
Norsk Petent Klubbs Årsberetning 2016. 

Klubben har hatt følgende styre siste: 

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

Kasserer: Sigbjørn Johannessen. Ø.R.F.                                                                              

Utvalg for farger og deres godkjennelse: 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 seniorer og 2 juniorer, en økning 

på 2 siden forrige år. Men vi kjenner til at antall oppdrettere er langt høyere, og 

vi håper disse også blir med i klubben etter hvert.                                                       

Samarbeidet mellom flere oppdretter har gått med bra, og utveksling av 

avlsdyr har foregått på en fin måte, til beste for rasen.                                           

Økonomien i klubben har også vært trygg og god, da vi ikke har hatt utgifter 

siste år, men nå kommer innkjøp av premier som sikkert vil sluke det meste.                                

På Landsutstillingen på Sola med Ole Gunnar Torpo som dommer, var det stilt 

ut 50 duer fra 8 oppdrettere i 8 forskjellige farger, deri blant den nye varianten 

gul lasert. Best var en rød fra Cate Iris Carlo Hansen på 97poeng, men flere 

både røde, gul og hvit fikk 96 poeng, mens blå og sort oppnådde 95 poeng. Og 

det var over det hele en klar nivåheving innen rasen.                                                            

På Høstutstillingen i Bergen var det stilt ut 56 duer fra 7 oppdretter i 11 farger, 

og vi var gledelig største enkeltrase på utstillingen. Sigbjørn Johannessen var 

her dommer for første gang, og klarte seg meget bra. Best due her var en rød 

ung fra junioren Chis Adrian Midbrød på 96 poeng og Sertifikat, samme ble det 

på Cate Iris Carlo Hansen på en hu som ble nr. 2, og det var ytterligere 3 røde, i 

sort, 3 blå, 1 gul på 96 poeng, altså meget jevn kvalitet i de fleste farger.                

Vi håper så på ytterligere fremgang i rasen, og at det blir mange duer også på 

Landsutstillingen 2017.                                                                                                      

Og selvsagt så er det å håpe at den gode tonen og samarbeidet blant 

oppdretterne vil fortsette også i fremtiden.                                                                           

Og styret takker alle for det gode samarbeidet i året som har gått. 

For styret i Norsk Petent Klubb Bjørn Carlo Andersen.   


