
 

 

DREIEBOK FINALE NAMDAL FHK`S NYHEIMPRØVE 24.OKTOBER 2021 

 

17 hunder var kvalifisert til søndagens finale på Nyheim. En hund - P Blackthorne Edel ble trukket før 

start pga av løpetid. 

 

SV A-Beethoven Av Brandsegg Søndre, Rune Fossum 

GS Børgsjitens VF Holly, Marius Aakervik  

KV Burre, Geir Henning Strøm 

KV Kløvbekken`s Zico, Bente Kristin Hyttebakk 

P Frierfjorden`s Rudy Yamba, Ole-Martin Enberget 

ES Slettfjellet`s Dio, Sindre Børmark 

P Myrteigen`s Puck, Terje Nordheim/Marit Bjercke 

GS Børgsjitens Vd Faiza, Marius Aakervik 

SV Speldraget`s J-The Boss, FRune Fossum 

ES Vindølas TT-Phia 2, Per Brannsten/Frank Robert Brekke 

SV A-Myrtel AV Brandsegg Søndre, Rune Fossum 

IS Geitfjellets Fia, Christopher Niebelschutz/Sindre Børmark 

P Bjørklunds CA Tøffa, Einar Holmvik 

ES Røynåsen`s Tyron, Roger Paulsen 

GS Bjørklitoppens Nora, Marit Bjercke 

P Vakkerdalen`s M Eila, Daniel Østensen/Simen Østensen 

 

Søndag morgen åpnet himmelen sine sluser og regnet høljet ned en liten stund. Det ble heldigvis 

lettere utover dagen. Det var også en god vind så forholdene var i perioder litt ufyselig, men det ble 

allikevel en flott dag i fine terreng. Det var overskyet og halvmørkt i de to første slippene. 

1.Runde: 15.minutter. 

1.Slipp: SV Beethoven - GS Holly (2.min) 

Rett etter slipp ser vi Beethoven ta stand i ytterkanten av en "øy" på en åker. Beethoven løser ut og 

slår bak "øya". Det letter et stort rapphønskull i fra "øya" og begge hundene forfølger friskt. Begge 

utgår. 

 

2.Slipp: KV Burre - KV Zico 

Burre tar føringen på bedre intensitet og terrengdekning. Begge er litt ujevn i dette medvindsslippet, 

men de holder akkurat klassenivået med Burre over Zico. 

Rangering: KV Burre, KV Zico 

 

3.Slipp: P Rudy - ES Dio 

To hunder som legger opp "løpet" litt forskjellig. Dio i enorm fart og intensitet med litt store og åpne 

slag i starten. Rudy revierer tettere i stor intensitet. Senere blir revieringen god på Dio også. Vi ser 

Dio markerer, gtar senere stand ute på åker. Går villig på uten resultat. Ny stand i kant av "kratt-øy". 

Går villig på igjen, løser ut og slår rundt "øya". Støkker der en fasanhøne og forfølger friskt. Rudy over 

Dio som utgår. 



Rangering: KV Burre, KV Zico, P Rudy sjanse. 

 

4.Slipp: GS Faiza - P Puck (6 min) 

Faiza tar straks føringen over Puck som ikke holder mål rent søksmessig. Faiza over Puck som utgår. 

 

5.Slipp GS Faiza - SV Boss 

Begge starter ut i stor fart og fin stil. Faiza markerer i skråning og fester stand, går på i etapper uten 

resultat. Senere stand på Boss litt lenger fram. Boss går villig på uten resultat. Hundene kniver om 

terrenget framover. Stand på Faiza, går på uten resultat. 

Senere ny stand på Faiza, kort kontrollert og presis reis på to rapphøner. Faiza utreder og apporterer 

fint. Faiza over Boss. 

Rangering: GS Faiza FMR, TSx2, KV Burre, KV Zico, P Rudy sjanse, SV Boss slått, TS. 

 

6.Slipp: ES Phia - SV Myrtel 

Ikke lenge etter slipp finnes Phia i stand i kanten på en eng. Myrtel sekunderer spontant. Phia reiser 

villig og presist et stort rapphønskull. Er komplett rolig i oppflukt og skudd. Letter ei rapphøne under 

utredning, den respekteres. Apporterer korrekt.  

Begge hundene fortsetter et meget godt søk utover i dette medvindsslippet med Phia som den klart 

førende. Phia over Myrtel. 

Rangering: ES Phia FMR, sjanse, GS Faiza FMR, TSx2, KV Burre, KV Zico, P Rudy sjanse, SV Myrtel slått, 

SV Boss slått, TS. 

 

7.Slipp: IS Fia - P Tøffa (5 min) 

Tøffa tar straks føringen i motvind. Det er nå høyt gress inne blant noen bjørkekruller. Vi ser Tøffa ta 

stand. Fører kommer til og ber om avtsandsreis. Ingen reaksjon første gang, men går litt nærmere og 

på ny ordre reiser Tøffa djervt og presist ei rugde. Men dessverre forfølger Tøffa friskt i oppflukt og 

skudd. 

 

8.Slipp: IS Fia - ES Tyron (10 min) 

Tyron tar straks føringen og jakter tidvis glimrende i beste fart og stil. Tyron har en stand uten 

resultat ute på en eng. Fia sitt søksopplegg blir noe stikkende ut og inn, med manglende bredde. Og 

vi velger å avslutte slippet etter 10 minutter. Tyron over Fia som utgår. Og Tyron har tid tilgode og 

rangeres ikke inn. 

 

9.Slipp: GS Nora - P Eila 

Nora tar føringen mot Eila som etterhvert blir åpen og egenrådig. Eila kommer bort siste halvdel av 

slippet, mens Nora jakter fint foran oss. Nora over Eila som utgår. 

Rangering: ES Phia FMR, sjanse, GS Faiza FMR, TSx2, GS Nora, KV Burre, KV Zico, P Rudy sjanse, SV 

Myrtel slått, SV Boss slått, TS. (ES Tyron tid tilgode). 

 

2.Runde 15 minutter: 

10.Slipp: ES Tyron - KV Burre 

Tyron tar straks føringen og får med seg mye terreng i bredde og dybde. Burre jakter også tidvis 

meget bra, men blir noe ujevn. Tyron over Burre. 

Rangering etter 1.runde blir da slik: ES Phia FMR, sjanse, GS Faiza FMR, TSx2, ES Tyron, GS Nora, KV 



Burre, KV Zico, P Rudy sjanse, SV Myrtel slått, SV Boss slått, TS.  

Rangering etter 2.runde: KV Burre. 

 

11.Slipp: KV Zico - P Rudy (10 min) 

Rudy tar straks føringen over Zico som først blir noe borte og deretter blir trang nede i et søkk uten å 

få den nødvendige fremdriften. Slippet stoppes etter ti minutter. Rudy over Zico som utgår. 

 

12.Slipp: P Rudy - ES Tyron (5 min) 

Da settes ES Tyron på mot Rudy da Tyron har fem minutter tilgode. Begge jakter meget bra med 

Tyron i føringen. Rudy jobber på lukt i kant, støkker rugde og roes. Samtidig meldes det stand på 

Tyron et stykke unna. Men før vi kan se noen hund i stand ser vi ei rugde lette i det samme området. 

Og Tyron er i søk når vi ser han. 

Tyron over Rudy. 

Rangering: KV Burre, ES Tyron sjanse, TS, P Rudy sjanse x2,  

 

13.Slipp: SV Boss - ES Phia 

Begge starter ut i stor fart og fin stil. Får med seg mye terreng i bredde og dybde. Phia kommer bort 

bak kratt-øy. Finnes der i stand. Går villig på til ny stand, reiser fasanhøne villig og presist. Helt rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Phia jakter glimrende resten av slippet og vinner dette over Boss 

som avsluttes. 

Rangering: ES Phia FMR x2, sjanse, KV Burre, ES Tyron sjanse, TS, P Rudy sjanse x2,  

 

14.Slipp: GS Faiza - SV Myrtel (7,5 min) 

Begge jakter meget godt i område med skog og små åkerlapper. Faiza finnes i stand oppe på en kant, 

går meget villig på uten resultat. Myrtel settes hårfint over Faiza i dette slippet. 

 

15.Slipp: SV Myrtel - GS Nora (7,5 min) 

Etter en liten "transportetappe" forbi en liten skog og en gård slipper vi på SV Myrtel og GS Nora. 

Begge jakter meget godt, Myrtel ser vi gå inn i stand i et lite myrdrag. På ordre reiser Myrtel rugde 

djervt og presist. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Myrtel over Nora. 

 

16.Slipp: GS Nora - GS Faiza (7,5 min) 

Begge hundene tar for seg av terrenget som nå er høyvokst gress/myrlandskap med store 

kvisthauger. Faiza fører slippet og vinner dette hårfint over Nora. 

Rangering: ES Phia FMR x2, sjanse, GS Faiza FMR 3 TS, SV Myrtel FMR, Slått, KV Burre, ES Tyron 

sjanse, TS, P Rudy 2xsjanse, GS Nora slått. 

 

Da det er meldt store nedbørsmengder utover ettermiddagen og nesten alle hundene har hatt sjanse 

på fugl velger vi å avslutte finalen. 

Vi har en suveren vinner i ES Vindølas TT-Phia 2 som tildels 1.VK m/CK finale. 

2.VK finale til GS Børgsjitens Vd Faiza 

3.VK finale til SV A-Myrtel Av Brandsegg Søndre. 

 

Vi takker for oppdraget - Øyvind Eriksen og Roy Allan Skaret. 



 
 

BILDETEKST: Her er de premierte og dommerne etter en noe våt finaledag på Namdal 

Fuglehundklubbs lavlandsprøve på Nyheim.  Foran fra venstre: Rune Fossum med SV Myrtel, Marius 

Aakervik med GS Faiza og Frank Robert Brekke med ES Phia. Bak dommerne Øyvind Eriksen (til 

venstre) og Roy Allan Skaret. 

 

 


