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DREIEBOK NM HØYFJELL LAG 2020 
Dato: 03.10.2020  

 
Terreng: Hjerkinn Nord Høy 

Dommere: Knut Steinar Skiple / Hans Andreas Øygarden 
Skyttere: Morten Risstad / Magnus Haugen 
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1. Slipp: GS Blaser (oddehund) – IS Vestavind 

Vestavind tar føringen i slippet på høyere intensitet og bredde i sidevind enn Blaser som også jakter 
meget godt. Rype letter fra område hvor Vestavind senere finnes i stand. Går forsiktig på i etapper 
uten å presentere fugl. Begge hundene samles, slippes på likt og støkker rype der Vestavind sto. 
Rolige. Senere støkker Blaser rype og forfølger noe. Vestavind blir ensidige utover i slippet og 
mangler dybde i sidevind. Vestavind finnes i stand. Går forsiktig på i etapper når fører og skyttere 
kommer til, ryper letter presist foran Vestavind som er rolig i oppflukt og felling. Støkker ryper under 
utredning/apport. Rolig. Apporterer felt fugl ok. Vestavind over Blaser og følgende poengsum: 

 

2. Slipp: ES Pia 2 – B Peik 

I sidevind og delvis oversiktlig terreng tar Peik føringen innledningsvis på bedre dybde i slagene enn 
Pia som slår seg noe bak i vind. Peik sees i stand langt ute. Peik løser ut da når Pia kommer inn i 
området, og ryper letter. Pia tar over føringen utover slippet og jakter meget godt. Peik støkker rype 
langt ute. Mot slutten blir Pia borte, og når fører går for å se etter hunden tråkker han opp en 
rypestegg. Senere melder fører stand noe bak i terrenget. Vi finner Pia i stand, fører og skyttere 
kommer i posisjon. Ryper letter presist foran Pia som er rolig i oppflukt, skudd og felling. Utreder og 
apporterer prima. Støkker rype under innkalling og er rolig. Pia over Peik og følgende poengsum: 

 

3. slipp: P Tia – KV Ravna 

I åpent terreng og med/side-vind tar Ravna straks føringen med større dybde og intensitet enn Tia 
som ikke holder klassenivå. Ravna finnes i stand. Når fører kommer til går Ravna på uten å 
presentere fugl. Vi samler hundene og slipper på likt. Ravna støkker rype og er rolig. Mot slutten av 
slippet blir Ravna noe ensidig og egenrådig. Tia blir borte for oss, under leting tråkker fører opp 
rype. Noe lengre frem i terrenget i terrenget støkker Tia rype og er rolig. Under innkalling fester Tia 
en usikker stand. Går frem på ordre uten å presentere fugl. Ravna over Tia og følgende poengsum: 

 

 

 

 



3 
 

4. slipp: GS Frisk – SV Bivdar 

Begge starter friskt i motvind med meget god intensitet og stort format. Frisk fører slippet 
innledningsvis på noe bedre bredde. Frisk finnes i stand ute over en kant med makker sekunderende 
bak. Makker beveger seg mot Frisk, det ropes og Frisk legger seg i stand da makker kommer opp på 
siden, men ikke forbi. Makker tas hånd om. Når fører og skyttere er i posisjon reiser Frisk villig og 
presist rype, komplett rolig i oppflukt og skudd. Det felles ikke da sikkerhet for partiet er i fokus. 
Utreder og apporterer utlagt fugl korrekt. Videre veksler begge om føringen, men blir noe åpne mot 
slutten av slippet. Frisk over Bivdar og følgende poengsum: 

 

 

Rangering etter 1. Runde: 

 

5. slipp: IS Peace of Cake – ES Sjokolaisen 

I sidevind og noe tett biotop tar straks Peace of Cake føringen og jakter fremragende med bedre 
dybde og bredde enn Sjokolaisen som slår seg langt ut og blir borte. Ryper observeres i lufta uten at 
situasjonen kan bedømmes. Fører melder stand på Sjokolaisen langt ute. Når fører og skyttere 
kommer til går Sjokolaisen på i etapper uten å presentere fugl, støkker siden under lokalisering og er 
rolig. Begge slippes på og Peace of Cake fortsetter fremragende i tung biotop der Sjokolaisen jakter 
godt, men har noen markeringer som gjør søksopplegget noe ineffektivt. Peace of Cake over 
Sjokolaisen og følgende poengsum: 

 

6. Slipp: B Mira – P Luba 

I tungt terreng og motbakke jakter Mira fremragende og fører på bedre fremdrift, bredde og 
intensitet enn Luba som også holder klassenivå. Stand på Luba, går forsiktig på i etapper uten å 
presentere fugl. Begge slippes på og Mira slår seg frem i terrenget, ryper letter i området Mira 
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befinner seg i. Rolig. Mot slutten av slippet fester Luba stand. Når fører og skyttere kommer til går 
Luba kontrollert på i etapper uten å presentere fugl. Begge samles og slippes på. Luba støkker kort 
etter rype og er rolig. Mira over Luba og følgende poengsum: 

 

 

7. Slipp: KV Embrik – GS Oskar 

I åpent terreng og side/motvind tar Embrik føringen på bedre bredde og dybde enn Oskar som blir 
rettlinjet i store deler av slippet. Stand på Embrik. Når fører og skyttere kommer til reiser Embrik 
svært forsiktig i etapper, ryper letter presist foran Embrik som blir for urolig i felling. Poengsamling i 
fuglebehandling stopper her for Embrik. Embrik utreder og støkker rype. Rolig. Under innkalling 
letter rype i anvist terreng foran partiet som begge hundene har sjanse på. Embrik over Oskar og 
følgende poengsum:  

 

8. Slipp: SV Beethoven – IS Casper 

I sidevind starter begge meget godt med Beethoven som den førende grunnet noe større bredde og 
fremdrift. Beethoven støkker ryper og roes. Kort etter støkker Casper ryper og forfølger. Beethoven 
slår seg langt opp i fjellet og har noen antrekk, ryper letter uten at situasjonen kan bedømmes. 
Beethoven støkker siden rype og er rolig. Mot slutten av slippet jakter begge noe åpent. Stand på 
Beethoven langt ute. Makker kobles når vi nærmer oss Beethoven. Når fører og skyttere kommer til 
går Beethoven villig på uten å presentere fugl. Beethoven over Casper og følgende poengsum: 

 

Rangering etter 2. Runde: 
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9. Slipp: ES Tex – B Happy 

Straks etter slipp fester Tex en noe usikker stand i området fra forrige slipp. Løser etter hvert ut, 
støkker rype og forfølger noe. Dommere tråkker opp rype i området. Senere kommer Happy inn og 
støkker gjentatte ganger i området hvor Tex sto. Begge hundene fortsetter å jakte fornuftig i 
bredden og fremdrift i et terreng besatt med nyslått fugl. Tex støkker rype og er rolig. Senere stand 
på Tex, går på uten å presentere fugl. Hundene samles og slippes på likt og happy fører på bedre 
intensitet og bredde. Rype støkkes i anvist terreng. Rolig. Mot slutten fester Tex stand, går 
kontrollert på i etapper uten å presentere fugl, rype letter lengre frem i terrenget som ikke Tex har 
kontakt med. Happy over Tex og følgende poengsum: 

 

10. Slipp: P Nash – KV Solo 

I oversiktlig åpent terreng i retning Kongeveien tar Solo føringen i slippet og jakter med høyere 
intensitet bredde og fremdrift enn Nash som holder akkurat klassenivå. Stand på Solo langt ute, 
justere seg noe til ny stand. Når fører og skyttere kommer til går Solo villig på uten å presentere 
fugl. Vi trekker oss tilbake og slipper på begge hundene som bekrefter sitt tidligere søksinntrykk. 
Solo over Nash og følgende poengsum: 

 

11. Slipp: GS Pia – SV Rogg 

I delvis åpent terreng jakter Pia fremragende og fører slippet igjennom på bedre bredde og dybde i 
medvind mot Rogg som jakter meget godt og holder godt klassenivå, men blir noe på etterskudd. 
Mot slutten av slippet blir begge hundene borte. Rogg finnes i stand. Går villig på uten å presentere 
fugl. Pia over Rogg og følgende poengsum: 
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Rangering / Plassering etter 3. Runde: 

 

PREMIERINGER NM HØYFJELL LAG 2020: 

- 1.VK LAG OG NORGESMESTER LAG HØST: Gordon Setter 
- 2.VK LAG: Irsk Setter 
- 3.VK LAG: KV Vorsteh 

PREMIERINGER NM HØYFJELL LAG INDIVIDUELT 2020: 

- 1.VK NM LAG: GS Soknahåggån’s L Frisk, E/F: Bjarne Engen 

VINNER AV HØYFJELLSPOKALEN FOR BESTE HUND PÅ VINNENDE LAG: 

- GS Soknahåggån’s L Frisk, E/F: Bjarne Engen 

 

 

Dommerne takker for en trivelig dag i fjellet med mye ryper og mange spennende situasjoner. 

// 

Knut Steinar Skiple / Hans Andreas Øygarden 


