
ÅRSBERETNING 2017 

 

 

Styrets sammensetning: 

 

Formann:  Rolf H. Hegland  

Styremedl.:  Johny Larsen 

Styremedl./sekr.: Arne Melheim 

Styremedl./PR-kont: Alf B. Knutsen 

Styremedl.:  Per G. Nielsen  

 

Antall medlemmer desember 2017 er 23 som i 2016. 

 

Det er avholdt 9 medlemsmøter (inkludert årsmøte), 3 av disse medlemsmøtene er møter som 

markeres spesielt. Dette er siste møte før sommeren, samt november møte med lokalutstilling 

for årets håpefulle duer, og julemøte som avslutning på årets aktiviteter. 

Sommermøte ble tradisjonen tro avholdt i hagestuen hos Alf og Bente. Tradisjonen med reker, 

laks og eggerøre med tilbehør som vertskapet serverer, i et strålende flott og varmt 

sommervær slår aldri feil. 

 

November møte ble avholdt som en klubbutstilling hos Arne Melheim.  Dette ble et meget 

godt og sosialt arrangement hvor mange av våre medlemmer fikk rettledning av erfarne 

dommere og utstillere, spesielt er dette meget nyttig for noen av de medlemmene med kortest 

fartstid. Det ble også kåret en» best in show» due som var en skimlet tysk modeneser fra 

Johny Larsen. 

Julemøtet ble i år avholdt hos en av våre nyere medlemmer på Voss.  Her fikk vi beskue både 

duer og mange andre dyr som Lars Ove hadde på gården, og det var full enighet om at maten 

smakte fortreffelig. 

Aktiviteten i BPDF er god og mange av medlemmene gjør det godt på utstillinger, av 

foreningen kan det viktigeste oppsummeres slik: 

Landsutstilling (LU 

   Gullmedaljer:  Hollandsk Ballong, Thor Opdahl 

Hollandsk Ballong, Jens Dahl 

Championater (sertifikater): Bergens Tomler, Kjell Bognøy 

Hollandsk Ballong, Thor Opdahl 

Show Racer, Johny Larsen 

Høstutstillingen 

97-poengere:   Eng Modena.Bjørn Olsen, 

      Tysk Modeneser Ronald Drotningsvik 

Komorner, Alf B. Knutsen 

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

Duevennen. Johny Larsen er medlem av Dommerringen. Mange medlemmer deltar også på 

diverse spesialklubb utstillinger/treff. 



Mye av året er brukt til å planlegge deltagelse på Europautstilling 2018 som skal avholdes i 

Herning, dette er et arrangement mange medlemmer skal å delta på. 

Årets Paramyxo vaksinasjon ble igjen gjennomført med stø hånd av Johny Larsen og med et 

økonomisk tilskudd fra foreningen. 

  

BPDF sin økonomi er stabil med god kontroll over virksomheten, og regnskap fremlegges på 

årsmøte. 

 

Vår web- og Facebooksider er viktige og gir nyttig informasjon om foreningens virke. Rolf 

Henning Hegland håndterer hjemmesiden og Johny Larsen har ansvaret for FB-siden. Vi ser 

av besøkstallene på sidene at dette er en viktig kilde for å nå andre dueinteresserte som deler 

vår hobby og viktige kultur med å ivareta våre historiske dueraser. 

  

 

BPDF 

Styret 


