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Innledning 
Handlingsplanen skal omfatte de oppgavene som NRF skal jobbe med i handlingsåret. De enkelte oppgavene 

bygges opp rundt et budsjett hvorav summen av oppgavene angir sum budsjett. Handlingsplanen danner 

grunnlaget og strategien for NRF med hensyn på aktiviteter, økonomi og resultat og er førende for NRF styret 

og organisasjonen forøvrig. 
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Norsk Rasedueforbund 

Foreninger 

 

Denne oversikten viser medlemsantallet for hver forening pr 1.11.21 og 2020 

  

 2021   2020 

  SR JR   SR JR 

AARF 
5 0 5  

6 0 

BPDF 
18 0 18  

17 0 

HRF 
27 1 28  

29            1 

RFB 
12 0 12  

12 0 

NOR 
7 2 9  

5 2 

SJRF 
22 2 24  

29 2 

ØRF 
17 0 17  

17 0 

  
10 5 113  115 5 

 

Nedgang med 7 seniorer 

 

NRF Styre 
Styret velges av representantskapet og består av 4 personer. Disse velges for 2 år av gangen, og slik at 2 er på 

valg hvert år.  2 varamenn velges til styret for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv, kun formannen 

velges direkte. ”Duevennen” redaktør utnevnes av styret.    

 

Formann: Nina Solbjørg – Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen – Kasserer: Terje Ree – Styremedlem: Nils P. 

Reither – Varamann: Kjell-Ove Bognøy 

 

På valg 2023: Cate Iris Carlo Hansen og Nils P. Reither 

  

Formann Dommerringen: Jan Oksnes 

 

Andre ansvarsområder:  

Webansvarlig: Nina Solbjørg/Nils P. Reither 

Duevennen redaktør: Nils P. Reither 

Påmelding/katalogansvarlig: Nils P. Reither 

Ringsalg: Terje Ree 

 

Revisor: Arne Melheim 

Utenlandskontakt: Jan Heldal 

Valgkomite: Odd Helge Vågen, Geir Rune Eriksen, Sturle Assersen 

 

Kommunikasjon 

«Duevennen» nettutgave utgjør en del av kommunikasjonen til samarbeidende foreninger. Videre blir web 

portalen norskrasedueforbund.no, facebook og email brukt som kommunikasjonskanal. Informasjon som 

https://norskrasedueforbund.no/
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sendes til lokalforeningene blir sendt som email med eventuelle koblinger til dokumenter som lagres på 

websidene.  

 

Styrende dokumenter 
Det påbegynte revideringsarbeidet av NRF Lover, Instruks for Dommerringen og Utstillingsreglementet 

sluttføres og presenteres for foreningene i løpet av 2022, med frist for tilbakemeldinger i oktober-22. De 

vil deretter legges frem for Årsmøte 2023 for endelig godkjenning. 

 

Dommerringen 
Det planlagte dommerkurset som skulle vært avholdt i Danmark feb-22 ble avlyst grunnet Covid19, men det 

er ønskelig at interesserte tar kontakt med Dommerringen i god tid i forkant, for å melde sin interesse til 

neste års dommerkurs i Danmark.  

Digitale medier/ ny webside  

Det har vært ytret ønske om mer brukervennlig webside og bedre samarbeid mellom de digitale medier som 

benyttes. NRF styre vil bruke 2022 på å få til en oppgradering av websiden.  

«Duevennen på nett» 

Det vil i 2022 løpende bli distribuert artikler fra medlemmer og foreninger på «Duevennen på nett». Alle 

artikler og informasjon vedrørende NRF samles i en Duevennen årbok, som kan printes ut av den enkelte 

forening ved årets slutt. Første utgave i 2020 setter malen. NRF styret har ansvar for Duevennen på nett og 

årboken, evt. gjennomført gjennom valgt redaktør. Alle utgivelser er elektronisk på 

www.norskrasedueforbund.no  

Utstillinger 
I utstillingssesongen ønskes det i utgangspunktet på vegne av NRF avholdt 2 landsomfattende utstillinger. 

Landsutstillingen i januar og Høstutstillingen i november har vært vanlig i så måte. 

Dessverre gjør utfordringer med fugleinfluensa og portforbud arrangement i vintermånedene vanskelig. Det 

vil derfor bli forsøkt en ny vri på LU i år, da det blir forskjøvet til midten av oktober. Det vil derfor være 

vanskelig å få rom til å arrangere en høstutstilling i november i tillegg.  

 

NRF ved Forbundsstyre har det overordnede ansvaret for at Landsutstillingene avholdes, men det er ønskelig 

at foreningene står for den praktiske gjennomføringen av utstillingene. Representantskapsmøtet godkjenner 

arrangementene.  

NRF utfører jobben med påmelding og katalog for høst og landsutstillingene. 

Det legges budsjettmessig inn mulighet for å søke tilskudd til utstillingene, og foreningene oppfordres til å ta 

ansvar til at vi får gjennomført begge utstillingene. 

 

Landsutstillinger (LU) - 2022 

Arrangeres av Stavanger og Jæren Rasedueforening.  LU-22 ønskes avholdt 14.-16 oktober 2022 på Quality 

Airport hotel Sola. 

  

Høstutstillinger (HU) - 2022 

Ledig arrangement/utgår 

 

Landsutstilling (LU) – 2023 

Ledig arrangement 

http://www.norskrasedueforbund.no/
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Budsjett 
Budsjettet med tilhørende kommentarer følger under. 

De enkelte budsjettlinjer med kommentar danner det økonomiske grunnlag for handlingsårets aktiviteter. 

Drift- utstillingsbudsjett 
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Medlemsbidraget som den enkelte forening skal betale i 2022 vises i tabellen ovenfor. Medlemstallet som 

bidraget beregnes ut fra er i henhold til den oppgitte medlemsoversikten fra hver forening pr. 01.11.21. 

  

Bidraget skal uoppfordret innbetales til konto: 3290.62.66929 (Jæren Sparebank) i løpet av april 2022. 

 

 

 


