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Agenda 1. Mattilsynet høringssak 
2. Skandiaskuet i Fredericia januar 2014 
3. Forberedelser LU 2015   
4. Handlingsplan – budsjett 2015 
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1. Mattilsynet høringssak 
Det er fra Mattilsynet mottatt forslag om regelendring, hvor det åpnes for å ta opptil 5 fugler med 

seg fra/til EU land. Dette anses som positivt fra vår side og blir kommentert – med forslag om at 

antall fugler økes til 10. Regelendringen kan i beste fall være klar for implementering til 1.jan 2015. 

 

2. Skandiaskuet i Fredericia januar 2014 
 Positivt arrangement og kan nyttes til å f.eks promotere Norsk Tomler 
 Styret oppfordrer til å sende duer og den enkelte må søke om tilbakeføring. 

H.P. Nernes har gjort dette og sender info om hvordan til foreningene.  
  

Gavepremie fra NRF gis til DRF – Beste due innen danske raser.  
Eks. Hadeland vase / karaffel – med innskrift Gavepremie fra NRF. 
 

  
3. Forberedelser LU 2015  
 Gruppepremier er på lager 
 Sløyfer sjekkes av Gunnar – evt.bestilles supplement. 

Gullmedaljer med sløyfe bestilles 100 st. 
Etikettprinter, bildeoppheng, trekant til å holde medaljer i, meterband med Norsk flagg. 

 
 

 
4. Handlingsplan – budsjett 2015 
 Både HU + LU ønskes 
 Styret forventer at rulleringen av arrangementet fortsatt kan gjennomføres.  

Ifm budsjett foreslår styret at det bakes inn en støtte ordning med kr 10.000 for LU og kr 7000 for HU 
til den foreningen som arrangerer. Dette som en motivasjonsfaktor og i tillegg er med på å 
redusere/fjerne risken for et eventuelt tap.  En prøveordning på 2 år. 
NRF tar som kjent allerede påmelding, katalog, etc.. 
Handlingsplan planlegges utsendt til høring i månedskiftet okt/nov. 



 
  
5. Duevennen 

Det registreres dårlig stoff tilgang og styret anmoder foreningene å komme med forslag til hjelp for 

redaktøren. Gode forslag til hvordan vi kan nytte Duevennen best mulig fremover mottas gjerne. 


