
Dreiebok Polar Cup – VK finale 

Tromsø 21.02.2015 

Terreng:  Tromvik 

Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm 

Dommerelev:  Mads Hansen 

 

1.slipp – IS Tjikkom mot GS Tia Maria 

Tia Maria tar føringen i slippet på noe større format, men utover slippet overtar Tjikkom med bedre 

reviering og terrengdekning. Begge har hver sin stand uten resultat.   

Tjikkom over Tia Maria. 

 

Rangering: 

1. Tjikkom ts 

2. Tia Maria ts 

 

2.slipp – ES Jade mot ES Samira 

Begge jakter godt med Jade i føringen på bedre reviering.  Jade har stand uten resultat. På slutten av 

slippet finnes Samira i stand. Når fører og dommere er på vei opp til Samira letter det rype presist 

foran og Samira er komplett rolig. Det skytes ikke da det er langt utenfor jaktbart hold.  

Samira over Jade 

Rangering: 

1. Samira - stand 

2. Tjikkom - ts 

3. Tia Maria - ts 

4. Jade - ts +slått 

 

3.slipp – P Jackson mot GS Henke Larsson 

Henke Larsson tar føringen  og få med seg noe mer terreng enn Jackson. Jackson har en stand uten 

resultat.  

Henke Larsson over Jackson 

Rangering: 

1. Samira - stand 

2. Henke Larsson 

3. Tjikkom - ts 

4. Jackson – ts 

5. Tia Maria – ts 

6. Jade – ts + slått 



 

4.slipp – P Messi mot P Kitty 

Begge jakter meget godt med Kitty i føringen på noe større format. Begge har hver sin stand uten 

resultat. 

Kitty over Messi 

Rangering: 

1. Samira - stand 

2. Henke Larsson 

3. Kitty - ts 

4. Tjikkom – ts 

5. Messi - ts 

6. Jackson – ts 

7. Tia Maria – ts 

8. Jade – ts + slått 

 

5.slipp – ES Ran mot P Nansen 

Ran tar straks føringen i slippet og jakter utmerket. Nansen slår tilbake i terrenget og blir borte. 

Ran over Nansen som utgår.  

Rangering: 

1. Samira – stand 

2. Ran  

3. Henke Larsson 

4. Kitty - ts 

5. Tjikkom – ts 

6. Messi - ts 

7. Jackson – ts 

8. Tia Maria – ts 

9. Jade – ts + slått 

 

 6.slipp – P Point mot GS Madonna 

Point fører slippet på bedre terrengdekning og kontakt. Madonna er noe åpen i sitt søksopplegg. 

Point støkker rype og er rolig. 

Point over Madonna 

Rangering: 

1. Samira – stand 

2. Ran  

3. Henke Larsson 

4. Kitty - ts 



5. Tjikkom – ts 

6. Messi - ts 

7. Jackson – ts 

8. Tia Maria – ts 

9. Point – sjanse 

10. Madonna - sjanse 

11. Jade – ts + slat 

 

7.slipp – ES Ramses mot GS Nicko 

Begge starter friskt ut i bratt bjørkeli. Nicko pådrar seg en tomstand. Ramses støkker rype og er rolig. 

Senere i slippet støkker Ramses rype som han forfølger for langt. Begge utgår. 

Rangering etter første runde: 

1. Samira – stand 

2. Ran  

3. Henke Larsson 

4. Kitty - ts 

5. Tjikkom – ts 

6. Messi - ts 

7. Jackson – ts 

8. Tia Maria – ts 

9. Point – sjanse 

10. Madonna - sjanse 

11. Jade – ts + slått 

 

2. runde 

8. slipp – ES Samira mot IS Tjikkom 

Samira fører slippet på større dybde i medvind. Tjikkom har stand uten resultat der Samira blir 

koblet. Når han løser ut og slår seg ut i søk støkker han rype lenger bort i terrenget. Samira belastes 

ikke dett siden hun er koblet. 

Samira over Tjikkom 

Rangering: 

1. Samira – stand 

2. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 

9. slipp – ES Jade mot GS Tia Maria 

Jade tar føringen i slippet. Jade har stand uten resultat. Senere støkker Tia Maria ryper og forfølger. 

Begge utgår. 



Rangering: 

1. Samira – stand 

2. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 

10. slipp – P Messi mot P Jackson 

Messi tar straks føringen i slippet og jakter meget godt. Jackson moderer seg etter hvert og holder 

ikke klassenivå. 

Messi over Jackson som utgår. 

Rangering: 

1. Samira – stand 

2. Messi – ts 

3. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 

11. slipp – P Kitty mot GS Henke Larsson 

Begge jakter utmerket og veksler om føringen. De finnes i stand side om side. Når førere og 

dommere kommer til reiser Kitty ryper og blir for urolig i oppflukt og skudd. Henke Larsson reiser 

også ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Han utreder og apporterer korrekt. 

Henke Larsson over Kitty som utgår. 

Rangering: 

1. Henke Larsson – FMR 

2. Samira - stand 

3. Messi – ts 

4. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 

12. slipp – ES Ran mot GS Madonna 

Ran tar føringen i slippet og jakter utmerket. Madonna jakter også godt. Madonna har stand uten  

resultat. 

Ran over Madonna 

Rangering: 

1. Henke Larsson – FMR 

2. Samira – stand 

3. Ran  

4. Messi – ts 

5. Madonna – ts + sj 

6. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 



13. slipp – P Point mot IS Tjikkom (Tjikkom sitt 3 slipp) 

Begge jakter meget godt og veksler om føringen. Stand på Tjikkom uten resultat. 

Point over Tjikkom som utgår. 

Rangering: 

1. Henke Larsson – FMR 

2. Samira – stand 

3. Ran  

4. Messi – ts 

5. Point - sjans 

6. Madonna – ts + sj 

7. Tjikkom – 2 ts + sjans 

 

3. runde 

14.slipp – GS Henke Larsson mot ES Samira 

Henke Larsson tar straks føringen og jakter meget godt i terrenget foran oss. Samira blir borte for oss 

store deler av slippet . Henke Larsson har en stand uten resultat. Senere ser vi Henke Larsson feste 

stand langt ute. Når fører og dommere er på tur opp letter det ryper bak og til siden for han og han 

blir for urolig i denne situasjonen. 

Begge utgår 

Rangering: 

 

15. slipp – ES Ran mot P Messi (10 min) 

Begge jakter meget godt. Begge har hver sin stand uten resultat. Senere støkker Messi ryper som han 

forfølger. 

Ran over Messi som utgår 

Rangering: 

Vi venter med å rangere Ran fordi hun mangler slipptid. 

 

16. Slipp – P Point mot GS Madonna (5 min) 

Begge starter friskt ut og finnes etter kort tid i samtidig stand men kan ikkje presentere fugl.  Kort tid 

etter stand på Point. Justerer seg fram til ny stand. Ryper letter presist foran Point og han er rolig i 

oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. 

Point over Madonna som utgår. 

 



Rangering: 

Også Point manger slipptid i sin 3.runde, så derfor venter vi. 

 

17. slipp – P Point mot ES Ran (5. min) 

Begge jakter utmerket  for sine førere og veksler om føringen. Ran finnes i stand. På førers ordre 

reiser hun villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. 

Ran over Point. 

 

Premieliste: 

1. VK finale - Fingå Ran (Kristel Sjåstand og Johnny Åsheim) 

2. VK finale - Pointnic's E I Point (Marianne Pedersen og Ole Espen Ingebrigtsen) 

 

Dommerne vil takke et særdeles hyggelig og sportslig parti for en flott dag I fjellet, 

prøveledelsen for det ærefulle oppdraget og gratulere vinnerne. 

 

Stian Henriksen og Rune Hoholm 

 

 

 


