
DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 
 

Terreng: Bogen. Mye nedbør i det siste gir oss utfordringer i forhold til disponering av terrenget. 

Værforhold: YR melder om regn, vind 8m/s og 3 grader. YR har rett! 

Dommere er Arne Abel Lunde og Odd Harald Sørbøen som har mulighet til å innstille til CACIT i dag.  

 

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 4 parti på fredag og to semifinaleparti på lørdag. 

 

1 P  Oterbekken's Yazz  NO43688/13    e/f: Simonsen, Børge  

2 KV Sagåsen's Nico NO56449/12    e/f: Madsen, John Halvor  

3 KV Tex  NO38603/11      e/f: Bruland, Fredrik 

4 ES Sørbølfjellet's Luca NO49348/09    e: Sjurseth, Siri Kulberg og Bjørn, f / Sjurseth, Siri Kulberg 

5 P Barentsvidda's C Donald NO50989/11   e/f: Skeivik, Arild  

6 ES Faulfossen's R S Vilma SE46334/2014   e/f: Bjørløw, Richard  

7 KV Volleåsens Amigo NO50975/12    e/f: Søftestad, Svein R  

8 KV Rampen's Pls Lucky Lilly NO43125/11   e/f: Gulhaugen, Kyrre L 

9 ES Vigdaætta's Frøya NO34666/14    e/f: Watle, Per Arne  

10 GS Svartskåras Black Hunter NO33675/11   e : Olsen, Nina, f: Løfgren, Thor Erik 

11 ES Frankmovangen's White Eagle NO52032/13  e: Enberget, Ole-Martin, f: Enberget, Kjell 

12 ES Berkjestølen's Kira NO37128/12    e: Watle, Kristin, f: Watle, Bjørn 

13 ES Ranætta's Balder NO39826/13    e/f: Liljedal, Skjalg  

14 KV Peppa NO36026/13     e/f: Sæthereng, Fredrik Engell  

15 ES Vigdaætta's Vigda 14 NO55394/12   e/f: Watle, Per Arne  

16 IS Vestviddas Dft Vestavind NO49032/13   e/f: Magnussen, Rune  

 

Runde 1 15 minutter:  

Slipp 1 P Yazz – KV Nico: Vi åpner i et område med åpen stubb og som har til dels tett vegetasjon på sidene. 

Hundene nøler litt i det ufyselige været, men kommer seg etter hvert ut i et godt søk der de begge viser stor fart 

og systematisk terrengdekning og de kommer seg også godt inn i den interessante kantbiotopen. Mot slutten av 

slippet støkkes det en rapphøne ute på stubben og begge løper seg friskt ut av konkurransen.  

 

Slipp 2: KV Tex – ES Luca: Begge jakter prima, konsentrert og med erfaren terrengdekning. De får med seg 

stubben og de spennende kantene og øyene i terrenget. Luca settes over på grunn av noe bedre plan i 

søksopplegget enn Tex. 



 

Slipp 3: P Donald – ES Vilma: Også to hunder som jakter glimrende, høy intensitet, og 

erfaren, systematisk terrengdekning. Det letter fasan i tett vegetasjon som Vilma har 

gått inn i og hun observeres umiddelbart i stand i dette området. Reiser villig og 

presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd, støkker fasan under utredning. Utreder 

videre og apporterer korrekt. Hundene fortsette nå i en tett noe uoversiktelig biotop. 

Vilma støkker fasan to ganger og slippet stoppes da Donald nå har så mange sjanser 

at han avsluttes. Vilma har tid til gode. 

 

Rangering: ES Vilma FA m/reis, 2 sjanser og støkk under utredning. ES Luca, KV Tex. 

 

 

Slipp 4: KV Amigo – KV Lilly: To erfarne jegere som konsentrerer seg om kantene, men de får også med seg 

stubben. Det letter en fasan i kanten av anvist område som vi ikke belaster hundene mye for. Lilly ligger over 

Amigo på høyere intensitet og større fart. Lilly tar stand, går villig på uten at vi kan observere fugl. Mot slutten av 

slippet sees Amigo markere langs en bekkekant langt framme. Når fører kommer inn i dette området letter fasan i 

kanten av den tette vegetasjonen og Amigo kommer til syne like etterpå. Lilly over Amigo da han regnes å ha 

større sjanse enn Lilly på fasanen som lettet.  

 

Rangering: ES Vilma FA m/reis, 2 sjanser og støkk under utredning. ES Luca. KV Tex. KV Lilly sjanse(r), tomstand, 

KV Amigo, sjanse(r). 

 

Slipp 5: ES Frøya – GS Hunter: Hundene virker noe uinspirert i starten. Hunter klarer etter hvert å vise oss et søk 

av akseptabelt nivå der han særlig får med seg kantene grundig. Frøya bli småskåren og selv om farten er høy 

klarer hun ikke å vise det formatet og den terrengdekningen vi forlanger i denne klassen og hun avsluttes etter 10 

minutter. Vilma som har tid til gode settes på. Hun viser igjen søksopplegg av høy kvalitet. Hunter tar en usikker 

stand med viftende hale ved en jordekant. Vilma kommer langs denne kanten og blir forsøkt stoppet og bremser 

opp. Fasan letter og Hunter forfølger mens Vilma respekterer. Begge utgår da Vilma nå har for mange ubenyttede 

sjanser.  

 

 

 

 

Vilma 



 

Slipp 6: ES White Eagle – ES Kira: Terrenget åpner seg og vi har store områder med stubb og kanter/grøfter på 

begge sider. Dette er to hunder som jakter glimrende i høy fart og med systematiske slag på stubben. Kira er noe 

djervere til å gå inn i den tette vegetasjonen og ligger hårfint over Eagle på litt bedre terrengdekning. Kira tar 

stand, går villig fram uten å presentere fugl. Hundene slippes på igjen og de jobber intenst langs en kant med høy 

vegetasjon. Det kommer fasan ut fra dette området og Kira kommer fram like etter. Kira har tomstand og 

bedømmes til å større sjanse på fugl enn Eagle og Eagle settes over.  

 

Rangering: ES Luca. KV Tex. ES White Eagle, sjanse. ES Kira, sjanse, tomstand.  KV Lilly sjanse(r), tomstand, KV 

Amigo sjanse(r).  

 

Slipp 7: ES Balder – KV Peppa: Peppa jakter meget godt og systematisk. Balder jakter også godt, men kommer 

noe på etterskudd og vurderes å holde nødvendig nivå. Peppa tar stand mot en tett haug med kvist. Går djervt på 

i flere omganger før fasan letter presist foran Peppa som er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer 

korrekt. Over Balder. 

 

Rangering: KV Peppa FA m/reis. ES Luca. KV Tex. ES White Eagle, sjanse.  ES Kira, sjanse, tomstand.  KV Lilly 

sjanse(r), tomstand, KV Amigo sjanse(r). ES Balder tap på fugl.  

 

Slipp 8: ES Vigda – IS Vestavind. Begge jakter intenst og bevisst. Vigda har meget god reviering og får med kanter 

og åpen grasmark på en systematisk måte. Vestavind er en overskuddshund, men han er noe åpen og til tider litt 

egenrådig. Det er en sjanse på fasan som støkkes i en tett biotop der begge hundene har kraftige markeringer. 

Vigda over Vestavind.  

 

Rangering etter runde 1: KV Peppa FA m/reis. ES Luca. KV Tex. ES White Eagle, sjanse.  ES Kira, sjanse, tomstand.  

ES Vigda, sjanse. IS Vestavind, sjanse. KV Lilly sjanse(r), tomstand, KV Amigo sjanse(r). ES Balder tap på fugl.  

 

Disse hundene er ute etter runde 1. P Yazz, KV Nico, P Donald, ES Frøya, ES Vilma, GS Hunter.  

 

Vi finner oss litt ly i en tett granskog, - får oss litt mat og setter opp denne rekkefølgen for runde 2 som også blir på 

15 min:  

KV Tex – KV Amigo    ES Kira – ES Vigda 

ES Luca – KV Lilly    KV Peppa – IS Vestavind 

ES White Eagle – ES Balder 

 

Slipp 9: KV Tex – KV Amigo. Begge hundene jakter erfarent. De tar kantene grundig, men «glemmer» å få med 

seg åpen stubb og grasmark. Tex tar et stort slag på høyre side og kommer litt på etterskudd i starten. Amigo 

markerer langs grøftekant og tar stand, reiser kontrollert og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd, utreder 

Tex Amigo 



og apporterer korrekt. Hundene samles og slippes på og velger hver sin retning langs en tett vegetasjon. Tex tar 

umiddelbart stand, reiser presist og kontrollert fasan og er rolig i oppflukt og skudd, nytt tilsvarende fuglearbeid 

under utredning. Apporterer korrekt. Tex over Amigo. Selv om Amigo nå har noen sjanse(r) tar vi han likevel med 

da vi ikke belaster han hardt for makkers fuglearbeid.  

 

Rangering: KV Tex, 2FA m/reis, tap på fugl. KV Amigo FA m/reis, tap på fugl, sjanse(r).  

 

Slipp 10: ES Luca – KV Lilly: Vi tar en transportetappe og starter opp igjen i et område med grasmark og en meget 

spennende kant med tett høy vegetasjon. Luca tar føringen og jakter glimrende, dekker både det åpne jordet og 

kantene erfarent og konsentrert. Lilly kommer på etterskudd, men holder nødvendig nivå. Det letter fasan i 

området hvor vi har sett Lilly bli borte. Luca tar stand. Juster til ny stand når fører kommer til, fasan letter presist 

foran Luca som er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. I mellomtiden letes det etter Lilly i det 

tette området. Fasan letter og Lilly kommer umiddelbart til syne på dette stedet. Luca over Lilly som nå har for 

mange sjanser og utgår.  

 

Rangering: ES Luca, FA u/reis, sjanse. KV Tex, 2FA m/reis, tap på fugl. KV Amigo FA m/reis, tap på fugl, sjanse(r). 

 

Slipp 11: ES Eagle – ES Balder. Vi angriper den interessante vegetasjonen fra en annen kant. Begge hundene drar 

kraftig til fra start. Eagle markerer og tar stand. Balder nærmer seg og blir forsøkt stanset, Eagle slipper standen 

og begge blir borte i det tette området. Fasan komme etter hvert ut på motsatt side med Eagle på hjul. ES Kira 

settes på som ny makker til Balder. Kort etter slipp ser vi fasan komme ut fra vegetasjonen og Kira dukker opp på 

samme sted. Slippet stoppes da Balder nå har for mange ubenyttede sjanser og avsluttes.  

 

Slipp 12: ES Kira – ES Vigda. Begge starter meget 

energisk der Vigda viser et systematisk og 

forutsigbart søksopplegg. Kira blir noe åpen og en del 

borte. Vi observerer fasan som letter i grøftekant 

langt ute. Like etter ser vi Kira i samme området. 

Senere jobber begge i en høy vegetasjon like foran 

oss. Fasan letter og Vigda finnes like etter i stand. 

Går villig på uten å presentere fugl. Begge har hatt 

sine sjanser og må forlate konkurransen.  

 

 

Slipp 13: KV Peppa – IS Vestavind. Peppa er ikke like overbevisende søksmessig i dette slippet, men holder 

nødvendig nivå. Vestavind fortsetter som i første slipp i voldsomt driv, men blir litt åpen og liker seg best langs 

kantene. Peppa tar stand, etter et par reisingsordre kommer fører i fysisk kontakt med hunden og Peppa utgår.  

 

Rangering etter runde 2: ES Luca FA u/reis, sjanse, KV Tex 2FA m/reis, slått, KV Amigo FA m/reis, slått, sjanse(r). IS 

Vestavind, sjanse.  

 

 

Vi er ferdige med runde 2 med bare 4 hunder på listen, dermed er dagens finale slutt og vi kan gratulere 3 hunder 

som har godkjente fuglearbeid og kommer på premielisten i dag.  

 

 

 

 

 



 

1VK finale: ES Sørbølfjellet's Luca NO49348/09 eier: Siri Kulberg og Bjørn Sjurseth, fører Siri Kulberg 

Sjurseth,   

En glimrende jeger med et prima søksopplegg og et flott fuglearbeid uten reis. Nr 1 og 2 i dag er vurdert 

til å være ganske like i forhold til å ta vare på sjansene. De har i tillegg gjort opp seg imellom i første 

slipp.  

 

2VK finale: KV Tex  NO38603/11 eier og fører: Fredrik Bruland.  

En meget god jeger med to fuglearbeid, det ene under utredning. Han har også et tap på fugl og et noe 

åpent søksopplegg i siste slipp.  

 

3VK finale: KV Volleåsens Amigo NO50975/12 eier og fører Svein R Søftestad. 

En solid jeger med et flott fuglearbeid, men som også har noen minus i dag.  

 

 

 
 

 

 

Arne Abel Lunde og Odd Harald Sørbøen takker for en spennende finale. Meget 
erfarne og gode hunder og mye fugl gjorde til at vi holdt varmen selv om det var både 

vått og kaldt. Mange takk til prøveledelsen for en minnerik dag!! 
 

Amigo      Luca        Tex 


