
Dreiebok NM finale lavland 2020 

 

Arrangør:  Vestfold Fuglehundklubb 
Terreng:  Brunlanes midtre 
Dommere:  Lasse Kvam og Oddmund Sordal 
 
Følgende hunder var kvalifisert til finalen: 
 
GS Gullura’s Nicki                    Eskild Botner 
IS Brava   Elin Wittusen 
ES Sognexpressens Nda Twist Robert Brenden 
P Pavadoni’s Black Rose Robert Gill 
GS Tiootoppers Martaifarta Birger Hermansen 
KV Ganjo’s Hector  Espen Halvorsen 
KV Volleåsens Amigo  Ivar Ekenes 
IS Skrimfjellet’s Birk  Linda Bekkevold 
ES Hågakollen’s Rock’n Roll Yngve Kleppang 
B Orreskogen’s E-Lisa  Anders Ellefsen 
GS Lilleskogen’s Wayne  Jørn Gunnar Bowitz 
SV Ice Artemis Freyja  Monica Sawicz 
ES Valera’s Østavind  Rune Magnussen 
IS Lyngtrolla’s Si Vesla  Ulrik Myrhaug 
P Borgeflon’s Billy the Kid Morten Baastad 
ES Heegårds Zuki  Frank Robert Brekke 
P Storskartinden’s Ross  Terje Hessevik 
 
 

 
 
  



Runde 1 (15 min) 
 
1. slipp: GS Nicki mot IS Brava 
Brava tar straks føringen og jakter meget godt. Nicki slipper seg langt ut på jordet, blir 
omstendelig. Stand på Nicki, reiser villig bekkasin. Ny stand på Nicki der Brava sekunderer spontant. 
Reiser igjen villig bekkasin.  
Brava over Nicki som blir for omstendelig og ineffektiv og utgår. 
 
 

 
 
 
 
2. slipp: ES Twist mot P Black Rose (2 min) 
Straks etter slipp støkker begge rapphønskull. Twist respekterer mens Rose forfølger friskt og utgår. 
 
 

 
 
  



3. slipp: ES Twist mot GS Martifarrta  
Twist tar straks føringen i slippet og gir den aldri fra seg. Jakter glimrende på stubb, og dekker 
terrenget utmerket. Marta jakter også godt innledningsvis, men utover i slippet blir hun omstendelig 
og effektiviteten blir for dårlig. 
Twist over Marta som utgår. 
 
 

 
 
 
 
4. slipp: KV Hector mot KV Amigo (8 min) 
Begge starter opp i stor fart og høy intensitet. Utover i slippet tar Hector mer og mer over føringen 
og jakter meget godt, mens Amigo velger å jakte mer etter makker. 
Hector over Amigo som utgår. 
 
 

 
 
  



5. slipp: IS Birk mot ES Rock’n Roll 
Begge jakter meget godt, men Rock fører slippet på bedre terrengdekning og bedre søksopplegg. 
Fasan letter i området begge hundene befinner seg. 
Rock over Birk. 
 
 

 
 
 
 
6. slipp: B Lisa mot GS Wayne 
Begge starter i høy fart og stor intensitet, dekker terrenget erfarent og veksler om føringen. Stand 
på Lisa, rapphønskull letter presist foran Lisa da fører kommer til. RIOS, utreder og apporterer 
korrekt. 
Hundene slippes på igjen, Wayne drar seg ut på jordet, mens Lisa drar seg inn i tett skog. Lisa sees i 
stand under en fjellknaus. Da fører kommer til letter rapphøns presist foran Lisa, RIOS, utreder ok. 
Lisa over Wayne som er slått to ganger og er ferdig for i dag. 
 
 

 
 
Rangering etter de 5 første slippene er da: 
1 Lisa, 2xFUR 
2 Brava 
3 Twist, st 
4 Rock`Roll, sj 
5 Birk, sj 



7. slipp: ES Østavind mot SV Freyja 
Innledningsvis veksler hundene om føringen, men etterhvert tar Østavind over og jakter erfarent i 
alle biotoper. Freyja starter meget godt, blir etter hvert veldig omstendelig og henger seg opp i et 
og samme område. Østavind sees i stand, når fører er på jaktbart hold letter fasan presist foran 
Østavind, RIOS. Utreder ok, mens apporten er noe slurvete, men godkjent. 
Østavind over Freyja som utgår. 
 
 

 
 
 
8. slipp: P Billy the Kid mot IS Vesla 
Begge hundene jakter meget godt. Dekker det anviste terrenget meget godt i god kontakt med 
førere. Billy har noe større dybde i slagene og settes hårfint over. 
 
 

 
 
 
  



9. slipp: ES Zuki mot P Ross 
Begge starter opp på beste måte og veksler om føringen. Ross blir borte i tett biotop, etter hvert 
blir også Zuki borte i samme område. Begge finnes i stand med noen meters mellomrom. Siden vi 
ikke har sett noen inngang på denne situasjonen tolker vi det som en samstand og begge gis 
reisingsordre. Ross løser ut til siden, mens Zuki reiser djervt og presist fasan, RIOS. Ny stand under 
utredning, Zuki reiser villig og presist fasan, RIOS. Utreder og apporterer korrekt. 
Zuki over Ross. 
 
 

 
 
 
10. slipp: Brava (runde 2) mot Hector som har tid til gode 
Begge jakter meget godt, men Brava har bedre terrengdekning og plan i søksopplegget sitt, og 
settes derfor over Hector. 
 
Rangering etter runde 1 blir da som følger: 
1 Zuki, 1xFMR, 1xFMR under utredning 
2 Lisa, 2xFUR 
3 Østavind, 1xFUR 
4 Billy the Kid 
5 Vesla 
6 Brava 
7 Hector 
8 Twist, st 
9 Rock’n Roll, sj 
10 Birk, sj 
11 Ross, slått 
 
  



Runde 2 (15 min) 
 
10. slipp 10: ES Twist mot IS Birk 
Twist tar straks føringen. Jakter utmerket på stubb, og ellers i biotopen som er til rådighet. Birk 
jakter også meget godt. Mangler noe plan, og kommer på etterskudd i terrenget. 
Twist over Birk. 
 
11. slipp: KV Hector mot ES Rock’n Roll 
Begge hundene jakter meget godt i side/medvind, med Hector i føringen. Hector sees i stand, når 
fører er på jaktbart hold letter fasan presist foran Hector, RIOS, under utredning ny stand. Reiser 
kontrollert og presist fasan, RIOS. Utreder og apporterer prima. Hundene slippes på igjen og det 
letter fasan i området bak og litt til siden for oss. Stand på Rock, går villig frem uten resultat.  Rock 
hadde en sjans fra forrige runde, er nå slått, har tomstand og en ny sjans. 
Hector over Rock som utgår. 
 
12. slipp: B Lisa mot ES Østavind 
Lisa tar føringen i slippet, jakter fortsatt med høy fart og intensitet. Østavind holder også høyt 
klasse nivå, men kommer på etterskudd i dette slippet. 
Lisa over Østavind. 
 
13. slipp: ES Zuki mot IS Vesla 
Begge viser oss et prima side-/medvindsøk av høy klasse. Zuki settes hårfint over på grunn av noe 
bedre reviering.  
Zuki over Vesla 
 
14. slipp: P Billy the Kid mot P Ross 
Innledningsvis jakter begge meget godt. Ross drar seg langt ut på siden av jordet mot en skogkant 
og kommer ikke til syne igjen. Finnes etter hvert i stand. Reiser kontrollert og presist fasan, RIOS. 
Utreder og apporterer korrekt. 
Ross over Billy. 
 
15. slipp: IS Brava (med litt tide til gode) mot Twist (i sin 3. runde) 
Begge jakter fortsatt meget godt. Brava blir noe åpen i dette slippet, og Twist settes over. 
Twist over Brava. 
 
Rangering etter runde 2 
1 Zuki, 1xFMR, 1xFMR under utredning 
2 Lisa, 2xFUR 
3 Hector, 1xFUR, 1xFMR under utredning, 1sj 
4 Østavind, 1xFUR 
5 Ross, 1xFMR, slått 
6 Vesla 
7 Brava 
8 Twist, st 
9 Birk, sj 
10 Billy the Kid, slått 
 
Runde 3 (10 min) 
 
16. slipp: KV Hector mot ES Østavind 
Begge er fortsatt på jakt, med Hector i føringen på høyere intensitet. Hector jobber på fot, uten at 
det resulterer i noe. Når Hector slipper taket i foten og kommer mot fører, støkker han fasan som 
han ikke merker selv, fasan og Hector tar hver sin retning. 
Østavind over Hector. 
 
17. slipp: ES Zuki mot B Lisa 
Begge hundene jakter fortsatt meget godt, med Zuki i føringen på bedre reviering og plan i 
søksopplegget sitt. Begge får hver sin stand uten resultat. 
Zuki over Lisa. 
 



18. slipp: IS Birk mot P Billy the Kid 
Birk tar føringen i slippet og jakter meget godt. Billy holder også godt klasse nivå, får en stand uten 
resultat. 
Birk over Billy. 
 
Vi får nå 3 slipp på 5 min. 
 
19. slipp: P Ross mot IS Vesla 
Begge jakter fortsatt meget godt, Vesla settes over på grunn av noe større bredde. 
Vesla over Ross. 
 
20. slipp: IS Brava mot P Ross 
Brava jakter glimrende i side/medvind. Ross blir noe rettlinjet i dette slippet. 
Brava over Ross. 
 
21. slipp: IS Brava mot IS Vesla 
Brava fortsetter sitt imponerende søk. Vesla og fører sees langt ut på høyre side av jordet, tror de 
har blitt litt leie på slutten og ønsket asfalt under føttene. 
Brava over Vesla. 
 
Resultat listen blir da som følger: 
 
1 VK og NM vinner 2020  ES Heegårds Zuki   Frank Robert Brekke 
2 VK     B Orreskogen’s E-Lisa  Anders Ellefsen 
3 VK     ES Valera’s Østavind  Rune Magnussen 
4 VK     KV Ganjo’s Hector  Espen halvorsen 
5 VK     P Storskartinden’s Ross Terje Hessevik  
 

 
 
Vi gratulerer de premierte. Vil også takke til alle deltakerne for en sporty opptreden og en hyggelig 
dag i felten. 
Takk for det ærefulle oppdraget med å dømme en NM finale. 
Og takk til Vestfold Fuglehundklubb for en fantastisk i helg i Vestfold. Flotte terreng, bra 
fuglebestand, og utmerket kvalitet på fuglene; usedvanlig sprek fugl. 
Takk for oss. 
 
Mvh 
Lasse Kvam og Oddmund Sordal. 
 


