
Dreiebok VK finale Fosenprøven høst 2018. 

Terreng Fenstad.  Slagregn og nesten vindstille. 

 

Følgende 15 ekvipasjer var kvalifisert: 

 

ES Goppolens Fauna .  Frode Bratberg. 

ES Limingruets Happy Feet.  Arve Aasen. 

KV Tareskogens Rogg.  Nina Rossen. 

SV A-Myrtel av Brandsegg Søndre. Rune Fossum. 

SV Kvitsteindalens E-Hedda.  Rune Fossum. 

IS Einundalens B-Abby.  Hege Mandal. 

ES Knutvollens Hi-Tex.  Ingvar Rødsjø. 

IS Løvdalskarets IO Olympia . Daniel K. Bjerkmo. 

P. Østagløttens Alba.   Frode Stenerud. 

ES Royalura N-Nick.   Hans -Jørgen Johansen. 

ES Halvartuns Toya.   Torstein Rødsjø. 

P Mac Vargs B Wildcard.  Anna Zakrisson. 

GS Bukkafjellets BN Nike.  Arild Dahl. 

GS Finnvolas Pater.   Frode Winge. 

ES Fosens Pia II.   Jan Herbert Nygård. 

 

1. Runde. 

 1 slipp. 

Fauna – Happy Feet. 

Rett etter slipp, stand på Fauna. Går villig på i flere omganger uten å presentere fugl. Ny 

stand, reiser presist rype, men blir for urolig i oppflukt og skudd. 

Fauna utgår 

Happy Feet settes på mot Rogg. 

2. slipp. 

Happy Feet -  Rogg 

Hundene veksler om føringen. Stand på Happy Feet, går villig på uten å presentere fugl. 

Senere støkker både hundene og førerne ryper i anvist terreng, og slippet avsluttes. 

Happy Feet har misbrukt så mange sjanser at hun utgår – Rogg har tid til gode. 



3 . slipp 

Myrtel – AbbyMyrtel tar straks føringen og holder den slippet ut på bedre intensitet, fart 

og format. Abby går også meget godt. Rype letter i området begge hundene befinner 

seg, så ny støkk i samme området, og begge hundene blir for urolige og utgår. 

4.slipp 

Hedda – Hi-Tex. 

Straks etter slipp stand på Hedda. Fugl letter presist foran i sidevinden, og Hedda er rolig 

i oppflukt og skudd. Utreder og apporter ok. Støkk på Hi-Tex, respekterer, så stand på 

HI-Tex uten resultat. Ny stand på Hi-Tex og rype letter presist foran Hi-Tex som er rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Senere ny stand på Hedda som går villig på 

uten resultat. Hi-Tex trekker an og fester stand samtidig som Hedda fester stand noen 

hundre meter lengre nede. Hi-Tex går villig på i flere omganger uten å presentere fugl. 

Hedda går på ordre inn tett kratt, rype letter prist foran Hedda som er rolig i oppflukt og 

skudd. Under utredning ny stand. Hedda reiser djervt ryper og er rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder ok 

Hedda over Hi-Tex. 

. Rangering etter 4 slipp. 

1. Hedda.  1 FMR, 2 FUR, 1 sjanse, 1 tomstand, 1 slått 

2. Hi-Tex 1 FUR, 1 sjanse, 2 tomstand, 2 slått. 

Rogg har tid til gode og rangeres ikke foreløpig. 

5.slipp 

Alba – Olympia. 

Olympia tar føringen på større format og intensitet. Alba kommer på etterskudd, men 

holder klassenivå. Rype støkkes av Olympia som respekterer spontant. 

Olympia over Alba. 

Rangering 

1.Hedda.  1 FMR, 2 FUR, 1 sjanse, 1 tomstand, 1 slått 

2. Hi-Tex 1 FUR, 1 sjanse, 2 tomstand, 2 slått. 

3. Olympia 1 sjanse(støkk) 

4. Alba     1 sjanse. 

6 slipp 

N-Nick Toya. 

Begge går utmerket, med N-Nick i føringen på bedre intensitet og fart. Stand på Toya, 

går villig på uten resultat, rype letter i området utenfor jaktbart hold. Ny stand på begge, 

på ordre går begge villig på inn i tett kratt. Ny stand på N-Niks i overkant av krattet, rype 

letter, det skytes av begge førere, men begge hundene forfølger og utgår. 

Rangering som etter 5 slipp. 

 



7 slipp. 

Nike - Mac Vargs B Wildcard  

Begge starter friskt. Kort tid etter slipp støkker Wildcard rype langt ute og forfølger. 

Wildcard utgår. 

8 Slipp. 

Nike –Rogg 

Vi setter på Rogg som har tid til gode. 

Nike tar føringen på bedre reviering. Rogg blir borte like etter slipp og kommer inn like 

før koblingsordre.  

Nike over Rogg som utgår. 

Rangering. 

1.Hedda.  1 FMR, 2 FUR, 1 sjanse, 1 tomstand, 1 slått 

2. Hi-Tex   1 FUR, 1 sjanse, 2 tomstand, 2 slått. 

3. Olympia 1 sjanse(støkk) 

4. Alba     1 sjanse. 

5  Nike .      1 sjanse. 

9 Slipp. 

Pia – Pater 

Pia tar føringen på bedre vindbruk og søksplan. Pater går etter hvert også utmerket. 

Stand på Pater, Justerer seg og avanserer til ny stand, reiser djervt rype men blir med 

for langt. 

Pia over Pater som utgår. 

Rangering etter 1 runde: 

1.Hedda.  1 FMR, 2 FUR, 1 sjanse, 1 tomstand, 1 slått 

2. Hi-Tex   1 FUR, 1 sjanse, 2 tomstand, 2 slått. 

3. Olympia 1 sjanse(støkk) 

4. Alba     1 sjanse. 

5  Nike .      1 sjanse. 

6. Pia          1 slått. 

 

Kort lunsj i regnværet. Vi har 6 hunder med oss videre til 2 runde. 

10 Slipp 

Hedda – Olympia. 



Begge starter friskt med Olympia i føringen på bedre reviering. Hedda blir borte. Stand 

på Olympia, når fører kommer på jaktbart hold letter rype presist foran Olympia som er 

rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. I samme området finnes også Hedda 

sittende i ro. 

Olympia over Hedda. 

Rangering. 

1 Olympia. 1FUR . 1 sjanse. 

2 Hedda.   1FMR, 2FUR, 1 tomstand, 1 sjanse, 1 slått. 

11 Slipp 

Hi-Tex Alba. 

Hi-Tex tar føringen på bedre terrengdekning. Alba finnes i stand, går villig på uten å 

presentere fugl. Stand på Hi-tex, går villig på uten å presentere fugl, straks ny stand på 

Hi-Tex, reiser villig ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand, reiser 

villig og presist og er rolig i oppflukt og skudd. Ny stand på Hi-Tex som går villig på uten 

resultat. Etter innkallingsordre er gitt, finnes Alba i stand. På ordre går Alba villig på i 

flere omganger og reiser presist rype. Er rolig i oppflukt og skudd, Utreder og apportere 

ok. 

Hi-Tex over Alba. 

Hi-Tex har pådratt seg så mange minuser at han utgår. 

Rangering. 

1  Olympia. 1FUR . 1 sjanse. 

2  Hedda.   1FMR, 2FUR, 1 tomstand, 1 sjanse, 1 slått. 

3. Alba     1 FMR, 1 sjanse, 1 tomstand 1 slått 

13. slipp. 

Nike – Pia. 

Begge starter friskt med Pia i føringen på bedre terrengdekning. Nike er noe åpen i søket. 

Stand på Pia, der Nike sekunderer. Pia går villig på uten resultat. Stand langt ute på Nike, 

justerer seg til ny stand. Pia kommer etter hvert til og sekunderer. Nike reiser djervt rype og 

er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. 

Nike over Pia. 

 

Da er dagens VK finale over, og vi står med følgende premieliste. 

 

       1 VK Finale.  GS  Bukkafjellets BN Nike. Fuglearbeid med reis, 1 sjanse.    Arild Dahl. 

2. VK Finale.  IS Løvdalskarets IO Olympia. 1 Fuglarbeid u/reis, 1 sjanse.                

Daniel K. Bjerkmo.. 



3.VK Finale  SV Kvitsteindalens E-Hedda. 1FMR, 2FUR, 1 tomstand, 1 sjanse, 1 slått.      

Rune Fossum 

      4.VK Finale , P. Østagløttens Alba. 1 FMR 1 sjanse, 1 tomstand 1 slått.  Frode Stenerud. 

Dommerne Petter Steen og Tor Steigedal takker for tilliten til å dømme denne finalen og 

gratulerer de premierte på en regntung dag med godt med fugl i terrenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


