
Østfold Rasedueforening årsrapport 2017. 

Foreningen har hatt følgende styre i 2017: 

Formann: Ole Gunnar Torp. 

Viseformann: Bjørn Carlo Andersen. 

Kasserer: Sigbjørn Johannessen. 

Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen. 

Styremedlem: Harry W. Nielsen. 

Året som har gått har hatt en god aktivitet med duer på alle 11 

medlemsmøtene, og en meget populær utlodning på hver enklet møte, hvor en 

sekk fòr er hovedgevinst, og hvor medlemmene stadig støtter opp med 

gavepremier, Fremmøte har variert fra 10 til 15 av de 21 medlemmene vi 

begynte året med. Dette antallet har dessverre sunket til 17 når det nærmer 

seg slutten av året. Dette kommer av at 3 eldre medlemmer sluttet med duer, 

mens en avgikk brått ved døden. 

Av aktiviteter kan nevnes mønstring av årets avl med nærmere 100 duer fordelt 

på 15 raser i flere farger og tegningsvarianter. Medlemmer har besøkt slag og 

utstillinger utenlands. 4 av våre medlemmer har stilt ut på sertifikatskuet for 

norske raser i Egersund, og de samme 4 på Høstutstillingen på Karmøy. Alle 

med meget gode resultater hvor alle oppnådde 96 som høyest på sine duer, 

mens Cate Iris Carlo Hansen attpåtil oppnådde 97 poeng på en av sine røde 

Norsk Petent på Karmøy. 

Av våre dommere har Ole Gunnar Torp og Sigbjørn Johannessen deltatt på 

dommerkuras for norske raser på Sola. Ole Gunnar var dommer i Norsk Petent 

ved sertifikatskuet i Egersund, mens Bjørn Carlo Andersen dømte diverse raser 

på Høstutstillingen. Mens både Ole Gunnar og Bjørn Carlo har dømt diverse 

raser på utstilling i Alingsås, Sverige. 

Økonomien er fortsatt god takket være fòrsalg og utlodningen på møtene, det 

siste er med på å finansiere vaksinering og transport av duer til utstillingene. 

Stemningen for øvrig er god innen foreningen, men vi kunne gjerne ønsket oss 

noen nye og yngre medlemmer da gjennomsnittsalderen begynner bli høy. 

For Østfold Rasedueforening Bjørn Carlo Andersen.  


