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Styret i FFN takker for tilliten vi fikk ved forrige Årsmøte på Høytorp Fort 25. mai 2019. 
 
FFNs styre har i perioden bestått av Geir Helge Espeseth (Leder), Egil Hanseseter (Nestleder), 
Trond Ivar Moen (Sekretær), Knut Kjeverud (Kasserer) og Tom Espen Tangsrud 
(Styremedlem). 
1. Varamedlem Per Grahn   
2. varamedlem Frank Ove Lia 
Redaktører har vært Knut Kjeverud og Stener Ruud 
Webmaster har vært Benjamin Abrahamsen. 
Profilansvarlig har vært David Herberg. 
Avlsrådet har bestått av Geir Bakkestuen (Leder), Kurt Ivar Ramsli (Kasserer), Rune Gjengedal 
(Sekretær) og Dag Olav Kjersholen (varamann) 
 
Medlemsstatus. 
FFN hadde pr. 31.12.2019 totalt 426 betalende medlemmer. En tilbakegang på 28 
medlemmer.  
 
Styrets arbeid. 
Det er avholdt 7 styremøter i perioden, i tillegg til mail og telefonkontakt. 
Totalt har styret behandlet over 70 saker. Noen av sakene vi har styrebehandlet har vært: 

- Økonomi 
- Jakt- og Fiskedagene på Elverum 
- Nordisk Rasemesterskap for Finskstøver i Norge 
- Kontakten med Avlsrådet 
- Medlemsutviklingen i foreningen 
- Opprettelse av en ny revegruppe 
- Stoff til Finskstøver`n og Harehunden 
- Sponsoravtaler 
- Årsmøtet og Finskstøver treff. 
- Diverse høringssaker fra NKK/NHF 
- Deltagelse på RS og ledermøte i NHKF 

 
Det er i perioden utgitt 2 nummer av medlemsbladet Finskstøver`n. En fantastisk jobb og 
takk til Knut og Stener. 
 
I august 2019 var FFN som vanlig representert med stand på De Nordiske Jakt- og 
Fiskedagene på Elverum. Årets arrangement var dårlige besøkt enn tidligere år. 
 
Trond Ivar Moen, Tom Espen Tangsrud og Per Grahn representerte FFN ved NHKF sitt RS 
møte på Gardermoen 19. april 2019. 
 
Geir Helge Espeseth representerte FFN ved NHKF sitt Ledermøte 17. august 2019. 
 



Avlsrådet har i året som er gått vært representert på styremøtene med en representant. 
 
Rovviltgruppa ble som kjent lagt ned etter medlemsmøte i 2018. Meningen var å få opp en 
ren revegruppe på sikt. Dette har styret jobbet en del med uten at en enda er kommet frem 
til å kunne velge en permanent gruppe.  
Antall revejegere ser fortsatt ut til å øke rundt om i landet, målet er at så mange som mulig 
av disse jakter med en renraset Finskstøver. Gruppa bør jobbe for at flere revejegere skal 
stille på jaktprøve med revehundene sine, de bistår også potensielle valpekjøpere med 
informasjon og kontakter både i Norge, Sverige og Finland. 
FFN har mottatt en flott ny vandrepremie fra Janne og Egil Sandbakken. Det er en flott 
tallerken utskåret i tre. 
 
Det har vært arrangert flere damekamper i 2019. Det er positivt at også damene nå stiller på 
jaktprøver med egen hund.  
 
Resultatene for Finskstøveren, under DM og NM, ble meget bra også i 2019. 
På pallen i NM ble det følgende 3 Finskstøvere: 
Nr. 1 og NM vinner ble Ilebekkskogens Milli til Hilde Bakken og Torbjørn Bekkeli  
Nr. 2 ble Slåttemyras Jesper til Terje Steen  
Nr. 3 ble Ts-Ammy til Terje og Svein Hauerberg 
Styret i FFN gratulerer med alle flotte resultater. 
 
Finskstøverforeningen skulle sammen med Buskerud HHK arrangert Rasemesterskap for 
finskstøver den 30/11 – 1/12. Det var lagt ned et betydelig arbeid i forberedelser. 
Stamkvarter, dommer og påmeldinger var på plass. Men på grunn av føreforhold måtte 
denne prøve avlyses. Det er enighet med Finland og Sverige at prøven skal gjennomføres 
19/9 – 20/9 med Buskerud HHK som teknisk arrangør. 
 
Vestoppland og Buskerud HHK har over noe tid jobbet for å lage en felles eliteprøve. Målet 
har vært at den kan måle seg med de store prøvene som Møbelprøven og Eksjöprøven i 
Finland og Sverige, og resultatet ble Valhall fjellprøve med terreng i Valdres og Hallingdal. 
Dette var et vellykket arrangement! 
Nr 1. Finskstøver Harehøgdas Nääni til Helge Nordengen  
Nr 2. Finskstøver Solstrimmans Finn-pirkko til Knut Hauerberg  
Nr. 3 Finskstøver Bloksbergs Kai III til Magnus Danielsen. 
Alle de ni første hunden var finskstøver, og rasen dokumenterte nok en gang sine kvaliteter 
som jakthund. 
 
Også i 2019 har Finskstøvere tatt godt for seg av ulike Championat titler. 1 ny Nordisk 

Utstillingschampion, 1 ny Revechampion, 30 nye Jaktchampioner og 14 nye 

Utstillingschampioner er meget bra. I tillegg har flere hunder blitt UCH eller JCH i Sverige eller 
Finland. FFN Gratulerer! 
Det er i året som har gått registrert 122 nye finskstøvere. En tilbakegang på 81 fra 2018. I 

følge NKKs oversikter ble det importert 32 Finskstøvere til Norge i 2019, det skulle bety at 

det ble totalt 154 nye Finskstøvere i Norge i 2019.  

.  
 



Kontakten med Svenska Finskstövarföreningen (SFF) og Finska Stövarklubben (SAJ/FSK) 
opprettholdes, både på felles arrangementer og via mail. Det utveksles fremdeles 
medlemsblader på tvers av landene. 
 
Avslutningsvis ønsker styret i FFN å takke for perioden som har gått. Vi ønsker alle 

Finskstøvereiere lykke til videre med sine hunder, enten det er på jakt, utstilling eller 

jaktprøver.  

 

Styret FFN 

 

Geir Helge Espeseth                      Trond Ivar Moen   Knut Kjeverud 

 

 

Egil Hanseseter               Tom Espen Trangsrud 

 


