
Dreiebok fra finale Mjøsprøven II, 19/10-2019. 
 
Terreng Ener og dommere er Arnfinn Berntsen og Odd Harald Sørbøen. Elev Vidar Molvær. 
Vi kan tildele Cacit og res Cacit i dag. Det er meldt om store nedbørsmengder og litt vind og med 
lavlandsinstruksen i minnet drar vi i gang konkurransen.  
 

 
 
Disse hadde kommet til finale fra 3 partier kvalifiseringsparti på fredag: 
 
1 ES Frankmovangen's Fryd /NO38814/15 e/f Frankmoen, Rune  
2 ES Bergrosas Blue Wonderful /NO46294/16 e/f Bårseth, Jan Terje  
3 P Vestfjorddalens Tex / NO38343/10   e/f Rønnestad, Arthur Charles  
4 IS Rypebua's Cortina Lotus /NO44408/15 e/f Moen, Lene Marie Synnestvedt / Moen, Trygve 
5 ES Bjønnmyra's Murphy`s Kid /NO47486/15 e/f Nordby, Kjetil  
6 IS Imingens IO Bajaz / NO39198/16   e/f Hagen, Kristin  
7 IS Fixi / NO49717/15     e/f Hansen, Rune  
8 IS Noaidons Tyri / NO55432/16   e/f Gråtrud, Ludvig  
9 SV Munkefjellets Vill Iver / NO54999/14  e/f Imshaug, Ellen Marie  
10 ES  Frankmovangen's Saga /NO52034/13 e/f Langdalen, Ole Arne  
11 ES Jøldalens The One / NO38212/13  e/f Bårseth, Jan Terje  
12 B Diva / NO38867/17    e/f Middelhuis, Tom Antonius  
13 ES Vigdaætta's Ike / NO34664/14   e/f Standal, Jørn  
14 ES Hågakollen's Pancho / NO46628/12  e/f Tørmoen, Anita Johanna  
15 IS Balbergkampens Elle-Melle /NO31944/13 e/f Bjørklund, Asgeir / Bjørklund, Mette 
16 ES Heegårds Jack Junior /DK06681/2014 e/f Paaske, Emil  
17 IS Bålholmen's EE Era / NO45843/14  e/f Pabsdorff, Jon-Amund  
18 P  Fugledes Bertil / DK02670/2016   e/f Engh, Ole  
 
Runde 1 er 15 minutter:  
Slipp 1: ES Fryd – ES Blue: Vi åpner i et åpent område med noe stubb og interessante kanter og øyer. 
Blue drar til fra start og jakter meget godt og får med seg kantene og stubben. Fryd virker umotivert 
klarer ikke å komme skikkelig i gang og etter kort tid trekkes hun av fører. Blue har tid til gode og 
rangeres ikke inn. 
 
Slipp 2: P Tex – IS Cortina: Tex viser seg som en intens «kantjeger», avsøker kantene i høy fart, men blir 
etter hvert åpen og perifer og mangler nødvendig terrengdekning særlig ute på stubben. Han er ute av 
syne i lange perioder av slippet. Cortina holder meget høy fart, men jakter terrenget noe uforutsigbart 
selv om hun dekker noe stubb og kanter. Hun viser også vilje til å gå inn i sidevegetasjonen. Cortina over 
Tex som utgår. 
 



Slipp 3: ES Kid – IS Bajaz: To hunder som jakter meget godt og forutsigbart. De dekker anvist terreng 
erfarent og grundig. Vi kommer inn i tett og høy vegetasjon, begge hundene går djervt inn i dette. Det 
letter fasan to ganger uten at hundene får annet enn to sjanser ut av det. Bajaz over Kid på grunn av litt 
bedre terrengdekning særlig i tetta.  
 
Slipp 4: IS Fixi – IS Tyri: Vi fortsetter i den tette vegetasjon med noen åpne jorder innimellom. Det jaktes 
konsentrert og erfarent av begge hundene. De tråler vegetasjonen og får også godt med seg i de åpne 
områdene. Tyri settes hårfint over Fixi da hun er litt grundigere i den tetteste vegetasjonen.  
 
Rangering: IS Tyri, IS Fixi, IS Cortina, IS Bajaz 2 sjanser, ES Kid 2 sjanser.  
 
Slipp 5: SV Vill Iver – ES Saga: I første del av slippet går vi i tett kratt med små hauger og jorder på 
sidene. Begge hundene gjennomsøker den tette, interessante vegetasjonen konsentrert og erfarent. Vill 
Iver har et par markeringer som han løser effektivt. Mot slutten åpner terrenget seg og Iver dekker dette 
bedre enn Saga og settes over.  
 
Slipp 6: ES The One – B Diva – ES Ike: Hundene 
starter på stubb og ganske umiddelbart sees 
The One i stilfull stand på stubben. Når fører 
kommer til letter rapphøns presist foran The 
One som er rolig i oppflukt og skudd. Bruker 
noe tid på utredning og apport som etter hvert 
utføres korrekt. Diva blir stoppet i nærheten av 
The One i stand, men blir for urolig når 
rapphønsene letter og det skytes og Diva utgår. 
Ny makker blir ES Ike: I et åpnet område jaktes 
det erfarent i høy fart og med god terreng-
dekning, særlig blir kantene godt gjennomsøkt. 
Ike er meget forutsigbar og grundig spesielt i 
interessante områder og vinner slippet.  
 
Rangering: ES The One FA u/reis, ES Ike, SV Vill Iver, ES Saga, IS Tyri, IS Fixi, IS Cortina, IS Bajaz 2 sjanser, 
ES Kid 2 sjanser. 
 
Slipp 7: IS Elle-Melle – ES Pancho: Vi har nå 
store åpne jorder med kanter og øyer med 
kratt. Hundene jakter meget godt og 
systematisk på stubb og langs kantene, men 
nøler noe med å gå inn i tett kjerr. Det 
markeres et par ganger langs en grøft før Elle 
Melle tar stand i området. Juster til ny stand, 
fasan letter noe upresist foran Elle Melle som 
er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 
apporterer bra. Pancho ser fasanen lette og blir 
med for å se hvor den setter seg. Elle Melle 
over Pancho som utgår.  
 
Rangering: ES The One FA u/reis, IS Elle-Melle FA u/reis noe upresis, ES Ike, SV Vill Iver, ES Saga, IS Tyri, IS 
Fixi, IS Cortina, IS Bajaz 2 sjanser, ES Kid 2 sjanser. 
 
Slipp 8: ES Jack – IS Era: Nok et område med blandet vegetasjon, - interessant side/krattvegetasjon og 
grøfter og stubb. Begge jakter kantene grundig, men blir noe overflatisk på stubben. De får med seg en 
del av det tunge krattet på sidene selv om vi synes dette kunne vært gjort grundigere. Era har litt 
høyrere intensitet enn Jack og vinner slippet.  



 

 
Slipp 9: P Bertil – ES Blue som har tid til gode fra første slipp. (slipptiden blir justert litt slik at vi er 
innenfor definisjonen av tilnærmet lik slipptid for disse hundene). Begge hundene jakter i forrykende 
fart, og kanter og stubb blir gjennomsøkt, men de vegrer seg for å gå skikkelig inn i kratt og kjerr. Blue 
har bedre terrengdekning enn Bertil og settes over.  
 
Rangering etter runde 1: ES The One FA u/reis, IS Elle-Melle FA u/reis noe upresis, ES Ike, SV Vill Iver, ES 
Saga, IS Tyri, IS Fixi, ES Blue, P Bertil, IS Era, ES Jack, IS Cortina, IS Bajaz 2 sjanser, ES Kid 2 sjanser. 
 
Disse er ute av konkurransen: ES Fryd, P Tex, B Diva, P Pancho. 
 
Oppsett til runde 2 (15 minutter):  
ES Kid – IS Cortina  ES The One – IS Elle-Melle 
ES Blue – IS Bajaz  ES Ike – IS Era 
IS Fixi – SV Vill Iver  ES Jack – P Bertil 
IS Tyri – ES Saga 
 
 
Slipp 10: IS Cortina – ES Kid: Kid åpner energisk og erfarent, men 
modererer seg utover i slippet. Cortina viser oss høy fart, god bruk 
av vind og biotoper og har et mere systematisk søksopplegg enn i 
første runde. Cortina over Kid som utgår.  
 
Slipp 11: ES Blue – IS Bajaz: Nok et slipp der det jaktes slik vi ønsker. 
Stubb, kanter og krattvegetasjon gjennomsøkes med høy intensitet 
og god bruk av vind. Bajaz er noe grundigere inne i det tette kjerret 
på sidene og settes over Blue.  
 
Vi (og regnværet) tar pause og får servert varm lunsj i terrenget noe 
alle satte stor pris på!! Tusen takk!!!  
 
Slipp 12: IS Fixi – SV Vill Iver. I dette slippet jakter vi i tette, men 
spennende områder og noen mindre jorder. Begge hundene viser 
erfarent og grundig søk i denne biotopen. Når terrenget åpner seg 
tilpasser de formatet til dette og jakter meget godt. Da slippet er 
over kommer Vill Iver inn på 3 ben, han er skadet og tilbringer 
resten av dagen i ro etter et besøk hos veterinær.   
 
Rangering: IS Fixi, SV Vill Iver, ES Blue, IS Cortina, IS Bajaz to sjanser.  
 



Slipp 13: IS Tyri – ES Saga: Tyri tar føringen og jakter intenst og konsentrert, hun blir noe borte i et 
meget uoversiktelig område. Saga kommer på etterskudd, jakter bare kantvegetasjon og «glemmer» 
helt stubben og de åpne områdene. Terrengdekningen blir for dårlig og hun må forlate konkurransen. 
Det viser seg at Tyri har skadet en pote og trekkes. 
 
Slipp 14: ES The One - IS Elle Melle. I et typisk lavlandterreng briljerer Elle Melle søksmessig og ligger 
over The One som også dekker anvist terreng på en meget god måte. Elle Melle vinner slippet, men 
rangeres totalt sett etter The One pga kvaliteten på fuglearbeid i første runde. 
 
Rangering: ES The One FA u/reis, IS Elle Melle FA u/reis, IS Fixi, SV Vill Iver, IS Tyri, ES Blue, IS Cortina, IS 
Bajaz to sjanser.  
 
Slipp 15: ES Ike – IS Era: To erfarne og systematiske lavlandsjegere som får med seg terrenget på en 
fortreffelig måte. Vi tar kontroll på hundene og flytter til et nytt område hvor hundene skal jakte de siste 
minuttene. De drar seg umiddelbart inn i glissen sidevegetasjon der det støkkes fasaner og begge 
forfølger friskt.  
 
Slipp 16: ES Jack – P Bertil: Det nå jaktes intenst av hunder og førere. Bertil forsvinner i området der vi 
har observert fasaner. Jack tar et stort slag på det åpne jordet før han også kommer inn i «fasanland» og 
tar intens, stilfull stand. Reiser djervt fasan, men klarer ikke å stoppe før det er for sent. Begge utgår.  
 
Rangering etter runde 2: ES The One FA u/reis, IS Elle Melle FA u/reis. IS Fixi, SV Vill Iver, IS Tyri, ES Blue, 
IS Cortina, IS Bajaz to sjanser. 
 
Disse er ute i denne runden: ES Kid, ES Saga, ES Ike, IS Era, P Bertil og ES Jack. SV Vill Iver og IS Tyri er 
trukket pga skade. 
 
Vi har tid, terreng og 3 hunder 
uten synlige sjanser på fugl og 
setter derfor opp en runde nr 3 
også på 15 minutter som blir slik:  
 
ES Blue – IS Cortina 
IS Bajaz – ES The One 
IS Fixi – IS Elle Melle 
 
 
 
Slipp 17: ES Blue – IS Cortina. Ingen av disse viser tegn til at dette er 3dj runde. De jakter glimrende der 
Blue tar med seg litt mere av stubben og settes derfor over Cortina.  
 
Slipp 18: IS Bajaz – ES The One: Også to hunder med høy arbeidsmoral, meget høy intensitet og erfaren 
terrengdekning. De settes likt. 
 
Rangering: ES The One FA u/reis, ES Blue, IS Cortina, IS Bajaz to sjanser.  
 
Slipp 19: IS Fixi – IS Elle Melle: Disse gir alt i håp om å komme øverst på premielisten. Søksmessig er de 
jevnbyrdige i starten, men utover i slippet tar Elle Melle kommandoen. Elle Melle tar stand inne i 
kantvegetasjon. Reiser villig og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd, utreder korrekt. Fører og 
dommere har nå et håp om å kunne dele ut «laurbær» dersom bare Elle Melle holder seg uten minus 
resten av konkurransen. Hun blir borte helt mot slutten av slippet. Det letes intenst og Elle Melle blir 
funnet i ro der det i siste sekund letter rapphøns. Elle Melle vinner slippet. 
 



Rangering: IS Elle Melle FA u/reis, FA m/reis og sjanse, ES The One FA u/reis, ES Blue, IS Cortina, IS Bajaz 
to sjanser, IS Fixi tap på fugl og sjanse.  
 
Dagens vinnerklasse er dermed over. Værmeldingen bød på regn i til dels store mengder hele dagen. 
Heldigvis ble det til tider nesten oppholdsvær, men vi ble våte på slutten av konkurransen som endte slik:  
 

Nr 1 og vinner av Mjøsprøven II: IS Balbergkampens Elle-Melle /NO31944/13 e/f Asgeir 
Bjørklund, / Mette Bjørklund.  
En glimrende jeger som briljerer søksmessig. To fuglearbeid er en god søknad til en ekstra 
utmerkelse i dag, men en sjanse i siste minutt ødela denne.  
 
Nr 2: ES Jøldalens The One / NO38212/13 e/f Jan Terje Bårseth.  
En intens og konsentrert jeger som har et flott fuglearbeid uten reis på rapphøns ute på 
stubben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnfinn Berntsen og Odd Harald Sørbøen takker for oppdraget og gratulerer de premierte. Vi opplevde 
en grå høstdag som likevel ble til en fin opplevelse takket være sporty deltakere, sprek lavlandsfugl og 
meget gode hunder.  
 


