
Årsmelding for Stavanger og Jæren Rasedueforening 2022 

 

 

 

SJRF har i 2022 hatt 17 medlemmer, 16 senior og 1 junior.  

Til sammenligning hadde vi i 2021 22 senior og 2 junior. 

 

Aktiviteten i foreningen har i begynnelsen av året blitt preget en del av etterdønninger fra koronaen. 

 

Vi har hatt årsmøte, 7 medlemsmøter og 1 styremøte i løpet av året. Møtene har vekselvis blitt holdt 

i Egersund og på Øksnevad, der henholdsvis Jan Helge Havsø og Erling Friestad har stått for 

bevertningen. På møtene har vi snakket om dueraser, duefarger, duehold, utstillinger og 

bedømmelse. En gammel smalfilm fra 70 og 80 tallet som er kopiert over på DVD har blitt vist på 

den store flatskjermen i møtelokalet. Som regel blir det vist frem forskjellige dueraser på møtene. Vi 

har i løpet av året fått se Norske tomler, Dansk tomler, Gimpler, Isduer. Hamburger Skimmel. 

 

Foreningen som ble stiftet 14. april 1952 hadde i år 70 års jubileum. I den forbindelse var det 

planlagt jubileumsutstilling på Sola i januar. På grunn av portforbud i forbindelse med fugleinfluensa 

så ble utstillingen forsøkt forskjøvet til oktober. Men dessverre så måtte vi også da avlyse da det på 

ny var restriksjoner. Av samme årsak så ble medlemmene i foreningen forhindret fra å stille duer på 

høstutstillingen i Etne. Ole Kjell Løvås hadde der fått i oppgave å dømme hele 68 Bergens tomlere. 

 

Et jubileumshefte hvor mye av foreningens historie er samlet, har blitt laget med mange bilder fra 

utstillinger, fra dueslag, av medlemmer og fra avisoppslag.  

 

Det har blitt foretatt vaksinering av duer. 

 

På Facebook siden til foreningen er der noen av medlemmene som legger ut bilder og linker. 

 

Foreningen deltar fortsatt i grasrotandelen. 

 

Styret for SJRF i 2022 har vært følgende: 

 Formann:       Sturle Assersen 

 Kasserer:       Erling Friestad 

 Sekretær:       Terje Ree 

 Styremedlem/ varamann: Jan Gunnar Skibstad 

 

 

For SJRF 


