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1. ÅPNING 

Leder ønsker velkommen 

Info fra leder 

 

2. KONSTITUERING  
Valg av møteleder 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste  
Valg av referent  
Valg av to medlemmer til tellekorps 

Valg av to medlemmer til signering av protokollen 

 

3. Hilsen fra inviterte gjester 

 

 

4. ÅRSBERETNING  
Gjennomgang av årsberetning 

 

5. REGNSKAP OG BUDSJETT  
Gjennomgang av regnskap for 2019 
Revisors beretning  
Gjennomgang av budsjett for 2020 

 

6. INNKOMNE SAKER  
- Forslag om fjerning av krav til Stor Cert 

7. VALG  
- Se valgkomiteens innstilling  

 

8. PREMIEUTDELING OG DIPLOMER 
- Under årsmøtemiddag 

9.  

NSFN’S PREMIER (deles ut under årsmøtemiddag) 
Årets spets  
Årets unghund  
Jaktchampioner 2019 
Jaktprøvepremieringer og diplomer siden forrige årsmøte  

 



 

 

10. GAVE PREMIER (deles ut under årsmøtemiddag) 
Årets utstillings spets - Vandrepremie gitt av Tom Lund  

Årets oppdretter –  Vandrepremie gitt av Odd Arve Kilen 

Årets dame/junior -  Vandrepremie gitt av Thommy Svevar 

 

11.  AVSLUTNING  
       

  



 

 

 

 

Årsberetning 2019 for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets 

og Norrbottenspets  
 

Rapport fra styret 2019: 
 

Styret har bestått av: 

Leder    Tom Lund   Fjellhamar 

Nestleder   Jon Bjarne Onsøien Skien  

Sekretær   Mari Hagenlund  Koppang 

Styremedlem  Kent Støkket  Elverum 

Kasserer   Renate Sørensen               Eidsvoll 

Varamedlem  Christoffer Torp  Oppaker 

Varamedlem           Jon Erling Skåtan              Kvås 

 

 

Andre verv 

Webredaktør   Christoffer Torp   Oppaker 

Leder avlsrådet   Knut Østmo              Leksvik 

Medlem avlsrådet   Terje Holden   Bjørkelangen 

Leder jaktprøveutvalget  Jon Bjarne Onsøien  Skien 

Redaktør Spets Nytt  Jon Erling Skåtan                     Kvås 

 

Styremøter   

Siden forrige Årsmøte har følgende styremøter vært avholdt: 

 

Osensjøen Adventure  23.03.2019   Ordinært styremøte                              

Osensjøen Adventure  23.03. 2019   Konstituerende styremøte 

Lørenskog    januar 2019         Ordinært styremøte 

Rena     11. januar 2020  Ordinært styremøte 
  

Medlemsutvikling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall hovedmedlemmer 206 211 203 201 195 184 201 191 196 201 

Antall familiemedlemmer 24 26 22 18 16 16 8 17 16 24 

Antall utenlandske medlemmer    2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 

Antall æresmedlemmer 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

Totalt 235 243 230 225 217 206 203 214 219 231 

 

 

 Styrets og utvalgenes beretning: 

 



 

 

Utover ordinære styremøter kommuniserer styret og saksbehandler jevnlig saker per 

Epost og telefon. 

2019 ble et år hvor mange hunder ble rammet av «hundesykdommen» og etter den 

informasjon vi har ble en Finsk Spets rammet så hardt at den døde. 

 Hundesykdommen medførte at NKK etablerte et kriseteam for å håndtere saken. 

Alle utstillinger og jaktprøver ble innstilt, de Nordiske lands kennelklubber 

utestengte norske hunder fra alle konkurranseaktiviteter. På grunn av dette ble det 

norske laget til Nordisk Mesterskap 2019 nektet deltagelse, mesterskapet ble 

arrangert i Vemdalen i Sverige. Det ble søkt om disp. for deltagelse for 4 hunder til 

SKK men svaret var NEI. Mesterskapet ble allikevel avviklet under særs vanskelige 

forhold, men en meget verdig vinner dro avgårde med seieren – Thommy Svevar med 

sin hund Rota. Se resultatliste lenger ned i beretningen. 

Det er blitt mange jaktprøver i 2019. og historisk sett har det ikke vært så mange som 

har gått til første premiering i en prøveperiode. Også i år er det hunder som har blitt 

jaktchampions og Kent Støkket med Tiurbakkens Sisko har klart å oppnå 

Internasjonalt jaktchampionat. 

Vi har etter mye strev med NKK fått dogweb til å fungere noenlunde, men innlesing 

av prøveresultater er fremdeles ikke optimalt. Det dreier seg veldig mye om å 

importere dokumenter til prøvene og eksport tilbake til NKK`s Dogweb. 

 NSFN er representert i Jakthunddivisjonen med 2 representanter, Renate Sørensen 

og Tom Lund, det har vært 3 møter i utvalget som består av representanter fra alle 

jakthundforbund/klubber. I 2019 er det blitt jobbet mye med konkurranseregler for 

Hest og Hund hvor Mattilsynet vil kategorisere jaktprøver for hund som høyrisiko. 

Dette kan ende opp med at vi må ha veterinær til stede på alle våre jaktprøver. Hunde 

Norge har stilt seg samlet bak et høringsnotat til Mattilsynet.  

Jakthunddivisjonen er høringsorgan for alle saker som angår jakthunder og samles 

alltid om et felles svar på høringsnotater uansett om de kommer fra Departement, 

Mattilsynet eller NKK. Dette samarbeidet er særs viktig og må vedlikeholds. 

Hvert år blir vi invitert til årsmøter i Sverige og Finland, i 2019 deltok vi med 1 

representanter på årsmøte til SFF som var i Lycksele. Det finske årsmøte var 

sammenfallende med vårt årsmøte. Så der deltok vi ikke. 

 I 2020 er det vår tur til å arrangere Nordisk Mesterskap. Mesterskapet blir arrangert i 

Lierne. Det er mange oppgaver som skal ivaretas i forbindelse med Nordisk 

Mesterskap, så som å ordne med innkvartering, bespisning, kart over prøveområdet, 

prøveledelse og ikke minst dommere. For å få til dette på en god måte trenger vi 

bistand fra medlemmene i klubben, så vi håper sterkt at det finns noen ildsjeler som 

kan hjelpe til så arrangementet kan bli så bra som mulig. 

I 2019 er det blitt holdt 2 dommerkurs, et kurs er holdt i Trøndelag og et kurs i er 

avholdt på Rena i Hedmark, så å si alle dommere, aspiranter/elever og 

dommerkandidater deltok på disse kursene. 

Vi har også holdt et kurs i jaktprøver for nye hundeeiere, i Kistefoss skoger på 

Veståsen ved Dokka, hvor det også blei anledning til å gå en jaktprøve. Det var 

mange deltakere på kurset og jaktprøvene, men resultatene blei ikke så gode noe som 

skyldes et utrolig dårlig vær. Etter tilbakemeldinger å dømme ble dette arrangementet 

godt mottatt. 



 

 

I år har vi også prøvd nye jaktprøveområder, vi fikk til gratis disposisjon låne fine 

skogområder av Romedal Almenning. Innkvartering hadde vi på Amundrud Nordre. 

Det ble gått 11 prøver begge dager. Dette er et sted som egner seg godt til jaktprøver. 

 

Så er nok et prøveår til ende og styret i NSFN vil takke alle de ildsjeler som stiller 

opp slik at det er mulig å arrangere prøver, utstilling og samlinger, og at dere 

medlemmer stiller opp med deres hunder 
 

 

 NSFN Økonomi årsberetning 2019 

 

NSFN Økonomi beretning 2019 

Inntekten fra grasrotandelen for 2019 ble kr. 16500 

Potensiale er større om flere vil velge vår klubb som sin grasrotmottaker  

Momsrefusjon for 2019 ble kr. 11215,00 

Se ellers økonomirapport 

 

AVLSRÅDETS ÅRSBERETNING for 2019 

 

Avlsrådet har bestått av: Knut Østmo, Leder (begge raser )     

                                               Terje Holden, Norrbottenspets 

 

Rådet har ikke hatt noen møter, men kontakt pr mail og tlf. 

 

FINSK SPETS:  

Det er født 6 kull på til sammen 27 valper, 16 T og 11 H. Det blir 4,5 valper pr kull. 

Alle kull med unntak av et kull er anbefalte paringer fra avlsrådet. Det er importert 4 

valper fra Sverige 3 hanner og ei tispe. Øyenlysningen har fortsatt utover 2019 og 8 

hunder er undersøkt og ingen har fått anmerkning. Fortsatt vil vi at alle hunder blir 

øyenlyst etter hvert. Helse er viktig og noe som må jobbes videre med i årene som 

kommer. 

Det er registret et tilfelle av patellaluxasjon i 2019, nye EP-tilfeller er ikke registrert i 

2019 

Finsk Spets er vist på 30 utstillinger i 2019 totalt 76 påmeldte er vist på utstilling.. 

Vi i avlsrådet ser gjerne at flere vil pare sine tisper og still gjerne ut hunden på 

utstilling og jaktprøver, ta kontakt med jaktprøveutvalget og høre om det finnes en 

dommer i nærheten av deg så kan det avtales en bevegelig prøve som passer med din 

tid og sted. 

 NORRBOTTENSPETS: 

Det er født 4 kull, til sammen 15 valper. Fordelt på 6 hanner og 9 tisper. Det er 2 import 

fra våre naboland. 

Alle kullene er anbefalt paring. Alle avlshunder blir øyelyst, totalt er 9 hunder øyenlyst 

i 2019 der 1 har fått anmerkning. 

Det er registrert ett tilfelle av patellaluxasjon på valper født i Norge  

12 utstillinger med Norrbottenspetser og totalt 34 påmeldte i Norge. 



 

 

Valpetilgangen er fortsatt noe liten, etterspørselen er bra, men har gått noe tilbake de 

siste par årene. I Sverige derimot er etterspørselen veldig stor og noen valper født i 

Norge har derfor blitt solgt til Sverige. 

De Norrbottenspetsene som har deltatt på jaktprøver har gjort det veldig bra, avlsrådet 

vil gratulere alle sammen og oppfordre til å starte på jaktprøve og delta på utstilling. 

Disse resultatene er et veldig viktig verktøy i avlsarbeidet uansett premiering eller ei, 

en jaktprøve på 30 poeng kan si veldig mye om hundens prestasjoner. 

Samarbeidet med våre naboland er godt og Terje Holden var på besøk hos avlsrådet i 

Sverige sommeren 2019 der gode samtaler ble utvekslet, fikk også med seg en valp 

tilbake til Norge som en bekjent skulle ha. 

Går du med tanker om å pare tispa di så ikke vent med å ta kontakt med avlsrådet, å 

finne frem til den riktige kombinasjon er ofte tidkrevende og tar lang tid. 

Spesialutstillingen 2019 ble avholdt på Osensjøen Adventure i Hedmark med Siv 

Sandø som er en meget dyktig dommer. Det var trivelig stemning og fin temperatur 

denne fine marsdagen og praten gikk varmt rundt omkring.. 

Totalt ble det vist 29 hunder derav 8 Norrbottenspetser og 21 Finsk Spets.  På 8 

Norrbottenspets ble det 5 exc. og 4 ck. For Finsk Spets var det 16 med exc. og 6 fikk 

ck.  

Avlsrådet gratulerer alle vinnerne og håper å se flest mulig hunder til neste 

spesialutstilling. 

Jevnt over veldig bra kvalitet på hundene som ble stilt ut denne dagen.  
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 NORDISKA 

SAMARBETSKOMMITTÉN 

Nordiska samarbetskommittén har under verksamhetsåret bestått av följande 

medlemmar:  

 

Finsk spets: Knut Østmo NSFN. Birger Backebjörk, Thommy Svevar SPJ 

(sammankallande) 

 

Norrbottenspets: Göran Hofling SSF (sammankallande). Hannu Hämäläinen SPJ. 

Terje Holden NSFN. 

 

Finsk spets 

Kommittén har under året hållit 3 videomöten. Utöver dessa har övrig kontakt skett 

via telefon och mail. 

 

Information av inrapporterade sjukdomsfall har löpande utbytts länderna emellan.  

 

 

Rekommendationer 2019 

 

Svenska hanar har rekommenderats till 6 finska och 2 norska tikar.  

 

Finska hanar har rekommenderats till 2 svenska tikar.  



 

 

 

Norrbottenspets 

 

Vi har under året besökt sommardagarna i Oulu i Finland 28-29-30/6 . 

Det gav en hel del nya kontakter med uppfödare som har resulterat i att vi givit 

avelsrådsgivning till 3 finska tikar ,dock blev det bara 2 parningar då en av hanarna 

visat ha prostata problem. 

Vi besökte även riksutställningen i Norge. 

2 Norska tikar har parats med svenska hundar under 2019 och 4 svenska tikar är 

parad i Finland. 

Har haft besök av Terje Holden från Norge  där vi hade bra samtal och lyckades även 

skicka med en valp till Norge i samma veva. Samma gäller kontakt med Finland där 

vi haft bra samtal och samarbete med de finska avelsråden.   

Det har varit ett givande år men vi jobbar vidare och hoppas på ett utökat  avelsutbyte 

med både Finland och Norge 

Hoppas 2020 blir minst lika bra.  

 

Njurunda 2020-02-04  

Göran Hofling 

 

For avlsrådet Finsk Spets og Norrbottenspets 

Terje Holden og Knut Østmo 

 

 

 

Jaktprøveutvalgets årsberetning:  

 

Jaktprøveutvalget har i 2019 bestått av Jon Bjarne Onsøien(leder), Tom Rune Lund 

og Anders Fostad. I løpet av året har det vært avholdt ett telefonmøte i 

jaktprøveutvalget, og det har i tillegg vært en del kontakt på telefon og epost. 

Gjennom året som har gått har JPU vektlagt å samle dommere og få gode diskusjoner 

om jaktprøver og ulike momenter i disse. Dette har vi prøvd å få til på faste 

jaktprøver, og i størst grad på de to teorikursene for jaktprøvedommere som ble 

avholdt på vårparten. Kursene ble arrangert på Støren og på Rena, og samlet erfarne 

dommere, ferske dommere uten teorikurs, og dommerkandidater under utdanning. 

Sammensetningen med vidt spenn i erfaring og kompetanse skapte gode diskusjoner 

og bra utbytte for alle de 17 som deltok. 

I 2019 har vi fått godkjent to nye dommere, og vi ønsker Mari Hagenlund og Jon 

Erling Skåtan hjertelig velkommen til tjeneste! Pr nå har vi ytterligere to kandidater 

under utdanning. 

Jaktprøver 2019 

Den første bevegelige prøveperioden(61-19001) fra 2.1 til 8.4 i 2019 hadde 9 starter. 

Av dette ble det 7 premieringer, tre 1.premier. Resultatene herfra var med og danne 

grunnlaget for kvalifisering til NM 2019. 



 

 

NM(60-19001) ble arrangert i Lierne i månedsskiftet august/september. 7 av de beste 

hundene vi har i landet satte hverandre stevne, og konkurransen ble hard. I løpet av to 

dager oppnådde alle deltakerne premiering, og det ble ikke mindre enn 5 

førstepremier! Kalliokosken Irja og eier Hermann Aune ble kronet med NM-tittelen 

for andre gang. 

Første ordinære fastprøve var internasjonal og ble arrangert i Lierne med 

prøvenummer 60-19002 og 60-19003. 11 hunder startet i hver prøve, og det ble i 

løpet av helga oppnådd 11 premieringer. Kun en hund oppnådde 1 premie, og Tero 

med eier Kristian Johnsen fikk dermed CACIT. 

Den andre ordinære fastprøven gikk i nye terreng i Stange og Romedal allmenning 

med prøvenummer 60-19004 og 60-19005. også her startet 11 hunder på hver prøve, 

og 7 hunder gikk til premiering. Kun en hund oppnådde 1 premie, og Tiurbakkens 

Sisko med eier Kent støkket fikk dermed sitt andre CACIT og oppnådde 

Internasjonalt jaktchampionat. 

Den andre bevegelige prøveperioden(61-19002) fra 21.8 til 23.12 hadde 37 starter. 

Av dette ble det 15 premieringer, fem 1.pemier. 

Til sammen i 2019 er det gått 104 jaktprøver, av dette har det blitt 15 stk. 1.premier, 

16 stk. 2.premier og 19 stk. 3.premier.  

Vi har hatt mye kontakt med NKK angående prøveprotokoller som ikke fungerer som 

de skal, innlesingsrutine for jaktprøver fungerer ikke som den skal, treghet med 

anerkjennelse av prøver osv. Dette tar mye tid, og oppleves som ganske urimelig. 

Likevel er det nødvendig at det blir gjort, slik at resultater blir registrert riktig og 

kommer riktig fram for den enkelte hund i DogWeb. JPU kommer til å fortsette 

dialogen med NKK i 2020, og ber om forståelse fra NSFNs medlemer for at en del 

ting ligger utenfor vår rekkevidde, slik at det dessverre blir forsinkelser av og til. 
 

 

 

Starter og Premieringer: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Starter 81 61 85 105 60 101 111 104 

1. Premie  6 8 8 2 2 15 18 15 

2. Premie   6 8 3 6 4 19 14 16 

3. Premie 6 12 19 30 18 35 22 19 

CACIT 2 5 2 0 0 2 0 2 

 

 

     

SPETS NYTT:  

 

Det ble utgitt to nummer av Spets Nytt i 2019. Bladet prøver å presentere de 
aktivitetene som er i klubben, som jaktprøveresultater, norsk og nordisk 
mesterskap, årsmøte og spesialutstillingen, samt presentere nye championer. 



 

 

Det er et ønske fra enkelte medlemmer om at bladet også bør inneholde 
gode jakthistorier med eller uten spetser, men når en går på klingen til 
medlemmene og spør etter stoff til bladet er det «stille». Det er begrenset hva 
redaksjonen kan fylle på med uten innspill fra medlemmene. 
 

 

 

 

 

RAPPORT FRA www@nsfn.no 

 

Webredaksjonen har bestått av Christoffer Torp  
Siste året har det i hovedsak blitt publisert jaktprøveresultater, 
championatpresentasjoner og valpeannonser. 
Det er særs lite stoff fra medlemmer som kommer inn 
 
 

VALGKOMITEEN:    

Valgkomiteen har bestått av: Leder: Knut Østmo  

                                               Medlem: Dag Sørensen 

                                               Vara: Bjørn Einmo Hansen 

Valgkomiteens arbeid er sluttført, det er ikke innkommet forslag til kandidater til 
styret fra medlemmene. 
Valgkomiteens innstilling er vedlagt dokumentasjon til årsmøtet. 
  

mailto:www@nsfn.no


 

 

 
 

 

Våre gratulasjoner går til vinnere av: 
 

Spesialutstillingen 2019:   

Norrbottenspets   BIR - BIS  1 NO43215/15  Grasbekkåsens 

Nora   Eier: Rune Myrhaug 

Norbottenspets  BIM   NO47101/17  Myrholtets 

Molte    Eier: Ingar Høgmoen 

Finsk Spets   BIR - BIS  2 NO38235/15  Tiurbakkens 

Sisko    Eier: Kent Støkket 

Finsk Spets   BIM   SE44334/2017  Röjbakkens 

Eiko    Eier: Tom Lund 

  

 

 

Norsk Mesterskap for Halsende Fuglehunder (NMHF) 2019: 

 

 1 Finsk Spets:   SE40521/2015   Kaliokoskens Irja  87 

poeng  Eier: Hermann Aune 

 2 Norrbottenspets  SE17690/2015   Skarnäbbens Virma 84 

poeng  Eier: Stian Almestad 

 3 Finsk Spets:        NO38235/15  Tiurbakkens Sisko  82 

poeng  Eier: Kent Støkket 

 

 

 

 

Nordisk Mesterskap for halsende fuglehunder(NM) 2019: 

 

 1 Finsk Spets  SE20493/2015 FI31248/15 Rota    81 

poeng   Eier: Thommy Svevar 

 2 Finsk Spets  SE24697/2012    lantanjankos Iza  65 

poeng   Eier: Andre Persson 

 3 Finsk Spets  FI35001/16     Peijakkaan Muksa  63 

poeng                  Eier:  Heiki Niemelin 

 

Nordisk Mesterskap for lag: Nr. 1 Finnland 260 poeng 

         Nr. 2 Sverige  220 poeng 
              

Norge deltok ikke i Nordisk Mesterskap 2019 på grunn av «hundesykdommen» som regjerte 

landet og fikk ikke disp. fra SKK 

  



 

 

 

 

Championater 2019:  

 

Norsk Jakt Champion (NO JCH): 

 

Finsk Spets         SE44334/2017   Röjbackens Eiko                Eier: 

Tom Lund 

       

 

Internasjonal Jakt Champion (INT. JCH): 

 

Finsk Spets  NO38235/15 Tiurbakkens Sisko    Eier: 

Kent Støkket 

 

Nordisk Utstillings Champion (NORD UCH):  

 

Finsk Spets: SE44334/2017 Røjbackens Eiko     Eier: 

Tom Lund 

 

 

Internasjonal utstillings Champion (C.I.B): 

                         

Finsk Spets:                              FI31321/16   Aufgeweckt Elegia                            

Eier: Renate Sørensen  

 

Norsk Vinner 2019   

   

Finsk Spets:                              FI31321/16   Aufgeweckt Elegia                             

Eier: Renate Sørensen 

 

    

 NORDIC Vinner 2019 

   

Finsk Spets:                               FI31321/16    Aufgeweckt Elegia                             

Eier: Renate Sørensen 

     

Norsk Utstillings Champion (N UCH): 

 

Finsk Spets  SE44334/2017  Røjbackens Eiko   

 Eier: Tom Lund 

Finsk Spets  NO52267/13  Furukollen`s Hunting High an Low  

 Eier: Per Anders Magnes 
 

Eier av hund som har oppnådd championat må sende skjema «championat presentasjon» og 



 

 

bilde til Christoffer Torp. Disse vil fortløpende bli presentert i Spets Nytt og på www.nsfn.no 

  



 

 

 

 

Vinnere av følgende premier: 
 

Årets SPETS 2019:    

Vinner: Finsk Spets   Röibackens Eiko              90+88 

+87= 265 poeng      Eier: Tom Lund 

2 Finsk Spets    Tiurbakkens Sisko    

95+77+82 = 254 poeng      Eier: Kent Støkket  

3 Norrbottenspets    Grabekkåsens Silva    

85+87+76= 248 poeng      Eier. Terje Holden 

  

Årets Unghund: 

 Norrbottenspets   Grasbekkåsens Silva  85+87+76= 

248 poeng Eier: Terje Holden 
 

 

Beste UTSTILLINGS SPETS 2019 

 

Vinner: Finsk Spets  SE44334/20   Röjbackens Eiko       8 stk. 

BIR + 1 cert  = 190 poeng     Eier: Tom Lund 

 

2 Finsk Spets     FI31231/16   Aufgeweckt Elegia   7 stk. 

BIR             = 175 poeng     Eier: Renate Sørensen  
 

 

    Årets Jakthund 2019 

 

Vinner:  Finsk Spets SE44334/2017  Röjbackens Eiko     

25+25+15 = 65   poeng   f.31.06.2017  Eier: Tom Lund    

2   Finsk Spets SE40521/2015  Kaliokoskens Irja     

25+25+15 = 65   poeng   f.22.06.2015   Eier: Hermann Aune  

3   Finsk Spets  NO38235/15  Tiurbakkens Sisko    

25+25+15 = 65   poeng   f.31.03.2015   Eier: Kent Støkket  

 4   Finsk Spets NO33401/15  Tero          

25+25+15 =  65  poeng   f.13.01.2015    Eier: Kristian Johnsen  
  

  
 

 

        

             Årets Dommer 2019: 

    1 Jon Bjarne Onsøien    dømt 10 prøver 

    1 Kent Støkket             dømt 10 prøver 

    3 Rune Viddal     dømt   9 prøver 
 

 

Årets Oppdretter 



 

 

 

Vinner: 

Grasbekkåsens kennel  eier: Terje Holden:  25 poeng 

Mor: BG Wilma 3 poeng  

Avkom 1: Grasbekkåsen`s Nora 12 poeng - Avkom 2: Grasbekkåsen`s 

Silva 9 poeng Avkom 3: Grasbekkåsens Bark 1 poeng 

 

 

Årets dame/junior -  (utskåret røy som vandrepremie) 

 

Årets Junior:  Ingen juniorer deltatt i 2019  

 

Årets Dame:  
 

             Vinner: 

Mari Hagenlund  Hund:  Skarnebbens Tundra  69 + 68 

+ 27 = 164 poeng 

2 Renate Sørensen  Hund:  Aufgeweckt Elegia 77 + 24 

+ 29 = 130 poeng 

3 Anita Aune Løvseth Hund:  Sari     47 + 5 

+ 23 =     75 poeng 
 

 

 

    Tom Lund /s.                                Jon Bjarne Onsøien /s.                          

Kent Støkket /s.  

 

 

Renate Sørensen/s.                       Mari Hagenlund /s.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
  



 

 

  



 

 

 


