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1. Evaluering av LU 2016 
NRF styret ble av representantskapsmøtet 2015 bedt om å arrangere LU for 2016. Det var et ønske 

om at det for arrangementet ble gjort en vurdering på om dette kunne gjøres sammen med 

brevdueforbundets landsutstilling. Basis for LU 2016 var at de nærmeste foreningene skulle delta i 

arbeidet. Arrangementet skulle deretter evalueres og eventuell fortsettelse av praksisen med at 

forbundstyret står som arrangør av LU vurderes. 

NRF styret har bedt om tilbakemelding fra alle foreningene hvor det bes om foreningenes 
tilbakemelding på årets arrangement og videre bes det om foreningenes tanker om kommende LU 
arrangement. 

Tilbakemelding er mottatt fra 6 av 9 foreninger: RFB, BPDF, HRF, SJRF, VTR, AARF. 

 

Overordnet: Det er enighet om at dette var en flott utstilling i gode rammer på Quality Airport hotell 

Sola. 

Innkomne punkter: 

 Positivt at NRF stod som arrangør 

 Flere foreninger ønsker at LU holdes fast på Sola  

 At foreningene selv stod for innseting av duer og vann/for var bra.  

 Delt oppfatning om å ha LU på 2 døgn (fre-søn) eller 3 døgn (tors-søn) – noen ønsker å 

fortsette med 2 døgn og noen ønsker å gå tilbake til 3 døgn 

 Overskudd ble ca kr 2000,-   

 Fest sammen med brevduefolket var ikke bra. Vi må ha vår egen fest, gjerne med 

konferansier.  

 Premieutdeling må være på festen 

 «Årets ildsjel» - bør være fast innslag 

 Dueforing trenges ikke etter lørdags kveld 

 Dommerkort bør bestrebes å være på norsk 



 Alle foreninger bør delta med en person 

 Bedre kommunikasjon til alle foreningene 

 Nedrigging – gikk litt «over stokk og sten», trenger bedre kontroll/oversikt ifm pakking og 

utgang av duer 

 Dommerkritikk fra alle dommerne 

 

2. Landsutstillingen – LU 2017 
 NRF ved forbundstyret påtar seg å arrangere neste LU 2107.  

Alle LU bør heretter arrangeres av NRF, såfremt det ikke skulle være en helt spesiell grunn til at dette 

kan gis til en forening etter søknad og godkjenning på representantskapsmøtet. 

Styret diskuterte organisering og rammer og har følgende forslag: 

LU avholdes fast på Quality Airport hotell – Sola (såfremt det lar seg gjøre med avtale med hotellet) 

LU organiseres slik at hver forening, som er større enn 10 stk seniorer, deltar med en 

foreningsrepresentant i utstillingskomiteen. Det vil pr i dag bety at utstillingskomiteen blir besatt av 

NRF styret med 4 pers, DR med 1 pers, foreningene med 6 pers.  

Utstillingskomiteen står samlet for alle oppgaver ved LU arrangementer. 

Foreningsrepresentantene og DR representant får økonomisk dekning for et døgn kost og losji. 

Hotellet skal kontaktes og vi søker LU 2017 arrangert, den 20.-22. januar 2017. 

LU gjennomføres over 3 døgn, som tidligere fra torsdag til søndag.  

Buropplegg – det må inngås en løpende avtale om tilgjengelighet av utstillingsmateriell fra SJRF. 

Dette må være lett tilgjengelig ift plassering, lagring, levering, og avhenting på hotellet.  

 

NRF styret ber om at alle foreningene gir sin tilbakemelding og aksept på at NRF styret jobber videre 

med neste års LU basert på foreslått organisering og rammer.   

 

 3. Søknad om støtte til container for utstillingsmateriell 
Søknad fra SJRF 

Vi i SJRF ønsker støtte til kjøp av konteiner for lagring av utstillingsmatriell. Vi har fått lagerplass til 

konteiner i Egersund. Konteineren koster kun kr 20.000. Dette vil redusere behov for ekstra arbeid i 

forbindelse med henting og levering av utstillingsmatriell. Dermed kan andre foreninger lettere 

arrangere utstilling på Sola, ved at konteineren blir levert ved hallen.  

for styret i SJRF 

Ole K.Løvås - sekretær 

Behandling NRF 

Styret mener dette er en god ide, som passer godt inn i foreslått opplegg for fremtidige LU 

arrangement. SJRF tar ansvar for at uts.matriell er tilgjengelig og i orden. NRF styret går inn for at 

SJRF får støtte for innkjøp av container til utstillingsmateriellet.  



 

4. Premiering – utstillingsreglement 

 NM Oppdrett (2,2) ble for et par år siden endret og i den sammenheng beskrevet at opptil 2 år gamle 

duer deltar (3 år for Indianer). Dette skaper imidlertid et problem ved uttak av 2,2 parene da vi ikke 

har informasjon om alder utover at det krysses av for ung eller eldre.  

Ungdyr/ Ung har i vår sammenheng hittil vært det samme som årsdyr, dvs duer som er født i 

foregående avlsesong.  

For at fremtidige premieringer skal kunne tas ut maskinelt vil heretter Ungdyr endres til å bety de to 

siste års avl (for eksempel 2015 og 2016 vil gjelde for LU 2017). Påmeldingsarket oppdateres og 

tydeliggjør betydningen av Ungdyr, dvs Ungdyr=2 siste årsavl. 

Det er heretter kun EE plaketten som vil gjelde årsdyr. Dette må sjekkes manuelt i Ungdyr klassen. 

Ærespris-oppsettet ønskes forenklet og heller innføres 1. vinner pris i rasen. 

Deltager diplom for LU ønskes innført. 

Endringer i utstillingsreglementet blir beskrevet nærmere og forelagt foreningene for derpå følgende 

godkjenning på neste representantskaps-møte.   

 

5. Annet – infosak 
 HU 2016 

 Bergens Praktdueforening jobber iherdig med planlegging av høstutstillingen. Vi vet de har vært i 

kontakt med både arrangerende sted og dommere. Det er fra BPDF signalisert at også denne 

utstillingen kan bli gjennomført på et hotell. Vi kommer tilbake til dette når endelig informasjon 

foreligger. 

 

 

Hans Petter Nernes 

(fung.sekr) 

 

 

 


