
Dreiebok Derby Finale, 26.09.2021 
 

Dommere Ronny Sagmo og Fredrik Walby 

Terreng: Hjerkinn Nord Lav og Høy 

 

 

 

 

 

 



Slipp 1: 

 P Strådalen’s Pointer Ken Guru til Ole Engh 

IS Skarvdalens Storm til Tomas Haugan 

I tungt terreng, svak side / medvind tar Ken straks føringen i slippet 

med høy fart, god bredde og framdrift i slagene. Jakter meget godt. 

Storm bruker tid på å komme i gang, går seg noe opp og har enkelte 

gode slag, men holder ikke dagens klassenivå. 

Ken over Storm som utgår. 

Rangering:  

Ken Guru 

 

Slipp 2: 

 

ES Jokkehunders Hi-Krutt til Ingvar Rødsjø 

B Elsa-Otokken til Anders Burwall 

Krutt tar straks føringen i slippet med utmerket bredde og reviering i 

medvind. Stort format, lett å lese. Elsa jakter meget godt, revierer 

systematisk, enkelte stopper. 

Krutt over Elsa 

Rangering:  

Krutt  

Ken Guru 

Elsa 

 

Slipp 3: 

 

GS Fjeldåsens’s Zelda til Tord Fleime, fører: Morten Soltvedt 

ES Harodalen’s Irja ll til Geir Stenmark. 

Zelda fører i side vind, jakter glimrende, får med seg mye terreng, 

revierer systematisk. Irja virker litt sliten i starten, men jakter så meget 

godt i høy fart. Irja markerer, støkker ryper under lokalisering og 

forfølger. Tar opp fugl under ettergang. Kommer inn i samme området, 

kort stand, ryper letter presist foran Irja utenfor jaktbart hold, rype 

forfølges. Støkker senere rype og roes. 

Irja over Zelda 

Rangering:  

Irja, Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt,  

Ken Guru 

Elsa 

Zelda, slått, 1 sjanse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slipp 4: 

 

IS Hadseløya’s Lilly Baluba til Royer Andre Larsen 

ES Auguntjørnas Fay til Carl Fredrik Morken 

Begge jakter meget godt med god bredde og terrengdekning. Høy fart 

og intensitet, god kontakt. Lilly fører med noe bedre bredde og 

intensitet. Lilly markerer i vier. Fay kommer til og støkker rype. Fay 

forfølger, Lilly roes. Ny støkk på Fay i samme området og Fay er 

urolig. Lilly roes på kommando. 

Lilly over Fay. 

Rangering:  

Irja Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt,  

Ken Guru 

Elsa 

Lilly, 1 sjanse 

Fay, 2 sjanser 

Zelda, slått, 1 sjanse 

 

Slipp 5: 

 

P Rokkomoborres Emrik til Terje Steinsund 

ES Veungsdalens’s LS Hjerte til Egild Åselid 

I vekslende biotop og vind tar Hjerte straks føringen og går stort, med 

høy fart, bruker vinden, men blir noe åpen og ensidig. Emrik blir på 

etterskudd, mangler fart og intensitet, format og blir rettlinjet.  

Hjerte over Emrik som utgår. 

Rangering:  

Irja Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt,  

Ken Guru 

Hjerte 

Elsa 

Lilly, 1 sjanse 

Fay, 2 sjanser 

Zelda, slått, 1 sjanse 

 

Slipp 6: 

 

P Ørntuas N Rio til Jon Inge Alstadvold 

GS Bjørklitoppens Ayla til Elin J Andersen, fører: Geir Bjordal. 

Rio tar straks føringen, jobber bevist og revierer systematisk, holder 

klassenivå, men mangler litt bredde og format. Fører slippet mot Ayla 

som blir for åpen og ensidig, samt avbryter søket med en del 

markeringer. Under innkalling stand på Rio, rype letter presist og er 

komplett rolig i oppflukt og skudd.  

Rio over Ayla som utgår. 

Rangering: 

Rio, fuglearbeid uten reis 

Irja Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt 

Ken Guru 

Hjerte,  

Elsa 

Lilly, 1 sjanse 

Fay, 2 sjanser 

Zelda, slått, 1 sjanse 



Slipp 7: 

 

ES Vinnabakkens Arwen til Marita Skavhaug, fører: Mats Skavhaug 

IS Redlabs Kn Katla til Jim T Kristensen. 

Arwen jakter utmerket og tar føringen, revierer intenst i store fine slag, 

meget god kontinuitet og systematikk. Katla er noe ensidig i starten, 

men jakter meget godt utover i slippet. 

Arwen over Katla. 

Rangering: 

Rio, FUR 

Irja Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt 

Arwen 

Katla 

Ken Guru 

Hjerte, minus format 

Elsa 

Lilly, 1 sjanse 

Fay, 2 sjanser 

Zelda, slått, 1 sjanse 

 

Slipp 8: 

 

IS Skarvdalens Rhu til Tonje Rønning, fører: Jan Sperrre 

ES Setterjenta’s E – Duke til Espen Simensen 

Begge jakte meget godt i motvind, med stort format på begge. 

Revierer meget godt i god kontakt. Duke noe tyngre aksjon. Rhu fører 

slippet med litt større bredde og intensitet.  

Rhu over Duke 

Rangering: 

Rio, FUR 

Irja Stand utenfor jaktbart hold, 2 sjanser 

Krutt 

Arwen 

Rhu 

Duke 

Katla 

Ken Guru 

Hjerte 

Elsa 

Lilly, 1 sjanse 

Fay, 2 sjanser 

Zelda, slått, 1 sjanse 

 

Utslått: 

Storm 

Emrik 

Ayla 

 
Oppsett 2. runde: 

Ken Guru – Krutt 

Elsa – Zelda 

Irja – Lilly 

Fay – Hjerte 

Rio – Arwen 

Katla – Rhu 

Duke 

 



Slipp 9, runde 2: 

 

P Ken Guru – ES Krutt 

 

Begge går stort og hardt i meget tungt terreng i sidevind. Krutt fører 

og revierer systematisk slippet igjennom. Ken jakter intenst, men blir 

noe åpen i perioder.  

 

Krutt over Ken 

 

Rangering: 

Krutt 

Ken Guru 

 

Slipp 10, runde 2: 

 

B Elsa – GS Zelda 

Elsa jakter systematisk i med/sidevind. Litt tett reviering og kunne hatt 

litt større format. Zelda går i meget høy fart får med seg masse dybde, 

men blir noe åpen. Zelda fører slippet på større format.  

Zelda over Elsa 

Rangering: 

Krutt 

Ken Guru 

Elsa 

Zelda 1 slått, 1 sjanse 

 

Slipp 11, runde 2: 

 

ES Irja – IS Lilly 

Begge jakter meget godt, Lilly fører med større bredde. Stand Lilly, 

justerer seg til ny stand. Ryper letter presist og Lilly er rolig i oppflukt 

og skudd. Ryper letter også lengre ned i vinden. Stand under 

utredning, går villig på, uten å presentere fugl. Lilly har en markering 

på slutten, løser ut.  

Lilly over Irja 

Rangering: 

Lilly, fuglearbeid uten reis, 1 ts, 1 sjanse 

Krutt 

Ken Guru 

Elsa 

Irja, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i fugl, 2 sjanser 

Zelda 1 slått i fugl, 1 sjanse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slipp 12, runde 2: 

 

ES Fay – ES Hjerte 

Begge går et meget stort anlagt unghundsøk i tungt terreng.  Hjerte 

fører slippet med bedre bredde og er stort sett først i terrenget. Fay 

jakter også meget godt.  

Hjerte over Fay 

Rangering: 

Lilly, fuglearbeid uten reis, 1 ts, 1 sjanse 

Krutt 

Hjerte 

Ken Guru 

Elsa 

Fay, 2 sjanser 

Irja, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i fugl, 2 sjanser 

Zelda, slått i fugl, 1 sjanse 

 

 

Slipp 13, runde 2: 

 

P Rio – ES Arwen 

I åpen noe vekslende biotop starter Arwen meget bra i begynnelsen. 

Rio blir om stendig, har flere markeringer, jakter småfugl og bruker 

ikke lenger vinden. Arwen modererer seg utover slippet og mangler 

intensitet og format. Ingen holder klassenivå. 

Begge utgår. 

Rangering:  

Lilly, fuglearbeid uten reis, 1 ts, 1 sjanse 

Krutt 

Hjerte 

Ken Guru 

Elsa 

Fay, 2 sjanser 

Irja, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i fugl, 2 sjanser 

Zelda slått i fugl, 1 sjanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slipp 14, runde 2: 

 

IS Katla – IS Rhu 

I medvind og lettgått terreng modererer begge seg kraftig. Holder ikke 

lengre klassenivå.  

Begge utgår. 

Rangering: 

Lilly, fuglearbeid uten reis, 1 ts, 1 sjanse 

Krutt 

Hjerte 

Ken Guru 

Elsa 

Fay, 2 sjanser 

Irja, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i fugl, 2 sjanser 

Zelda slått i fugl, 1 sjanse 

 

Slipp 15, runde 2: 

 

ES Duke – P Ken Guru (Ken Guru sitt 3. slipp) 

Begge jakter meget godt. De jakter stort og får med seg meget godt 

med terreng i dybde og bredde. Duke fører med mer systematisk 

reviering. Duke støkker ryper og forfølger. Ken Guru støkker senere 

ryper langt ut og forfølger. Kommer inn i samme område og støkker 

på nytt samtidig som partiet støkker rype i anvist terreng.  

Duke over Ken Guru 

Rangering 2. runde: 

Lilly, fuglearbeid uten reis, 1 ts, 1 sjanse 

Krutt 

Hjerte 

Ken Guru 

Elsa 

Duke, 2 sjanser 

Fay, 2 sjanser 

Irja, 1 stand utenfor jaktbart hold, 1 slått, 2 sjanser 

Zelda 1 slått, 1 sjanse 

 

Hunder ute i runde 2: 

Rio 

Arwen 

Katla 

Rhu 

 

Oppsett runde 3: 

Ken Guru (hatt sitt 3. slipp) 

Krutt – Zelda 

Irja – Elsa 

Lilly – Hjerte 

Fay - Duke 

 

 

 

 

 

 

 
 



Slipp 16, runde 3: 

 

Krutt - Zelda 

Begge jakter utmerket. Krutt fører med bedre systematikk. Stand på 

Krutt, løser raskt selvstendig ut. Zelda er borte. Ryper letter rett foran 

oss, Zelda dukker opp og forfølger disse. Senere tar Krutt stand, men 

løser ut. Noe etter letter rype letter i området som Krutt forfølger. 

Under innkalling støkker Krutt rype. 

 

Krutt over Zelda som har hatt sine sjanser og som utgår. 

 

Rangering 3. runde: 

Ken Guru, 2 sjanser 

Krutt, 3 sjanser 

 

Slipp 17, runde 3: 

 

Irja - Elsa 

 

Irja fører slippet på bedre plan og systematikk. Elsa jakter også 

fremdeles meget godt. 

Kort tid etter slipp stand på Irja. Reiser djervt og presist rype, rolig i 

oppflukt og skudd. Rype letter mens Irja sitter i ro. Begge jakter meget 

godt slippet ut.  

 

Irja over Elsa 

 

Rangering 3. runde: 

Irja fuglearbeid med reis, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i fugl, 2 

sjanser  

Ken Guru, 2 sjanser 

Krutt, 3 sjanser 

Elsa, slått i fugl 

 

Slipp 18, runde 3: 

 

Lilly - Hjerte 

Begge kaster seg ut i et stort anlagt søk. Lilly fører slippet og er fremst 

i terrenget, men begge jakter meget godt. Ryper tråkkes opp i anvist 

terreng tidlig i slippet. Lilly kommer inn i området og fester stand. Går 

på førers tydelige kommando greit på uten å presentere fugl. Senere 

fester Lilly stand. Når vi er på jaktbart hold letter ryper presist foran 

Lilly som er rolig i oppflukt og skudd. Senere støkker Lilly stort 

rypekull og roes.  

 

Lilly over Hjerte. 

 

Rangering 3. runde: 

Lilly 2 fuglearbeid uten reis, 3 sjanser, 2 tomstander 

Irja, fuglearbeid med djerv reis, 1 stand utenfor jaktbart hold, slått i 

fugl, 2 sjanser  

Ken Guru, 2 sjanser 

Krutt, 3 sjanser 

Elsa, slått i fugl 

Hjerte, slått i fugl, 2 sjanser 

 

 

 

 

 




