
 
 

Norkilpa 2018 ble arrangert den 8. og 9. desember 2018 i Orkanger av Trøndelag HHK.           

Femten av de beste Finskstøverne i landet skulle her kjempe om å bli Norkilpa mester 2018. 

På denne prøva er det også veldig spennende med hvem som tar de tre neste plassene        

for disse kvalifiserer seg til Nordisk rasemesterskap neste år, da kommer det fire hunder fra 

Finland, fire fra Sverige og de fire fra årets Norkilpa + vinneren fra forrige rasemesterskap, 

Disse uttatte tretten av Nordens beste finskstøvere har da muligheten til å konkurrere om 

den nordisk rase mester tittelen for Finskstøver. 

                                                                                                                                                                     

En dyktig komite hadde lagt alt til rette for et flott arrangement sammen med velvillige 

erfarne dommere fra distriktet.                                                                                                            

Fredag kveld ble ekvipasjer dommere / hundeeiere satt sammen og lørdag morgen braket 

det løs. Frokost, matpakke, kaffe på termos og ut i skog og mark bar det med 15 spente 

hundeeiere med sine til valgte dommere                                                                                              

Det var 15 til 25 cm snø og gode forhold i alle terreng, bra med hare.                                          

Utfra dreieboka lørdag viste det seg snart at mange hunder gjorde det bra.                                  

Det tikket inn beskjeder om fot, uttak, los og full tid på mange hunder utover lørdagen.      

Under jegermiddagen ble resultater etter første dag lest opp, og hunden som ledet etter 

første dag var Bloksbergs Micko til Ståle Strømsodd med 205 Kp. 

Og det viste seg at hele 12 hunder hadde jaget til 1.premie første dagen.                                

Det var veldig jevnt i toppen og helt åpent om hvilken hund som skulle bli Norkilpa mester 

eller erobre de fire viktige plassene som kvalifiserer til Nordisk rasemesterskap neste år.       



  Premie bordet.                                                 

 

 

Søndag hadde det kommet på litt ny snø, flotte forhold og nye muligheter og resultatene 

begynte raskt å tikke inn på dreieboka for dag to, det viste seg at de fleste hundene i toppen 

etter første dag gjorde det bra på avsluttende dag også, men spenningen var til og føle på 

helt til premie utdelingen søndag Ettermiddag. 

Vinneren av Norkilpa 2018 ble Bloksbergs Micko til Ståle Strømsodd med 401 Kp.  

                                                                                                                                                                    

Kvalifiserte hunder til neste år`s rasemesterskap.                                                                                                                                              

1. Bloksbergs Micko 401 Kp Ståle Strømsodd.                                                                                                    

2. Hagheim`s ferdinand 395 Kp Morten Gaathaug                                                                                            

3. Slåttemyra`s Jarkko 393 Kp Terje Nordbø                                                                                                       

4. Jm-Conny 392 Kp Geir Helge Espeseth.  

                                                                                                                                                                                   

1.reserve: Bukfylla`s Ami 387 Kp Vidar Hagen                                                                                                   

2.reserve: Taika 385 Kp Bjørnulf Wik 

  



                                                                                                                                                                          
Fra venstre: Norkilpa vinner 2018 ble Bloksbergs Micko til Ståle Strømsodd med 401 Kp. 

 

 

 

 

FFN ønsker å takke deltagere, Trøndelag HHK, dommere, alle andre som bidro til at Norkilpa 

2018 ble en minnerik opplevelse. Og en stor takk til Knyken skisenter for god mat og pleie 

utrolig flott anlegg. 

Vi gratulerer vinneren og ønsker alle de fire hundene som gikk videre til Rasemesterskapet 

neste år lykke til.   

                                                                                                                                                                        

Hilsen Redaktørene og styret i FFN. 

 

 

 


