
Dreiebok Filefjellprøven VK finale 24/3-2019 
 

Arrangør: Vestlandske Fuglehundklubb 
Terreng: Smedalen 

Dommere: Øystein Utne og Odd Harald Sørbøen 
Vær og føreforhold: God vind fra nordvest, delvis skyet med temperatur rundt null. Til dels krevende 

underlag med nysnø etter det kraftige uværet i går. Vi kan innstille til Cacit og res. Cacit i dag. 
 
Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 2 kvalifiseringsparti på fredag. 

 

1 IS Kongsvoldrypas Guinness /NO55078/13  E/F Askvik, Trond Inge 

2 IS Tunge Teigen's Cfo Indy /NO51278/13   E/F Nyhus, Vidar  

3 IS Red Garlic's Daim / SE13417/2015    E/F Olstad, Øyvind  

4 KV Balto / NO38256/13     E/F Larssen, Aksel Mowatt  

5 ES Heegårds Tjep / DK19049/2014    E/F Sørensen, Steen Blach  

6 B  Tinderypen's AH Anila / NO36760/12   E/F Klingsheim, Arne  

7 ES Slottvidda's I M Kaos / NO54020/14   E/Sjurseth, Siri Kulberg F/ Sjurseth, Bjørn 

8 B Reisavannet's Zr-zelica /NO45559/11  E/F Skrøppa, Jan Bjarte (møtte ikke) 

9 P Høytjønna's Ajax / NO43157/16    E/F Nordnæs, Hans  

10 ES Veslebotnen's Malin / NO46017/11   E/Johnsen, Øystein F/ Borcherding, Andreas 

11 ES Tiurfoten's Why Me / NO58561/12   E/F Hetlevik, Anders Eide  

12 KV Skåtfjellets Bzt Tella / NO52654/14   E/F Lilletvedt, Tom  

13 IS Kongsvoldrypas Nala / NO30429/12   E/F Askvik, Trond Inge  

14 ES Moltemyras Lydia / NO32249/17    E/F Paulshus, Tore  

15 B Tinderypen's Minnie / NO44100/14   E/F Klingsheim, Arne  

16 ES Bra Kar Av Skåpleinun / NO32226/14   E/Bruflot, Wenke-Nina F/ Dag Inge Bruflot 

 

 

 

Vi starter i et åpent område med interessante bjørkekruller og spredt vegetasjon. Første runde blir på 15 min. 



Slipp 1. IS Guinness – IS Indy. Begge åpner i høy fart og legger seg på den sterke sidevinden. Indy har 
systematisk terrengdekning i god kontakt med fører. Guinness må styres noe, men jakter også meget godt. 
Indy trekker an til stilfull stand noe foran i terrenget. Guinness kommer til og sekunderer først for så å sige 
opp mot Indy på tross av førers tilrop. Ryper letter og Indy forfølger friskt. Begge utgår.  
 
Slipp 2. IS Daim – KV Balto: To hunder som jakter stort, systematisk og erfarent. Dekker terrenget i store 
slag med effektiv bruk av vinden i godt samarbeid med førere. Balto blir litt ensidig på slutten av slippet og 
Daim vinner. Daim over Balto. 
 
Slipp 3. ES Tjep – B Anila. Anila tar umiddelbart føringen. Hun drar seg opp i terrenget og tar stand, går fram 
i etapper og løser til slutt ut. Anila jakter deretter konsentrert, men noe ensidig. Tjep bruker lang tid i samme 
område med flere «stilfulle» stander som han løser ut av på førers tilrop. Han blir ineffektiv og kommer seg 
ikke ut i et søk som forlanges i denne konkurransen og avsluttes. Anila har tid til gode og rangeres ikke inn. 
 
Slipp 4: ES Kaos – P Ajax: Begge starter forrykende og legger opp til et stort søk som etter hvert blir noe 
åpent. Kaos tar stand langt ute, rype letter presist foran Kaos før vi er på jaktbart hold og Kaos er rolig. 
Senere sees Ajax i intens stilfull stand. Når fører er på vei opp går Ajax selvstendig på, ryper letter og Ajax er 
rolig. Han har ødelagt en jaktbar situasjon og utgår. 
 
Rangering: ES Kaos FA utenfor jaktbart hold, tap på fugl. IS Daim, KV Balto. 
 
Slipp 4. ES Malin – ES Why Me. Vi kommer nå inn på et 
lavere nivå i terrenget med spredt vegetasjon og noe 
mer arbeidskrevende underlag. Hundene jakter 
energisk i starten og får med seg terrenget med god 
bruk av vinden. Malin tar stand, går på uten å 
presentere fugl. Det er mye rypespor i området og 
Malin har en del markeringer og blir dermed ineffektiv. 
Why Me dekker terrenget godt og holder nødvendig 
nivå. Det letter ryper foran begge hundene som 
respekterer. Why Me over Malin som utgår. 
 
Slipp 5. KV Tella – IS Nala. Det er 
nå en tett bjørkeli på høyre side. 
Begge hundene trosser tungt 
føre og jakter meget godt og 
systematisk. Tella blir noe ute av 
syne i bjørkelia, men kommer 
igjen der vi forventer. Nala tar 
stand, reiser presist ryper og er 
rolig i oppflukt og skudd, utreder 
og apporterer korrekt. Mot 
slutten av slippet sees Tella 
trekke an til elegant stand noe 
foran i terrenget. Justerer seg et par ganger mens fører er på vei opp. Ryper letter presist foran Tella som er 
rolig i oppflukt og skudd, men dette skjer utenfor jaktbart hold.  
 
Rangering: IS Nala FA m/reis, tap på fugl, KV Tella FA utenfor jaktbart hold, tap på fugl, ES Kaos FA utenfor 
jaktbart hold, tap på fugl. IS Daim, KV Balto, ES Why Me sjanse. 
 
 



 
Slipp 6. ES Lydia – B Minnie. Lydia tar umiddelbart føringen og jakter konsentrert og systematisk. Minnie er 
en biotopjeger som liker seg best i kantene av vegetasjonen og klarer ikke å vise nødvendig format og 
intensitet. Hun avsluttes og B Anila som har tid til gode settes på. Lydia ligger over Anila på bedre 
terrengdekning og større format. Det kommer rypeflokk fra området hundene befinner seg uten at det kan 
bedømmes. Lydia over Anila.  
 
Slipp 7: ES Bra Kar – IS Daim (hennes runde 2). Terrenget åpner seg, vi har nå spredt vegetasjon og til dels 
åpne flater. Hundene åpner i høy fart og jakter energisk med stort format og systematisk søksopplegg i 
motvind. Daim har klart føringen og jakter glimrende i starten, men blir noe åpen mot slutten av slippet. Bra 
Kar tar stand, går på uten å presentere fugl. Han blir noe forsiktig og ukonsentrert etter dette, men holder 
akkurat nivået vi forlanger. Daim over Bra Kar. 

Rangering etter runde 1: IS Nala FA m/reis, tap på fugl, KV Tella FA utenfor 
jaktbart hold, tap på fugl, ES Kaos FA utenfor jaktbart hold, tap på fugl. IS Daim, 
KV Balto, ES Lydia, B Anila tomstand, ES Bra Kar tomstand, ES Why Me sjanse. 

Disse er ute: IS Indy, IS Guinness, ES Tjep, P Ajax, ES Malin, B Minnie. 

Oppsett til runde 2, slipptid 15 min:  

KV Balto – ES Kaos 
B Anila – ES Why Me 
KV Tella – ES Lydia 
IS Nala – ES Bra Kar. 
 
 
Runde 2:  
Slipp 8: KV Balto – ES Kaos. Vi jakter nå i en slak 
skråli med renner og områder med til dels tett 
vegetasjon. Her må det være ryper!! Hundene 
blir borte i starten av slippet og førerne har det 
travelt og presser hundene framover. 
Terrengdekningen blir derfor noe åpen. Balto 
har best system på søksopplegget og vinner 
slippet. Det er en mulighet på fugl som letter i 
anvist terreng. 
 



Rangering ES Kaos FA utenfor jaktbart hold, tap på fugl, sjanse. IS Daim, KV Balto sjanse. 
 
Slipp 9 B Anila – ES Why Me. Disse to samarbeider om å dekke terrenget da de tar hver sin side av 
marsjretningen. Anila jakter energisk, men får ikke den terrengdekningen vi forlanger selv om fører «hjelper 
til». Why Me har et noe ustrukturert søksopplegg i tillegg til å være ensidig. Hun tar stand noe fram i 
terrenget. Ryper letter presist foran Why Me før vi er på jaktbart hold og Why Me forfølger. Begge utgår.  
 
Slipp 10: KV Tella – ES Lydia. Begge jakter glimrende og intenst i dette slippet, - stort format og forutsigbar 
terrengdekning. Lydia har kommandoen i starten og Tella overtar etter hvert. Det er to sjanser på fugl i dette 
slippet dermed har Tella totalt for mange minus til å kunne fortsette konkurransen. Lydia over Tella som 
utgår. 
 
Slipp 11: IS Nala – ES Bra Kar. Det jaktes i et meget spennende, 
småkupert område. Bra Kar tar føringen og dekker terrenget i 
store slag, han har en stand uten resultat. Nala åpner friskt, 
men mister etter hvert motivasjonen og sliter med å holde 
nødvendig nivå. Bra Kar støkker ryper og respekterer. Like etter 
finnes han i stand. Ryper letter presist foran når fører kommer 
til og Bra Kar er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer korrekt. Bra Kar over Nala som nå har for mange 
minus og utgår. 
 
Rangering etter runde 2: ES Bra Kar, FA uten reis, sjanse, to 
tomstander. ES Kaos FA utenfor jaktbart hold, tap på fugl, sjanse.  
IS Daim noe åpen i søksopplegget, KV Balto sjanse. IS Daim, KV Balto sjanse, ES Lydia 2 sjanser. 
 
Disse er ute etter runde 2: B Anila, ES Why Me, KV Tella, IS Nala. 
 
Oppsett til runde 3, slipptid 15 min:  
IS Daim – ES Kaos 
KV Balto – ES Bra Kar – ES Lydia. 
 
 
Slipp 12: IS Daim – ES Kaos. Vi har nå snudd og fått til 
dels medvind/sidevind og en noe uoversiktelig 
bjørkeli. Begge hundene drar kraftig til fra start og 
førerne henger på. Daim jakter stort, men systematisk, 
Kaos er noe vanskelig «å lese» i dette slippet. Det 
meldes stand på Daim. Vi klarer ikke å se Daim i stand, 
men det kommer ryper opp langt nede i terrenget der 
også Daim etter hvert viser seg. Mot slutten av slippet 
tar Daim stilfull stand. Når fører kommer til reiser 
Daim villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder ok, men apporterer slurvete. Daim 
over Kaos som utgår. 
 
 
Slipp 13: KV Balto - ES Bra Kar – ES Lydia. Bra Kar og Balto åpner og Balto tar umiddelbart føringen og jakter 
energisk og konsentrert. Bra Kar derimot mister inspirasjonen og stopper mer eller mindre opp og utgår. ES 
Lydia settes på. Hun jakter energisk og forutsigbart slik som hun har gjort i hele dag. Lydia og Balto veksler 
om føringen og settes likt.   



 
 

Dermed er dagens VK finale over og vi har en verdig vinner av Filefjellprøven 2019. 

 
1VK finale til IS Red Garlic's Daim / SE13417/2015 eier og fører Øyvind Olstad.  
En «jaktmaskin» som er konsentrert om oppgaven, systematisk og har et flott fuglearbeid. Hun 
blir til tider litt åpen, har en sjanse på fugl og en slurvete apport som gjør at vi ikke tildeler Cacit i 
dag. 
 
 
 
 

 
 
 
Øystein Utne og Odd Harald Sørbøen takker for en flott opplevelse i et område jevnt og godt besatt med fugl. 

Mange takk til sporty deltakere, flotte og arbeidsvillige hunder og til prøveledelsen for et flott minne i 
«jaktminneboka». 

 

 


