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Møter og stander: 
Årsmøte for Finskstøverforeningen Norge ble avholdt 5/5-07. Hamresanden i 

Kristiansand, med Sørlandet Harehundklubb som verter og de hadde lagt alt godt 

til rette for ett fint årsmøte. 

Det møtte 40 medlemmer + styret. Lars Arild Risholt 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. I tillegg orienterte Øystein Jensen om hareprosjektet på Sørlandet. 

Etter medlemsmøtet gjennomførte avelsrådet en championparade, denne ble ledet 

på en meget profesjonell måte av Geir Bakkestuen. 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 noe profilerings utstyr. 

  

  

Styret: 
Styret har i 2007 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. 



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

har vært på henholdsvis 107 og 67 sider. Og de 2 tidsskiftene har vært en fryd og 

lese, en stor takk til Geir. Levi har i også i år 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, varamann er Dag Olav 

Kjernsholen. 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 53 hunder. Rådet har behandlet 53 kombinasjoner i avlsesongen 2006 – 07. 

Innavls % på over 6,25 blir ikke godkjent av avelsrådet. Etter forespørsel fra 

Finland om det er hanner i Norge som har minst 4 generasjoner her, og som er 

gode nedarvere, har vi ikke funnet noen, men 3 generasjoner finns, og vi har 

oversendt 4 stk stamtavler til Finland.  

  

Unghundsgranskning: 
Geir Bakkestuen har jobbet med unghund`s granskningen. Det ble i 2006 født 33 

kull med 199 finskstøver valper som resultat. 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. 3 oppdretter ønsket ikke å bidra til at data om deres 

valper kom inn. 

Pr dato har vi fått tilbake svar i fra 20 kull, så det er helt tydedelig et 

forbedringspotensiale ute blant oppdretterne. 13 kull har man ikke fått svar fra. 

Svarprosenten for antall hunder ligger på om trent det samme i år som i fjor 

henholdsvis 32 % i år, mot 33 % for hunder født i 2005. Resultatmessig ligger årets 

gransking noe under resultatet i fjor, med ett gjennomsnitt på 9,51 for hunder født i 

2006, kontra 9,81 for hunder født i 2005, og 9,83 for hunder født i 2004. 

Geir Bakkestuen har kontaktet alle 33 oppdretterne og bedt disse om å ta kontakt 

med sine valpekjøpere for å få en bedre svarprosent, men med blandet hell. Vi 

kommer fra i år av ta kopier av alle innsendte svar og sende kopiene tilbake til 

oppdretter og hann hund eier slik at De kan se hva valpe kjøper har svart.. 

  

Rasemesterskap: 
RM (VM for Finske støvere) ble avholdt 1-2/12 -07 på Løten i Hedemark med 

Hedemark Harehund klubb som en utmerket teknisk arrangør. Vinner ble N,Fin xx 

Miiarinteen Masi fra Finland med 374 poeng 1 Ep og CACIT. På andre plass fulgte 

Plaisir Jr til Arne Hovelsås, på fjerde plass Kuturan Mira til Geir Bakkestuen, på 

femte plass Ebbarps Køssi til Elvar Aune og på 10 plass Hareloslia`s Taika til 

Arild Eftedal. Lag kampen vant Finland, foran Norge, med Sverige på tredje. Dette 

er for øvrig samme rekkefølge som i Finland for 2 år siden. 



Styret vil takke vår egen Geir Bakkestuen og Hedmark HHK for et flott 

arrangement. 

  

Norgesmesterskapet: 
Ble i 2007 arrangert av Trønderlag HHK. 11 stk Finskestøvere var kvalifisert. 

Vi vil gratulere Mille til Per Aaslund med tittelen Norgesmester. Bravo. 

  

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

jaktprøve i utlandet. 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. Styret 

er dog av den oppfatning at vi bør spre påmeldingen til flere prøver enn kun 

Møbelprøva, da det ofte er bedre forhold og premiering der. 

  

Medlemstallet: 
Foreningen hadde pr. 31/12-07 480 betalende medlemmer, dette er en økning på 4 

medlemmer sammenlignet med 2006. 

  

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 3. Mai 2008. 

For styret i FFN 

Arild Eftedal. 
 


