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Året 2020 har vært et litt spesielt år for FFN. På grunn av den Pandemi som traff landet tidlig 
på året har vi blant annet ikke kunne avholde vår tradisjonelle samling i forbindelse med det 
årlige årsmøte. Et årsmøte som skulle vært avholdt på Hamre Camping i Kristiansand, måtte 
avlyses.  Likeledes skulle vi avholdt utstilling sammen med Sørlandets HHK på samme sted. 
Rasemesterskapet som måtte avlyses høsten 2019 ble likeledes avlyst høsten 2020 på grunn 
av gitte restriksjoner fra myndighetene. 
 
Ved at vi ikke kunne samles til et årlig årsmøte ble styret bedt om å stå i sine posisjoner frem 
til en kunne avholde et årsmøte i 2021.  
Slik at styret og andre tillitsmenn har da i 2020 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. 31.12.2020 totalt 425 betalende medlemmer. En tilbakegang på 1 medlem.  
 
Styrets arbeid. 
Det er avholdt 6 styremøter i perioden, i tillegg til mail og telefonkontakt. Styremøtene har 
til dels vært avhold pr. telefon. 
Totalt har styret behandlet over 53 saker. Noen av sakene vi har styrebehandlet har vært: 

- Økonomi 
- Pandemiens konsekvenser for vårt arbeid 
- Nordisk Rasemesterskap for Finskstøver i Norge 
- Norkilpa 
- Kontakten med Avlsrådet 
- Ny avtale mellom FFN og Avlsrådet vedr. tapping av hanhunder 
- Medlemsutviklingen i foreningen 



- Lån til NHKF – NKK. 
- Opprettelse av en ny revegruppe 
- Stoff til Finskstøver`n og Harehunden 
- 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. 
 
Årets stand på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum måtte i 2020 avlyses. 
 
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.  
 
Årets DM og NM ble avlyst. Av den grunn har vi ikke noen spesielle resultater fra disse 
prøver.  
 
Det var enighet med Finland og Sverige at Rasemesterskapet for finskstøver skulle 
gjennomføres 19/9 – 20/9 med Buskerud HHK som teknisk arrangør. Dette måtte som alt 
annet avlyses. 
 
Det ble for sesongen 2019/2020 utdelt følgende utmerkelser: 
Årets hund under 36 mnd: Eikerdalens Hunter til Per Arne Langeland 
Årets hund over 36 mnd: Ilebekkskogens Milli til Hilde Bakklen og Torbjørn Bekkeli 
Napp i Revepokalen: Aviatri’x Maximillian til Dan Robbie de Wit 
Napp i Oppdretterpokalen: Tormod Gjerdbakken 
 
Vestoppland og Buskerud HHK fikk i året som gikk arrangert Vallhall prøve som en felles 
eliteprøve. Målet har vært at den kan måle seg med de store prøvene som Møbelprøven og 
Eksjöprøven i Finland og Sverige. Dette ble også i år et vellykket arrangement. 
Valhallmester 2020 heter nå finskstøver Brynsåsens Lotta til Svein Tore Tveite. 

Nr. 2 ble finskstøver Solstrimmans Finn-Pirko til Knut Hauerberg, som også var nr.2 i 2019 

 
Også i 2020 har Finskstøvere forsynt seg bra av ulike Championat titler. 1 ny Nordisk 
Jaktchampion, 1 ny Revechampion, 20 nye Norske Jaktchampioner og 10 nye Norske 
Utstillingschampioner er meget bra. Gratulerer til alle! 
 
Det er i året som har gått registrert 137 nye finskstøvere. En fremgang på 15 fra 2019. Av 
dette var det 65 hanner og 72 tisper. I 2020 ble det importert 16 Finskstøvere til Norge, 
totalt blir det da 153 nye Finskstøvere i Norge i 2020. 
 



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.  

Og så får vi håpe at Norge får kontroll på denne pandemien slik at vi igjen kan drive vår 

aktivitet. 

 

Styret FFN  
   

 


