
VK finale med CACIT, NESK sin Ringebuprøve 23/8-2020 
 
Terreng: Kvitebekken 
 
Dommere: Tor Espen Plassgård og Kyrre Rørstad 
 
Terrenget er ett innbydende og åpent terreng som hele veien er ganske likt og rettferdig for 
hundene. Det består av mye åpne myrer med vierkratt og ris. Været er lettskyet og oppholdsvær. 
 

 
 
 
 
 
 
Finaledeltakere: 
 
1 IS Vestavind- Rune Magnussen 
2 ES Skrutten- Per Arne Watle 
3 IS Solan- Kjetil Fosnes 
4 ES Ai- Øyvind Husabø/Andre Stenumgård 
5 ES Rock´n Roll- Kim Kleppang Rosengren/Yngve Kleppang 
6 IS Hippie- Mette Dale Bjørklund/Asgeir Bjørklund 
7 IS TT Nordavind- Randi Halvorsen 
8 P Billy The Kid- Morten Baastad 
9 ES Flasch- Erik Slommerud 
10 IS Triac- Elisabeth Haukaas Bjerke 
11 ES Stella- Odd Leif Angård 
12 IS Gaia- Asgeir Bjørklund/Mette Bjørklund 
13 IS Loke- Jørn Erik Navjord 
14 ES La Scala- Per Arne Watle 
15 ES Ronja- Lasse Kvam 
16 ES Østavind- Randi Halvorsen/Rune Magnussen 
17 IS Fixi- Rune Hansen 
18 P Luba- Frode Stenerud 



 
Første runde 15 min 
 

1. Slipp: Vestavind mot Skrutten. 
Vestavind tar straks føringen i dette motvindssøket og legger seg ut i voldsom bredde og fin 
fremdrift og revierer terrenget fra kant til kant. Skrutten holder også klassenivå men ikke 
med samme format og intensitet som Vestavind. Mot slutten av slippet sliter Skrutten i 
vierkrattene og holder ikke lengre klasse. Vestavind over Skrutten som utgår. 
 
Rangering: 
Vestavind 
 

2. Slipp: Solan mot Ai 
Begge jakter meget godt i motvind med mye vier og tungt kratt med Ai som den førende 
med større bredde og format. Ai fester stand i vierkrattet. Når fører kommer til går Ai villig 
på uten resultat. Ai fører slippet ut mens Solan også holder klasse. 
Ai over Solan 
 
Rangering: 
Vestavind 
Ai, TS 
Solan 

3. Slipp: Rock´n Roll mot Hippie 
Rock´n Roll tar straks føringen i den tunge vieren og fester stand. Når fører kommer til letter 
ryper presist foran Rock´n Roll som er rolig i oppflukt og skudd. Han utreder og det legges ut 
apport. Rock´n Roll støkker ryper under apporten og kaster seg i ny stand. Ryper letter 
presist foran og Rock´n Roll er RIOS. Apporterer noe uvillig. Begge settes på. Rock´n Roll ny 
stand. Går på uten resultat. Hippi støkker ryper og forfølger. Rock`n Roll over Hippie som 
utgår. 
 
Rangering: 
Rock´n Roll, 2xfur,2xsj,TS 
Vestavind 
Ai, TS 
Solan 
 

4. Slipp: Nordavind mot Billy 
Innledningsvis tar Nordavind føringen i terrenget og revierer vierkrattet glimrende. 
Etterhvert veksler de om føringen. Billy kaster seg i en intens stand. Når fører kommer til 
justerer Billy seg kjapt til ny intens stand. På ordre reiser Billy djervt og presist ryper og er 
rolig i oppflukt og skudd. Under utredning fester Billy ny stand. Reiser på nytt djervt og 
presist ryper og er RIOS. Billy utreder greit og apporterer korrekt. Senere ny stand på Billy, 
Nordavind kommer inn bak og sekunderer. Billy går villig frem uten resultat. Nordavind 
settes på og kommer frem i terrenget og fester intens stand. Reiser villig og presist ryper og 
er rolig under oppflukt og skudd. Ny stand under utredning. Nordavind reiser igjen villig og 
presist ryper og er RIOS. Ny stand under utredning. Går villig frem og reiser presist rype som 
forfølges. Det samme gjør også Billy som eier mister taket på. Begge utgår. 
 
Rangering: 
Rock´n Roll, 2xfur,2xsj, TS 
Vestavind 
Ai, TS 



Solan 
 

5. Slipp: Flasch mot Triac 
Begge legger seg straks ut i ett stort og vel anlagt søk med særdeles høy klasse og veksler om 
føringen i ett terreng med mye ris. Begge jakter med veldig høy fart og intensitet. Etterhvert 
synes vi Flasch overtar føringen på noe bedre systematikk og reviering enn Triac som også 
fortsatt jakter prima. Flasch over Triac. 
 
Rangering: 
Rock´n Roll,2xfur,2xsj,TS 
Flasch 
Triac 
Vestavind 
Ai,TS 
Solan 
 

6. Slipp: Stella mot Gaia 
Ingen av hundene tar skikkelig fatt i terrenget. Begge utgår. 
 
Rangering: 
Rock´n Roll,2xfur,2xsj,TS 
Flasch 
Triac 
Vestavind 
Ai,TS 
Solan 
 

7. Slipp: Loke mot La Scala 
Vi har nå dreiet retning i terrenget og Loke fører dette sidevindsslippet på større format og 
bedre fremdrift i terrenget. La Scala holder klassenivå. På en liten fjellrygg støkker La Scala 
ryper. Setter seg momentant, men sprekker og forfølger. Loke over La Scala som utgår. Loke 
har tid til gode. 
 

8. Slipp: Ronja mot Østavind. 
Innledningsvis fører Østavind slippet med større format, men Ronja jakter også med høy 
klasse. Etterhvert drar Østavind seg langt frem i terrenget og blir noe åpen i sitt søksopplegg. 
Ronja fester en stilfull stand. På ordre går Ronja villig på uten å presentere fugl. Ronja fester 
ny stand i samme område. Går igjen villig på uten resultat. Ronja slår seg ut for å hente vind 
på nytt. Fører til Ronja tråkker så opp fugl. Østavind over Ronja som utgår. 
 

9. Slipp: Loke mot Østavind(5 min) 
Begge tar straks tak i terrenget. Loke fører slippet på bedre systematikk i sidevind, men 
Østavind holder også klassenivå. Loke over Østavind. 
 
Rangering: 
Rock´n Roll,2xfur,2xsj,TS 
Flasch 
Triac 
Vestavind 
Ai,TS 
Solan 
Loke,sj 



Østavind,sj 
 

10. Slipp: Fixi mot Luba 
Vi har igjen skiftet retning og begge jakter meget godt i medvind. Luba fører klart slippet og 
tar med seg enormt med terreng på store og åpne myrer. Fixi jakter også meget godt men 
kommer på etterskudd av Luba. Luba over Fixi. 
 
Vi er nå ferdige med 1.runde og klare for lunch i solen som nå titter frem. Rangering etter 
1.runde: 
 
1 Rock´n Roll,2xfur,2xsj,TS 
2 Flasch 
3 luba 
4 Triac 
5 Vestavind 
6 Fixi 
7 Ai,TS 
8 Solan 
9 Loke,sj 
10 Østavind,sj 
 
Oppsett 2. Runde: 
1. Slipp: Vestavind mot Solan 
2. Slipp  Ai mot Rock´n Roll 
3. Flasch mot Loke 
4. Triac mot Fixi 
5. Østavind mot Luba 

 
1. Slipp/2.runde: Vestavind mot Solan 

Begge drar seg langt ut i terrenget og blir perifere i sidevind. Vestavind blir lenge 
borte langt oppe i en fjellside. Han kommer etterhvert inn mot fører. Det letter fugl i 
flere etapper frem i terrenget i området vi ser hundene. Både Vestavind og Solan 
utgår. 
 

2. Slipp/2.runde: Rock´n Roll mot Ai 
Rett etter slipp fester Rock´n Roll stand i tett vierkjerr. Går villig på uten å presentere 
fugl. Rock´n Roll har 2xfuglearbeid uten reis, 2 sjanser og nå sin andre tomstand, 
holder ikke lenger klasse og utgår. 
 

3. Slipp/2.runde: Ai mot Flasch 
Hundene får ett terreng med mye skarp stein og ulendt underlag, men de løser det 
på en utmerket måte og jakter glimrende i det anviste terrenget. Flasch fester en noe 
usikker stand ved ett lite tjern. Når fører kommer til går Flasch villig på uten å 
presentere fugl. Flasch fører slippet gjennom mens Ai også holder godt klassenivå. 
Flasch over Ai. 
 
Rangering: 
Flasch, TS 
Ai, TS 
 

4. Slipp/2.runde: Triac mot Fixi 



Triac tar straks føringen i dette slippet. Triac støkker stort rypekull i god motvind og 
respekterer momentant. Senere sees Triac i stand lengre fremme i terrenget. Når 
fører kommer til reiser Triac villig og presist rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. 
Utreder erfarent og apporterer korrekt. Senere drar Triac seg langt opp mot en 
steinur og fester en ny og stilfull stand. På førers ordre reiser Triac kontrollert og 
presist rypekull og er RIOS. Utreder igjen erfarent. Triac over Fixi som utgår. 
 
Rangering: 
Triac, 2xfmr,støkk 
Flasch, TS 
Ai, TS 
 

5. Slipp/2.runde: Østavind mot Luba 
Begge jakter med enorm fart og intensitet. Luba fører på bedre terrengdekning og 
systematikk. Østavind drar seg langt frem i terrenget og sees krysse langt fremfor oss 
og blir borte. Luba fester en stilfull stand ute på en myr. Når fører kommer til justerer 
Luba seg til ny stand. På ordre reiser Luba kontrollert og presist ryper og er rolig i 
oppflukt og skudd. Under utredning letter en rype i området. Luba apporterer 
korrekt og effektivt. Østavind er fortsatt ikke å se. Mot slutten av slippet finnes 
Østavind i stand i grenseland av anvist terreng. Østavind reiser villig og presist 
rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer raskt og 
effektivt. Luba belastes ikke for Østavinds prestasjon. Luba over Østavind. 
 
 
Loke er oddehund og er ikke rangert inn i runde 2. Loke settes opp mot Triac som 
skal ut i runde 3.  
 
1. Slipp/runde 3(Loke runde2) 10 min Triac mot Loke 

Triac tar straks føringen men slår seg delvis i feil retning i forhold til angitt 
terreng. Loke sjeneres av fører til makker som bruker fløyte for å snu Triac. Fører 
av Triac får beskjed om å ta hensyn, noe hun også gjør. Triac kommer etterhvert 
frem i terrenget og jakter deretter med høy klasse. Loke tar ikke tak i terrenget 
og holder ikke klassenivå. Triac over Loke som utgår. 
 
Rangering blir da som følger etter runde 2: 
1 Luba, fuglearbeid med reis, sjanse på rype som letter under utredning 
2 Triac, 2 fuglearbeid med reis, støkk i god vind 
3 Østavind. Fuglearbeid med reis, slått samt sjanse 
4 Flasch. Svært glimrende søker, tomstand 
5 Ai, glimrende søker, tomstand 
 
Oppsett 3. Runde(Triac har vært ute i sin 3. Runde) 10 min 
Østavind mot Ai 

                                     Luba mot Flasch 
 

1. Slipp/3.runde: Østavind mot Ai 
Østavind fører soleklart slippet og jakter med høy klasse og prima terrengdekning. Ai fester 
stand. På ordre går Ai villig frem uten resultat. Ai sliter nå på slutten av dagen, tar ikke 
skikkelig tak i terrenget og holder ikke klassenivå. Østavind over Ai som utgår. 
 
Rangering: 
Triac, 2xfmr, støkk 



Østavind,fmr,slått,sj 
 

2. Slipp/runde 3. Luba mot Flasch 
Begge jakter glimrende og veksler om føringen. Begge dekker terrenget på særdeles god 
måte og vi kan ikke skille dem i dette slippet. Settes likt. 
 
Rangering: 
Luba, fmr,sj 
Triac, 2xfmr,støkk 
Østavind, fmr,slått,sj 
Flasch, TS 
 
Dagen er over og vi har følgende resultat og premieliste: 
 
1.VK Finale med CACIT Pointer Østagløtten`s Luba og Frode Stenerud 
2.VK Finale Irsksetter Bjerkaasen´s Bk-Triac og Elisabeth Haukaas Bjerke 
3.VK Finale Engelsksetter Valera`s Østavind og Randi Halvorsen/Rune Magnussen 
 
Vi dommere takker for oppdraget hvor vi har fått dømme i ett fint terreng som har vært 
jevnt over bra besatt med fugl.  
 

 
 

Tor Espen Plassgård   Kyrre Rørstad 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 


