
36. Verdensmesterskap for stående fuglehunder  

i praktisk jakt og St. Hubertus 

Pieve Santo Stefano (Arezzo) Italia 25-27. oktober 2014 

Bilde av det norske laget m navn 

 

I år var vi tilbake i de flotte terrengene i Arezzo i Toscana hvor vi sist var representert 

i 2006. Denne gang var det adskillig kaldere med en vedvarende nordlig vind. Det var 

både fasan og rapphøns i terrengene. Av de sistnevnte var de grå (Perdix perdix) vi 

er best kjent med her hjemme, men de spanske kalt rødhøne eller ”red legs” 

(Alectoris rufa) var i flertall. Denne typen har vakre tegninger, røde ben og løper 

vanvittig fort. 

De norske deltagerne deltok i Middelhavs Cup i begynnelsen av uken. Dette først og 

fremst for å kalibrere hunder og førere til Verdensmesterskapet. Terrengene var 

forholdsvis kuperte og til dels med god stigning. Slippene skal alltid gå i motvind. 

Hundene skal ha høy intensitet, reviere jevnt og ha prima stil i forhold til rasen. 

Slipptid er totalt 15 minutter. I Middelhavs Cup er en støkk utslagsgivende. SV 

Speldragets Golddigger (R. Schulze) ble premiert første dag med *Meget Bra og KV 

Sognexpressen's HTI Nikki (R. Brenden) fikk Meget Bra andre dag. En flott start for 

laget. 

Fredag var det en flott presentasjon av lagene med tilhørende nasjonalsanger i 

sentrum av Pieve Santo Stefano. Litt tidligere på dagen fikk vi tildelt et terreng for 

trening. Målet var å få en del situasjoner på rødhønen som var nokså ukjent for oss 

alle. (Hastigheten når de løper kan få en løpende fasan til å se ut som den er på 

joggetur i forhold.) 

Det var dessverre flere som måtte trekke seg fra VM troppen i år grunnet skader og 

løpetid. Vi hadde derfor ikke lag i St. Hubertus (damer) og stilte kun med 3 hunder på 

det britiske laget. De to kontinentale deltagerne hadde heldigvis flere gode hunder i 

sitt eie og det britiske laget hadde en god engelsksetter som reserve. 

 

Terrengene som ble benyttet i VM var de samme som for Middelhavs Cup. Slipptid er 

også her 15 minutter. Selv om det er felling i VM har de fleste deltagere med seg 

startrevolver i tilfelle skytter ikke når frem før fuglen letter. Alle premierte hunder må 

utføre en vannapport (stokkand) på slutten av dagen. Hunder som nekter å apportere 

i vann blir ikke diskvalifisert, men trekkes en premiegrad. Første dag av VM ble både 

KV Caput Altum Basile (R. Brenden) og NJCH Sørbølfjellets Luca (B. Sjurseth) 

premiert med Meget Bra og Bra. Sistnevnte hund gikk veldig godt i våre øyne og 

hadde et flott fuglearbeid, men manglet engelsksetterens stil mente dommerpanelet. 

Tross høy intensitet skal halen være ”død” og rygglinjen gi inntrykk av at 



engelsksetterens flyter over terrenget i en utrolig fart. Bjørklunds Jackson gikk godt 

og hadde en fin stand på et stort rapphønskull i tett vegetasjon. Dessverre så ikke 

fører kullet så det ble ikke skutt i situasjonen. Under 2.dag av VM lag lykkes Robert 

Brenden igjen med sine gode hunder. Denne gangen KV Sognexpressen's HTI Nikki 

som også fikk Bra. 

 

VM individuelt kontinentale:     VM lag: 

1.B Laf Od Pantica (Ukraine) 19p     Italia  30p 

2.SV SEUCH SEJCH Kragborgs Chivas DHT 15p  Sverige   27p 

3.B Erer De Keranlouan 11p     Frankrike    20p 

 

VM individuelt britiske:      VM lag: 

1.P Etoile Du Gouyre 12p      Italia 19p 

2.IS Chim Ros Furlan 12P      San Marino 19p 

3.ES Bella Aragaj 11p      Spania 18p 

Det er lagt inn en hviledag mellom 1. og 2. dag av VM lag. På denne dagen avholdes 

VM i St. Hubertus. Her jakter man over sin hund og det er ekvipasjen som blir 

bedømt. Eksempelvis er det kun mulig å oppnå 1/3 av poengsummen på hunden. 

Det er en klasse for damer og en for herrer. I dameklassen var vi representert med 

SV Gressfjellets Quick Step og Randi Schulze. De lykkes dessverre ikke. Det var kun 

en person som felte fugl i denne klassen – Italia.  

St.Hubertus(damer)individuelt:   Lag: 

1.Mirella Cecconi   Italia  Italia 

2.Simone Meili   Sveits  Spania 

3.Xisca Capo Vallespir  Spania Tyskland 

I herreklassen stilte KV Sognexpressen’s HTI Nikki/Robert Brenden og NJCH 

Sørbølfjellets Luca/Bjørn Sjurseth. Det var 3 partier med herrer. Beste ekvipasje på 

hvert parti skal delta i finale. Brenden var den eneste på sitt parti som felte fugl og 

fikk Utmerket! Sjurseth hadde mulighet under svært vanskelige forhold etter et prima 

fasan arbeid, men lykkes dessverre ikke med felling. I en spennende finale går 

Sverige til topps, Italia får sølv og Norge bronse.  

Ettersom deltagerne ikke blir informert om sine poengsummer visste vi ikke om 

Brenden og Sjurseth lå godt an som lag. Vi ble derfor både overrasket og enormt 

stolte når vi på premieutdelingen ble utdelt en sølvmedalje som lag i tillegg til 

bronsemedaljen individuelt! 

 

St. Hubertus (herrer) individuelt:   Lag: 



1.AmirSaidizand,Sverige    Spania 

2.FabrizioMuccioli,Italia    Norge  

3.Robert Brenden, Norge   Tsjekkia 

 

 

På årets VM fikk to norske dommere det ærefulle oppdraget å delta i 

dommerpanelene. Ola Øie dømte de kontinentale i VM lag og Kjell Duedahl St. 

Hubertus herrer. Øie har nå noen års erfaring fra de store internasjonale prøvene 

utenlands, mens Duedahl har holdt på i mange år. Det er hyggelig at våre erfarne og 

dyktige dommere også er ettertraktet i den internasjonale arena. 

De norske representantene ønsker å rette en stor takk til sine støttespillere – 

Eukanuba, Bergans, FKF og de respektive raseklubber som gjør det mulig å delta i 

dette store mesterskapet. En spesiell takk rettes også til leder av NBK, Hege Meldal, 

som skaffet deltagere og hunder et perfekt sted å bo. 

 

Lagledere 

Elisabeth Kallevig   Siw Øie 

*Premiegradene som blir benyttet er Bra, Meget Bra og Utmerket (Good, Very Good, 

Excellent). 

 

 

 


