
VK-finale Tolgaprøven 7. april 2019 
 
Terreng:  
Langsjølia Sør 
 
Dommere:  
Per Arne Kjelsberg og Morten Risstad 
 
Værhold:  
Sterk vind og snøføyk innledningsvis. Dette bedret seg etter lunsj, sola kom fram og rypene ble mer 
samarbeidsvillige. 
 
Deltakere: 
B Kvikksteps B-Zanto (Teksum, Jørn Arvid) 
IS Myrkvevens Quattro (Olsen, Jørn Lunn) 
GS Rørosviddas Cera F (Holden, Pål M) 
IS Bjerkaasens BES Full Fokus (Thanem, Jørgen Erik) 
IS Imingens Pr Pippi (Taksgaard, Tor) 
IS Topdalens Bella Donna (Karlsen, Linda) 
P Troll-leikens Suzi Quatro (Løvseth, Odd) 
IS Bålholmens EE Era (Pabsdorff, Jon-Amund) 
IS Bjerkaasens Bk-Triac (Bjerke, Asgeir) 
ES Jøldalens The One (Bårseth, Jan Terje) 
IS Topdalens Ta To II (Taksgaard, Tor) 
P Borgefons Pp Vilgot (Ashtari, Omid) 
GS Femundhunds Sensi (Østmo, Knut) 
 
FMR: fuglearbeid med reis 
FUR: fuglearbeid uten reis 
SJ: sjanse 
SLP: slått på fugl 
TS: tomstand 
 
  



 
1. runde 

 
1. slipp: Zanto – Quattro 
Zanto tar straks føringen på bedre system og fremdrift. Quattro mangler plan, men holder klassenivå. 
Mot slutten av slippet letter rype i området hvor hundene befinner seg. 
 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
 
 
2. slipp: Blue – Cera 
Blue jakter glimrende og fører slippet på bedre søksformat og reviering. Begge hundene markerer i 
samme område. Cera fester stand litt lengre fram i terrenget, reiser kontrollert og presist rype, rolig i 
oppflukt og skudd. Cera utreder erfarent, men må på settes på to ganger før hun vil apportere utlagt 
rype, som dessuten slippes ned på vei inn. Senere tar hundene stand side om side, går villig på uten å 
presentere fugl. Cera over Blue. 
 
Cera (FMR, minus på apport, TS) 
Zanto (SJ)  
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
 
3. slipp: Pippi - Fokus 
Pippi går utmerket og tar umiddelbart føringen foran Fokus, som innledningsvis er noe opptatt av 
makker. Fokus slipper fokus på makker i grevens tid og kommer seg ut i et jaktbart søk som holder 
klassenivå. Pippi tar stand langt ute i sterk sidevind. Når fører kommer til går Pippi fram på ordre, 
uten å presentere fugl. Pippi over Fokus 
 
Cera (FMR, minus på apport, TS) 
Pippi (TS) 
Fokus 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
 
4. slipp: Suzi – Bella 
Suzi drar seg ut av anvist terreng, til tross for førers iherdige snuforsøk. Bella viser oss ikke 
tilstrekkelig søksformat og intensitet og må dermed avsluttes. Begge utgår. 
 
Cera (FMR, minus på apport, TS) 
Pippi (TS) 
Fokus 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
 
 
 



 
5. slipp: Era – Triac 
To glimrende søkere som får enormt med terreng med seg i god kontakt. Triac settes over på grunn 
av noe bedre terrengdekning. Ryper letter der hundene befinner seg. Triac over Era. 
 
Cera (FMR, minus på apport, TS)  
Pippi (TS) 
Fokus 
Triac (SJ) 
Era (SJ) 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
6. slipp: One – Ta To 
Begge går stort i åpent terreng og får mye terreng med seg. One blir tidvis noe åpen, Ta To settes 
over på bedre plan. Ta To over One. 
 
Cera (FMR, minus på apport, TS)  
Pippi (TS) 
Fokus 
Ta To 
One 
Triac (SJ) 
Era (SJ) 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
7. slipp: Sensi – Vilgot 
Sensi jakter glimrende i medvind og fører slippet klart foran Vilgot, som blir ensidig og til dels 
småskåren i sitt søksopplegg. Sensi tar stand langt ute. Mens fører er på vei fram, letter stor 
rypeflokk utenfor jaktbart hold for Sensi. Sensi holder standen, og når fører nærmer seg letter rype 
presist foran Sensi, som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer korrekt. 
Sensi over Vilgot, som utgår. 
 
Rangering etter 1. runde: 
Sensi (FUR) 
Cera (FMR, minus på apport, TS)  
Pippi (TS) 
Ta To 
One 
Fokus 
Triac (SJ) 
Era (SJ) 
Zanto (SJ) 
Quattro (SJ) 
Blue (SLP, TS) 
 
Utgår: Suzi, Bella, Vilgot 
  



2. runde 
 
Vi har nå trukket lavere ned i terrenget, der vinden tar litt mindre. 
 
8. slipp: Zanto - Blue 
Begge starter friskt. Innledningsvis tar Blue føringen på bedre plan, men blir borte kort tid etter slipp 
og kommer tilbake først helt mot slutten av slippet. Zanto over Blue, som utgår. 
 
Zanto (SJ) 
 
 
9. slipp: Quattro – Cera 
Innledningsvis blir hundene noe rettlinjet, drar seg langt fram i bjørkeskog og blir borte. Cera 
kommer etter kort tid tilbake og jakter fornuftig foran fører. Senere finnes begge hundene i stand, 
Cera noe bak og tilside for Quattro. Begge hundene reiser på kommando villig og presist ryper. 
Quattro er komplett rolig, men Cera blir for urolig. Quattro utreder og apporterer ok. Quattro over 
Cera, som utgår. 
 
Quattro (FMR, SJ) 
Zanto (SJ) 
 
 
10. slipp: Era – Fokus 
Fokus kontrollerer makker og avsluttes etter kort tid. Era over Fokus, som utgår. 
 
 
11. slipp: Era – Pippi 
Begge jakter utmerket i motvind og veksler om føringen. Pippi støkker rype og respekterer 
momentant. Rype letter i umiddelbar nærhet av Pippi, uten at hun lar seg provosere av det. Pippi 
legger seg ut i nytt søk. Samtidig er Era borte, og finnes etter kort tids leting i stand av fører. Era 
reiser på ordre kontrollert og presist rype, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Era 
over Pippi. 
 
Quattro (FMR, SJ) 
Era (FMR, SJx2) 
Zanto (SJ) 
Pippi (SLP, SJ, TS) 
 
 
12. slipp: One – Triac 
Begge hundene går glimrende i motvind. Kort tid etter slipp fester One stand på nyslått fugl, Triac 
sekunderer spontant like bak. Når fører kommer til letter rype presist foran One, som er rolig i 
oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Senere tar begge hundene stand samtidig foran et 
bjørkekjerr, rype letter presist foran og begge er rolige i oppflukt og skudd. Begge utreder erfarent, 
Triac apporterer greit. Hundene slippes på og One glir inn i stand. Avanserer etappevis framover, 
uten resultat. Mot slutten av slippet tar hundene stand på hver sin kant. One kan ikke presentere 
fugl. Triac justerer seg til ny stand, reiser kontrollert rype og er rolig i oppflukt og skudd, utreder ok. 
Triac over One. 
  



 
One (FUR x2, SLP, TSx2) 
Triac (FMR, FUR, SLP, SJ) 
Quattro (FMR, SJ) 
Era (FMR, SJx2) 
Zanto (SJ) 
Pippi (SLP, SJ, TS) 
 
 
13. slipp: Sensi – Ta To 
Begge jakter prima i motvind. Ta To har noe bedre fremdrift, får vitring og trekker an fram til fast 
stand. Reiser villig og presist ryper, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Sensi har 
stand uten resultat. Ta To over Sensi. 
 
 
Etter to runder der alle gjenværende hunder har hatt sjanse på fugl, står vi igjen med følgende 
resultatliste: 
 
1. VK finale / CACIT: IS Topdalens Ta To II (Taksgaard, Tor) 
2. VK finale: GS Femundhunds Sensi (Østmo, Knut) 
3. VK finale: ES Jøldalens The One (Bårseth, Jan Terje) 
4. VK finale: IS Bjerkaasens Bk-Triac (Bjerke, Asgeir) 
5. VK finale: IS Myrkvevens Quattro (Olsen, Jørn Lunn) 
6. VK finale: IS Bålholmens EE Era (Pabsdorff, Jon-Amund) 
 
Vi takker Østerdal Fuglehundklubb for anledningen til å dømme årets finale og deltakerne for 
sportslig føring og en hyggelig dag i fjellet. 
 
Per Arne Kjelsberg og Morten Risstad 


