
Finale NM Vinter 31.mars 2019 
Terreng: Lovika 

Arrangør: Harstad og Vesterålen FHK 
Dommere: Frank Gunnar Bjørn og Terje Tvedt 

 
Etter dager med mildt sagt mye vær og vind, så dette ut til å bli en flott dag. Lettskyet og 
rolige vindforhold fikk smilet frem hos deltakerne. Skiføret og underlaget for hundene var 
det heller ikke noe å utsette på. Lovika viste seg frem på en flott og innbydende måte. 
 
Følgende hadde kvalifisert seg til finalen: 
B Reisavannets Ja-kaos   Jan Erik Jensen 
ES Fieldsetters Sweet Sue  Thomas Engh 
B Orreskogens E-lisa   Anders Ellefsen 
ES Knutsvollens Hi-tex   Ingvar Rødsjø 
ES Seterfjellets Calli   Rune Hansen 
ES Turbekkens Bianca   Ivar Rødsjø  
IS Norrlands Guidens Storeulv  Tom Johansen 
IS Tjikkom av Miessevarri  Ronny Jørgensen 
IS US Hotbabe    Jan-Erik Ramsvik 
ES Ryghåsens Maya   Dagfin Fagermo 
P Rokkomborres A Bine   Terje Steinsund 
GS Gulluras Rappo   Eskild Bothner 
IS  US Tixi     Andreas Bjørn 
ES Hågakollens Rock´n Roll  Dan Karlsen Wang 
P Ørntuas Primus   Frode Aunan 
B Ismenningens B-caza   Brian Johan Herje 
P Ørntuas Juni    Rune Hoholm 
ES Neverbuas TR Ona   Ståle Morten Bjørnvik 

 



1. runde, 15 minutter 
 
1.slipp,  B Ja-kaos mot ES Sweet Sue 
Sue tar umiddelbart føringen i slippet og jakter meget fornuftig mot Kaos som slår 
tilbake i terrenget i starten. Senere blir Kaos meget åpen og ensidig. Sue slår ned i et 
bekkefar, støkker rype og blir for urolig i situasjonen. 
Begge utgår. 
 
2.slipp, B Lisa mot ES Hi-Tex 
Begge viser fra start at de ønsker å sette preg på dagens finale. Stor fart og høy 
intensitet preger begge hundene, de revierer meget godt. Finnes etter kort stund i 
felles stand, begge går villig frem på ordre uten å presentere fugl. Senere tar Hi-Tex 
føringen på bedre dybde i slagene, begge revierer glimrende. Igjen finnes Hi-tex i 
stand, dessverre også denne gangen uten resultat. 
Lisa over Hi-Tex 
 
Rangering: 
1. B Lisa   1 ts 
2. ES Hi-Tex  2 ts 
 
3.slipp, ES Calli mot ES Bianca 
Calli tar føringen og revierer glimrende mot Bianca som også går meget godt. Stand 
på Bianca som effektivt løses ut. Senere overtar Bianca føringen i slippet, hun dekker 
nå terrenget utmerket både i bredde og dybde. Calli har gjentagende tomstander og 
utgår. 
Bianca har tid tilgode, og rangeres ikke inn nå. 
 
4.slipp, IS Storeulv mot IS Tjikkom 
Tjikkom fører slippet fra starten av, går meget godt i den vekslende biotopen mot 
Storeulv som ikke ligger langt etter. Tjikkom slår ned mot bjørkekratt i kanten av 
vannet, støkker rype og er rolig. Senere stand på Tjikkom, går villig frem på ordre og 
reiser kontrollert ryper, er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer som seg 
hør og bør. Etter kort tid er det ny stand på Tjikkom, dessverre letter ryper utenfor 
jaktbart hold og situasjonen kan ikke godkjennes. Samtidig meldes det stand på 
Storeulv. Han går villig frem på ordre, men kan ikke presentere fugl. 
Storeulv har hatt sine sjanser, og utgår. Tjikkom videre. 
 

 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. B Lisa   1 ts 
3. ES Hi-Tex  2 ts 

 
5.slipp,  IS Hotbabe mot ES Maya 
Hotbabe tar straks føringen, har meget god dybde i slagene, men blir noe ensidig. 
Maya sliter fra starten av, og har i dag problemer med å vise oss et premieringsverdig 
søk. 
Maya utgår. 
 



Bianca har tid tilgode, og settes på. 
Bianca tar umiddelbart føringen, og revierer glimrende i det åpne terrenget mot 
Hotbabe som også holder klassenivå, men blir liggende bak Bianca i terrenget. 
Bianca over Hotbabe. 
 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. ES Bianca 
3. B Lisa   1 ts 
4. IS Hotbabe 
5. ES Hi-Tex  2 ts 

  
6.slipp, GS Rappo mot P Bine 
Kort etter slipp forsvinner Rappo i tett bjørkekjerr. Vi observerer at ryper kommer fra 
området umiddelbart etter at Rappo går inn. Senere kommer det mer fugl fra samme 
område. Bine fører nå slippet, og revierer utmerket i åpent terreng. Slår ned i 
bekkefar, og sees i stand. Mens fører er på vei opp til Bine tar hun selvstendig opp 
fugl, og er rolig. 
Begge utgår. 
 

 7.slipp,  IS Tixi mot ES Rock´n Roll 
Tixi tar umiddelbart føringen, og revierer det åpne terrenget meget fornuftig mot 
Rock´n Roll som også ønsker å være med, men blir noe åpen. Senere går begge meget 
godt, Tixi sees i stand langt ute mellom noen store steiner, på vei opp til Tixi ser vi 
Rock´n Roll i stand noe til venstre for Tixi. Begge løser ut når førere nærmer seg. 
Tixi over Rock´n Roll 

  
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. ES Bianca 
3. B Lisa   1 ts 
4. IS Tixi  1 ts 
5. ES Rock´n Roll 1 ts 
6. IS Hotbabe 
7. ES Hi-Tex  2 ts 

  
8.slipp,  P Primus mot B Caza 
Primus tar straks føringen, revierer det åpne terrenget meget godt både i bredde og 
dybde mot Caza som i starten heftes av flere markeringer som den bruker noe tid på, 
og derfor blir liggende bak Primus i terrenget. Vi ser Primus viser interesse for et 
bjørkekratt langt ute, men han ordner greit opp i dette. Senere stand på Primus, på 
ordre går han villig frem og reiser rype villig og presis, er helt rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder og apporterer erfarent. 
Primus over Caza 

 
 
 
 
 



Rangering: 
1. P Primus   fmr 
2. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
3. ES Bianca 
4. B Lisa   1 ts 
5. IS Tixi  1 ts 
6. ES Rock´n Roll 1 ts 
7. IS Hotbabe 
8. ES Hi-Tex  2 ts 
9. B Caza  slått 
 
9.slipp,  P Juni mot ES Ona 
Juni tar umiddelbart føringen, får med seg enormt med terreng både i bredde og 
dybde uten at dette går utover samarbeidet mot Ona som blir veldig variabel i 
starten. Vi ser Ona fester stand langt ute. Når fører kommer til avanserer Ona 
forsiktig til ny stand, dette gjentar seg flere ganger og hun klarer ikke å presentere 
fugl. 
Ona utgår, Juni videre. 
 
Rangering etter 1.runde: 
1. P Primus   fmr 
2. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
3. P Juni 
4. ES Bianca 
5. B Lisa   1 ts 
6. IS Tixi  1 ts 
7. ES Rock´n Roll 1 ts 
8. IS Hotbabe 
9. ES Hi-Tex  2 ts 
10. B Caza  slått 
 
Følgende hunder utgår 
B Ja-kaos, ES Sweet Sue, ES Calli, IS Storeulv, ES Maya, GS Rappo, P Bine, ES Ona 

 
 Oppsett 2. runde: 
 B Lisa mot ES Bianca 
 ES Hi-tex mot IS Tjikkom 
 IS Hotbabe mot IS Tixi 
 ES Rock’n Roll mot P Primus 
 B Caza mot P Juni 
 

Så var vi tilbake i hverdagen. Mens deltakerne hadde satt seg godt til rette for å nyte 
dagens lunsj, fant værgudene ut at det skulle de ikke ha noe av. Kuling, snø og haggel 
traff oss plutselig midt i tryne, så her var det bare å fortsette. 
 
 
 
 
 



2. Runde, 10 min 
 
10.slipp,  B Lisa mot ES Bianca 
I snø og vind tar Bianca umiddelbart føringen, og revierer meget godt innenfor 
synsfeltet mot Lisa som også går stort og flott, men blir noe borte i perioder. Hun 
dukker imidlertid alltid opp igjen og begge hundene avslutter slippet på en 
fortreffelig måte. 
Bianca over Lisa 
 
Rangering: 
1. ES Bianca 
2. B Lisa               1 ts 
 
11.slipp, ES Hi-tex mot IS Tjikkom 
Begge går på med krummet nakke, stor fart og høy intensitet. Hi-tex har noen 
markeringer som løses greit, og blir noe borte for oss. Dette gjør at han i en periode 
overlater terrenget til Tjikkom. Senere ser vi begge hundene revierer biotopen på en 
glimrende måte. 
Tjikkom over Hi-tex 
 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. ES Bianca 
3. B Lisa   1 ts 
4. ES Hi-Tex  2 ts 

 
12.slipp, IS Tixi mot IS Hotbabe 
Tixi tar umiddelbart føringen i slippet og revierer det anviste terrenget på en 
glimrende måte mot Hotbabe som i starten blir noe ensidig for så å forsvinne. Tixi 
fester stand høyt oppe i bjørkeli, når fører kommer til går Tixi på gjentatte ordrer 
meget forsiktig frem i flere etapper uten å kunne presentere fugl. Hun blir for 
forsiktig i denne situasjonen og utgår. Hotbabe er borte i store deler av slippet, og 
hun lider samme skjebne og utgår. 
 
13.slipp, P Primus mot ES Rock’n Roll 
Begge starter i stor fart og med høy intensitet, de revierer meget godt mens de 
veksler om føringen. Rock’n Roll fester stand, når fører nærmer seg justerer Rock’n 
Roll seg til ny stand. Dette gjentar seg, men han klarer ikke å presentere fugl. Begge 
avslutter flott i det meget åpne terrenget mens vind og snø gjør sitt til at sikten blir 
mildt sagt variabel. 
Primus over Rock’n Roll 
 
Rangering: 
1. P Primus  fmr 
2. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
3. ES Bianca 
4. B Lisa   1 ts 
5. ES Hi-Tex  2 ts 
6. ES Rock’n Roll 2 ts 



 
14.slipp, P Juni mot B Caza 
Begge starter glimrende, de revierer utmerket og får med seg enormt med terreng 
både i bredde og dybde. Caza har noe bedre fremdrift da Juni slår noe tilbake i 
terrenget, og Caza vinner slippet på det. 
Caza over Juni 
 
 
 
Rangering etter 2.runde: 
1. P Primus  fmr 
2. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
3. P Juni 
4. ES Bianca 
5. B Lisa   1 ts 
6. ES Hi-Tex  2 ts 
7. ES Rock’n Roll 2 ts 
8. B Caza  slått 

 
Følgende hunder utgår: 
IS Tixi, IS Hotbabe 
 
Oppsett 3.runde: 
B Lisa mot IS Tjikkom 
ES Hi-tex mot ES Bianca 
ES Rock’n Roll mot B Caza 
P Primus mot P Juni 
 
Vi velger nå å gå med hundene koblet over det åpne terrenget og inn mot bjørkeli 
ved foten av fjell som ligger mer i le for været. Kanskje har rypene valgt å gjøre det 
samme? 
 
 
 
3.runde, 10 min  
 
15.slipp, B Lisa mot IS Tjikkom 
Tjikkom tar umiddelbart føringen, dekker terrenget utmerket både i bredde og dybde 
mot Lisa som velger å prioritere bjørkelien på venstre side. Det er merkbart tyngre i 
denne biotopen, men begge hundene står på til siste slutt. 
Tjikkom over Lisa 
 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. B Lisa   1 ts 

 
 
 
 



16.slipp, ES Hi-tex mot ES Bianca 
Hi-tex tar føringen og i stor fart og med kraftfull aksjon revierer han terrenget 
glimrende mot Bianca som også går meget godt, men blir noe ensidig. Hi-tex fester 
stand langt ute, når fører kommer til går Hi-tex villig på uten å presentere fugl. 
Hi-tex utgår, Bianca videre. 
 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. ES Bianca 
3. B Lisa   1 ts 

 
17.slipp, B Caza mot ES Rock’n Roll 
Rock’n Roll viser at nå er det han som vil mest, revierer meget godt og dekker 
terrenget flott både i bredde og dybde mot Caza som blir noe ensidig men fremdeles 
holder god klasse. 
Rock’n Roll over Caza 
 
Rangering: 
1. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
2. ES Bianca 
3. B Lisa   1 ts 
4. ES Rock’n Roll 2 ts 
5. B Caza  slått 

 
 
18.slipp,  P Primus mot P Juni 
Det er nå blitt tettere vegetasjon og merkbart tyngre, men det ser ikke ut til å hindre 
disse to hundene i å vise seg frem. Med kraftfull aksjon, høy fart og intensitet jakter 
de terrenget på en utmerket måte. Begge gjennomfører slippet slik vi ønsker å se det 
med Juni hakket over på sin ypperlige måte å reviere biotopen på. 
Juni over Primus 
 
 
 
Rangering etter 3.runde: 
1. P Primus  fmr 
2. IS Tjikkom  fmr, sujh, støkk 
3. P Juni 
4. ES Bianca 
5. B Lisa   1 ts 
6. ES Rock’n Roll 2 ts 
7. B Caza  slått 

 
 

  



 
Vi er da ferdige med finale i NM vinter 2019. Vi er fornøyd med å ha gjennomført 3 
runder, selv om værgudene igjen gjorde sitt ypperste for at det ikke skulle gå. Vi har 
ikke sett veldig mye fugl, men heldigvis var det hunder som klarte å finne noen, og 
behandle disse slik vi alle har lært hundene våre.  
Takk til deltakerne som alle viste god sportsånd og støttet hverandre, og på den 
måten bidro til at det ble en fornøyelse og glede å dømme denne finalen. 
 
Vi takker for oss med følgende premieliste: 
 
1.VK m/Cacit og vinner av NM Vinter 2019: P Ørntuas Primus, Frode Aunan 
 
2.VK finale IS Tjikkom av Miessevarri, Ronny Jørgensen 
 
 
 
Frank Gunnar Bjørn og Terje Tvedt 
 
 

 


