
Årsberetning FFN,  Juni 2014 
 
Styret i FFN takker for tilliten vi fikk ved forrige Årsmøte i Søgne, våren 2013. 
FFNs styre har i perioden bestått av Anett Fossheim (Leder) , Knut Kjeverud (Nestleder), Tommy 
Magnussen og Stener Ruud. Frode Thorsholen og Helge Bjørgan har vært varamenn. 
Det er avholdt 6 styremøter i perioden, de fleste på Nebbenes kro ved E6 i Eidsvoll.  
I tillegg er det selvfølgelig mye kommunikasjon via mail og telefon i løpet av perioden. 
 
Totalt har styret behandlet nesten 30 saker i løpet av perioden. 
Noen av sakene vi har behandlet har vært økonomi, Rasemesterskapet 2013, Jakt- og Fiskedagene på 
Elverum, FFNs jubileumslotteri, rekruttering, NHKFs jubileumsutstilling på Biri og Norkilpa 2014.  
Nytt profileringsutstyr er bestilt og vil være klart for salg på Biri i St.Hans helga. 
FFN sender nå jevnlig inn informasjon for publisering i Harehunden. Dette når langt fler enn våre 
egne medlemmer og er derfor en viktig informasjonskanal. Vi mener derfor at det kommende styret 
bør fortsette denne praksisen. 
Jubileumslotteriet har bidratt med et velkomment tilskudd i kassa, en stor takk til alle loddkjøpere.  
 
FFN har hatt en liten økning i antall medlemmer i perioden, men vi har fremdeles ikke helt nådd målet 
om 500 medlemmer. Det bør både det kommende styret og resten av medlemmene forsøke å få til i 
kommende periode. Sett i lys av antall Finskstøvere i landet burde det absolutt være mulig å få til.  
 
I august 2013 var FFN som vanlig representert med stand på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på 
Elverum. Besøket på standen var bra, og vi fikk gledelig nok vervet noen nye medlemmer. Salg av 
profileringsutstyr og loddsalg gjør at vi klarer nogenlunde å dekke kostnadene for standen og 
overnatting. Det er likevel plass til mange flere Finskstøvere på denne flotte utstillingen, vi oppfordrer 
flere av våre medlemmer til å melde på i 2014. 
 
Det største arrangementet siste året har definitivt vært Rasemesterskapet for Finskstøver som ble 
arrangert i slutten av November 2013 på Viubråtan med Norsk Harehundklub som teknisk arrangør. 
Prøven ble arrangementsmessig en sukksess, selv om resultatene for mange av hundene nok kunne 
vært bedre. Både norske og utenlandske deltagere/lagledere uttykte at de var veldig godt fornøyd med 
gjennomføringen av prøven, spesielt ble dommerenes innsats fremhevet av flere. Vi ønsker igjen å 
rette en stor takk til Norsk Harehundklub, dommere og Viubråtan for innsatsen. Våre gratulasjoner går 
selvfølgelig til Kåre Usterud og Bossmålas Dixon som tok en suveren seier i RM på en meget 
overbevisende måte. 
For oss i styret er det i tillegg både nyttig og hyggelig å kunne pleie kontakten med våre svenske og 
finske kolleger. 
 
Finskstøver var som vanlig meget godt representert ved DM høsten 2013. I alt 66 Finskstøvere var 
med på de ulike Distriktsmesterskapene.  
Finskstøvere ble også vinnere i 4 av 5 DM.  
Dette er meget sterkt og viser mye av kvaliteten i rasen vår. 
I NM som ble arrangert av Telemark HHK var 13 av de 20 kvalifiserte hundene Finskstøvere.  
FFN gratulerer alle med prestasjonen, og spesielt Harefallets ML Kasper og Magnar Lindstad med en 
flott 2.plass! 
 
 
Mange norske Finskstøvere har gjort seg godt bemerket også på svenske og finske jaktprøver denne 
sesongen. Bergskogens Rilla til Vidar Hagen og Finn Fjellseth deltok på Nordkalottmesterskapet og 
vant hele prøven! Rilla kan dermed titulere seg «Nordkalottmästare 2013». 
Både på Møbelprøva i Finland og Eksjöprovet i Sverige deltok flere norske Finskstøvere med gode 
resultater. I tillegg har mange andre oppnådd gode resultater på prøver i Sverige og Finland. 
 



Statistikk fra NKK viser at vi fikk 18 nye NUCH, 27 nye NJCH og 1 ny Nordisk JCH denne sesongen. 
I tillegg har flere hunder blitt UCH eller JCH i Sverige eller Finland.  
Gratulerer til alle! 
Med tanke på hvor mange Finskstøvere som har oppnådd ulike championat er det litt underlig at så få 
melder fra om dette til oss i FFN med tanke på å få Champion diplom ved Årsmøtet. 
 
Kontakten  med Svenska Finskstövarföreningen (SFF) og Finska Stövarklubben (SAJ/FSK) 
opprettholdes, først og fremst via mail. Vi både inviterer og blir invitert til hverandres Årsmøter, men 
har foreløpig ikke hatt anledning til å delta. Håper vi kan få til noe mer her i framtida. Det utveksles 
fremdeles medlemsblader på tvers av landene. 
 
Medlemsbladet vårt «Finskstøver`n» holder fremdeles meget høy standard. Tilbakemeldinger både fra 
egne medlemmer og andre som har sett bladet er meget positive. Redaktør Kjetil fortjener en stor takk 
for den jobben han gjør, det samme gjør de som sender inn stoff til bladet. Det samme gjelder WEB-
master Øystein, oppdateringer og endringer blir publisert raskt, effektivt og oversiktlig. Felles for 
Kjetil og Øystein er at de er avhengige av input fra medlemmene. Vi henstiller derfor alle medlemmer 
til å fortsette å sende inn gode innlegg og reportasjer til bladet og hjemmesida. Det kunne også vært 
ønskelig om flere hadde brukt gjesteboka på hjemmesida vår mer flittig. Gode diskusjoner, 
gratulasjoner, nyttig informasjon og annet hører hjemme i gjesteboka. 
 
Statistikken fra NKK viser at det ble registrert 177 Finskstøvere i 2013. Det må vi si oss rimelig godt 
fornøyd med. Likevel vil vi oppfordre alle som har ei over middels god tispe som de mener kan tilføre 
rasen noe positivt om å vurdere parring. Ta kontakt med Avlsrådet i god tid for en anbefaling og gode 
råd. Vi er heldige å ha tilgang på et Avlsråd med meget god kunnskap og stort engasjement, det er 
derfor viktig for både valpekjøpere og ikke minst for rasen som helhet at Avlsrådet benyttes i størst 
mulig grad. Det kan ikke understrekes nok at kontakten med Avlsrådet bør skje i god tid før løpetid 
starter, dette gjør Avlsrådet i stand til å gi fornuftige og velbegrunnede råd til beste for både tispeeier, 
valpekjøpere og hele rasen. 
Vi som medlemmer av FFN kan også  hjelpe Avlsrådet og Avlsnemda i sitt viktige arbeid for rasen. 
Alle som har fått tilsendt Unghundgranskingsskjema bør svare så grundig og ærlig som mulig på det. 
Savner du skjema eller informasjon om dette, ta kontakt med din oppdretter eller Avlsnemda. 
Like viktig er det at så mange hunder som mulig blir stilt på jaktprøve. Har du en hund som jevnlig 
jager til premie er oppfordringen klar: Still på jaktprøve. Det er både spennende og sosialt, i tillegg er 
det av stor verdi for Avlsrådet.  
 
Anett og Stener representerte FFN ved NHKF sitt RS møte på Gardermoen den 27.april 2014. Selv om 
raseringene ikke har stemmerett ved disse møtene er det nyttig med tanke på å få mer kunnskap om 
hva som skjer i Harehund-Norge. Gode kontakter knyttes også på disse møtene. 
 
Avslutningsvis ønsker styret i FFN å takke for perioden som har gått. Vi ønsker alle Finskstøver-eiere 
lykke til videre med hundene, enten det er på jakt, utstilling eller jaktprøver.  
 
 
Mvh 
Styret FFN 


