
FINSKSTØVERTREFF 2019 

 
         Kilde: festningsverk.no 

 
 

FFN ønsker alle hjertelig velkommen til Finskstøvertreff, årsmøte og utstilling  
den 24. og 26 mai 2019. 

Årsmøte avholdes på Høytorp Fort i Mysen www.restaurantfortet.no  Høytorp Fort ligger ikke langt 
fra Momarken travbane. Ta av fra riksvei 22. Adresse: 1850 Mysen. Kontakttelefon: Gry Hagen på 

telefon 98629741 eller 69899035 

 

Overnatting. 
På Høytorp Fort kan vi disponere 34 senger fordelt på 6 rom. Så her er det flere som må dele rom. 
Dersom dere ønsker å dele rom med andre bestill gjerne samlet. Det er lov til å ha med hund på 
rommet. Men må da være plassert i bur. Det blir også anledning til å stille opp vogner og bobiler med 
tilkobling til strøm.  

Husk uansett å oppgi at du skal på Finskstøvertreff når du bestiller! 
 

PRISER: 

Pris pr pers overnatting: 
1 døgn m/sengetøy  350,- 
2 døgn m/sengetøy  550,- 
Frokost 125,- pr pers. 
 
Plass bobil/campingvogn m/strøm  300,- fra fredag til søndag. 
 

 

 

 

 

 

http://www.restaurantfortet.no/


Program for FFN-treffet: 
Fredag 24. mai 

Ankomst Høytorp Fort. Sosialt samvær ute ved grillene rundt overnattingsbrakka. 
Lørdag 25. mai  
12:00 Årsmøte i FFN. Se egen innkalling.  
Ca. 14:00 Medlemsmøte. Halvor Sveen kommer og prater om «Møter med de fire store» 

Halvor er en kjent person fra både TV og media. Han har tydelige meninger om 
ulveforvaltningen i Norge. 

Ca. 18.00 Vi tar sikte på felles grilling og sosialt samvær ute utover kvelden, ta med grillmat. Blir 
det veldig dårlig vær er det mulighet å få alt fra gryteretter til enkle grillbuffeer fra   
kr 250-300 pr pers. 
Drikke kommer utenom. Pga skjenkebevilling er det ikke mulig å ta med drikkevarer i 
restauranten. 

Søndag 26. mai 
10:00  Årsmøteutstillingen arrangeres av Østfold Harehundklubb.  
 Utstillingen foregår på Høytorp Fort, Mysen. Samme plass som vi skal ha treffet og 

årsmøte. 
 

Påmeldinger. 
Påmelding til diverse vandrepremier, Årets Hund osv. må sendes styret innen 1.mai.2019 på 
mail til ffnstyre@gmail.com. Se FFN`s webside for detaljer rundt de ulike vandrepremiene. 
Har du spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med en i styret. 
 

Østfold Harehundklubb sin utstilling 26.5.2019. 
Dato Arrangør/pmeld.adr  Sted    På.meld frist 
26.5.2019   Østfold Harehundklubb       Høytorp Fort, Mysen  Manuelt 
         Gressdalveien 28       08.05.2019 
                     1747 Skjeberg       Elektronisk 
                     jfgranstrom@gmail.com      NKK 
 
Se NKKs websider for ytterligere detaljer. Spørsmål rundt utstillingen kan rettes til Sjur 
Danielsen i Østfold Harehundklubb på telefon 908 89 497. 
       

Styret i FFN håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer på årets 
FFN-treff, Årsmøte og Østfold Harehundklubb sin utstilling. Høytorp Fort er et 
flott sted for slike arrangement, og på Østfold HHK sin utstilling på søndag 
bør vi klare å mønstre veldig mange Finskstøvere. 

 
 

Mvh  
Styret i FFN             
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