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Agenda 1. Høstutstillingen – HU15 
2. Landsutstillingen – LU16 
3. Handlingsplan – budsjett 2016 

 

 

1. Høstutstillingen – HU15 
Utstillingen skal avholdes i Sokndal 27. – 29. november med NOR som arrangør sammen med 

hoveddrivkreftene i syd Jan Skipstad og Lars E. Bentzen. 

NRF står for påmelding og katalog, utover det ingen spesielle oppgaver. 

2. Landsutstillingen – LU16 
    

LU 2016 blir arrangert på Sola 22.-24. januar 16 og denne gang i sammen med brevdueforeningen 

som også skal avholde utstilling og årsmøte samme helgen. 

Denne gangen blir utstilling noe annerledes oppsatt, hvor duene først skal i bur på fredagen og så 

dømmes lørdagen. Dette gjør at vi arrangerer NRF sitt årsmøte fredag kveld, slik at det blir god tid til 

duekikking både lørdag ettermiddag/kveld og søndag formiddag. 

Oppsetting av hallen starter fredag etter lunsj og nedrigging blir som vanlig søndag tidlig 

ettermiddag. Vi har tidligere praktisert å sette opp hallen torsdag kveld, så vi reduserer med et halv 

døgn, noe som kan gi utfordring i forhold til bedømmelse. For noen raser må det kompenseres med 

ekstra dommer og fordeles så godt som mulig. Prismessig reduseres budsjettet med et 

overnatting/diett døgn for dommere men da antall dommere kan bli flere så vil dette bygge på der 

igjen. 

 

Grunnen til endring, i gjennomføringen av LU, er innspill fra hotellet om å se på denne muligheten, 

da hotellet ønsker å ha hallen tilgjengelig for salg frem til fredag lunsj. Seminarer og arrangementer 

er viktig for hotellet og de har et ønske om å ha hallen tilgjengelig og ikke «låse» denne for tidlig i 

uken. Slik vi har det nå betaler vi ikke særskilt for hallen, noe vi nok ikke skal se bort fra om vi ønsker 

hallen tidligere. 

Vi får ta denne erfaringen med oss og evaluere etter at utstillingen er i boks. 

Planleggingen går sin gang og de fleste oppgaver er det noenlunde kontroll på.  

Dommerlisten er snart klar og blir så offentliggjort. 



Opp og ned –rigging trenges det folk til og i denne forbindelse har vi mottatt /v. G.Brandal en mail fra 

NOR v/ J. Ebeltoft som tilbyr, på bestemte vilkår, å stå for deler av opp og ned rigging av hallen. Et 

positivt og godt initiativ som NRF v/O.K.Løvås (hallmester) jobber videre med. Løvås vil ta kontakt 

med både NOR, SJRF og HRF (pluss brevdueforeningen) i dette som går på transport og rigging. 

Utstillingsmøte sammen med brevdueforeningen skal avholdes 21. oktober 2015. 

 

3. Handlingsplan – budsjett 2016 
 Handlingsplan for neste år jobbes med og planlegges utsendt til høring i månedskiftet okt/nov. 

I hovedtrekk ønsker styret at både høstutstilling og landsutstilling kan bli avholdt også neste år. 

 Styret forventer at rulleringen av arrangementet fortsatt kan gjennomføres.  

 

Støtte ordningen med kr 10.000 for LU og kr 7000 for HU til den foreningen som arrangerer står 

fortsatt.  

 

NRF tar som kjent allerede påmelding, katalog og de fleste oppfølgingsoppgaver i forbindelse med 

LU.  

 

«Duevennen» ønskes i 4 utgaver også for 2016, og håper redaktøren fortsetter det gode arbeidet 

med bladet.  

 


