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-Styret i FFN takker for tilliten vi fikk ved forrige Årsmøte på Vindfjelltunet i 2017. 

FFNs styre har i perioden bestått av Kåre Usterud (Leder), Terje Ouff (Nestleder), Geir Helge 

Espeseth (Kasserer), Stener Ruud (Sekretær) og Egil Hanseseter (Styremedlem).  

Knut Kjeverud og Anett Fossheim har vært varamenn. 

 

-Roviltgruppa i FFN består av Robin Hansen, Jens Lundberg og Martin Holth 

-Webmaster har vært Benjamin Abrahamsen med hjelp fra Øystein Jensen i en 

overgangsperiode 

-Profilansvarlig har vært David Herberg 

-Valpeformidler har vært Vidar Hagen 

 

-FFN hadde pr. 31.12.2017 totalt 497 betalende medlemmer.  

 

-Det er avholdt 5 styremøter i perioden, i tillegg til mail og telefonkontakt. 

Totalt har styret behandlet over 20 saker i løpet av perioden. Begge varamenn har vært innkalt 

til styremøtene. Noen av sakene vi har styrebehandlet har vært: 

- Økonomi 

- Norkilpa 2018 

- FFN`s 30 års jubileum 

- Jakt- og Fiskedagene på Elverum 

- Innmelding av FFN i NHKF 

- Nedfrysing av sæd i regi av avlsrådet for Finskstøver 

- Rovviltgruppa 

 

-FFN fikk ny hjemmeside og egen Facebook side våren 2017. 

 

-FFN sender fremdeles inn stoff for publisering i Harehunden.  

 

-Det er i perioden utgitt 2 nummer av medlemsbladet Finskstøver`n. 

 

-I august 2017 var FFN som vanlig representert med stand på De Nordiske Jakt- og 

Fiskedagene på Elverum.  

 

- Den 18.august 2017 ble FFN`s nye vedtekter godkjent av NHKF. FFN er dermed fullverdig 

medlem av NHKF på samme måte som de fleste andre raseringene.  

 

-Egil Hanseseter og Stener Ruud representerte FFN ved NHKF sitt Ledermøte i august 2017. 

 

-Elvar og Tommy Aune med AE Rossi representerte FFN på Laxprovet i Finland i september 

2017. FFN sponser påmelding, innkvartering og profilklær for vår norske representant på 

denne prøven. FFN gir også en premie til arrangøren. 

 

-Cecilie Sundtveten med Hagheimens Soili var Norges representant på den finske 

Damekampen Naisten Kilpa i november 2017. FFN sponset påmeldingsavgift, profilklær og 

en gavepremie til arrangøren. 

 



-Resultatene for Finskstøveren under DM og NM ble meget bra også i 2017. 

13 Finskstøvere var kvalifisert til NM i Nordmarka den 16. og 17. november 2017. 

Vinner og Norgesmester 2017 ble Fb Anja-Aris til Rolf Syvertsen. Rg Betty til Rune 

Gjengedal ble nummer 2 foran Hamiltonstøver Nipa`s Mia til Arne Steen på 3.plass. 

Gratulerer til alle! 

 

-Det Nordiske Rasemesterskapet for Finskstøvere ble arrangert i Finland den siste helga i 

november 2017. Frank Ove Lia var norsk lagleder. Han holdt tale på vegne av det norske 

laget og overrakte FFN`s gavepremie til arrangøren. Finnene viste styrke på hjemmebane og 

tok de 3 første plassene i RM. De norske hundene gjorde også sine saker bra. Ae Rossi til 

Elvar og Tommy Aune ble nr.4, Brynsåsen`s Zita til Geir Bakkestuen ble nr.8, Cita til Frank 

Ove Lia ble nr. 10, Finnörjes Teemu til Arne Hovelsås ble nr.11. 

 

-Rovviltgruppa i FFN fortsetter sitt gode arbeid med å promotere Finskstøveren. Antall 

revejegere ser fortsatt ut til å øke rundt om i landet, målet er at så mange som mulig av disse 

jakter med en renraset Finskstøver. Gruppa jobber for at flere revejegere skal stille på 

jaktprøve med revehundene sine, de bistår også potensielle valpekjøpere med informasjon og 

kontakter både i Norge, Sverige og Finland. 

 

-Totalt er det registrert 111 norskfødte Finskstøver valper i 2017. Antall importerte hunder er 

27. Alt dette ifølge Dog web. Dette gir da en total sum på 138 registrerte Finskstøvere i 2017. 

 

-Statistikk fra NKK viser at vi i 2017 fikk 1 ny Nord JCH, 33 nye NJCH, og 10 nye NUCH. 

I tillegg har flere hunder blitt UCH eller JCH i Sverige eller Finland. FFN Gratulerer! 

 

-Kontakten  med Svenska Finskstövarföreningen (SFF) og Finska Stövarklubben (SAJ/FSK) 

opprettholdes, både på felles arrangementer og via mail. Det utveksles fremdeles 

medlemsblader på tvers av landene. 

 

-Kåre Usterud, Geir Helge Espeseth og Stener Ruud representerte FFN ved NHKF sitt RS 

møte på Gardermoen i april 2018.  

 

-Avslutningsvis ønsker styret i FFN å takke for perioden som har gått. Vi ønsker alle 

Finskstøvereiere lykke til videre med hundene, enten det er på jakt, utstilling eller jaktprøver.  

 

 

 

Mvh 

Styret FFN 


