FFN-treff 26. og 27. mai 2018
Lampeland
Årets Finskstøver-treff og FFNs 30 års jubileum ble arrangert i strålende sommervær på
Lampeland i Buskerud. De mest ivrige hadde reist til Lampeland allerede fredag og fikk
dermed en ekstra bonuskveld på hotellet i finværet.
Det offisielle programmet startet lørdag med årsmøtet kl. 13:00. De 57 stemmeberettigede
opplevde et årsmøte som gikk meget ryddig og raskt for seg under kyndig ledelse av ordstyrer
Dag Inge Bjørkevoll. Det var 2 saker oppe til avstemming, det var de nye vedtektene for FFN
og statutter for kåring av Årets Hund under og over 36 måneder. De nye vedtektene for FFN
ble vedtatt, og styret i FFN fikk fullmakt til å utarbeide nye statutter for kåringen av Årets
Hund som skal gjelde fra kommende jaktprøvesesong. Etter årsmøtet ble det utdelt blomster
til avtroppende styremedlemmer og de nye ble ønsket velkommen inn i styret.
FFNs styre ser nå slik ut:
Leder:
Kåre Usterud
Nestleder:
Geir Helge Espeseth
Sekretær:
Cecilie Sundtveten
Kasserer:
Trond Ivar Moen
Styremedlem: Egil Hanseseter
1.vara:
Tom Espen Trangsrud
2.vara:
Per Grahn
Diplomer ble utdelt til alle Månedens Hund for 2017, nummer 1 og 2 i NM 2017,
Championatdiplomer, avlsdiplomer og oppdretterdiplomer ble utdelt. Frank Ove Lia tok det
første nappet i den nye vandrepremien «Oppdretterpremien» (Finskstøveren) vi fikk for et år
siden. 2 av vandrepremiene ble delt ut til odel og eie i år. Det var Broderns Kennel
vandringspremie (Avlsfatet) og Revepokalen. Avlsfatet ble vunnet av Vb Dorthe til Vidar
Bjørnstad og Thor Seteråsen, Revepokalen ble vunnet av Kettu-Pekon Eno til Egil
Sandbakken. Årets Hund under 36 måneder ble Ilebekkskogens Milli til Torbjørn Bekkeli.
Årets Hund over 36 måneder ble Högbrons Röti til Sven Tore Granlund. Gratulerer til alle!
Etter årsmøtet var det meningen at vi skulle hatt et foredrag av Arne Sveen om ulv, men Arne
ble dessverre forhindret fra å komme i siste liten. I stedet samlet vi alle interesserte i
årsmøtesalen og diskuterte ulike ting som angår FFN og Finskstøver. Flere temaer ble
diskutert ivrig, dette viste seg å bli en meget vellykket seanse med mange gode
meningsutvekslinger. Temaer som ble belyst var bl.a rovviltjakt med Finskstøver,
avlsspørsmål, helseutfordringer og annet. Avlsrådet informerte om sædprosjektet og benyttet
samtidig anledningen til å be alle om tips om aktuelle hannhunder for tapping. De timene vi
hadde til rådighet gikk veldig fort, så dette var et meget godt alternativ til det planlagte
foredraget.

Jubileumsmiddagen startet kl. 18:30, det var 64 gjester til stede. FFNs leder Kåre Usterud
ønsket alle hjertelig velkommen og overlot ordet og styringen til kveldens utmerkede
toastmaster Arild Nygård. Arild loset oss trygt gjennom middagen i samarbeid med kjøkkenet
og resten av personalet på Lampeland. Vidar Hagen holdt en flott tale om FFNs historie under
middagen. Toastmaster Arild Nygård leste opp en hyggelig hilsen fra Allan Bergström som
dessverre ikke hadde mulighet til å komme. Noen gjester som har gjort seg spesielt bemerket i
sitt arbeid for FFN eller som har oppnådd ekstra gode resultater med sine hunder ble gjort litt
ekstra stas på. Dessverre hadde ikke Svenska Finskstövarföreningen (SFF) eller Finska
Stövarklubben (FSK) mulighet til å komme, men FFN mottok en gave fra SFF i anledning 30års jubileet. Det var en flott ny vandrepremie som skal gå fra 2019 til 2025. Statutter for
denne nye vandrepremien ligger på FFNs hjemmeside. Tidligere har FFN mottatt samtlige
utgaver av Finska Stövarklubbens årbok «Ajokoiramies» i gave fra Olav Wik. Fra NHKF
mottok FFN en flott blomsterbukett. Knut Kjeverud og Stener Ruud ble overrakt FFNs
Hederstegn av Kåre Usterud under middagen for sitt arbeid for FFN.
Middagen varte til langt utpå kvelden, det var meget hyggelig å treffe så mange medlemmer
og sammen kunne feire hverandre og FFNs 30-års jubileum. Styret i FFN setter veldig pris på
alle som kom og håper at alle sitter igjen med mange gode minner fra dette jubileet.
Søndag var det utstilling i regi av Buskerud HHK. Været var kanskje i varmeste laget for noen
av de firbeinte, men det ble likevel oppnådd veldig mange gode resultater. BIR og BIS ble
Högbrons Ylva til Trine Opsand og Per Kristiansen. BIM ble Ossi til Harald Sandbakken.
Ylva gjentok dermed bedriften fra fjorårets årsmøteutstilling på Vindfjelltunet i Vestfold.
Styret i FFN ønsker å takke alle medlemmer og andre gjester som bidro til at årets
Finskstøvertreff og FFNs 30-års jubileum ble en meget hyggelig og minnerik opplevelse!
Mvh
Styret i FFN

