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Styret har i perioden bestått av : 

                               Jan Arne Haugom           leder. 

                               Tommy Magnussen       nestleder 

                               Anett Fossheim               kasserer 

                               Stener Ruud                      sekretær 

                               Thomas A. Blakseth       styremedlem 

  

Første varamann, Jørn Heiland, har vært innkalt til samtlige styremøter. 

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter, i tillegg til jevnlig mailkontakt 
styremedlemmene i mellom. Referater fra styremøtene har blitt lagt ut på 
hjemmesiden til FFN. 

Etter en omfattende opprydning i medlemsregisteret, der gamle «sovende» 
medlemmer har blitt slettet, så har FFN pr. dato rundt 480 medlemmer. Av 
disse har 450 betalt i skrivende stund. 

Aktiviteten  har vært god siden vi sist møttes til årsmøte. FFN var 
representert med stand på Harehundfestivalen i  Drammen, som samlet ca 
200 harehunder i utstillingsringen. Dessverre så var det litt for få 
finskestøvere påmeldt denne gangen. 

Tradisjonen tro, så var vi også representert med stand på de årlige Jakt- og 
Fiskedagene på Elverum. Erfaringene derfra lærte oss at vi måtte gå til 
anskaffelse av et bedre «foreningstelt», da forholdene var noe kummerlige. 
Dette er nå anskaffet, slik at vi skal stå bedre rustet til årets arrangement. 
Vi har også bestilt en noe romsligere standplass, som forhåpentlig vis gjør 
at vi vil få markedsført FFN på en enda bedre måte. 

Neste store oppgave for FFN var Norkilpa, som ble arrangert i Valdres i 
oktober. 15 av de mest skarpskodde finskestøverne stilte til dyst, men 
vanskelige forhold med over 20 cm nysnø natt til første dag, gjorde dette til 
en meget krevende konkurranse. All ære til vinneren Kilbackens Raju-Peto 
til Helge Bjørgan, som presterte en ny 1 EP, sin unge alder til tross. Han er 
dermed kvalifisert til høstens Rasemesterskap i Nordmarka, sammen med 



Balder/Jørgensen, Bergskogens Rilla/Fjeldseth og Hagen, og Bossmålas 
Dixon til Usterud. Også disse hundene oppnådde 1 EP under som sagt 
krevende forhold. Vi ønsker alle fire lykke til under RM. 

Også på Distriktsmesterskapene gjorde vår rase det meget godt, med 
«reint bord» på flere av prøvene. På NM i Normarka så ville det seg 
imidlertid ikke helt, men Kullåsens Jaro til Ringsrud kapret pallplass nr. 3. 
Gratulerer til Martin med et flott resultat. 

Å dra fram spesielle hunder i en rase som vår, er en risikosport. Styret føler 
likevel å nevne to hunder i denne beretningen, som begge oppnådde 
tittelen Internasjonal Jaktchampion siste sesong. Det er ikke mange 
finskestøvere som har oppnådd dette, og det er en enorm prestasjon som 
det står all mulig respekt av. Vi gratulerer derfor spesielt Leif Håkon Berg 
med LB Jens, og Kåre Usterud med Bossmålas Dixon. Sistnevnte vant jo 
også Nordisk Støverlandskamp helt overlegent ! 

Rekrutteringen til hobbyen vår er en stor utfordring. Hele harehundmiljøet 
er enig i det. Hva som enkelt kan gjøres, har ikke styret noe fasitsvar på. 
For vår del så fungerer ikke kontaktmannsordningen godt nok, sjøl om 
enkelte av kontaktmennene gjør en grei  jobb. FFN tok derfor kontakt 
direkte med NHKF for å prøve å få børstet litt støv av denne ordningen. Slik 
det fungerer pr. i dag, så er kontaktmennene Forbundet sine tillitsvalgte, og 
faller litt mellom 2 stoler. Tilbakemeldingen fra NHKF var at 
rekruttering/kontaktmannsoppfølging var NHKF sitt ansvar. Styret 
oppfordrer likevel kommende styre til å følge opp denne saken. 

Tidsskriftet vårt har blitt meget bra. Styret så på det som en prioritert 
oppgave å tilby medlemmene et tidsskrift som FFN skal kunne være 
bekjent av. Det er et faktum at for den absolutte majoriteten av våre 
medlemmer, så er tidsskriftet det som de i hovedsak får igjen for 
kontingenten. Vi fikk tak i Kjetil Nygaard som ny redaktør, og har han gjort 
en kjempejobb ! «Finskstøveren» framstår i dag som det beste tidsskriftet 
uansett rase ! Kjetil er imidlertid avhengig av å få inn stoff, og her har alle 
medlemmene et ansvar. Kontaktmennene må bli mye flinkere til å sende 
inn, slik at redaktøren kan redigere, og ikke bare produsere.. 

FFN har valgt å overføre 10.000.- til Avlsrådet for Finsk støver. Å støtte 
Avlsrådet er en av våre primære oppgaver. Vi har også tatt finansieringen 
av Avlsrådet opp med NHKF, da deres bidrag til sitt eget avlsråd er 
særdeles beskjedent. Responsen fra NHKF når det gjelder å øke rammene 
til avlsrådene, er ikke eksisterende. Derfor vil styret henstille til det nye 
styret at denne ordningen med økonomisk støtte til avlsrådet blir videreført. 
Videre så oppfordrer vi hanhundeiere og kontaktmenn til å bli flinkere til å 
sende inn nødvendig informasjon om aktuelle hanhunder. 



Etter et meget turbulent 2011, så har styret nå et bestemt inntrykk av at 
roen til en viss grad senket seg, og at vi nå drar i samme retning. Roen kan 
imidlertid ikke bli så stor at engasjementet og gløden blir borte. Det skal 
alltid være rom for diskusjoner i FFN, og takhøyden skal være stor. 

Styret i FFN takker medlemmene for tilliten i det året vi har lagt bak oss, og 
ønsker dere alle lykke til med bikkjene i sesongen som kommer, det være 
seg i utstillingsringen, på jaktprøvene, og ikke minst på vanlig praktisk jakt 
med hagle og kaffekjele J 

  

Åros den 11/5-2013 

For styret i FFN 

Jan Arne Haugom, leder. 

 


