
 

Dreiebok Cacit-finale Namdalsprøven til Namdal Fuglehundklubb på Gosen 21.mars 2021 

 

Namdalsprøven til Namdal Fuglehundklubb ble en prøvelse rent værmessig. I lørdagens 

VK-kvalifiseringspartier var det sterk vind og øsende regnvær på fjellet. Begge partiene klarte å 

gjennomføre to runder à ti minutter og på den måten sende 12 hunder videre til dagens finale. 

Finalen skulle gå på terrenget Gosen - midt oppe på Lifjellet. I løpet av natten hadde det blitt noen 

kuldegrader og en god del snø. Vinden var like sterk og da vi parkerte var det et ufyselig vær og ingen 

hadde da en tanke om å gå ut. Vi avventet en halv times tid i bilene før det lysnet opp litt og da gikk vi 

ut. 

Følgende 12 hunder var kvalifisert til finalen: 

 

IS Rusty Hunters Tuva, Anne Moum Mediaa 

ES Rakbjørglia`s Rako, Morten Eriksen 

ES Turbekken`s Bianca, Ivar Rødsjø 

IS Topdalen`s Ta To II, Tor Taksgaard 

ES Røynåsen`s Tyron, Roger Paulsen 

GS Børgsjitens Vd Faiza, Marius Aakervik  

ES Knutsvollens Hi-Tex, Ingvar Rødsjø 

IS Norrlands Guidens Papageno, Frode Døsvik (Trukket) 

ES Bjønnålia`s I, Rune Nedrebø 

B Blackmolly, Brian Johan Herje 

ES Sarabakks Up `n`Quick, Hans Andreas Øygarden 

ES Turbekken`s Kjapp, Ole Morten Rømo 

 

1. Runde (10 minutter) 

1.Slipp: IS Tuva - ES Rako (5 min) 

Rako tar straks føringen i side- motvind. Vi ser Rako trekke an og feste stand. Tuva kommer inn, går rett 

forbi Rako og kaster seg i stand hun også. Rako reiser villig og presist ryper som vi ser sitter og "koser 

seg" i den sterke vinden. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Rako over Tuva som 

utgår på grunn av manglende sekundering. Rako har tid til gode. 

 

2.Slipp: ES Bianca - IS Ta-To 

Bianca viser oss et glimrende søk i med- sidevind. Med meget god dybde og bredde i slagene. Ta-To har 

også meget høy intensitet og jakter også meget bra, men blir noe ensidig. Bianca over Ta-To. 

Rangering: Bianca, Ta-To 

 

3.Slipp: ES Tyron - GS Faiza 

I med-, sidevind fører Tyron slippet på forutsigbar reviering i beste fart og stil. Faiza jakter også meget 

bra, men blir noe åpen. Tyron over Faiza. 

Rangering: Bianca, Tyron, Faiza, Ta-To 



 

4.Slipp: ES Hi-Tex - ES I 

I starten er det I som tar føringen i med-, sidevinden. Etter hvert tar Hi-Tex over føringen på bedre og 

mer erfaren vindbruk. Begge jakter meget godt i den sterke vinden. Hi-Tex litt bort akkurat ved 

innkalling, men kommer greit inn. Hi-Tex over I. 

Rangering: Bianca, Tyron, Hi-Tex, I, Faiza, Ta-To 

 

5.Slipp: B Molly - ES Quick 

Molly tar straks føringen mot Quick som sliter med å komme seg skikkelig i gang. Molly briljerer med søk 

i beste fart og stil. Er langt ute og henter seg vind og tar stand under en ganske bratt brink. Når vi 

kommer til går Molly villig på i dyp snø. Hun sliter med å komme seg fram i bakken. Avanserer fram til ny 

stand og reiser ryper kontrollert, men noe upresist. Helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer 

flott. Molly over Quick som utgår. 

Rangering: Molly FMR, Bianca, Tyron, Hi-Tex, I, Faiza, Ta-To 

 

6.Slipp: ES Kjapp mot ES Rako 

Begge strever litt i starten, men Rako tar føringen og jakter meget godt i med- sidevinden. Kjapp jakter 

også meget bra, men burde ha fått med seg litt mer i både bredde og dybde. Rako over Kjapp. 

Rangering etter 1runde: Molly FMR, Rako FMR, Bianca, Tyron, Hi-Tex, I, Faiza, Kjapp, Ta-To. 

 

Været ser fortsatt brukbart ut så vi satser på å få til en andre runde på 15 minutter: 

 

2.Runde 15 minutter: 

7.Slipp: ES Bianca - ES Tyron 

Her er det to hunder som virkelig tar for seg av terrenget. Bianca med noe større dybde ned i sidevinden 

og fører slippet med det. Tyron drar seg et godt stykke opp mot vinden i en fjellside og fester stand der. 

Standen holdes en god stund før Tyron avanserer flere ganger til ny stand og løser ut før dommer og 

fører kommer til. Bianca over Tyron. 

Rangering: Bianca, Tyron TS,  

 

8.Slipp: GS Faiza - IS Ta-To 

Nå drar det til seg med litt tettere snødrev igjen og vi velger å vende ned mot elva og opp mot vinden. 

Ta-To tar føringen og viser oss et meget godt søk med forutsigbar reviering. Faiza blir noe åpen og hun 

mangler derfor reviering. Ta-To over Faiza som utgår. 

Rangering: Bianca, Tyron TS, Ta-To 

 

9.Slipp: ES Hi-Tex - ES Kjapp 

I mot-sidevinden jakter begge to meget bra langs elveleiet. De veksler om føringen igjennom slippet, 

men vi setter Kjapp over på grunn av noe bedre dybde i slagene. Kjapp over Hi-Tex. 

Rangering: Bianca, Tyron TS, Hi-Tex, Kjapp, Ta-To 

 

10.Slipp: ES Rako - B Molly (10 min da Rako har litt mer slipptid fra 1.runde) 



Her jakter begge meget bra, men Rako revierer bedre enn Molly som blir noe ensidig på høyre side. 

Rako over Molly: 

 

11. Slipp: B Molly - ES I (5 min) 

Molly tar straks føringen og jakter meget bra, mens I mister intensiteten og det blir for mye ut og inn. 

Molly over I som utgår. 

Rangering etter 2.runde: Rako FMR, Molly FMR, Bianca, Tyron TS, Hi-Tex, Kjapp, Ta-To 

 

Vi er i retning bilene og det blåser ikke så aller verst. Vi har fortsatt gode søkere så vi velger å kjøre på en 

tredje runde. 

 

3.Runde: 10 minutter 

12.Slipp: ES Bianca - ES Hi-Tex 

Hi-Tex kommer seg ikke i gang og slippet stoppes ganske raskt. 

 

13. Slipp: ES Bianca - ES Tyron 

Begge jakter fortsatt meget bra i et noe kulete og uoversiktlig terreng. Først i sidevind, så i motvind. 

Bianca fører slippet på bedre reviering og mer forutsigbarhet. Bianca over Tyron. 

Rangering: Bianca, Tyron TS,  

 

14.Slipp: ES Rako - IS Ta-To 

Begge to jakter meget godt i motvinden. Vi ser Rako trekke an og feste stand, justerer seg til ny stand. 

Reiser kontrollert ryper og er helt rolig i oppflukt og skudd. Da ser vi også Ta-To i ro i samme området. 

Rako utreder fint. Begge to jakter videre meget bra. Rako over Ta-To. 

Rangering: ES Rako 2FMR, Bianca, Tyron TS, Ta-To slått. 

 

15.Slipp: B Molly - ES Kjapp 

I motvinden jakter begge to meget godt med høy intensitet. De veksler om føringen, Molly noe mer 

dybde ned i vinden, mens Kjapp revierer noe bedre. Totalt sett settes de likt. 

Rangering etter 3.runde: Rako 2FMR, Molly FMR, Bianca, Tyron TS, Kjapp, Ta-To slått. 

 

Da velger vi å avslutte dagens finale. Vi hadde ikke trodd at vi skulle klare å gjennomføre tre runder slik 

været var på morgenen, men det gikk heldigvis greit. Vi står da igjen med følgende premielist: 

1.VK m/Cacit finale ES Rakbjørglia`s Rako, Morten Eriksen  

2.VK finale B Blackmolly, Brian Johan Herje. 

 

Vi takker for oppdraget: Steffen Eriksen og Roy Allan Skaret. 

 

Bildetekst: Det ble en vindfull og tidvis snørik dag for - fra venstre: Dommer Roy Allan Skaret, Brian 



Johan Herje med B Blackmolly 2.VK finale, Morten Eriksen med ES Rakbjørglia`s Rako 1.VK m/Cacit finale 

og dommer Steffen Eriksen. 

 


