Styrets rapport fra FFN-treff 2017
Årets Finskstøvertreff er over, og styret i FFN ønsker å takke alle som har bidratt til at dette
ble ei veldig trivelig helg på Vindfjelltunet Gjestegård.
Mange ankom Vindfjelltunet allerede fredag ettermiddag, det ble da grilling og sosialt
samvær utover fredagskvelden. Været var litt variabelt denne helga, men Terje Ouff stilte
med eget partytelt og en diger grill så det ble riktig trivelig i teltet.
Lørdag morgen ble det arrangert et medlemsmøte hvor temaet var om FFN skulle søke
medlemskap i Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF). Arild Eftedal stilte som
representant for NHKF, og alle fremmøtte fikk svar på de spørsmål de måtte ha vedrørende
denne saken.
Årsmøtet senere på dagen gikk ryddig og raskt for seg under myndig ledelse av ordstyrer Dag
Inge Bjørkevoll. Styret hadde en innkommende sak til Årsmøtet, det var spørsmålet om FFN
skulle søke medlemskap i NHKF. Det ble avholdt avstemming og samtlige av de 43
stemmeberettigede stemte ja til søknad om medlemskap i NHKF. Styret fikk også fullmakt til
å tilpasse vedtektene slik at de vil bli godkjent av NHKF.
Valgkomiteen hadde innstilt kandidater til alle ledige verv, alle valgkomiteens innstilinger ble
vedtatt. FFNs nye styre består nå av:
Kåre Usterud
Leder, valgt for 2 år
Terje Ouff
Nestleder, ikke på valg
Geir Helge Espeseth Kasserer, ikke på valg
Stener Ruud
Sekretær, ikke på valg
Egil Hanseseter
Styremedlem, valgt for 2 år
Knut Kjeverud
1.vara, valgt for 1 år
Anett Fossheim
2.vara, valgt for 1 år
Etter at Årsmøtet var formelt avsluttet ble det delt ut blomster til de som avsluttet sine verv.
Per Ivar Ormestad som avsluttet sin jobb i valgkomiteen, Øystein Jensen som gir seg som
webmaster etter 10 år i jobben, Kristoffer Sundtveten som gir seg i styret og Knut Kjeverud
som gir seg som leder etter 3 år i jobben. Øystein Jensen fikk også en ekstra påskjønnelse for
sine lange og gode innsats for FFN.
Det ble delt ut diplomer for alle Månedens Hund, Championatdiplomer, pallplasseringer i
NM, Nordisk Mesterskap og NM Rev samt napp i ulike vandrepokaler. Odin til Kjell Moland
og Reeta til Morten Gaathaug ble tildelt Avlsdiplom, Belger du Nord kennel ble tildelt
Oppdretterdiplom.
3 av FFN`s vandrepremier ble utdelt til odel og eie ved årets årsmøte:
- Harefallets Vandrepokal (Oppdretterpokalen)
Frank Vidar Brusveen vant pokalen til odel og eie
- Harefallets Vandringspokal (Yngste jaktpremierte hund pokalen)
Gruvrisets Figo til Mads og Ove Stubberud vant pokalen odel og eie
- Bukfyllas Vandrepokal (Ungdomspokalen)
Gruvrisets Figo og Mads Stubberud vant pokalen odel og eie

FFN har mottatt en ny vandrepremie fra Tranlandets Kennel v/Gunnar Hansson og FB kennel
v/Frank Vidar Brusveen. Premien heter «Finskstøveren» og vil gjelde fra sesongen
2017/2018 og til sesongen 2022/2023. Detaljer rundt vandrepremien finnes på FFN`s
hjemmesider.
Årets Hund under 36 måneder ble Högbrons Jesse til Stian Aas med 156 poeng.
Årets Hund over 36 måneder ble Belger du Nord Willy til Espen Ulleberg Johannesen med
230 poeng. Willy vant dermed for 6. året på rad!
FFN gratulerer alle!

Espen og Willy til venstre, Stian og Jesse til høyre
Til slutt takket Knut Kjeverud alle for fremmøtet og overrakte formannsklubba til Kåre
Usterud.

Knut Kjeverud overleverer formannsklubba til FFNs nye leder Kåre Usterud

Etter årsmøtet ble det arrangert Finskstøverparade hvor 16 flotte finskstøvere ble presentert
for et entusiastisk publikum.
Utover lørdag ettermiddag og kveld var det igjen grilling for alle i teltet på campingplassen.
Terje Ouff hadde spandert en gris som ble helgrillet i løpet av lørdagen med kyndig
assistanse fra hjelpemann Morten Gaathaug. Det ble en lang og meget hyggelig kveld for
alle. Styret vil takke alle som bidro til at dette ble en veldig hyggelig kveld.

Disse 2 blide og dyktige kokkene sørget for at alle ble servert grillmat av ypperste merke
Søndag var det utstilling, det var totalt 28 påmeldte finskstøvere. Til slutt stod det også en
finskstøver igjen som BIS og BIR, det var Högbrons Ylva til Trine Opsand og Per Kristiansen.
Gratulerer!

Utstillingens vakreste hund, Högbrons Ylva til Trine Opsand og Per Kristiansen
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