
Østfold Fuglehundklubb. VK-finale tildelt CACIT.  
Dato: 29. sep. 2012  
Dommere: Erik Slommerud og Tom E. Øygard.  
Sted: Råde 
 
Flotte kulturlandskap i Råde, svak vind delvis overskyet og enkelte regnskyll. + 9 grader 
 
 
Deltakere i finalen 
 
ES Østheias Posh Arnt Erik Andersen 
P Sangernutens Bun Fuddy Robert Gill 
GS Budalens Ragna Rokk Fredrik Weberg Larsen 
P Rushlight Asco Kjell Enberget 
P Vakkerdalens Birdie Jon Ivar Grefsrud 
SV Rotveltas Tussa Lone Gudim 
ES Sørbølfjellets Luca Siri Sjurseth 
IS Imingens Tingling Robert Gill 
KV Haugtuns Enja Lisbeth Ottesen 
ES Lynglias Kaisa Alf Johansen 
ES Ohlsmyrens Starshine Nina Smidtsrød 
P Jutevatnets Makker Chr. Narmo 
ES Østkystens Frey Vidar Antonsen 
ES Ildfotens J St. Hans Morten Baastad 
ES Berkjestølens Vidda Rune Frankmoen 
ES Voumas Fresia Terje Berntsen 
P FN Isa Finn H. Nygaard 
KV Rampens Extra Nina Smidtrød 
B Brustindens E Ulla Anders Ellefsen 
ES Østvangens Guri Per Arne Watle 

 
Første runde 
 
1. slipp Posh mot Fuddy 
Fuddy tar føringen i slippet. Stand Fuddy. Posh sekunderer. Fuddy reiser presist rapphøner og er rolig i 
oppflukt og skudd. Posh sprekker og forfølger. Fuddy utreder og apporterer korrekt. Fuddy over Posh som 
utgår. 
 
2. slipp Ragna Rokk mot Asco 
Begge hundene går meget godt med Asco som den førende grunnet bedre terrengdekning. Deltakerne i 
partiet tråkker opp 2 rapphøner i motvind som begge hadde sjanse på. Asco over Ragna. 
 
3. slipp Birdie mot Tussa 
Tussa tar føringen i slippet. Birdie markerer sterkt, Tussa kommer til. Birdie forlater stedet, så stand Tussa, 
reiser villig og presist rapphøns (blant landbruksredskap!) og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent, 
men nekter å apportere. Birdie over Tussa som utgår. Birdi har 5 minutter til gode. 
 
4. slipp Luca mot Tingeling 
Begge hundene går godt og veksler om føringen. Rapphøns letter i området hvor begge hundene er. Det 
meldes stand så på Luca, men Luca er i bevegelse når dommerne ser Luca. Så stand på Tingeling. 
Tingeling reiser villig, Luca kommer plutselig til og følger Tingelings presise reis. Tingeling er rolig i oppflukt 
og skudd, det samme kan ikke skrives om Luca. Tingeling over Luca som utgår. Birdie som har 5 minutter til 
gode settes på. Begge går godt, stand på Birdi. Reiser inn i sivet og komme tilbake med en apportert 
rapphøne. 



 
Rangering etter 4 slipp 
 
Fuddy  1FA med reis 
Tingeling 1FA med reis, slått på fugl og 1 sjanse 
Asco  1 sjanse 
Ragna  1 sjanse 
Birdie  1 stand/apport, slått i fugl 
 
 
5. slipp En Ja mot Kaisa 
En Ja tar føringen i slippet og jakter meget godt, Kaisa avsøker kant og kommer seg innledningsvis ikke ut 
på stubben. Meget stilfull stand på En Ja. Reiser djervt og presist to rapphøner og er rolig i oppflukt og 
skudd, utreder og apporterer korrekt. Senere støkker En Ja rapphøne som forfølges og apporteres. Begge 
utgår. 
 
6. slipp Starshine mot Makker 
Rett etter slipp fester Makker stand, går villig på uten å presentere fugl. Starshine legger opp til et enormt 
medvindsøk, vender og starter på noe som ser ut som et rettlinjet søk tilbake i motvind, men fester så stand 
langt ute. Reiser villig og presist rapphøne og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Vi 
velger å stoppe klokka og gå tilbake de 300 meterne til partiet. Vi fortsetter så i medvind og begge jakter 
meget godt og veksler om føringen. Starshine over Makker. 
 
7. slipp Frey mot St. Hans 
To klassesøkere av beste merke, med Frey for det meste i føringen. St, Hans marker og støkker rapphøns 
og er rolig. Frey over St. Hans 
 
8. slipp Vidda og Fresia 
Begge starter rettlinjet på stubb i motvind, men det bedrer seg raskt. Vidda fører slippet. Stand på Vidda, 
justerer seg til ny stand. Rapphøns letter når fører kommer til. Vidda er rolig i oppflukt og skudd, utreder og 
apporter korrekt. Vidda over Fresia 
 
Rangering etter 7 slipp: 
 
Fuddy  1FA med reis 
Starshine 1FA med reis 
Vidda  1FA uten reis 
Tingeling 1FA med reis, slått på fugl og 1 sjanse 
Frey  1 sjanse 
St. Hans 1 sjanse 
Asco  1 sjanse 
Ragna  1 sjanse 
Birdie  stand/apport, slått i fugl 
Fresia  slått i fugl 
Makker  slått i fugl og 1 tomstand 
 
9. slipp Isa mot Extra 
Begge hunder jakter godt med Isa i føringen. Rapphøns letter uten at situasjonen kan bedømmes. Senere 
stand på Isa, fugl letter når fører kommer til, Isa er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. 
Senere letter fugl i området hvor Isa er: Så ny stand på Isa, nytt fuglearbeid uten reis. Isa over Extra som 
utgår. 
 
10. slipp Ulla mot Guri 
Begge viser innledningsvis et søk som så vidt holder klassenivå, de veksler om føringen. Det meldes stand 
på Ulla, men hun er i bevegelse når hun observeres. 2 fasaner letter uten at hunder kan ses i høyt siv. 3 
sekunder etter dette ses Guri i stand i området fasanene lettet. Guri reiser så presist og villig flott fasancock 
og er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning støkker Guri en fasan og er rolig. Apporterer korrekt. De 
første 3 fasanene vurderes samlet som en mulighet for Ulla. Guri over Ulla. 
 
Rangering etter første runde   
 
Fuddy  1FA med reis 
Starshine 1FA med reis 



Isa  2FA uten reis + sjanse 
Vidda  1FA uten reis 
Guri  1FA med reis, støkk under utredning, minus på søk 
Tingeling 1FA med reis, slått på fugl og 1 sjanse 
Frey  1 sjanse 
St. Hans 1 sjanse 
Asco  1 sjanse 
Ragna  1 sjanse 
Birdie  1 stand/apport, slått i fugl 
Fresia  slått i fugl 
Makker  slått i fugl og 1 tomstand 
Ulla  slått i fugl og litt minus på søk 
 
Følgende hunder er utslått: Posh, Tussa, Luca, En Ja, Kaisa og Extra. 14 hunder er videre til annen runde. 
 
11. slipp Fuddy mot Asco 
Begge hundene går glimrende med Fuddy i føringen. En stand uten resultat på Asco. Fuddy over Asco 
 
12. slipp Ragna mot Birdie 
Begge hundene går godt med Ragna i føringen. Stand på Ragna. Reiser villig og presist rapphøns og er 
rolig i oppflukt og skudd. Utreder med god assistanse fra fører, men nekter å apportere. Begge utgår. 
 
13. slipp Tingeling mot Starshine 
Tingeling tar føringen i slippet, Starshine hefter seg en del i åkerkant. Starshine fester til slutt stand. Etter 
gjentatte reisorder, reiser Starshine villig og presist rapphøns, men blir for urolig i situasjonen. Tingeling over 
Starshine som utgår.  
 
14. slipp Makker mot St. Hans 
To meget gode søkere med St. Hans i føringen. St. Hans over Makker 
 
15. slipp Vidda mot Frey 
To også meget gode søkere med Vidda i føringen, Frey er antydning til egenrådig i en del av slippet. Vidda 
over Frey. 
 
Rangering etter 15 slipp 
 
Fuddy  1FA med reis 
Vidda  1FA uten reis 
Tingeling 1FA med reis, slått x 2 på fugl og 1 sjanse 
St. Hans 1 sjanse 
Frey  1 sjanse 
Asco  1 sjanse + 1 tomstand 
Makker  slått i fugl og 1 tomstand 
 
16. slipp Ulla mot Fresia 
Begge hundene går godt med Ulla i føringen. 3 ganger stand uten resultat på Fresia. Fresia støkker 
rapphøne og er rolig. Ulla over Fresia som utgår. 
 
17. slipp Isa mot Guri 
Begge hundene går godt og veksler om føringen. Det letter fugl i to omganger i området hvor begge befinner 
seg. Isa over Guri. 
 
Rangering etter 2 runder:  
 
Fuddy  1FA med reis 
Vidda  1FA uten reis 
Isa  2FA uten reis + 3 sjanser 
Guri  1FA med reis, støkk under utredning, 2 sjanser 
Tingeling 1FA med reis, slått x 2 på fugl og 1 sjanse 
St. Hans 1 sjanse 
Frey  1 sjanse 
Asco  1 sjanse + 1 tomstand 
Makker  slått i fugl og 1 tomstand 



Ulla   slått i fugl og 1 sjanse 
 
Følgende hunder utgår etter andre runde: Starshine, Ragna Rokk, Birdie, og Fresia 
 
På tross av at vi anslår at bare deler av de gjenstående deltakerne ønsker en tredje runde, bestemmer vi oss 
for å kjøre en tredje runde på 10 minutter etter matchingsprinsippet.. 
 
18. slipp Ulla mot Makker. 
Begge jakter meget godt med Makker for det meste i føringen. Stand samtidig forholdsvis nærme hverandre. 
De får beskjed om å reise samtidig da det som skjer videre vil avgjøre evalueringen. De reiser så hver sin 
fasan i sivkanten, begge er rolig i oppflukt og skudd. Begge utreder og apporterer korrekt. Makker over Ulla. 
 
19. slipp Asco mot Frey 
Asco tar føringen i slippet og jakter sivet mot elva erfarent. Asco finnes i stand og viser oss et glimrende 
fuglearbeid på villfasan i høyt siv. Asco reiser villig.  Fasanen ender nesten i elva, den må velge mellom 
Asco, elva og lufta. Fasanen velger klokelig det siste. Asco er rolig i oppflukt og skudd, utreder erfarent og 
apporterer korrekt. Asco over Frey. 
 
20. slipp St. Hans mot Tingeling 
Begge jakter meget godt med Tingeling i føringen. Tingeling over St. Hans grunnet bedre terrengdekning. 
 
21. slipp Guri mot Isa 
Isa tar føringen mot Guri og vinner slippet med bedre format og vindbruk 
  
22. slipp Vidda mot Bun Fuddy 
Begge viser et lavlandssøk av høy klasse. Fuddy settes over grunnet bedre format og vindbruk 
 
Rangering etter 3 runder:  
 
Fuddy  1FA med reis 
Vidda  1FA uten reis 
Asco  1FA med reis + 1 sjanse + 1 tomstand 
Makker  1FA med reis + slått i fugl + 1 tomstand 
Ulla  1FA med reis + slått i fugl + 1 sjanse   
Isa  2FA uten reis + 3 sjanser 
Guri  1FA med reis + støkk under utredning + 2 sjanser 
Tingeling 1FA med reis, slått x 2 på fugl og 1 sjanse 
St. Hans 1 sjanse 
Frey  1 sjanse + slått i fugl 
 
Da kan vi som dommere anse alle hundene på lista som vel avprøvet og vi velger å avslutte etter 3 runder. 
Det gir oss følgende premieliste: 
 
 
Bun Fuddy 1VK med innst. til Cacit 
Vidda  2VK 
Asco  3VK 
Makker  4VK 
Ulla  5VK   
Isa  6VK 
 
Til slutt vil vi takke Østfold Fuglehundklubb for tilliten, vi har blitt servert et nydelig terreng med flotte 
kulturlandskap og store stubbmarker. Terrenget var særdeles godt besatt med fugl, både rapphøns og fasan. 
Det har vært en glede å dømme dagens gode hunder og deres veloppdragne førere! En fra oss, gratulasjon 
til Robert Gill og hans Sangernutens Bun Fuddy som vi nå får opplyst at fyller kravet til norsk og svensk 
jaktchampionat. 
 
 
________________  ________________ 
Erik Slommerud  Tom E. Øygard 
Sign.    Sign.  


