
VK-FINALE MJØSPRØVEN II - HAMAR 20.OKTOBER 2018 
 

Følgende 15 hunder var kvalifisert for finalen: 

ES Faulfossen`s R S Basse, Per Kristian Evensen 

ES Hågakollen`s Son Of Sam, Robert Colbjørnsen 

IS Balbergkampens Gaia, Asgeir Bjørklund/Mette Dale Bjørklund 

P Vakkerdalen`s Frankoline, Trond Egil Olsen - ikke møtt 

IS Hercule des Sricieres du Sancy, Lene S Moen/Cato Martin Jonassen 

P Østagløtten`s Luba, Frode Stenerud 

P Fjellrypas Rd II Tempo, Maiken Hilly Gyldenskov Horn 

IS Red Dubliner Cen Freidige Fia, Eldri Kjørren 

IS Balbergkampens Elle-Melle, Asgeir Bjørklund/Mette Dale Bjørklund 

ES Bjønnmyra`s Murphy`s Kid, Ketil Nordby 

P Fordalens Tuwa, Terje Mosæther 

IS Bålholmen`s EE Era, Jon-Amund Pabsdorff 

P Vakkerdalen`s Jo, Johan S Stenersen/Maiken Hilly Gyldenskov Horn 

P Cashpoints Pv-i I Grattis, Trond Egil Olsen - Ikke møtt 

IS Rypebua`s Cortina Lotus, Lene S Moen/Trygve Moen 

 

Dommere: Dag Arne Berget og Roy Allan Skaret 

Terreng: Ener 

Værforhold - litt kaldt med rundt et par plussgrader og frost i bakken fra morgenen av. Fint med delvis sol og 

varme utover dagen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

1.RUNDE: 15. minutter: 

1.Slipp: ES Basse - ES Sam 

Vi starter med delvis åpne jorder og litt kantvegetasjon med noen tetter. Begge hundene har skikkelig trøkk 

og tæl med Basse i føringen på noe bedre reviering på stubben. Vi kunne ha tenkt oss at begge hadde vært 

noe mer inn i de tettene vi hadde i området. Basse over Sam. 

Rangering: Basse, Sam 

 

2.Slipp: IS Gaia - IS Hercule 

To hunder med meget stor fart og høy intensitet på delvis åpne jorder der det er litt uoversiktlig. Hercule 

vinner slippet på å reviere litt bedre foran oss. Gaia blir borte rett før tiden er omme, men finnes ganske 

raskt. Hercule over Gaia. 

Rangering: Basse, Sam, Hercule, Gaia 

 

 



3.Slipp: P Luba - P Tempo 

Vi har åpne jorder med noe kantvegetasjon og Luba fører slippet på høyere intensitet og bedre plan i sitt 

søksopplegg enn Tempo. Også her kunne vi ha tenkt oss mer jobbing inn i tettene enn hva hundene gjør. 

Luba over Tempo. 

Rangering: Basse, Sam, Hercule, Luba, Gaia, Tempo 

 

4.Slipp: IS Fia - IS Elle-Melle 

Elle Melle tar straks føringen og jobber seg inn i et tettere område ved noen bolighus. Finnes i stand der, 

reiser villig og presist løpende fasan og er helt rolig i oppflukt og skudd. Under utredning fester hun ny stand 

og reiser fasan djervt og presist. Fasanen trykker godt og er nesten i munnen på Elle-Melle som igjen er 

komplett rolig i oppflukt og skudd. Elle-Melle apporterer utlagt fugl flott. Elle-Melle er klart i føringen videre 

utover i slippet, mens Fia akkurat holder klassenivå. Elle-Melle over Fia. 

Rangering: Elle-Melle 2xFMR, Basse, Sam, Hercule, Luba, Gaia, Tempo, Fia slått,  

 

5.Slipp: ES KId - P Tuwa 

Her slippes det på store åpne jorder med mye fin kantvegetasjon, men med meget trafikkerte veger i 

utkanten. Tuwa jakter i enorm fart, men virker å ha noe mindre plan enn Kid som revierer flott på stubben. 

Kid over Tuwa. 

Rangering: Elle-Melle 2xFMR, Basse, Sam, Hercule, Kid, Luba, Gaia, Tuwa, Tempo, Fia slått, 

 

6.Slipp: IS Era - P Jo 

Era og Jo jakter i høy intensitet på store åpne jorder med noen bevokste "øyer". Trafikkerte veger må 

forseres. Era fører slippet på bedre reviering i forhold til Jo som blir noe åpen og han virker noe tungført. Era 

over Jo.  

Rangering: Elle-Melle 2xFMR, Basse, Sam, Era, Hercule, Kid, Luba, Gaia, Tuwa, Jo, Tempo, Fia slått, 

 

7.Slipp: IS Cortina - ES Basse  

Basse er nå ute i sitt andre slipp. Og vi slipper på i ett område med både store åpne jorder og litt tettere 

vegetasjon. Enrom intensitet på Cortina og hun fører slippet der begge får med seg godt med terreng også i 

tettene. Basse må manes litt på ut mot slutten av slippet. Cortina over Basse. 

Rangering etter 1.Runde: Elle-Melle 2xFMR, Basse, Sam, Cortina, Era, Hercule, Kid, Luba, Gaia, Tuwa, Jo, 

Tempo, Fia slått, 

2.RUNDE - 15.minutter: 

8.Slipp: ES Sam - IS Gaia 

I et område med en del hus og mange små veier jakter Gaia med meget høy intensitet. Sam må manes litt 

mer på, men jakter også meget godt. Gaia over Sam. 

Rangering: Gaia, Basse, Sam 

 

9.Slipp: IS Hercule - P Luba 

I et område med veldig mye tett bringebærris og delvis skogskanter jobber begge hundene meget godt inne i 

tettene. De veksler om føringen slippet igjennom og settes likt. 

Rangering: Hercule, Luba, Gaia, Basse, Sam 

 



10.Slipp: P Tempo - IS Fia 

Tempo gtar straks føringen og jakter meget bra på stubben. Fia sliter med å komme seg ut i søk som holder 

det ønskede klassenivå. Etter syv minutter avsluttes slippet og Fia utgår. Tempo har tid til gode. 

 

11. Slipp: IS Elle-Melle - ES Kid 

Elle-Melle viser oss nå et glimrende søk på stubb og i kanter og inn i tetta. Hun fører slippet klart mot Kid 

som også jakter meget bra. Elle-Melle over Kid. 

Rangering: Elle-Melle 2xFMR, Hercule, Luba, Gaia, Kid, Basse, Sam,  

 

12.Slipp: P Tuwa - IS Era 

Vi har nå forflyttet oss over en trafikkert veg og slipper løs på et stort jorde med mange en kant med 

bolighus, hager og bringebærris på den ene siden. Hundene jobber i denne kanten med Era i føringen. Era 

støkker fasan og respekterer. Senere ny støkk på fasan hvor begge igjen respekterer. Men når så en av 

førerne tråkker opp to rapphøns ute på stubbene så er "båten full" for begge disse og de avsluttes. 

 

13. Slipp: P Jo - IS Cortina (7.min) 

Begge hundene trøkker skikkelig til og blir noe åpne. Cortina kommer inn igjen og jakter fint for sin fører, 

mens vi ser Jo laaaangt ute. Han befester dermed sitt noe åpne søk fra første runde og vi velger å si at det er 

nok for i dag etter halve slippet. 

 

14. Slipp: IS Cortina - P Tempo (8.min) 

Vi setter da på Tempo, som har tid til gode mot Cortina. Begge jakter meget bra både på stubb og i ei tett 

bratt li. Cortina er dog i føringern og vinner slippet. Cortina over Tempo. 

Rangering etter 2 runder: Elle-Melle 2xFMR, Hercule, Luba, Cortina, Gaia, Kid, Basse, Sam, Tempo.  

 

3.RUNDE 15.minutter: 

15.Slipp: ES Basse - IS Hercule 

Begge hundene trøkker skikkelig til på delvis åpne jorder med en del kantvegetasjon og tetter. Basse fører i 

starten, men Hercule tar litt over etterhvert. Helt mot slutten av slippet fester Hercule en noe usikker stand. 

Går villig frem på ordre, men kan ikke presentere fugl. Basse over Hercule. 

Rangering: Hercule tomstand, Basse 

 

16.Slipp: ES Sam - IS Gaia (30 sekunder) 

Rett etter slipp ser vi Sam begynne å fote, støkker to fasaner under en traktorhenger og blir for heit og 

forfølger i oppflukt og skudd. Gaia er i samme området, men respekterer fasanenes oppflukt. Gaia over Sam 

som utgår. 

 

17.Slipp: IS Gaia - P Luba 

Gaia fører slippet med enorm fart og høy intensitet. Luba jakter også meget bra, men vi kunne ha tenkt oss 

at tettene ble enda bedre avsøkt. Gaia over Luba. 

Rangering: Hercule tomstand, Basse, Luba, Gaia sjanse 

 

18.Slipp: IS Elle-Melle - P Tempo 

Vi er nå ved forfatter Knut Faldbakkens eiendom. Der er det tett vegetasjon med noen åpne jorder rundt. 



Elle-Melle tar føringen og vi ser henne i stand inne i tetta, når vi er på tur dit så glir hun noe på og kommer 

bort for oss. Etter en stund hører vi en fasan lette og den kommer over oss, men vi ser ingen hunder da. Litt 

senere lettere det en fasan på en annen kant enn der hundene er. Vi kommer igjennom tetta og ser da 

Elle-Melle feste stand. På ordre reiser hun djervt og presist en fasan og er komplett rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder fint. Elle-Melle over Tempo. 

Rangering: Elle-Melle Tre ganger fuglearbeid med reis og en sjanse, Hercule tomstand, Basse, Luba, Gaia 

sjanse, Tempo slått og sjanse. 

 

19.Slipp: ES Kid - IS Cortina (10 min) 

Rett etter slipp kommer det en fasan fra det området hundene er. Begge jakter med stor fart og høy 

intensitet bortover åkerkanter og opp mot noen hager. Etter en stund ser vi Cortina støkke en fasan og 

forfølger denne. Da må Cortina utgå og da Kid har tid til gode setter vi opp en fjerde runde uten å rangere 

inn Kid etter 3.Runde, men han har nå to sjanser på fugl. 

 

4.RUNDE 10 minutter: 

20.Slipp: ES Basse - P Luba 

Begge står fortsatt meget bra på. Fører av Luba satser på noen tettere litt bakover i terrenget og overlater 

terrenget foran seg til Basse i starten. Luba kommer etterhvert inn foran oss hun også, men Basse vinner 

slippet. 

Rangering: Basse, Luba 

 

21.Slipp: IS Hercule - IS Gaia 

Begge jakter fortsatt med høy intensitet. Slippet "stoppes" halvvegs for at vi må forsere en trafikkert veg, 

men kjøres videre på rett etterpå. Hundene er ganske like, men vi velger å sette Hercule hårfint over Gaia. 

Rangering: Hercule tomstand, Basse, Luba, Gaia sjanse, 

 

22.Slipp: ES Kid - P Tempo 

Det er nå blitt ganske varmt og utover i slippet modererer Kid seg så mye ute på stubben at vi velger å 

avslutte han. Tempo over Kid som utgår. 

 

23.Slipp: P Tempo - IS Elle-Melle 

Elle- Melle holder fortsatt koken og jakter meget godt, mens Tempo begynner å merke den lange dagen. 

Elle-Melle over Tempo som utgår. 

 

Da velger vi å avslutte dagen og det er da kun en hund som har gitt oss tellende fuglearbeid og det har den 

gjort ikke mindre enn tre ganger. Med glimrende søk, tre flotte fuglearbeider med reis og en liten sjanse i 

"margen" så delte vi med glede ut en 1.VK m/Cacit finale til irsk setter Balbergkampens Elle-Melle til Mette 

Dale Bjørklund. Dagens suverene vinner!! 

 

Vi takker for tilliten vi ble vist med å få dømme denne finalen og takker for en sporty hyggelig dag på jordene 

der det totalt ble observert 22 spreke fasaner og to rapphøner i løpet av dagen. 

Dag Arne Berget og Roy Allan Skaret 

 

 


