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Innledning 
Handlingsplanen søkes i best mulig grad å omhandle de oppgaver NRF skal jobbe med i 

handlingsåret. De enkelte oppgavene bygges opp rundt et budsjett hvorav summen av oppgavene 

angir sum budsjett. Handlingsplanen danner grunnlag og strategi for NRF både med hensyn på 

økonomi, resultat og aktiviteter. Handlingsplanen er ikke et uttømmende dokument over alle 

oppgaver, aktiviteter og økonomi, men vil være styrende for NRF styre og organisasjon for øvrig. 
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Norsk Rasedueforbund 

Foreninger 

  SR JR     

AARF 13 6 19   

BPDF 29 0 29   

BRFF 5 0 5   

HRF 32 3 35   

RFB 12 1 13   

NOR 7 3 10   

SJRF 26 4 30   

VTR 12 0 12   

ØRF 23 0 23   

  159 17 176   

  
  

    

  
  

    
NRF Styre 
Styret velges av representantskapet og består av 4 personer. Disse velges for 2 år av gangen, og slik 

at 2 er på valg hvert år.  2 varamenn velges til styret for 2 år av gangen. 

Styret konstituerer seg selv, kun formannen velges direkte. ”Duevennens” redaktør utnevnes av 

styret.    

 

2011 (fra mai):  

Formann Hans Petter Nernes – styremedlemmer Svein Harald Vikse – Gunnar Brandal.  

Formann er på valg og har sagt ja til gjenvalg. Valgkomiteen vil fremsette forslag til et 3. 

styremedlem. 

Kommunikasjon 

Tidskriftet «Duevennen» utgjør en del av kommunikasjonen til medlemsmassen, samarbeidende 

foreninger og abonnenter. Videre blir web portalen raseduen.no brukt i utstrakt grad som 

kommunikasjonskanal. Informasjon som sendes til lokalforeningene blir sendt som email. Det søkes å 

slippe å bruke regulær postsending. 

«Duevennen» 
Tidskriftet Duevennen planlegges utgitt med 4 nummer. Redaktør(er), produksjon er ikke avtalt p.t. 

For utgivelse 2/3 og 4 i 2011 påtok Jan Heldal og Paul Scholz seg jobben. 

Det vil fra NRF styret bli henstilt om at Heldal/Scholz kan ta på seg jobben med Duevennen for 2012 

også. 

Utstillinger 
I utstillingssesongen ønskes det på vegne av NRF avholdt 2 landsomfattende utstillinger som også er 

sertifikat-utstillinger. Representantskapsmøtet avgjør hvem som skal stå som arrangør.  NRF styret 

har sett nærmere på kommende utstillinger og det er ingen arrangører som foreløpig er konkludert i 

planen. BPDF har signalisert en mulig LU  i 2013 som forslag til repr.skaps møtet. Foreningen 

forutsetter at egnet lokale finnes. Ellers ingen fastsatte utstillinger.  

  

Landsutstillinger (LU) 

Med en prøveordning på 3 år, kan NRF styret påta seg å stå for arrangementet for kommende 

landsutstillinger. Dette kan eventuelt tilpasses etter 2013 og kan således bli nærmere utredet og 

planlagt gjennom handlingsplanen for 2012.  
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Ideutkastet fra styret er: 

Sola Airport Hotel danner fast basis for avholdelse av kommende LU. Det er sjekket ut med Geir Rune 

Eriksen (repr.for hotellet) at dette vil være mulig.  

 

Arrangementet utføres med NRF styret som administrativ arrangør og ansvarshavende for avtale 

med hotell, dommere sammen med Dommerringen, påmelding og katalog produksjon, og andre 

forberedelser. NRF står som garantist for øknomien. 

 

Stavanger og Jæren, Haugesund Rasedueforening og Rase og Flyvedue foreningen «NOR» stiller 

nødvendig personell for teknisk arrangement med opprigging – nedrigging og øvrige oppgaver i 

hallen under arrangementet. 

Det søkes en avtale om bur lån (evt. kjøp/andelskjøp) mellom de aktuelle foreningene. NRF styret og 

foreningene må jobbe mer med dette i kommende år.  

 

Høstutstillinger (HU) 

Med basis i at LU arrangeres av NRF styret og HRF, SJRF, NOR, så kan kommende HU arrangeres 

mellom Bergen, Arendal og Østfold. Det er viktig at vi også for fremtiden får avholdt høstutstillinger.  

Transport 

Det kan bli aktuelt å vurdere nærmere en fellestransport ordning til utstillinger. I dette ligger 

muligheten for at NRF leier bil og står for å administrere denne på en rute rundt landet slik at vi 

samler de fleste foreninger. Skal en fellestransport muliggjøres er vi avhengig av lokale krefter til 

sjåførjobben. Det anses for kostbart å dekke inn sjåførlønn, ut over eventuell overnatting- og diett 

kostnad. NRF styret henstiller i denne anledning at foreningene ser på de muligheter som ligger i 

dette.   

Formannsmøte 
Det kan være hensiktsmessig å reetablere formannsmøte. Dette var tidligere et møte som var drevet 

og arrangert av foreningene men som opphørte etter noen år. NRF styret vil stille seg positiv til 

deltakelse om det fra foreningene side blir aktuelt å sette opp kommende formannsmøter. 
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Budsjett 
Budsjettet med tilhørende kommentarer følger under:  

De enkelte budsjettlinjer med kommentar danner det økonomiske grunnlag for handlingsårets 

aktiviteter. For 2012 legges det opp til et 0 resultat. 

 

  
 

 NORSK RASEDUEFORBUND 

        

SALG- OG DRIFTSINNTEKTER       

3100 Medlemsbidrag kr 64 500   Tilsvarende som 2011 

3110 Ringsalg kr 29 000   Innkjøpt 6900 stk fot ringer, salg kr 5 pr ring 

3120 Annonseinntekter Duevennen kr 2 000   Forutsetter de faste fortsetter 

3121 Abonnement Duevennen kr 5 000   p.t. registert 25 bet. abonnement 

SUM SALGS- OG DRIFTINNTEKTER kr 100 500     

        

DRIFTSKOSTNADER       

4110 Styremøter kr 8 000   2 møter ex.LU/HU: Reise og diett: 4 personer a kr 500,- 

4112 Europaforeningen - møteutgifter kr 7 000   Søker aktiv deltakelse; Reise 4000,- Opphold 3000,- 

4120 Dommerutdannelse kr 3 000   Åpent: 2 personer til DK? 

4125 Dommertilskudd utstillinger kr 5 000     

4140 Premieinnkjøp kr 6 000   Fat pluss rosetter 

4250 Redaktør Duevennen kr 12 000   
Delt redaktør ansvar/henstiller Heldal/scholz å fortsette 
(2*1500,- pr.blad), 4 nummer 

4251 Trykking Duevennen kr 22 600   Trykking hos Trykk-Service  kr. 5650,- pr.blad, 4 nummer 

4253 Porto og forsendelse Duevennen kr 12 200   Adr/frankering hos KIM, a kr.3050,- pr.blad, 4 nummer 

4301 Innkjøp ringer kr 11 000     

6790 Katalog- og Championat produksjon kr 5 000   LU 2012 kr.0, HU 2012 kr.hotel og opphold kr 5000,- 

6800 Kontorrekvisita kr 1 000     

6810 Data og Internett kostnader kr 3 000   
Web hotel, printerblekk, sertifikat/championat 
prod,m.m. 

6890 Annen kontorkostnad kr 0     

6940 Porto kr 0   email basert kommunikasjon 

6951 Kontingent Europaforeningen kr 1 200     

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr 7 500   LU/HU - styrerepr.+redaktør -5 personer a kr.1500 

SUM DRIFTSKOSTNADER kr 104 500     

        

8050 Renteinntekter kr 4 000     

        

RESULTAT kr 0     

 

  



Side 5 av 5 
 

 

  

 

  
 

 NORSK RASEDUEFORBUND       

        

        

        

              

                

  MEDLEMSBIDRAG   Budsjett kr 64 500       

      Antall medlemmer 159 SR 
Sum inkl. Jr m/faktor 
= 0,3 

        17 JR 164,1 

                

  15.12.2011 SR JR (1/2) Bidrag   Pris pr. senior 

  AARF 13 6 kr 5 817   kr 393 

  BPDF 29 0 kr 11 399   Pris pr. junior 

  BRFF 5 0 kr 1 965   kr 118 

  HRF 33 3 kr 13 324       

  RFB 12 1 kr 4 835       

  NOR 6 3 kr 2 712       

  SJRF 26 4 kr 10 691       

  VTR 12 0 kr 4 717       

  ØRF 23 0 kr 9 040       

 


