
De Nordiske Jakt- og Fiskedagene 2017 

Årets utgave av de Nordiske Jakt- og Fiskedagene samlet som vanlig utrolig mange 

besøkende. Lørdagen som er den store hundedagen samlet i alt 13 500 besøkende innenfor 

portene på Elverum. Vår stand på Prestøya hadde mange besøkende, alltid trivelig å snakke 

med både gamle og nye bekjentskaper. Flere av de besøkende var godt i gang med 

planleggingen av valpeinnkjøp, valpeformidler Vidar Hagen får forhåpentligvis noen 

telefoner utover høsten. Robin Hansen fant flere rovviltjegere på Prestøya, interessen for 

dette ser heldigvis ut til å øke år for år. Det ble solgt profileringsutstyr og mange tok lodd på 

Helge Nordengens flotte FFN-kniv.  

 
Denne flotte kniven var det mange som hadde lyst på 

 

Et par nye medlemmer fikk vi også, vi ønsker Nils Bremseth og Börje Olsson hjertelig 

velkommen som medlemmer i FFN! Kontakten med de andre raseringene er alltid trivelig, 

både på Prestøya på lørdagen og på campingplassen på kveldstid.  



 
Alltid hyggelig med besøk på standen 

Utstillingen på lørdag hadde 18 påmeldte Finskstøvere, dommer var Trygve Heyerdahl. I år 

gjorde Högbrons kennel rent bord på utstillingen. BIR ble Högbrons Hilla til Jörgen Nyberg. 

Hilla ble med dette Nordisk Utstillingschampion. BIM ble Högbrons Jallu, eier Börje Olsson. 

Det var naturlig nok stor stemning hos våre svenske venner denne lørdagen. FFN gratulerer! 

 
Fra venstre: BIR Högbrons Hilla med eier Jörgen Nyberg, i midten en glad Börje Olsson, til 

høyre BIM Högbrons Jallu med handler Thomas Hauerberg 

 

 



Vinner av FFN-kniven ble i år Kenth Bjerkeli fra Brumunddal, FFN gratulerer! 

                   
Kenth Bjerkeli med sin nye FFN-kniv                     FB Ilona til Torbjørn Bekkeli på valpeshow 

 

Søndag var det som vanlig valpeshow på Prestøya. FB Ilona til Torbjørn Bekkeli ble behørig 

bedømt av dommer Oscar W. Nilssen med god hjelp av Even Bakkestuen. 

 

 

For FFN på Prestøya:  

Kåre Usterud, Terje Ouff, Geir Helge Espeseth, Egil Hanseseter, David Herberg, Robin 

Hansen, Stener Ruud 

 


