
Norsk Petent Klubbs Årsberetning 2015. 

Klubben har hatt følgende styre siste år: 

Leder og sekretær: Bjørn Carlo Andersen, Ø.R.F.. 

Kasserer: Sigbjørn Johannessen, Ø.R.F.. 

Utvalg for å anbefale nye farger: Rolf Hansen, S.J.R.F., Birger Johnsen,B.P.D.F. 

og Bjørn Carlo Andersen, Ø.R.F.. 

Klubben har siste år hatt et medlemstall på 10, derav 2 juniorer. Og etter antall 

oppdrettere å dømme, håper vi dette antallet vil stige det kommende år. Da vi 

har rede på at flere nye oppdrettere som har fått rasen på slaget. Det har vært 

et godt samarbeidde mellom flere oppdrettere for utveksling av avlsdyr, noe 

som nå har begynt å vise seg, ikke minst gjelder det fargen gul lasert som Rolf 

Hansen viste fram på siste Høstutstilling i Sokndal. En farge som ikke har stått i 

standarden, men som nå ble vist fram, og skal endelig godkjennes på Årsmøtet 

2016. Uten samarbeidde, hadde nok ikke denne fargen oppstått. Om det 

dukker opp flere nye varianter, får tiden vise. 

På landsutstillingen 2015 på Sola var det stilt ut 49 duer i 7 farger fra 7 

oppdrettere. Der ble en hvit fra Sturle Assersen vinner med 96 og sertifikat som 

ble vinner i9 rasen. Men samme poeng og sertifikat oppnådde en rød fra 

Junioren Remi Husebø og en sort fra Birger Johnsen. Dommer var hans Ove 

Christiansen fra Danmark. På Høstutstillingen i Sokndal var det utstilt 45 duer i 

7 farger fra 4 oppdrettere. Vinner var denne gang en rød fra Cate Iris Carlo 

Hansen med 96 poeng og sertifikat. Men hele 10 andre duer oppnådde 95 i 

diverse farger. Med andre ord begynner kvaliteten og bli meget jevn og god. 

Dommer denne gang var Ole Gunnar Torp.    

Økonomien i klubben er fortsatt god til tross for kun inntekter på 

medlemsavgift, men så har vi da også hatt premier på lager siden starten. Men 

her trenger vi nå nye innkjøp. 

Styret vil takke alle for et godt samarbeide i året om har gått, og håper på 

fortsatt fremgang for rasen. 

For styret i Norsk Petent Klubb Bjørn Carlo Andersen. 


