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Styrets sammensetning i 2010.12.01 

Formann                        Johan Ebeltoft 

Nestformann                 Kåre John Larsen 

Kasserer                         Arthur Kallevik 

Sekretær                       Jørgen Eljervik 

 

Landsutstillingen. 

Landsutstillingen ble avviklet på Quality Airport Hotel, Sola fra 5-7 februar. SJRF avviklet utstillingen 

på en meget god måte. Det var 757 påmeldte duer. 

Norgesmester                    Øyvind Vågen, HRF                               Skjønnhetsbrevdue, blå m/bånd 

Norgesmester Junior        Ole Huglen Ebeltoft, SJRF                    Kineser, gulfahl 

Norgesmester oppdrett   Øyvind Vågen, HRF                               Skjønnhetsbrevduer, 383 p. 

Europaplakett                     Andre Lea, VTR                                      Kineser,gul 

Det ble utdelt 19 gullmedaljer og 2 sølvmedaljer 

 

 

 



Høstutstillingen. 

 

Høstutstillingen ble avviklet i Birkelund Fjellhall, Arendal i tidskommet 26-28 november. Det var 

påmeldt 403 duer av 55 utstillere. Utstillingens beste due ble Nurnberg Svaledue, sort. Oppdretter er 

Per Nielsen, BPDF. 

 

Duevennen. 

Redaktør for Duevennen har i år vært Jørgen Eljervik. Det har kommet som vanlig 4 nummer på 32 

sider. Nr. 1-2 og 4 har kommet som vanlig. Nr.3 var et samarbeid med Svensk Duvalvsforening. Dette 

nummeret ble satt og trykket her i Norge hos A1. Vår erfaring med dette samarbeidet var bare 

positivt. Det er klart at det blir litt kluss til å begynne med, men etter vår mening gikk det greit. Har 

heller ikke fått noe negative tilbakemeldinger, verken fra Norge eller Sverige. Etter vårt syn, så må 

dette samarbeidet forsette helt ut, og  gi grunnlag for et nordisk blad. 

Når det gjelder stoff til bladet, så går det greit takket være Arthur Kallevik som oversetter og Jan 

Heldal med annet stoff. Hadde ventet mye mer av lokalforeningene og ikke minst spesialklubbene. 

Det nytter ikke bare å si at Duevennen må vi ha, uten å yte litt. 

 

Økonomi. 

Kasseren opplyser at de foreløpige tall viser et lite overskudd. Endelig regnskap blir lagt fram på 

representantskapsmøte. 

 

Medlemstall. 

2004   146 senior   14 junior   tils. 160 

2008   178 senior   11 junior   tils. 180 

2009   174 senior   19 junior   tils. 193 

2010   162 senior   18 junior   tils. 180 

Æresmedlemmer:   

Asbjørn W. Knudsen, ØRF (død 2010), Bjørn Rikter Svendsen, ØRF og Tom Rørtvedt, SJRF. 

 

Spesiaklubber. 

Norsk Tomlerklubb                     I 2010 samlinger i Haugesund og Fredrikstad. 



Norsk Petentklubb 

Spesialklubben for Bergenstomler 

Dansk Tomlerklubb 

Norsk Hønsedueklubb              Har som vanlig sertifikatutstilling på Halsnøy og også tilreisende som 

ikke har hønseduer. 

Norsk Kineserklubb                   Ble stiftet på Sola 7 februar, formann Andre Lea. 

Avlsråd. 

Formann                         Magne Sætersdal 

                                         Yngve Øvstedal 

Dommerringen. 

Formann                         Yngve Øvstedal 

Sekretær                        Jan Oksnes 

Styremedlem                Bjørn C. Andersen 

 

Styrets arbeid. 

Det har blitt avviklet 3 styremøter og ellers kontakt igjennom telefon. Arbeidet innad i styret har vært 

godt. Saker som det har blitt jobbet med i 2010 er: Kunne utstille i utlandet og ta våre duer med hjem 

igjen uten for lang karantenetid. Her har Kåre John Larsen gjort en kjempejobb. Det har krevd 

tålmodighet og smidighet i arbeidet med Mattilsynet. 

Videre så var det felles medlemsblad med Sverige (Duevennen 3-2010). Dette har gått veldig greit og 

bør arbeides med videre. 

I sommer ble det innkalt til ekstraordinert representantskapsmøte. Det var en av lokalklubbene som 

ville ha dette, etter at  en annen lokalklubbformann kalte inn til formannsmøte på Velemoen. Dette 

representantskapsmøte ble det ikke noe av, da det var for få foreninger som ville stille . De mente 

den kunne tas opp på det ordinære representantskapsmøte i Sarpsborg. Det ble for dyrt å sende 

representanter. Saken tas opp på landsutstillingen. 

 Samarbeidet med dommerringen har ikke vært bra. Slik det har vært i år, kan ikke forsette. Dette må 

det ryddes opp i 

 

For styret i NRF 

Jørgen Eljervik.  


