
 

VK-FINALE  

 RYPEPRØVEN 17. FEBRUAR 2019 

 

Tiur`n Jakt Hoinn og Fiskeklubb JFF - i samarbeid med Malvik Fuglehundklubb - arrangerte 

denne helgen sin første vinterprøve - kalt Rypeprøven. Prøven ble arrangert på terreng i 

Stjørdal, Meråker og delvis Selbu. 

VK-finalen ble avviklet i et terreng, som illustrerende nok heter, Vindlia. Og terrenget går fra 

Sona i Stjørdal og litt inn i Selbu kommune. Det var svært varierende vindforhold og med 

tildels meget sterk vind i løpet av dagen. Heldigvis var det ikke mange gradene - fra minus to 

til pluss to i løpet av dagen. Etter gjennomslagsføre lørdag, hadde litt nattefrost pakket 

snøen en del sammen slik at det var forholdsvis lettløpt igjennom hele dagen. 

 

14 hunder var kvalifisert for finalen etter lørdagens kvalifiseringspartier: 

 

B Storsnasens Vidda, Sveinung Aune/Iver Aune 

ES Bjønnålia`s Sophie, Svein Sellie/Ketil Arntsen 

ES Nyheimgutens Xavier, Bernt Martin Sandsør/Eva Gussiås 

ES Texaslia`s Fanta, Stig-Håvard Skain Hansen/Åse Kristin Skain Hansen 

ES Vindølas TT-Phia 2, Per H Brannsten/Frank Robert Brekke 

ES Royaluras N-Nick, Hans-Jørgen Johansen 

SV Tareskogens Rogg, Nina Rossen 

ES Jøldalens The One, Jan Terje Bårseth 

IS Einunndalens B-Abby, Hege Mandal/Hans-Jørgen Johansen 

IS Norrlands Guidens Mammut, Niklas Sundberg 

ES Storbakken`s Id Varg, Håvard Lutdal 

GS Gullura`s Rappo, Eskild Bothner 

ES Bergrosas Blue Wonderful, Jan Terje Bårseth 

B Rypkleppen`s C Ninja, Tommy Susegg Aune - trukket pga skade. 

 

Dommere: Terje Indset og Roy Allan Skaret 

Dommerelev: Kurt Høvik 

 

 

1.Runde 15.min: (Forklaringer på forkortelser: FMR- Fuglearbeid med reis, FUR - Fuglearbeid uten 

reis, TS - Tom stand, Stand U - stand utenfor jaktbart hold, Sl - Slått på fugl) 



1.Slipp B Vidda - ES Sophie 

I motvind på lettløpt føre starter begge hundene ut i meget stor fart og høy intensitet. Sophie tar 

føringen og revierer flott foran oss, Vidda slår seg litt bakover og ned mot en liten bekkedal. Vi ser 

Sophie i stand. Hun avanserer til ny stand mot en liten grankragg. Hun reiser kontrollert og presist en 

rypeflokk på syv, åtte ryper. Utreder erfarent og apporterer utlagt rype på en særdeles glad og 

lykkelig måte. Sophie over Vidda. 

Rangering: Sophie FMR, Vidda slått. 

 

2.Slipp ES Xavier - ES Fanta 

Xavier tar føringen i slippet som går i et litt uoversiktlig og kulete terreng Fanta kommer litt på 

etterskudd. Vi ser Fanta trekke an og feste stand. Justerer seg til ny stand og dette går etter hvert 

over til å bli en sekundering på Xavier som står litt lenger frem og opp i terrenget. Xavier går villig på 

uten resultat. Etter at begge hundene er ferdige med denne situasjonen modererer Fanta seg så mye 

søksmessig at hun utgår. Xavier over Fanta. 

Rangering: Sophie FMR, Xavier TS, Vidda slått. 

 

3.Slipp ES Phia - ES Nick 

Nick tar føringen mot Phia som sliter litt med å komme seg i gang. Utover slippet i motvind og litt 

kuppert terreng jakter begge bra. Nick kommer litt bort og finnes senere i stand med Phia 

sekunderende et stykke bak. Når fører av Nick kommer til letter to ryper presist foran Nick som er 

komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent. Nick over Phia. 

Rangering: Sophie FMR, Nick FUR, Xavier TS, Vidda sl, Phia sl. 

 

4.Slipp SV Rogg - ES The One 

Like etter slipp dreier vi retning og får nå medvind utover noe flater og hauger. Etter en liten stund 

kommer The One bort for oss, mens Rogg jakter glimrende i medvinden. Til tross for iherdig leting 

finnes ikke The One i området, mens Rogg jakter glimrende slippet igjennom. 

Rogg over The One som utgår. 

Rangering: Sophie FMR, Nick FUR, Rogg, Xavier TS, Vidda sl, Phia sl. 

 

5.Slipp IS Abby - IS Mammut 

Vi har nå kommet ned til et område der det er en åpen bekk/elv og vi snur da nesen innover i 

terrenget igjen - mot vinden. Mammut tar straks føringen i slippet og jakter med bedre fart og 

intensitet. Mammut glir inn i en stand mot noen busker ute på en ganske åpen myr. Justerer seg litt 

og rype letter presist foran Mammut. Det skytes, men vi er ikke på jaktbart hold. Senere fester 

Mammut en ny stand litt lenger fremme i terrenget. Går villig på i etapper uten å presentere fugl. 

Hundene slippes på igjen på likt og litt lenger fremme tar Mammut på ny stand. Justerer seg til ny 

stand og når fører kommer til letter rype presist foran Mammut som er komplett rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder og apporterer fin. Mammut over Abby som utgår. 

Rangering: Sophie FMR, Nick FUR, Mammut FUR, Stand U, TS, Rogg, Xavier TS, Vidda sl, Phia sl. 

 

6.Slipp ES Varg - GS Rappo 

Nå begynner det å blåse mer og vi er også på ett område med litt tyngre føre. Varg tar føringen i 

slippet og jakter meget bra på vinden som vi nå får fra siden i det vi tar oss litt opp i terrenget. Rappo 

jakter også meget bra, men er litt på etterskudd i starten. Det blir litt kulete og uoversiktlig. Men 



Varg kommer inn og fester stand like bortenfor oss. Fører kommer til og Varg går på uten resultat. 

Rappo blir litt borte på slutten av slippet, men kommer inn. Varg over Rappo. 

Rangering: Sophie FMR, Nick FUR, Mammut FUR, Stand U, TS, Rogg, Xavier TS, Varg TS, Rappo, Vidda 

sl, Phia sl. 

 

7.Slipp ES Blue - B Vidda 

Vidda er ute i sitt andre slipp. Nå blåser det virkelig friskt - og med en sur vind. Resten av partiet sklir 

ned med Vindlibua - en åpen hytte - og fyrer opp til lunch der: 

Blue tar føringen i slippet og jakter meget bra. Vi ser Blue i en avanse foran oss. Det ender opp i en 

stand mot en liten kant. Hun går noe forsiktig på i flere etapper uten å presentere fugl. Senere slår 

Blue seg langt ned i vinden og fester stand langt ute på en myrkant. Når fører kommer til letter ryper 

presist foran Blue som er helt rolig i oppflukt og skudd. Hun utreder og apporterer flott. Blue over 

Vidda som nå er slått to ganger og utgår. 

 

Rangering etter 1.runde: Sophie FMR, Nick FUR, Mammut FUR, Stand U, TS, Blue FUR, TS, Rogg, 

Xavier TS, Varg TS, Rappo, Vidda sl, Phia sl. 

 

8.Slipp ES Sophie - ES Xavier 

Nå er vinden virkelig sterk med en god del snøfokk i tillegg. Sophie tar straks føringen, drar seg over 

en kant og blir der. Fører drar opp og melder stand. Når han kommer til letter rypeflokk presist foran 

Sophie som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Hun jutreder erfarent. Vi får med oss hundene 

nedover og Sophie jakter glimrende både på motvinden og når vi snur over på medvinden. Xavier 

moderer søket sitt en del og utgår. Sophie over Xavier. 

Rangering: Sophie FMR, FUR 

 

Nå samler vi oss i den lune og varme hytta og tar en lengre lunch der for å se om vinden løyer noe. 

Etter en stund virker det litt roligere, men vi setter "nesa" hjemover og med vinden i ryggen i ett 

høydedrag over der vi kom inn i terrenget. 

 

9.Slipp SV Rogg - ES Phia 

Begge bruker litt tid på å komme skikkelig i gang etter lunchen, men jakter etter hvert meget bra 

begge to. Rogg fører slippet mot slutten, mens Phia er litt mindre forutsigbar i medvinden. Rogg over 

Phia. 

Rangering: Sophie FMR, FUR, Rogg, Phia Sl. 

 

10.Slipp ES Nick - IS Mammut 

I sterk medvind og kupert terreng er det Mammut som viser seg mest for oss. Han finnes i stand 

foran oss, justerer seg til ny stand og rype letter presist foran Mammut som er helt rolig i oppflukt og 

skudd. Utreder greit. 

Like etterpå ser vi Mammut gli inn i en ny stand, når vi kommer frem dit ser vi Nick stå i samme 

retningen bak en liten haug. Begge får beskjed om å gå på - men det er ingen fugl der. Nick blir litt 

åpen på slutten av slippet. Mammut over Nick. 

Rangering: Sophie FMR, FUR, Mammut 2xFUR, Stand U, 2xTS, Nick FUR, TS, Sl, Rogg, Phia Sl. 

 



11.Slipp ES Varg - ES Blue (7,5 min) 

Begge hundene jakter meget godt i sterk og kald side/medvind. Blue fører slippet på noe høyere 

intensitet. Blue over Varg. 

 

12.Slipp ES Varg - GS Rappo (7,5 min) 

Begge hundene trøkker til og får med seg enormt med terreng i side-medvind. Varg fører slippet på 

noe bedre reviering. 

 

13.Slipp GS Rappo - ES Blue (7,5 min) 

Rappo jakter nå glimrende  og fører slippet mot Blue som også jakter meget godt. Hundene får med 

seg veldig mye terreng og det er nesten vanskelig å kalle dem inn i den sterke vinden. Men til tross 

for at de går stort så holder de god kontakt. Rappo over Blue. 

Rangering etter to runder: Sophie FMR, FUR, Mammut 2xFUR, Stand U, 2xTS, Blue FUR, TS, Nick FUR, 

TS, Sl, Rogg, Rappo, Varg TS, Phia Sl. 

 

Ettersom vinden bare blir sterkere og sterkere velger vi å avslutte etter to runder og premielisten ble 

da som følger: 

 

1.VK m/CK ES Bjønnålias Sophie, Svein Sellie/Ketil Arntsen 

2.VK IS Norrlands Guidens Mammut, Niklas Sundberg 

3.VK ES Bergrosas Blue Wonderful, Jan Terje Bårseth 

4.VK ES Royaluras N-Nick, Hans-Jørgen Johansen 

 

Vi takker for oppdraget og for en flott dag i et noe vindfullt fjell. 

Terje Indset og Roy Allan Skaret 

 

 



Ketil Arntsen med ES Bjønnålias Sophie - 1.VK m/CK 

 

 

BILDE: De premierte og finaledommerne etter Rypeprøvens finale på vinterens første prøvehelg. Fra 

venstre: Dommer Terje Indset, Hans-Jørgen Johansen og Royaluras N-Nick 4.VK, Jan Terje Bårseth og 

Bergrosas Blue Wonderful 3.VK, Niklas Sundberg og Norrlands Guidens Mammut 2.VK, Ketil Arntsen 

og Bjønnålias Sophie 1.VK m/CK, dommer Roy Allan Skaret og dommerelev Kurt Høvik. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


