
 

FFN-treff 25. og 26. mai 2019  

Høytorp Fort 
 

Finskstøvertreffet 2019 er nå over, nok en gang har vi hatt ei trivelig helg sammen. Været var 

litt mer vekslende i år enn i fjor, men det la ingen demper på arrangementet. Høytorp Fort i 

Mysen er perfekt for slike samlinger. Det er gode og rimelige overnattingsmuligheter og 

mulighet for bobiler og campingvogner. Området er også godt avskjermet slik at vi kunne 

samles ute på kveldene i sosialt lag. De fleste kom på fredag ettermiddag/kveld og vi var 

samlet ute. Mange har kanskje ikke møttes siden forrige FFN-treff, så det er mye bikkjeprat 

som skal gjøres unna. 

Lørdag var det først årsmøte kl.12:00 med 37 stemmeberettigede til stede. Det var 2 saker fra 

styret oppe til avstemming. Begge ble vedtatt, den ene med en liten endring i ordlyden. Etter 

årsmøtet ble avtroppende leder Kåre Usterud overrakt blomster av påtroppende leder Geir 

Helge Espeseth. For detaljer vises det til årsmøtereferatet som ligger på FFNs hjemmeside. 

FFNs nye styre ser nå slik ut: 

Leder:  Geir Helge Espeseth 

Sekretær: Trond Ivar Moen 

Kasserer:  Knut Kjeverud 

Styremedlem: Egil Hanseseter 

Styremedlem: Tom Espen Trangsrud 

1.vara:  Per Grahn 

2.vara:  Frank Ove Lia 

Styret konstituerer selv ny nestleder i foreningen. 

 

Diplomer ble utdelt til alle Månedens Hund for 2018, nummer 1, 2 og 3 i NM 2018, 

avlsdiplom ble utdelt til Raico til Knut Kjeverud. Terje Hauerberg tok årets napp i 

«Oppdretterpremien» (Finskstøveren). Arets Hund under 36 måneder ble Maya til Ole Edgar 

Unnestad, Årets Hund over 36 måneder ble FB Kalle til Svein-Tore Kristiansen. Gratulerer til 

alle! 

         

Etter årsmøtet var det et meget interessant foredrag om våre 4 store rovdyr. Foredraget ble 

holdt av en engasjert og dyktig Halvor Sveen som jo er kjent av mange allerede.   

 

Fra kl. 18:00 var det felles grilling og sosialt samvær utover kvelden. Egil Hanseseter hadde 

ordnet med grill, og værgudene spilte på lag hele kvelden. Det ble som vanlig en veldig 

hyggelig kveld i godt lag. 

 

Søndag var det utstilling i regi av Østfold HHK. BIR ble Bloksbergs Kai Iii til Magnus 

Danielsen, BIM ble Högbrons Ylva til Trine Opsand og Per Kristiansen.  

 

Styret i FFN ønsker å takke alle medlemmer og andre gjester som var til stede ved årets 

Finskstøvertreff. 

 

Mvh 

Styret i FFN 


