører, og han er så fokusert på å roe Mira, som nå er passe heit, at 
han glemmer å skyte. Mira roes, men fuglearbeidet kan desverre ikke godkjennes pga manglende 
skudd. 
Love er nå slått to ganger, har også en sjanse, og må desverre utgå. 



Vi setter på Juni mot Mira, og lar disse avslutte dagen. 
Tidligere inntrykk opprettholdes slippet gjennom. Begge utnytter terrenget både i bredde og dybde, 
dog med Juni i klar føring. 
Juni over Mira. 

Vi har nå 3 hunder igjen etter runde 3. Alle har godkjent fuglearbeid, og vi sitter igjen med følgende 
premieliste: 

1.VK finale og vinner av Tromsøprøven 2018:  
P Ørntuas J Juni, fører Hoholm, Rune. Juni har vist søk av meget høy klasse i varierende biotop 
gjennom hele dagen. Hun har vist oss 2 flotte fuglearbeid med djerv og presis reis. At hun hadde en 
ubetydelig sjanse trekker på ingen måte ned helhetsinntrykket.  
Tildeles Cacit. 
 
2.VK finale:   
IS IM-Tjupnoi, fører Jørgensen, Ronny. Han måtte se seg slått søksmessig i første slipp uten at han 
på noen måte gjorde seg bort. Senere har det bare gått en vei, og han har vist oss søk av beste 
merke. En eminent søker som tok vare på sin sjanse og viste oss et flott fuglearbeid med djerv og 
presis reis, pluss rapport. 
Tildeles ResCacit. 
 
3.VK finale:  
B Kvikksteps Mira, fører Winther, Eivind. En liten hund, men en stor søker. Et arbeid uten reis og et 
arbeid med reis. En sjanse pluss støkk under utredning fratar henne på ingen måte en velfortjent 
premie. 
 
Lars Winum og Terje Tvedt takker for en begivenhetsrik og flott dag i fjellet. Det har vært et meget 
høyt nivå på hundene, og førerne har opptrådt sporty, som seg hør og bør når vi får gå i fjellet med 
våre hunder på sånne flotte dager. Vi er ikke så lite privilegerte. 

Dommerne vil med dette ønske samtlige en riktig flott høst og skitt jakt. 

 

De premierte og finaledommerne: Fra høyre dommere Terje Tvedt og Lars Winum, 1.VK m/Cacit P 
Ørntuas J Juni, e/f Rune Hoholm; 2.VK m/ResCacit IS IM-Tjupnoi, e/f Ronny Jørgensen; 3.VK B 
Kvikksteps Mira, e/f Eivind Winther. 


