
 
 

Finskstøvertreff 2015 
 

Styret i FFN ønsker å takke våre medlemmer, Hedmark HHK og Malungen Gjestegård for ei 

flott helg på Malungen.  

Et idyllisk sted, bra vær og mange positive og engasjerte medlemmer bidro til at det ble ei 

veldig trivelig helg. 

 

Årsmøtet ble avholdt lørdag 13.juni kl.15.00 på Lisetra rett nord for Malungen.  

Det var 57 stemmeberettigede tilstede. 

I tillegg til de vanlige Årsmøtesakene var det i år også 2 innkomne saker, begge sakene ble 

diskutert og stemt over på Årsmøtet: 

- Fra neste år blir det ikke delt ut noen ekstrapoeng for å delta på årsmøteutstillingen 

ved kåringen av Årets Hund. 

- FFNs støtte til avlsrådets søknad om registreringssperre for Finskstøver opprettholdes. 

 

FFN takker for alle innlegg, det er bra å ha så mange engasjerte medlemmer. 

 

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og hadde sine innstillinger klare til alle ledige 

posisjoner. 

I styret ble Knut Kjeverud og Kristoffer Sundtveten gjenvalgt, det samme ble David Herberg 

og Geir Bakkestuen som vararepresentanter.  

Hele møtereferatet er lagt ut på FFN`s hjemmeside og vil selvfølgelig bli publisert i 

Finskstøver`n. 

Rett etter at Årsmøtet var formelt avsluttet ble det foretatt utdeling av diplomer og 

vandrepremier. Alle Månedens Hund fra 2014 fikk diplom. Det ble delt ut diplomer for 

oppnådde Championat, avlsdiplomer og oppdretterdiplomer. 

I år var vi også så heldige å kunne dele ut diplom for alle 3 pallplassene fra 

Norgesmesterskapet 2014. 

2 av vandrepremiene ble utdelt til odel og eie. Det var «3-års hunden» som ble vunnet av 

Belger du Nord Willy til Espen Ulleberg Johannesen og Tranlandets Kennel vandrepremie 

(Målpokalen) som ble vunnet av Td Erkki til Kjell Petter Thue. 

Årets Hund under 36 måneder ble Utanmyra Paavo til Øystein Frorud. 

Årets Hund over 36 måneder ble for 4. året på rad Belger du Nord Willy til Espen Ulleberg 

Johannesen. 

Gratulerer til alle! 



Etter Årsmøtet var det Finskstøverparade på Malungen. Mange flotte representanter for 

Finskstøveren ble presentert av Anett Fossheim. 

 

Per Kristiansen fra Avlsrådet og Oscar W. Nilssen holdt deretter gode og informative foredrag 

for medlemmene i Gildehallen. Rasekompendiet for Finskstøver som Oscar W. Nilssen gikk 

gjennom er meget informativt og godt lagd, FFN har fremdeles noen eksemplarer igjen. Disse 

vil det være mulig å få kjøpt fra FFN`s stand på Elverum under de Nordiske Jakt- og 

Fiskedagene. 

 

Utover kvelden var det grilling og sosialt samvær på Tingplassen ved Malungen. Denne 

sosiale delen av Finskstøvertreffet er veldig viktig, vi er takknemlig for at så mange av 

medlemmene deltar på dette. 

 

Søndag arrangerte Hedmark HHK utstilling på Malungen med Oscar W. Nilssen som 

dommer. 

Kvaliteten på Finskstøverene som ble utstilt var meget høy. Mange av de fremmøtte tilskuere 

og deltagere kommenterte også det høye nivået på de fremviste Finskstøverene. 

BIR og BIS ble Svenskbygårdens Jallo til Jan Ole Dahl. 

BIM ble Harefallet`s Ajja til Vidar Bjørnstad.  

Gratulerer! 

 

Neste års FFN-treff, Årsmøte og utstilling avholdes 27 – 29 mai 2016 på Haraldvangen i 

Hurdal i samarbeid med Romerike HHK.  

Innbydelse kommer i neste nummer av Finskstøver`n. 
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