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Antall medlemmer januar 2014 er 27. 

 

Vi har avholdt 9 meget trivelige medlemsmøter med variert innhold og 

særdeles godt fremmøte, samt 2 styremøter. 

 

Flere av våre medlemmer er aktive til duesportens beste. Paul G. 

Scholz er redaktør av Duevennen, Bjørn Olsen er formann i 

Hønsedueklubben og Ronald Drotningsvik er kasserer. Alf B. Knutsen 

fortsetter å skaffe tilførsel av viktig historisk innhold til sitt gedigne 

museum. Johnny Larsen var på dommerkurs i Danmark hvor prøven 

denne gang var Formduer, noe han selvsagt klarte meget godt. Derfor 

dømte han også formduer i Haugesund med særdeles godt resultat.En 

god og særdeles mangfoldig dommer i egne rekker drar vi alle nytte 

av. Årets Paramyxo vaksinasjon ble også gjennomført med stø hånd 

av Johnny. 

 

På landsutstillingen i Sarpsborg og høstutstillingen i Haugesund 

deltok vi, som vanlig med mange duer og oppdrettere, og oppnådde 

svært gode resultater, også utenfor burene. 



 

 

Vår økonomi er trygg og god, og regnskap fremlegges noe senere. 

Tippemidler fra grasrotandel tilfører et godt og viktig bidrag og er 

øremerket en fremtidig landsutstilling i Bergen, noe som krever 

utgifter ut over det vanlige. Ønske for 2014: Kan vi få vervet flere som 

støtter oss med grasrot andel ved å gjøre en ekstra innsats her? 

 

Flyge duer: Mange av våre medlemmer har også fritt flygende duer i 

tillegg, noe som gir vår hobby en ekstra opplevelse, samt erfaring med 

forskjellige flygeduer, noe som er nytt og spennende. 

 

Vår web er viktig og gir nyttig informasjon om foreningens virke. Rolf 

H. Hegland formidler nå også BPDF via Facebook, som nå er det 

aktuelle medium og hvor informasjonsflyten om duer når frem til, ja 

hele verden. BPDF er med! 

 

Som beskrevet mange, mange ganger.  Bergens Praktdueforening 

drives seriøst og godt, samholdet og kameratskapet er helt topp. Vi må 

likevel aldri glemme at det er alle medlemmene våre som gjør at vi 

har en hobby å dele. Forventningene for 2014 er derfor tydelige og 

gode. 

 

Styret ønsker alle våre medlemmer og duevenner et godt nytt år med 

masse glede og gode opplevelser. 

 

BPDF 

Per G. Nielsen 

 

 

 

 

 

 


