
Dreiebok Sølvhundprøven NM Høyfjell 2020 

 

Terreng: Hjerkinn Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen & Arild Skeivik 

Skyttere: Morten Risstad og Asle Svinsås 

Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra øst/sørøst. 

 Deltagere:  

1. ES Rypråas Batman e/f: Richard K Johansen 

2. IS «US» Solan e/f: Kjetil Fosnes   

3. P Østagløttens Comba e/f: Christian Narmo 

4. IS Working Gundogs Bounty e/f: Oddbjørn Ovesen 

5. ES Simo’s Pi e/f: Frans O Myrvang 

6. IS Settermosen Chloe e/f: Simen H Fagerhøi 

7. IS Setpoint’s M e: Siri K Walen f: Hans Simensen 

8. IS Setpoint’s Snuppa e/f: Ullrik Myrhaug 

9. ES Tarpan’s Memo e/f: Morten Eriksen 

10. ES Berkjestølen’s Kira e: Kristin Watle f: Bjørn Watle 

11. ES Abby e/f: Johnny Brattbakk 

12. IS «US» Tixi e: Hege Olsen f: Andreas Bjørn 

13. B Tuxivarres Tyri e/f: Geir H Ingdal 

14. P Rokkomborres B Nash e/f: Hans Simensen 

15. B Raunakkens Cox, e/f: Nils B. Skaar 

 

Slipp 1 
ES Rypråas Batman mot IS US Solan: 

I svak sidevind bruker begge for lang tid på å komme skikkelig i gang, holder ikke klassenivå og avsluttes.   

Begge utgår.  

Rangering: 

Slipp 2 
P Østagløtten’s Comba mot IS Working Gundogs Bounty: 

Bounty fører slippet i svak sidevind/medvind på bedre reviering og systematikk, Comba starter opp i 
kraftfull aksjon og får mye terreng med seg i dybden, utover i slippet blir Comba egenrådig og ensidig. 

Bounty støkker ryper og blir for urolig i situasjonen, begge avsluttes og utgår. 



Rangering: 

Slipp 3 
ES Simo’s Pi mot IS Settermosen Chloe: 

Begge går meget godt og de veksler om føringen innledningsvis i åpent og oversiktlig terreng i vekslende 

vind, utover i slippet overtar Chloe føringen på bedre plan og systematikk. Det meldes stand på Pi, når fører 

kommer til nekter Pi å gå frem på ordre og avsluttes. Chloe over Pi som utgår. 

Rangering: 

IS Chloe 

Slipp 4 
IS Setpoint’s M mot Setpoint’s Snuppa:  

Snuppa tar straks føringen i slippet over M som loser i slippet og går i sporene til makker, M avsluttes og 

utgår. Snuppa har tid til gode og rangeres derfor ikke inn.  

Rangering: 

IS Chloe 

Slipp 5 
ES Tarpan’s Memo mot Berkjestølen’s Kira: 

Begge hundene jakter glimrende med høy intensitet og prima terrengdekning i åpent og oversiktlig terreng i 

side/medvind. Kira har litt bedre systematikk i søksopplegget de siste 5min av slippet og vinner slippet over 

Memo. Kira over Memo. 

Rangering: 
ES Kira 

ES Memo 

IS Chloe 

Slipp 6 
ES Abby mot Tixi: 

I tungt og tidvis krevende terreng jakter begge energisk og systematisk det anviste terrenget i god kontakt 

med førerne. Abby har noe bedre systematikk og plan i søksopplegget og vinner derfor slippet. Abby over 

Tixi. 

 

Rangering: 

ES Abby 
ES Kira 

IS Tixi 
ES Memo 

IS Chloe 

Slipp 7 
B Tuxivarres Tyri mot Rokkomborres B Nash: 

Begge viser søk av meget høyt klassenivå, veksler om føringen innledningsvis i et noe uoversiktlig terreng 

med tidvis høy vegetasjon, vi ser Tyri støkker rype ute på høyre side og Tyri forholder seg helt rolig i 

situasjonen. Nash forsvinner for oss og etter litt leting meldes det stand på Nash, Når fører kommer til letter 

det rype presist foran Nash som er helt rolig i oppflukt, skudd og felling. Nash utreder grundig og bruker 

litt tid på å apportere felt fugl som avleveres korrekt til sin fører.  Nash over Tyri. 

Rangering: 

P Nash 1xFUR +SJ 
ES Abby 

ES Kira 
IS Tixi 

ES Memo 



IS Chloe 

B Tyri 1xSL + SJ 

 

Slipp 8 
B Raunakkens Cox mot Setponts Snuppa som har tid til gode: 

Begge starter energisk og jakter systematisk og bevisst oppover i terrenget. Det meldes stand på Snuppa, 

samtidig som fører til Snuppa er på vei opp til hunden tråkker fører til Cox opp rype. Snuppa går villig frem 

på ordre i flere omganger uten resultat, støkker senere rypekylling i området hvor hun stod og er rolig. 

Hundene samles og slippes på likt, straks etter slipp stand uten resultat på Cox, utover i slippet har begge 

hundene gjentatte sjanser og avsluttes, begge utgår. 

Rangering: 

P Nash 1xFUR +SJ 
ES Abby 

ES Kira 

IS Tixi 

ES Memo 

IS Chloe 

B Tyri 1xSL + SJ 

 
 

Oppsett 2. runde 15 min: 
IS Settermosen Chloe mot ES Tarpan’s Memo 

ES Berkjestølens Kira mot IS US Tixi 

ES Abby mot B Tuxivarres Tyri 

P Rokkomborres B Nash 

Slipp 9 
IS Settermosen Chloe mot ES Tarpan’s Memo: 

Begge går fortsatt meget godt og holder klassenivå, Chloe har noe høyere intensitet og vinner derfor 

slippet. Chloe over Memo. 

Rangering:  

IS Chloe 

ES Memo 

 

Slipp 10 
ES Berkjestølens Kira mot IS US Tixi: 

I motvind viser begge hundene fortsatt høyt klassenivå og jakter erfarent og bevisst i god kontakt med fører 

det anviste terreng, veksler om føringen. Tixi jakter noe høyre oppe i terrenget og støkker rype og roes på 

tilrop. Like etterpå meldes det stand på Kira, når fører og skyttere kommer til letter rypekull presist foran 

Kira som er helt rolig i oppflukt og skudd, det felles 2 ryper. Kira utreder og apporterer begge rypene 

eksemplarisk og avleverer korrekt til sin fører. Vi samler hundene og starter slippet igjen, hundene 

forsvinner over en liten kant og like etterpå meldes det stand på begge hundene. Når førere og skyttere er i 

posisjon, letter ryper presist foran begge og de er rolige i oppflukt og skudd, det felles rype for Tixi som 

apporteres prima og avleveres til sin fører. Begge støkker under utredning og roes. Kira over Tixi 

Rangering:  

ES Kira 2xFUR + 2xSJ 
IS Tixi 1xFUR +1xSL +1xSJ 

IS Chloe 
ES Memo 

 

 



Slipp 11 
ES Abby mot B Tuxivarres Tyri: 

Abby fører slippet på bedre plan og systematikk, Tyri holder også klassenivå men blir noe ensidig og 

egenrådig, Samtidig som Abby pådrar seg en stand uten resultat ser vi Tyri i stand lengre ute i terrenget, før 

fører rekker å komme på jaktbart hold letter ryper presist foran Tyri som roes på tilrop. Tyri over Abby 

Rangering:  

ES Kira 2xFUR + 2xSJ 
IS Tixi 1xFUR +1xSL +1xSJ 

B Tyri 1xStand u jaktbart hold + 1xSL +1xSJ 

IS Chloe 
ES Memo 

ES Abby 1xSL + 1xTS 

 

Slipp 12 
P Rokkomborres B Nash mot Chloe som nå innleder 3. runde: 

I motvind og åpent oversiktlig terreng holder Chloe fremdeles klassenivå og fører slippet på bedre fremdrift 

og systematikk i søket, Nash holder dessverre ikke lenger ønsket klassenivå og avsluttes. Chloe over Nash 

som utgår.  

Oppsett 3. runde 10 min: 

ES Tarpan’s Memo mot Abby 

ES Berkjestølens Kira mot B Tuxivarres Tyri  

IS US Tixi 

Slipp 13 
ES Tarpan’s Memo mot Abby:  

Abby jobber fortsatt energisk og fører slippet på bedre plan og systematikk, Memo blir ineffektiv og 

mangler plan og format, pådrar seg 2 ganger stand uten resultat og avsluttes. Abby over Nemo som utgår, 

Abby har tid til gode og rangeres derfor ikke inn. 

Rangering:  

IS Chloe 

Slipp 14 
ES Berkjestølens Kira mot B Tuxivarres Tyri: 

Begge holder fortsatt klassenivå og jobber i starten meget energisk og systematisk i det åpne oversiktlige 

terrenget i motvind. Tyri er noe egenrådig til tider, mot slutten av slippet har Tyri størst intensitet og vinner 

derfor slippet. Tyri over Kira.  

 

Rangering:  
ES Kira 2xFUR + 2xSJ 

B Tyri 1xStand u jaktbart hold + 1xSL +1xSJ 

IS Chloe 

Slipp 15 
IS US Tixi mot Abby som har tid tilgode: 

Begge jakter fortsatt meget godt i åpent terreng, revierer systematisk og bevisst med fin fremdrift i slagene 

i god kontakt til fører, veksler om føringen i slippet og settes likt.  

Rangering:  
ES Kira 2xFUR + 2xSJ 

IS Tixi 1xFUR + 1xSL+2xSJ 
B Tyri 1xStand u jaktbart hold + 1xSL +1xSJ 

IS Chloe 



ES Abby 1xSL + 1xTS 

 

Vinnere Sølvhundprøven og NM Høyfjell 2020 

1. plass ES Berkjestølen’s Kira e: Kristin Walte f: Bjørn Watle 

2. plass IS US Tixi: IS US Spirit, e: Hege Olsen f: Andreas Bjørn 

Gratulerer til de premierte og takk for tilliten og æren av å få dømme Sølvhundprøven og NM Høyfjell 

2020.  

Bård Sigve Berntsen og Arild Skeivik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


