
 

 

 

 

Prøvekomite møte i Finskstøverforeningen 

Norge 
På telefon, den 13. januar 2022 kl 19:00 

Tilstede: Knut Kjeverud, Borger Østli, Helge Nordengen, Torbjørn 

Bekkeli, Kai Bakke og Trond Ivar Moen 

Referat: 

 

Sak: Finskstøverpokalen, den 15. januar 2022. 
 

Alt teknisk er pr. dato klart for gjennomføring sammen med Hedmark Harehundklubb. 

Påmeldingen har vært svært positiv ved at 20 hunder, fordelt landet rundt var 

forhåndspåmeldt. De Corona messige forhold er blitt løst ved at både de 15 hunder som var 

grensen for antall hunder som kunne stille ble trukket og sendt som en livesending på FFN 

sin FB-side.  

Trekking av dommer/terreng er blitt likeledes foretatt som en livesending på FFN sin FB-

side.  

 

Problemet pr. i dag er de værmessige forhold. 

Det meldes om ulike forhold i terrengene som skal brukes under Finskstøverpokalen. 

Noen steder har snøen smeltet av trærne og det er skarpt. Andre steder var det litt skare på 

morgenen i dag. 

Det har vært enda varmere i dag og meldes i morgen fredag om plussgrader, og meldt 

kuldegrader til lørdag. 

Komiteen har i dag gjennomført en undersøkelse av alle terreng for å sjekke hvordan ståa 

er. 7 personer i alle distrikter der prøva skal gå har fulgt nøye med igjennom dagen.  

 

Prøvekomiteen har av den grunn innkalt noen av de sentrale personer som kjenner 

terrengene og ved de kan være med å avklare om prøven kan avholdes eller må avlyses. 

 

Vedtak: 

Prøven må på grunn av de værmessige forhold avlyses. Komiteen synes dette er synd etter 

alt det arbeid som er lagt ned fra mange personer i Hedmark Harehundklubb og FFN. 



Samtidig er komiteen av den oppfatning at en ikke kan utsette den til senere i 

januar/februar, på grunn av usikkerheten rundt føreforhold. Styre i FFN oppfordres til å 

jobbe videre med å få gjennomført Finskstøverpokalen i september/oktober 2022. Alle var 

enige om konklusjonen. 
 

Trond Ivar Moen 

Referent 


