
Dreiebok VK Finale Raggsteindalsprøva 23/8-2020 

Arrangør: Vestlandske fuglehundklubb 
Terreng: Ynglesdalen 
Dommere: Robert Veseth og Øyvind Olstad 
Vær og forhold. 10 grader, overskyet, svak vind fra vest. 
VI har muligheten til å dele ut Cacit og Reserve Cacit på dagens VK finale.  
Disse hadde kvalifisert seg gjennom 2 kvalifiseringsparti lørdag: 
 
Engelsk Setter Sjøsprøyten's V T Myte / NO43738/16 Gonsholt, Solveig Kullerud / Sagland, 
Thor Bernhard 
Pointer Rokkomborres B Nash / NO34788/16 Simensen, Hans / Simensen, Hans 
Pointer Jutevatnets Fame / NO36438/16 Larsen, Ove / Larsen, Ove 
Engelsk Setter Rotuas Pz-lucky / NO55597/14 Åsli, Egil / Åsli, Egil 
Pointer Huldreveien's Wild Dollar / NO42348/14 Engh, Thomas / Engh, Thomas 
Irsk Setter Vestviddas Efe Era / NO48901/16 Skiple, Knut Steinar / Skiple, Knut 
Steinar 
Pointer Østagløtten's Albin / NO38101/17 Hardeland, Tom / Hardeland, Tom 
Engelsk Setter Gaupeskaret's Juno / NO53843/16 Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 
Breton Lightspeed Lizzie av VALHALL /NO47598/15Sørbøen, Odd Harald / Sørbøen, Odd 
Vorstehhund Korthåret Tiurjegerns Solo av Sognexpressen /NO54523/12 Brenden, Robert / Brenden, Robert 
Engelsk Setter Sognexpressen's Nda Twist /NO45193/15Brenden, Marita L / Brenden, Robert 
Breton Orreskogen's F- Saga / NO53994/13 Sørvig, Sigurd / Sørvig, Sigurd 
Engelsk Setter Pippa / NO46275/14 Zurhaar, Willem Fredrich / Ove Larsen 
Engelsk Setter Gaupeskaret's Nea / NO53842/16 Johnsen, Øystein / Johnsen, Øystein  

 

 

Dagens VK finale parti 

Slipp 1: ES Myte – P Nash.  
Innledningsvis veksler de om føringen. Begge jakter glimrende og får med seg masse terreng. Myte 
slår seg noe tilbake i terrenget og finnes i stand. Reiser djervt og presist ryper, men blir for urolig i 
skuddet og utgår. Nash har tid til gode. 
 
Slipp 2: P Fame – ES Lucky.  
Veksler innledningsvis om føringen. Senere overtar Fame på bedre reviering og kontinuitet. Lucky 
kommer noe på etterskudd, men holder klassenivå. 



Fame over Lucky, som også er rangering så langt. 
 
Slipp 3: P Dollar- IS Era.  
Dollar tar straks føringen på bedre terrengdekning og intensitet over Era som er noe på etterskudd. 
Senere tar Era føringen på bedre reviering mot Dollar som blir noe åpen. Det sees rype i lufta uten at 
situasjonen kan bedømmes. Era over Dollar. 
Rangering: Fame, Lucky, Era, Dollar.  
 
Slipp 4: Albin-Juno.  
Albin fører slippet fra start på bedre terrengdekning over Juno som holder klassenivå, men som 
kommer noe på etterskudd. Albin sees i stand. Vi ser også Juno i stand i samme område. Førere får 
beskjed om å reise på likt. Juno reiser villig og presist rype som forfølges friskt. Det letter også rype 
presist foran Albin som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.  
Albin over Juno som utgår. Albin tid til gode. 
 
Slipp 5: Albin-Nash. 
Nash fører slippet på bedre reviering over Albin som nå blir noe åpen og egenrådig. Fører må styre 
Albin noe, men han holder klassenivå.   
Nash over Albin.  
 
Rangering: 
Albin FUR, Fame, Lucky, Era, Dolar, Nash slått.  
 
Slipp 6:Lizzie-Solo.  
Lizzie tar føringen på større format og intensitet over Solo som blir noe på etterskudd innledningsvis. 
Senere jakter Solo glimrende og overtar føringen på bedre reviering og samarbeid. Lizzie markerer og 
støkker rype hvor hun blir for urolig.  
Solo over Lizzie som utgår.  
 
Rangering  
Albin FUR, Fame, Lucky, Era, Dollar, Solo sjanse, Nash slått.  
 
Slipp 7: Twist-Saga. 
Innledningsvis veksler de om føringen. Saga støkker ryper og blir for urolig. Twist over Saga som 
utgår. Twist tid til gode.  
 
Slipp 8: Twist-Pippi. 
Pippi tar føringen på bedre reviering og kontakt. Senere overtar Twist på bedre intensitet og 
terrengdekning. Twist over Pippi som har tid til gode. 
 
Rangering: 
Albin FUR, Fame, Lucky, Era, Dollar, Twist sjanse, Solo sjanse, Nash slått.  
 
Slipp 9: Nea-Nash( Nash sin 2.runde)  
Nash tar føringen på bedre dybde i medvind. Vi endrer retning og går i motvind. Da tar Nea føringen 
på bedre bredde og reviering. Nea over Nash. 
 
Rangering etter 1.runde: 
Albin FUR, Fame, Lucky, Era, Dollar, Nea. Twist sjanse, Solo sjanse, Nash slått.  
Pippi har tid til gode. 
Følgende hunder utgår i 1. runde: 
Myte, Juno, Lizzi og Saga. 



 
 
 
Oppsett 2. runde: 
Fame-Dollar 
Lucky-Era 
Albun-Solo 
Twist-Nea 
Pippa 
 
Slipp 10:Fame-Dollar.  
Straks etter slipp går Dollar inn i en stilfull stand. Dollar nekter å gå frem og utgår. Fame får ny 
makker.  
Fame over Dollar.  
 
Slipp 11: Fame-Lucky.  
Vi er inne i ett spennende område med vier. Fame fester stand og omtrent samtidig fester Lucky 
stand. Fame løser ut og Lucky reiser på kommando villig og noe upresist rype og er rolig i oppflukt og 
skudd. Utreder og apporterer OK. Senere fører Fame slippet på bedre intensitet og terrengdekning.  
Lucky over Fame.  
Rangering: Lucky FMR, Fame slått, Nash slått.  
 
Slipp 12: Era-Albin. 
Straks etter slipp støkkes det ryper og begge blir for urolige og utgår. 
 
Slipp 13: Solo-Nea.  
Innledningsvis veksler de om føringen og jakter glimrende. Solo sees i stand i vieren. Når vi er på 
jaktbart hold avstandsreiser Solo på kommando djervt og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder og apporterer korrekt. Glimrende fuglearbeid! Videre veksler de om føringen, med Nea 
hårfint over på bedre terrengdekning. Vi ser Nea i intens stand. Justerer seg til ny stand. Reiser villig 
og presist ryper og rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.  
Nea over Solo.  
 

 
Nea utfører apport 
 



Rangering:  Lucky FMR, Nea FMR + slått, Solo FMR + slått + sjanse, Fame slått, Nash slått. 
 
Slipp 14: Twist-Pippi. Pippi har tid til gode fra 1. Runde og vi kjører da ett kort slipp for å rangere 
henne inn. Twist fører dette slippet på bedre intensitet og terrengdekning.  
Twist over Pippa. 
 
Endelig rangering etter 1.runde: 
Albin FUR, Fame, Pippi, Lucky, Era, Dollar, Nea. Twist sjanse, Solo sjanse, Nash slått.  
 
Slipp 15: Twist-Pippi. Veklser om føringen. Begge jakter glimrende i god kontakt og settes likt.  
 
Endelig rangering etter 2. runde:  Lucky FMR, Nea FMR + slått, Solo FMR + slått + sjanse, Pippa, 
Twist sjanse, Fame slått, Nash slått. 
 
Albin og Era utgår.  
 
Oppsett 3. runde: 
Nash-Lucky 
Fame-Solo 
Nea-Pippa 
Twist 
 
 
Slipp 16: Nash-Lucky.  
Nash jakter glimrende og får med seg enormt med terreng i god kontakt med fører. Nash fører 
slippet klart på bedre intensitet og terrengdekning. Lucky kommer på etterskudd, men holder 
klassenivå. Nash finnes i en intens stand. Lucky kommer inn og sekunderer. På ordre reiser Nash 
djervt og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent. Ett glimrende 
fuglearbeid. 
 Nash over Lucky. 
 
Rangering: Nash FMR + slått, Lucky, FMR + slått.  
 
Slipp 17: Solo-Fame. 
Solo tar føringen på bedre reviering og fremdrift. Vi ser Fame trekke ann til stand. På ordre går Fame 
villig på i etapper uten å kunne presentere fugl. Hundene samles og slippes på likt.  Solo drar seg 
frem i terrenget og revierer på vinden. Vi ser han i en stram stilfull stand. På ordre reiser Solo djervt 
og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder svært erfarent og fester ny stand. Rype letter 
presist foran. Solo er en glimrende jeger og utreder videre erfarent. Fester på nytt en stram stilfull 
stand. Reiser igjen djervt og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd.  
Solo over Fame som nå har hatt sine sjanser og utgår.  
 
Rangering: Solo 3*FMR, FUR, slått og sjanse,  Nash FMR + slått, Lucky, FMR + slått.  
 



 
Solo i konsentrert stand.  
 
Vi står igjen med 3 hunder og kjører nå 7,5 min slipp.  
 
Slipp 18: Nea-Pippa. 
Veklser om føringen. Nea støkker og er rolig. Senere stand hvor rype letter presist foran Nea utenfor 
jaktbart hold.  
Nea over Pippa. 
 
Slipp 19: Nea-Twist.  
Begge jakter meget godt og veksler om føringen.  
De settes likt. 
 
Slipp 20: Pippa-Twist.  
Pippa tar føringen på bedre intensitet og terrengdekning. Pippa viser oss ett glimrende medvindssøk. 
Twist jakter også meget godt, men kommer noe på etterskudd. Det letter rype i området hvor Pippa 
befinner seg.  
Twist over Pippa som nå har hatt sine sjanser og utgår.  
 
Rangering: Solo 3*FMR, FUR, slått og sjanse,  Nash FMR + slått, Lucky, FMR + slått, Nea FMR+stand, 
slått og sjanse, Twist 2 sjanser.  
 
Vi er da ved veis ende. En spennende VK finale med 3 runder, hvor alle hundene har hatt sine 
muligheter på fugl.  
 
 
 
Premieliste: 
 
1 VK Finale med Cacit tildeles KV Tiurjegerens Solo av Sogneexpressen.  
En fremragende jeger som i dag har gitt oss flere gode muligheter på fugl og som på grunn av dette 
tildeles CACIT.  
 
2 VK Finale med Res. Cacit tildeles  P Rokkomborres B Nash.  
En glimrende søker med en oppvisning av ett fuglearbeid. Har også en makker stand, noe bak i 
terrenget, som vi legger lite vekt på. Tildeles derfor Res. Cacit. 



 
3. VK Finale ES Rotuas Pz-lucky 
 
4. VK Finale ES Gaupeskaret's Nea 
 
 
Robert Veseth og Øyvind Olstad takker for tilliten med å dømme dagens VK finale, samt førere for 
sporty innsats og god stemning. Det ble en innholdsrik dag med mye fugl! 
 
 

 
Bilde: Fornøyde premierte med Robert Veseth  til venstre og Øyvind Olstad til høyre i bildet.  

 

  

 

 


