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Agenda 1. Innkomne saker   
a. Avlsråd 
b. Dommerutdannelse 

2. Utstillinger HU –Haugesund / LU 2014 – Sola 
3. Norgesmester 2,2 
4. Duevennen 2014 
5. Handlingsplan 2014 
6. Budsjett 2014 
7. Annet 

 

 

1. Innkomne saker   

a. Avlsråd 

Paragraf 8 Avlsråd – Det er kommet inn innspill på å også få med Norsk petent som del av avlsrådet. 

Slik det fremkommer i dagens lov er det kun NT og BT som omhandles. Avlsrådet har ligget dødt 

etter at Magne Sætersdal sluttet i fjor. Styret kan ikke finne hvilket mandat rådet har fått, samt 

hvilke oppgaver som forventes utført av eventuelle råds medlemmer? Dette fremkommer ikke i 

lovverket. Etter styrets mening er spesialklubbene bedre egnet til å jobbe med avlsrelaterte 

oppgaver og foreslår derfor at paragraf 8 fjernes fra lovverket. Må i så fall behandles på 

representantskapsmøtet. 

Det bes om en høringsuttalelse fra foreningene. 

 

b. Dommerutdannelse 

Dommeringen søker om støtte til å sende personer på dommerkurs i Danmark. Det legges inn i 

budsjettet for 2014 støtte på kr ett tusen til maks 6 personer.  

 

2. Utstillinger HU –Haugesund / LU 2014 – Sola 

Ny PC er anskaffet men også printer må kjøpes inn.  (HPN) 

Jarl står for katalog til HU2013 og LU2014. HPN har i sammen med Ebeltoft / LU2014/ inngått avtale om å 

lage katalogen for brevduene. 

  

Sløyfer og rosetter og plaketter er det fortsatt på lager. 

 

Premier:  

 Gruppepremie: Medaljong -  har på lager / evt.kompletteres (SHV) 

 97poeng= Gullmedalje  - Juniorer oppnår Gullmedalje ved 96 poeng - foreslås å bli laget som 

medalje med sløyfe – må inn i utstillingsreglement og behandles som forslag på 

representantskapsmøtet.  



 Best in show = Karaffel  -  (Jarl kjøper inn) 

 Norgesmester = Karafell – (Jarl kjøper inn) 

 

Etikettmaskin for merking av premier – HPN sjekker hva som finnes og evt.anskaffer dette. 

 

3. Norgesmester 2,2 

Iht utstillingsreglementet: «Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en rase. Kan parvis være av to forskjellige 

farger» 

 

Mesterskapet ble omfattende diskutert. Det søkes en endring slik at flere oppdrettere og raser kan delta i 

dette mesterskapet. Derfor foreslås det å fjerne at det skal være parvis samme farge. Mesterskapte foreslås 

å gjelde for ungduer, dette for at ikke mesterskapet skal vinnes med eldre duer, potensielt samme som vant i 

fjor. Dette gjenspeiler ikke siste års beste due avler. Må behandles som forslag til representantskapet. 

 

Forslag til nytt kriterie: 

Norgesmester oppdrett - Beste 2,2 ungduer i en rase. Vorteduer kan være opptil 3 år gamle. Alle 

kombinasjoner av farge og tegning kan inngå i parsettingen. Ingen av duene under 94 poeng. 

 

Rangeringsordning ved poengsum likhet: 

 

1) Poengsum: Ved lik poengsum rangeres innbyrdes fordeling av poeng. 

 eks.  (97+95+94+94)  går foran (95+95+95+95)   

 

2) Kjønn: Ved lik poengsum går høyere poeng på hunner foran  

 eks.  (95+96+95+96) går foran (96+95+96+95) 

 

3) Tegning: Ved lik poengsum går tegnet due foran ensfarget 

 

4) Trekning: Ved fortsatt lik poengsum avgjøres mesterskapet ved loddtrekning. 

 

 

4. Duevennen 2014 

Paul Scholz fortsetter som redaktør så lenge han har overskudd og det er tilgang på stoff. Det henstilles alle 

foreninger og medlemmer å sende inn aktuelle saker til redaktøren. Det he 

Det henstilles om uttalelse fra foreningene vedrørende ytterligere bruk av elektronisk formidling av DV. 

 

5. Handlingsplan 

Handlingsplanen er utarbeidet i første versjon og denne vil bli utsendt på høringsrunde til foreningene i løpet 

av oktober. Styret henstiller om at foreningene gjennomgår denne og kommer med evt. kommentarer. 

 

6. Budsjett 

Budsjettet er en del av handlingsplanen og det foreslås for 2014 at budsjettet balanseres med et null 

resultat. 

 

7. Annet 

Ringsalg : Forsendelse etter hovedleveransen vil heretter belastes kr. 50 pr. sending i forsendelseskostnad. 

 


