
 
Finskstøvertreff 2018 

 
 

FFN ønsker alle hjertelig velkommen til Finskstøvertreff, Årsmøte og Årsmøteutstilling den 
siste helga i mai 2018 på Lampeland Hotell som ligger i Flesberg kommune i Buskerud. 
http://www.lampeland.no Adresse: Stasjonsvegen 4, 3623 Lampeland 
 

FFN har 30-års jubileum i 2018, det skal selvfølgelig markeres ekstra under 
årets Finskstøvertreff.  
 

Priser:   
3-retters Jubileumsmiddag + overnatting på 2-manns rom + frokost søndag: kr. 995.- 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 300.- 
Kun Jubileumsmiddag: kr. 545.- 
 
Husk å oppgi at du skal på Finskstøvertreff når du bestiller! 
Gi beskjed hvis du skal ha med hund på rommet, ikke alle rom er tilgjengelige for hunder. 
Vi henstiller alle om å være raskt ute med bestillingen, Lampeland er et populært sted og 
rommene kan fort bli utleid. Frist for bestilling av overnatting og Jubileumsmiddag er 
1.mai, men bestill helst så tidlig som mulig. 
 
Telefon: 32 76 09 00 
Mail: booking@lampeland.no 

 
 
 

http://www.lampeland.no/
mailto:booking@lampeland.no


Program for FFN-treffet: 
Lørdag 26.mai 
13:00 Årsmøte i FFN. Se egen innkalling.  
 Utdeling av diplomer, vandrepremier osv. vil bli foretatt umiddelbart etter at 

årsmøtet er formelt avsluttet. 
15.00 Medlemsmøte. Vi har vært heldige og fått tak i Arne Sveen som 

foredragsholder. Arne Sveen er leder i Åmot jakt- og fiskeforening og var 
jaktleder under ulvejakta i Julussareviret i vinter. Dette håper vi blir et 
engasjerende foredrag med en god foredragsholder om et veldig aktuelt 
tema. 

18:30 Jubileumsmiddag på Lampeland Hotell. 
 
Søndag 27.mai 
  Årsmøteutstillingen arrangeres av Buskerud Harehundklubb.  
 Utstillingen foregår rett ved Lampeland Hotell. 
 
 

Påmelding av kandidater til Årets Hund, vandrepokaler, avl- og oppdretterdiplomer, 
championatdiplom osv. sendes på mail til ffnstyre@gmail.com  innen 01.05.2018. 
Statutter og kriterier for de forskjellige prisene finnes på FFN`s hjemmeside under «Heder & 
Ære». Har du spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med noen i styret.    
 
Påmeldingsfrist til utstillingen er 07.05.2018. Se NKKs websider forytterligere detaljer: 

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted 

Arrangement 

Type Kontonr. Pmld.frist 

27.05.2018 

27.05.2018  

Buskerud Harehundklubb 

Gamleveien 56  

3612  Kongsberg 

utstilling@buskerudharehundklubb.no 

180090 

Lampeland 

Hotell  

Raser 

Utstilling  
22702665241  

Manuell: 

07.05.2018   

 

Styret i FFN håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer på årets 
FFN-treff, Årsmøte og Årsmøteutstilling. Vær med å bidra til at FFN`s 30-års  
jubileum blir en minnerik opplevelse for så mange som mulig! 

 

Mvh 
Styret i FFN 
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