
DREIEBOK VK-FINALE RYPEPRØVEN 16. FEBRUAR 2020  

Årets finale gikk i terrenget til Stjørdal Fjellstyre. En del vind sørget for noe 

vanskelige forhold og lett rype.  

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

FMR: fuglearbeid med reis  FUR: fuglearbeid uten reis  SL: slått/makkers stand 

ST: stand utenfor jaktbart hold SJ: sjanse på fugl   TS: tomstand                  

1. runde 

Slipp 1: Prince – Hi-Tex (15 min) 

Begge jakter utmerket slippet igjennom. Prince er noe mer forutsigbar i 

søksopplegget sitt mot slutten. Prince over Hi-Tex.  

Slipp 2: Zuki – Frisk (12 min) 

Frisk tar føringen i slippet på bedre intensitet, blir senere borte. Zuki holder ikke 

klassenivå. Begge utgår. 

Slipp 3: Eddie – Nala (4 min) 

Nala tar føringen i slippet på bedre format og plan i søksopplegget. Nala støkker 

rypeflokk og blir for urolig. Eddie holder klassenivå og har tid til gode. Eddie over 

Nala som utgår. 

Slipp 4: Gaia – Hi-Strå (15 min) 

Begge jakter utmerket i åpent fjellterreng, veksler om føringen. Stand på Hi-Strå 

som løses ut, ryper letter senere i området. Gaia over Strå.  

Slipp 5: Rogg – Mac (15 min) 

Mac har føringen i slippet på større format og bedre plan i medvind. Mac noe åpen 

på slutten. Rogg holder klassenivå. Mac over Rogg.  



Slipp 6: Geo – Elle-Melle (15 min) 

Begge jakter meget godt i sidevind. Stand på begge, går villig på uten resultat. Geo 

er oftest først i terrenget og vinner slippet. Geo over Elle-Melle.  

Slipp 7: Abby – Bianca (15 min) 

Begge går godt, med Bianca i føringen på større format og framdrift. Bianca fester 

stand langt oppe i lia, går villig på uten å presentere fugl. Begge slippes på, Bianca 

trekker an langt ute, rypeflokk letter og blir for urolig. Abby over Bianca som utgår.  

Slipp 8: Ta-To – Bounty (15 min) 

Ta-To tar føringen med bedre intensitet og dybde i medvind. Rype letter i anvist 

terreng. Ta-To over Bounty.  

Slipp 9: Billie-Jean – Eddie (15 min) 

Eddie fører slippet på bedre framdrift. Stand på Eddie, går villig på uten resultat. 

Billie-Jean over Eddie.  

 

Rangering 1. runde 

Prince  

Hi-Tex 

Mac 

Geo – TS 

Elle-Melle – TS 

Rogg 

Billie-Jean 

Ta-To – SJ  

Gaia – SJ  

Hi-Strå – SJ  

Bounty – SJ  

Abby – SJ  

Eddie – SJ TS 

Utgår: Zuki, Frisk, Nala, Bianca 

 



2. Runde 

Slipp 10: Prince – Eddie (15 min) 

I motvind fører Prince slippet på bedre intensitet og reviering. Fører/dommer 

tråkker opp rype. Stand på Prince, når fører kommer til letter rype presist foran 

Prince som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Prince over 

Eddie som utgår.  

Slipp 11: Hi-Tex – Gaia (15 min) 

Like etter slipp stand på Hi-Tex. Rype letter før vi er på jaktbart hold. Senere ny 

stand på Hi-Tex, som går villig på uten resultat. På slutten av slippet støkker Gaia 

rype og er rolig. Hi-Tex over Gaia.  

Slipp 12: Hi-Strå – Rogg (15 min) 

Begge går meget godt og veksler om føringen. På slutten av slippet finnes Rogg i 

stand. Rype letter presist foran Rogg som er rolig i oppflukt og skudd. Under 

utredning støkkes rype, Rogg er rolig. Apporterer korrekt. Rogg over Hi-Strå.  

Slipp 13: Mac – Geo (15 min) 

Begge går utmerket i sidevind og noe kupert terreng. Mac noe mer forutsigbar i 

søksopplegget sitt utover i slippet. Mac over Geo.  

Slipp 14: Elle-Melle – Abby (15 min) 

Begge går meget godt i medvind. Under innkalling fester Elle-Melle stand. Ryper 

letter presist foran Elle-Melle som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og 

apporterer OK. Elle-Melle over Abby.  

Slipp 15: Bounty – Billie Jean (7,5 min) 

Begge går meget godt, Bounty over på noe bedre bredde. Bounty over Billie-Jean. 

Slipp 16: Billie Jean – Ta-To (7,5 min) 

Ta-To fører slippet på større intensitet. Ta-To over Billie Jean.  

Slipp 17: Bounty – Ta-To (7,5 min) 

Begge går utmerket i medvind, Ta-To noe bedre dybde. Ta-To over Bounty.  

 

  



Rangering 2. runde 

Elle-Melle – FUR TS 

Prince – FUR SJ 

Rogg – FUR SJ 

Hi-Tex – ST SJ TS 

Mac 

Geo – TS  

Billie Jean  

Ta-To – SJ  

Bounty – SJ  

Hi-Strå – SL SJ 

Abby – SL SJ 

Gaia – SL 2xSJ  

Utgår: Eddie 

 

3. runde 

Slipp 18: Prince – Gaia (10 min) 

Begge går utmerket i medvind. Prince vinner på noe bedre dybde. Prince over Gaia.  

Slipp 19: Hi-Tex – Rogg (10 min) 

Begge går meget godt i medvind i bekkdal. Rype letter i anvist terreng. Settes likt.  

Slipp 20: Hi-Strå – Mac (10 min) 

Begge går utmerket i noe tett biotop. Hi-Strå har en stand uten resultat. Ny stand 

på Hi-Strå. Rype letter presist foran Hi-Strå som er rolig i oppflukt og skudd. 

Utreder og apporterer korrekt. Hi-Strå over Mac.  

Slipp 21: Geo – Abby (10 min) 

Begge jakter fortsatt utmerket, Geo har noe større format. Geo over Abby.  

Slipp 22: Bounty – Elle-Melle (10 min) 

Begge går fortsatt meget godt, med Elle-Melle i føringen på noe bedre 

terrengdekning. Elle-Melle over Bounty.  



Slipp 23: Billie Jean – Ta To (10 min) 

I sidevind jakter begge utmerket og veskler om føringen. Ryper letter i området Ta-

To befinner seg, Ta-To er rolig. På slutten av slippet fester Billie Jean stand nede i 

lia. Når fører kommer til reiser Billie Jean kontrollert og presist rype, rolig i oppflukt 

og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Billie Jean over Ta-To. 

Etter en vindfull dag i fjellet med mye lett rype har vi da følgende premieliste: 

1. VK finale: IS Elle-Melle 

2. VK finale: ES Billie Jean 

3. VK finale: IS Prince  

4. VK finale: SV Rogg  

5. VK finale: ES Hi-Strå   

– FUR TS – Mette Bjørklund

– FMR SJ  – Morten Rosanoff

– FUR SJ – Trond Kristian Karlsen

– FUR 2xSJ – Ketil Arntsen

– FUR SL SJ TS – Ingvar Rødsjø 

Vinner av VK-finale: IS Balbergkampens Elle-Melle – Mette og Asgeir Bjørklund 

Dommere Terje Indset og Stig-Håvard Skain Hansen, samt dommerelev Asle 

Svinsås, takker så mye for oppdraget og for en flott dag i fjellet.  


