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Årsberetningen for Finskstøverforeningen Norge 2006. 

  
Foreningen har bestått av følgende styre og komiteer i året som har gått: 

  

Leder:                                           Arild Eftedal 



Nestleder                                      Geir Bakkestuen 

Sekretær:                                      Reinert Vikan 

Kasserer:                                      Arnstein Hagen 

Styremedlem:                                Gaute Gjerpen 

Styremedlem i fra avelsrådet:         Oscar Wilhelm Nilssen 

  

1. Varamann:                               Jacob Olimstad 

2. Varamann:                               Martin Myhr 

  

Revisorer:                                    Helge Nyengen og Arild Nygårdsmoen 

  

Valgkomite:                                   Dag Inge Bjørkvoll 

                                                     Ingar Kragtorp 

                                                     Erland Hansen 

  

Redaktør:                                     Geir Bakkestuen 

                                                     Ronny Engen 

  

Web master:                                 Levi Tyreberget 

  

Avelsrådet som er valgt på rep.møte i NHKF: 

  

Leder:                                          Oscar W. Nilsen                 (2 år) 

Medlem:                                       Erik Bekkelund                   (3 år) 

Medlem:                                       Geir Bakkestuen                 (1 år) 

Vara:                                            Dag Olav Kjernsholen         (1 

år)                               

  

  

Møter og stander: 
Årsmøte for Finskstøverforeningen Norge ble avholdt 20/5-06. Morokulien i 

Hedemark, med Hedemark Harehundklubb som verter og de hadde lagt alt godt til 

rette for ett fint årsmøte. 

Det møtte 47 medlemmer + styret. Tore Songe ble valgt til ordstyrer, og loset oss 

igjennom årsmøte. Reinert Vikan ble valgt til referent. Etter årsmøtet hadde vi et 

medlemsmøte hvor avelsrådet og avelsnemden informerte om sitt arbeid. 

Etter medlemsmøtet gjennomførte avelsrådet en championparade, denne ble ledet 

på en meget profesjonell måte av Oscar W Nilsen. Alle som var med i 

championparaden, fikk en fôrsekk fra Purina Pro Plan vår hovedsponsor. 

I forbindelse med jakt og fiske dagene på Elverum og hundeutstillingen der, hadde 

vi egen stand. Vi hadde bra med besøk i teltet og solgte mye profilerings utstyr. Vil 

her rette en stor takk til Ingun Solli som var primus motor for dette i år igjen. 

  

Styret: 



Styret har i 2006 hatt 3 styremøter. Vi har også flere møter på nettet og telefon 

gjennom året, det er vel riktig å si at vi har ukentlig kontakt. 

Som dere alle vet, så har vi i år også hatt lotteri. Vi sendte 10 lodder til hver av 

medlemmene som de har vært behjelpelige med å selge. Vi vil derfor takke for den 

gode responsen. 

Hovedpremiene gikk til: Jan Ove Røysland og Magnar Lindstad. Lista over alle 

vinnere blir å finne i neste nummer av Finskstøveren. Alle vinnere har fått tilsendt 

sine premier. 

Vi har også i år klart å gi ut 2 nummer av vårt tidsskrift Finskstøvere`n, og disse 

har vært på henholdsvis 117 og 73 sider. Og de 2 tidsskiftene har vært en fryd og 

lese, en stor takk til Geir og Ronny. Levi har i løpet av året frisket opp layouten vår 

hjemme side. Styret registrerer at besøket på vår hjemmeside er jevnt og bra. 

  

Avlsrådet: 
Avlsrådet for Finskstøver har i året som har gått bestått av leder Oscar W Nilssen 

og medlemmene Erik Bekkelund og Geir Bakkestuen. Jan Arne Haugom som var i 

avlsrådet, har skriftlig frasakt seg sitt verv. Varamann til avlsrådet gikk derfor inn i 

hans stilling. Avlsrådet har utarbeidet ny hannhundliste som hele tiden blir 

oppdatert når det er unge nye hanner som gjør det bra på jaktprøver. Listen består i 

dag av 44 på ordinær liste, og 10 hanner som står på venteliste. 

  

Unghundsgranskning: 
Geir Bakkestuen har jobbet med unghund`s granskningen. Det ble i 2005 født 39 

kull med finskstøver valper. Alle oppdrettere har fått tilsendt brev med informasjon 

og skjemaer til bruk i granskningen. Oppdretterne ble der bedt om å samarbeide 

om granskningen i form av å sende innformasjonen og skjema videre til sine 

valpekjøpere. Pr dato har vi fått tilbake svar i fra 23 kull, så det er helt tydedelig et 

forbedringspotensiale ute blant oppdretterne. Svarprosenten for antall hunder ligger 

på om trent det samme i år som i fjor henholdsvis 33 % i år mot 35 % for hunder 

født i 2004. Geir Bakkestuen har ringt og fått snakket med totalt 32 av oppdretterne 

og bedt disse om å ta kontakt med sine valpekjøpere for å få en bedre 

svarprosent, men med blandet hell. Det er viktig å legge til at vi ser at enkelte 

hannhundeiere har engasjert seg i granskningen og er med på å få unghund eierne 

til å sende tilbake svar og dette ser vi som meget positivt. 

  

Norkilpa: 
Norkilpa ble avholdt 3-4/11 -06 ved Brufoss (Svarstad) i Vestfold med Vestfold 

Harehund klubb som en utmerket teknisk arrangør. Vinner ble Plaisir Jr til Arne 

Hovelsås med 281 poeng. På de neste plassene fulgte Kuturan Mira til Geir 

Bakkestuen, Ebbarps Køssi til Elvar Aune og Hareloslia`s Taika til Arild Eftedal. 

Disse 4 vil representere Norge i Rasemesterskapet  2007. Mesterskapet arrangeres 

på Løten i Norge. 

Som første forening i Norge hadde vi fått godkjent prøven som Cacit prøve for 

støvere. Vi var derfor svært skuffet over antallet påmeldte til prøven.  



  

Norgesmesterskapet: 
Ble i 2006 arrangert av Hedemark HHK. 10 stk Finskestøvere var kvalifisert. 

Vi vil gratulere Vidar Gustavsen og Prøyslias Birk med en flott 2 plass og Kjell 

Moland med Odin som ble nr 3. 

  

Eliteprøver i Sverige og Finland: 
Styret har registrert at flere og flere medlemmer stiller med sine hunder på 

jaktprøve i utlandet. Les mer om resultater i neste nr. av Finskstøver`n, Dette er en 

positiv trend som styret håper fortsetter. Utenfra får vi nye impulser, og nye 

kontakter knyttes. Dette er en fordel for vår rase. 

  

Medlemstallet: 
Foreningen hadde pr. 31/12-06 476 betalende medlemmer, dette er en økning på 25 

medlemmer sammenlignet med 2005. 

  

Styret har merket seg at det er mange som har gjort det meget godt på jaktprøvene 

som har blitt arrangert. Vi ønsker å gratulere samtlige for sine prestasjoner. 

  

Til slutt vil styret igjen takke alle som har vært med på å støtte foreningen i året 

som har gått, foreningens kontaktpersoner som er viktige for å få til et godt 

tidskrift, annonsører i tidsskriftet, hovedsponsor Purina Pro Plan og medlemmer 

som har stilt opp på foreningens møter og samlinger. 

  

Larvik 26. April 2007. 

For styret i FFN 

  

Arild Eftedal. 

  
 


