
Dreiebok VK Finale NBK’s vinterprøve i Meråker 17. mars 2019 
 
Følgende hadde kvalifisert seg til finalen: 
 
IS Imingens PR Pippi  Tor Taksgaard 
ES Rotåa’s Quick  Krister Stav 
P Jutevatnets Birk  Ivar Ellingsen 
B Tuxivarres Mix  Lars Hasselvold 
IS Topdalen’s Tato II  Tor Taksgaard 
ES Knutsvollens Hi-Tex Ingvar Rødsjø 
ES Nyheimguten’s Xavier Bernt Martin Sandsør 
B Raunakkens Cox  Nils B. Skaar 
ES Storbakken’s ID Varg Håvard Lutdal 
 
 
Dommere: Lars Winum og Ole A. Strømsli 
 
På parkeringa ved Sulsjøen var det så sterk vind og snøfokk at vi dro til Grønnlifjellet hvor 
det var litt mindre vind og snøfokk. 
 
 
15 min slipptid i 1. runde 

 
1.slipp 
IS Pippi – Es Quick 
Begge går meget godt i den sterke vinden. Pippi fører på bedre plan og forutsigbarhet. Pippi 
over Quick 
 
Rangering: Pippi, Quick 
 
2.slipp 
Birk – Mix 
Birk tar føringa og jakter utmerket, Mix jakter også meget godt. Stand på Birk langt ute i bratt 
li. Rype letter før vi er på jaktbart hold og Birk er helt rolig. 
Birk over Mix 
 
Rangering: Birk stand, Pippi, Quick, Mix slått 
 
3.slipp 
Tato – Hi-Tex 
Tato tar straks føringa og jakter meget godt mens Hi-Tex slår seg litt tilbake i terrenget. 
Utover slippet jevner det seg ut. 
Tato over Hi-Tex 
 
Rangering: Birk stand, Tato, Pippi, Hi- Tex, Quick, Mix slått 
 
4.slipp 
Cox – Xavier 
Cox tar straks føringen og jakter meget godt. Xavier trenger noe tid for å komme i gang. Cox 
ses i stand, når fører kommer til reiser Cox på kommando villig og presist ryper og er helt 
rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Senere finnes Cox i stand, går villig 
på uten å presentere fugl. Xavier mangler noe plan i sitt søksopplegg og avsluttes. 
Cox over Xavier som utgår. 
 
Rangering: Cox fmr + stand uten resultat, Birk stand, Tato, Pippi, Hi- Tex, Quick, Mix slått 



5. slipp 
Varg – Pippi (2. runde) 
Pippi tar føringen og jakter meget godt, Varg blir noe åpen og noe borte. Helt på slutten av 
slippet finnes Varg i stand langt ute. Går på gjentatte ordrer forsiktig på til ny stand. Reiser så 
villig og presist ryper og blir for urolig i oppflukt og skudd. Dette skjer så langt ute at vi ikke 
belaster Pippi for dette. 
Pippi over Varg som utgår. 
 
Rangering 1. runde: Cox fmr + stand uten resultat, Birk stand, Tato, Pippi, Hi- Tex, Quick, 
Mix slått. 
Rangering 2. runde: Pippi 
 
 
Oppsett 2. runde 15 min. 
 
Pippi 
Quick 
Birk 
Mix 
Tato 
Hi-Tex 
Cox 
 
 
6.slipp 
Birk – Quick 
De veksler om føringen og begge blir borte. Birk finnes i stand og går villig på uten å 
presentere fugl. Quick ses i søk av og til. 
Birk over Quick som utgår. 
 
Rangering: Birk stand + stand uten resultat, Pippi 
 
7.slipp 
Mix – Tato 
Begge jakter meget god med Tato i føringen på bedre format og plan. 
Tato over Mix 
 
Rangering: Birk stand + stand uten resultat, Tato, Pippi, Mix slått. 
 
8.slipp 
Hi-Tex – Cox 
Begge jakter meget godt i tungt føre med Cox hårfint i føringa på noe bedre plan. På slutte 
av slippet drar Hi-Tex seg langt fram i terrenget og vi ser ryper letter i området hvor Hi-Tex 
befinner seg. 
Cox over Hi-Tex 
 
Rangering 2. runde: Cox fmr + stand uten resultat + liten sjans, Birk stand + stand uten 
resultat, Tato, Pippi, Hi-Tex sjans, Mix slått. 
 
 
 
 
 
 
 



Oppsett 3. runde 10 min 
Pippi 
Birk 
Mix 
Hi-Tex 
Tato 
Cox 
 
9.slipp 
Pippi – Birk 
Birk fører slippet på noe bedre format. Stand på Pippi, går villig på uten å presenter fugl. 
Birk over Pippi 
 
Rangering: Birk stand +stand uten resultat, Pippi stand uten resultat. 
 
10.slipp 
Mix – Hi-Tex 
Hi-Tex fører på noe større format og kontinuitet. 
Hi-Tex over Mix 
 
Rangering: Birk stand +stand uten resultat, Pippi stand uten resultat, Hi-Tex sjans, Mix slått. 
 
11.slipp 
Tato – Cox 
Begge jakter meget godt med Tato hårfint i føringen på litt bedre fremdrift. 
Tato over Cox 
 
 
Rangering: Cox fmr + stand uten resultat + liten sjans, Birk stand +stand uten resultat, Tato, 
Pippi stand uten resultat, Hi-Tex sjans, Mix slått. 
 
 
I det tidvis tøffe været er Breton Raunakkens Cox den soleklare vinneren og tildeles 1. 
VK Finale m/Cacit. 
 
 
 
Vi takker prøveledelsen i NBK for tilliten vi ble vist ved å få dømme finalen. 
 
 
Lars Winum     Ole A. Strømsli 


