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Paul Schultz – DV redaktør (deltok ikke men forberedte innlegg til møtet) 
 

Agenda 1. Kommende utstillinger 

2. Kommunikasjon web- Duevennen 

3. Regnskap 

4. Neste års handlingsplan 

5. Årsmøte 

6. Annet 

 

 

1. Kommende utstillinger 

-Gjennomgang og forberedelse HU17 og LU18 

HU: Hotel og plass er i orden. Bestilling av rom direkte til hotellet. Hallen ligger 100 m fra hotellet, det 

planlegges kafeteria i hallen. Dommerlisten er ferdig og bekreftet. 

LU: Hotel og plass i orden, dommerlisten er komplett og bekreftet. Oppgavene går som planlagt.  

NRF står for følgende premier til LU: 

* Gruppemedaljer – er på lager 

 * Gullmedaljer – er på lager 

 * NM og BIS – bestiller inn banner  

 * Sløyfer: - championat – gruppevinner – NM og BIS  

-Info fra DR 

DR hadde litt utfordring i forbindelse med LU for rettledning av dommervalg/forslag. Det er viktig at DR blir 

engasjert i tidlig fase, det er god informasjon å bruke internt i DR. 

DR arrangerer dommerkurs i oktober i norske raser. Det er påmeldt 3 fra Stavanger, 2 fra Haugesund, 1 fra 

Østfold, 2 fra Bergen. 

DR v/Jan Oksnes har deltatt på EE sitt dommerseminar i Dorn i Holland. Gjennomgang av hvordan 

bedømmelse skal foregå under europautstillinger. Bla. annet skal grov feil dømmes til 90p (i dag praktiseres 

hos oss 92p). Gode gjennomganger med praktiske oppgaver.  f.eks hvordan anatomiske detaljer som 



slagfjær, halefjær og form på forbefjæring skal vurderes. Det er mottatt et fyldig informasjonsmateriale fra 

arrangøren som vil tilpasses og brukes i våre egne kurs. 

 

2. Kommunikasjon web- Duevennen 

-Hvordan bruke web og bladet  

Redaktøren av DV hadde før møtet presentert noen tanker rundt DV. Muligens er det slik at en web løsning 

tvinger seg frem før eller siden grunnet store kostnader for et lite forbund. 

En mulig løsning er å redusere til 2 årlige utgivelser som en overgangsløsning. 

 

Styret hadde en god diskusjon på dette og det vil bli presentert et forslag til fremtidig kommunikasjon på 

neste representantskapsmøte. 

Mye av stoffet kan legges til web og kommuniseres der. 

 

Vurdere: 

* Et årlig utstillingsnummer som produseres i passelig tid etter at utstillinger og etterarbeidet er klargjort. I 

dette nummeret kan det også være plass til gratulasjoner etc., og annet som naturlig hører hjemme der. 

* Årsutgave lager vi ved slutten av året. Her kan vi presentere det som i løpet av året er lagt ut på web. Her 

vil det være plass for besøk hos oppdrettere, Sett & Hørt etc., vanlig DV-stoff som ikke blir vist på 

nettsidene. 

* Trenger: noen som kan lage utstillings-stoffet med bilder. – redaktør på web – få foreningsinformasjon 

DV redaktør sammenstiller utgavene og får disse utsendt. 

Web: legge jubileum og gebursdager i egen side som nås fra hovedmenyen.  

 

3. Regnskap 

Årets regnskap viser pr. dato et overskudd. Alle medlemsbidrag og ringer er betalt. 

 

4. Neste års handlingsplan 

Styret gjennomgikk planen og budsjettet. Den vil bli justert etter medlemstallet pr. 1. oktober og så sendt til 

foreningene til høring. 

Medlemstallet pr.nå, (se under), i forhold til fjor så er det en reduksjon med 3 seniorer og 5 juniorer 

 2017  

  SR JR  

AARF 4 0 4 

BPDF 22 0 22 

BRFF 5 0 5 

HRF 32 5 37 

RFB 15 0 15 

NOR 10 4 14 



SJRF 37 8 45 

VTR 4 0 4 

ØRF 21 0 21 

  150 17 167 

 

5. Årsmøte 

-NRF styret hadde ifjor forslag til representantskapsmøtet og disse punktene ble gjennomgått og vil bli sendt 

inn som forslag til neste års møte. 

 

FORSLAG: 

EE medaljen skal gjelde for våre definerte rase grupper hvor grupperingen representerer oppsett og 

premiering på våre utstillinger. Gruppen for «Norske tomlere» skal være «Norske raser» som inkluderer 

Norsk Tomler, Bergens Tomler og Norsk Petent.  

 

FORSLAG: 

Fjerne aldersbegrepet i Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en rase.  

I dag står det følgende: «Duene kan vær inntil 2 år gamle, vorteduer kan være opptil 3 år gamle.» 

Dette erstattes med: Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en rase – eget avl – inntil 5 år gamle 

Begrunnelse: I dagens kriterie med opptil 2 års alder (3 år på vorteduer) så mangler det informasjon om 

alder (foruten årsdyr og eldre) i både påmelding og katalog. Dette betyr at utstillingssystemet ikke kan 

brukes til å kåre vinneren men en må manuelt gjennomgå burrekkene med summering av poeng for kjønn 

og sjekk av ring for alder for alle aktuelle duer.  

 

FORSLAG: 

For Best In Show – tilføre i reglementet at BIS blir automatisk Gruppevinner i den gruppen duen 

representerer. Alle rasevinnere i en gruppe på 97p deltar i BIS uttaket. 

Det skal være logisk riktig at BIS, som er utstillingens beste due, også blir den beste duen i sin  gruppe. 

 

FORSLAG: 

Ærespriser utgår og erstattes med 1. og 2. vinner i rasen som angis av dommeren. Antall 1. og 2. vinnere i 

rasen er avhengig av antall påmeldte duer. 

1. vinner i rasen tildeles til beste due i rasen med minimum 95p.  

2. vinner i rasen tildeles til nest beste due i rasen med min 95p som gjelder for raser hvor det deltar 5 duer 

eller mer. 

 

6. Annet 

 

Reisestøtte til DR formannens deltakelse på EE dommermøtet vil dekkes og regning leveres kasserer. 

 



Fra ringforvalter er det opplyst om problemer ift å skaffe nok og riktig størrelse på fotringene. NRF bestiller 

inn ringer i april for levering kommende år. Det har vært store svingninger i antall og størrelser fra flere 

foreninger. Dette klarer ikke ringforvalter å forutse og resultatet blir at vi sitter igjen med store antall i 

enkelte størrelser og er tidlig tomme for andre. 

Lokalforeningene er de som best kan fange opp disse svingningene. 

Ny rutine blir at NRF bestiller samlet fotringer basert på hva den enkelte forening bestiller. 

Ringbestilling fra foreningene skal sendes ringforvalter senest 1. april. Av praktiske og økonomiske grunner 

blir ringene utsendt i løpet av første halvdel av januar. NRF har sett på alternative leverandører av fotringer 

og finner dagens løsning med sambestilling med Danmark som den beste for oss. Vi har små serier og skal 

dette lages og sendes direkte til Norge så betyr det høyere kostnad og mere administrasjon. 

Kassereren ber også om at medlemsbidraget blir innbetalt som avtalt innen april hvert år. 

 

Hans Petter Nernes 

(fung.sekretær) 


