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Styret i FFN ønsker å takke våre medlemmer, Romerike HHK og Haraldvangen for ei flott 

helg i Hurdal.  

Haraldvangen er et flott sted som ligger idyllisk til ved Hurdalsjøen med fine hytter og veldig 

god mat. Været var stort sett på vår side hele helga, sol og fint vær er alltid velkomment på en 

lørdags kveld når man sitter ute rundt bålpanna i sosialt lag. 

 

Romerike HHK sin utstilling ble arrangert lørdag 28.mai. Det var dessverre bare 18 

Finskstøvere påmeldt, men kvaliteten på de som deltok var høy. Dommer Tapani Pukkila fra 

Finland ga alle deltagende hunder detaljerte og gode kritikker, inntrykket var at hundeeierne 

satt pris på en velrennomert finsk dommer. BIR og BIS ble NO38895/13 Birk til Asbjørn 

Moe. BIM ble SE39451/2014 Högbrons Röti til Sven-Tore Granlund. Gratulerer! 

 

Etter at utstillingen var ferdig ble det arrangert Finskstøverparade på utstillingsplassen. Anett 

Fossheim presenterte alle de påmeldte hundene. Her var det mange flotte og velmeritterte 

hunder samlet på et sted. 

 

Senere på ettermiddagen ble det arrangert et informasjonsmøte i forbindelse med at alle 

raseringer nå har mulighet til å søke medlemskap i NHKF. Leder i NHKF Arild Nygård 

informerte om alle praktiske ting rundt dette. Han fortalte litt om historien rundt dette temaet, 

og hva konsekvensene blir enten man velger å søke medlemskap eller ikke. Etterpå var ordet 

fritt og det kom flere spørsmål fra salen. Dette er nok den viktigste prinsipielle saken 

medlemmene i FFN må ta stilling til i tiden som kommer. 

 

På kvelden var det grilling i lavvoen nede ved Hurdalsjøen. Her var det servering av 

grilltallerken med dessert, maten var som resten av helga meget god. Utover kvelden og natta 

fortsatte det sosiale laget i flott vær rundt bålpanna på stranda. Dette var som vanlig veldig 

trivelig, denne delen av et FFN-treff er veldig viktig.  

 

 

 

 

 

 



Søndag morgen hadde vi avtalt et foredrag om ulv/rovdyr. Det viste seg dessverre at 

foredragsholderen ikke dukket opp, det er aldri spesielt trivelig. Heldigvis har vi i FFN flere 

engasjerte og godt informerte medlemmer. På oppfordring fra styret tok Einar B. Rønneberg 

utfordringen på strak arm, og holdt et flott foredrag helt uten å ha hatt mulighet til å forberede 

seg. Einar B. Rønneberg satt tidligere i rovdyrutvalget i NHKF. Han satt også i en 

kompetansegruppe for hovedstyret i NKK, da som representant for NHKF. Einar både bor og 

jakter hare innenfor dagens ulvesone, og kjenner selv godt til konsekvensene av dagens 

ulveforvaltning. Foredraget ble etterfulgt av en god debatt fram til lunsj. Ingen tvil om at dette 

temaet engasjerer våre medlemmer. FFN vil igjen takke Einar B. Rønneberg for at han tok 

dette på sparket, han ble overrakt en flott kniv lagd av knivsmed og FFN-medlem Åge 

Fjellberg som takk for innsatsen.  

 

Årsmøtet ble avholdt søndag kl.14.00. Det var 29 stemmeberettigede tilstede, ordstyrer Dag 

Inge Bjørkevoll loset oss gjennom årsmøtet på en ryddig og fin måte. 

Valgkomiteen hadde forberedt seg godt, leder Trond Johannessen presenterte valgkomiteens 

innstillinger. 

I styret var Terje Ouff, Anett Fossheim og Stener Ruud på valg. Anett Fossheim hadde takket 

nei til gjenvalg i styret, Geir Helge Espeseth ble valgt inn som nytt styremedlem. Terje Ouff 

og Stener Ruud ble gjenvalgt. Nye varamenn ble Egil Hanseseter og Anett Fossheim. 

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

Finskstøver`n.  

Leder Knut Kjeverud ønsket alle nye velkommen inn i de ulike vervene, og overrakte 

samtidig de som avsluttet sine verv hver sin blomsterbukett som takk for innsatsen. 

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

Alle Månedens Hund fra 2015 fikk diplom. Det ble delt ut diplomer for oppnådde 

Championat, avlsdiplomer, oppdretterdiplomer og napp i vandrepremier. 

Nummer 1 og 3 fra Norgesmesterskapet 2015 fikk diplom. 

Årets Hund under 36 måneder ble St-Hempa til Torbjørn Bekkeli. 

Årets Hund over 36 måneder ble for 5. året på rad Belger du Nord Willy til Espen Ulleberg 

Johannesen. 

Gratulerer til alle! 

 

 

Neste års FFN-treff, Årsmøte og utstilling avholdes den 3. og 4. juni 2017 på Vindfjelltunet i 

samarbeid med Vestfold HHK.  

Den helga avholdes utstillingen på søndag, og årsmøtet på lørdag.  

Vi håper dette resulterer i flere påmeldte Finskstøvere på utstillingen og enda flere deltagere 

på treffet og Årsmøtet. I år hadde vi 2 foredrag på programmet i tillegg til utstilling og 

Årsmøte, kanskje det blir for mye fastlagt program i løpet av helga. Styret tar gjerne i mot 

innspill fra medlemmene om hvordan man ønsker at programmet skal være. 

 

 

Mvh 

Styret i FFN 

ffnstyre@gmail.com 
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