
Østfold Rasedueforenings Årsrapport 2018. 

Foreningens styre 2018 har bestått av følgende: 

Formann. Ole Gunnar Torp. 

Viseformann: Bjørn Carlo Andersen. 

Kasserer: Sigbjørn Johannessen. 

Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen. 

Styremedlem: Harry W. Nielsen. 

Vi har igjen hatt et aktivt år selv om medlemstallet dessverre har 

sunket til 17 til av diverse årsaker som alder og sykdom på noen av 

våre eldre medlemmer.                                                                                    

Aktivitetene på årets 10 medlemsmøter har vi forsøkt å variere med 

blant annet tiltak til det beste for duene under spesielt avlssesongen, 

og tiltak som bør gjøres i løpet av hele året. Dette har igjen gjort at 

mange gode ideer har kommet fra. Utlodningene av blant annet i 

sekk fòr og gaver som medlemmene har hatt med, har også vært 

populært. Og selvfølgelig demonstrasjon av diverse raser. Mønstring 

av årets avl skaper alltid stor interesse på møtet i oktober, og denne 

gang var det 45 duer av 16 raser i diverse varianter i burene. 

Flere av medlemmene har besøkt slag og utstillinger i utlandet, ikke 

minst på årets Europautstilling i Herning. På utstillinger har våre igjen 

gjort det meget godt, og spesielt må nevnes at Robin Arnesen endelig 

oppnådde 97 poeng på en sort LF Tomler på Landsutstillingen. Også 

Cate, Sigbjørn og Ole Gunnar har på alle 3 utstillinger siste året gjort 

det meget godt med sine duer. 

I forbindelse med festaftenen under landsutstillingen 2018, ble Bjørn 

Carlo Andersen utnevnt til Æresmedlem i NRF, noe som var svært så 

gledelig.  



Av våre dommere har Ole Gunnar dømt på Landsutstillingen på Sola 

og Sertifikatskuet på Sola, mens Bjørn Carlo dømte Landsutstillingen 

på Sola, og Høstutstillingen på Karmøy. 

Økonomien er fortsatt god takket være overskudd på fòrsalg og 

utlodninger på møtene, og at vi fortsatt har gratis møtelokale i Rikter 

Svendsens Kantine.  

Stemningen på møtene og blant medlemmene er fortsatt meget god, 

og mange hjelper hverandre med avlsdyr i sesongen. Men fortsatt 

ønsker vi oss yngre medlemmer, noe som dessverre er et vanskelig 

tema for tiden, men vi får håpe at dette en gang kan rette seg. 

For Østfold Rasedueforening, Bjørn Carlo Andersen. 


