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1. Informasjon vedr.kontakt med Mattilsynet
Johan Ebeltoft og Jan Heldal har for styret hatt kontakt med Mattilsynet og andre europeiske
representanter for å avklare hvordan raseduer skal betraktes i forhold til lover og regelverk. Det er kjent
at Mattilsynet «løsnet» litt på forhold vedrørende enkelte dyr på reise og import. Dette nå gjeldende for
kaniner, fugler, m.m og betyr at det er mulig å ta med 3 dyr pr.person basert på egenmelding. Raseduer
er definert som fjærkre og dette betyr raseduer er i samme gruppe som høns, ender, kalkun, etc..som er
dyr som benyttes til matproduksjon, og disse er det ikke anledning til å bruke forenklingen vedr.reise og
import nevnt ovenfor. I euopa er brevduer definert som fugler men det er ikke raseduene og
beklageligvis ser det p.t. vanskelig ut for å endre på dette gjennom Mattilsynet i Norge.

2. Landsutstillingen – LU 2017
Vi har nå fått navngitte ressurser fra alle foreningene og ansvarsmatrisen er som følger:
Utstillingsledelse/adm/ off.kontakt
Dommeroppsett
Dommerkontakt
Påmelding, katalog, vinner uttak
BIS og gruppevinnere
Hall ansvarlig, hovedoppsyn og plan. Formann
opp og nedrigging
Hall hygiene, renhold og orden
Fòransvarlig
Inn og ut-sjekking av duer, m/kontroll av
vaksinasjon og dyrlege- attest
Salgsavdeling
Premier, lister og forenings fordeling

Hans Petter Nernes
NRF / DR v/ Jan Oksnes
Jan Oksnes
Hans Petter Nernes
DR v/Jan Oksnes
Ole Kjell Løvås
Lars Erik Bentzen
Johny Larsen
Jan Bødtker
Arne Johannes Soma
Torbjørn Jektnes

Oppgavelisten og detaljering av denne jobbes det videre med. Arrangementskomiteen vil med dette
opplegget være 9 personer.

Dommerlisten er satt opp og ser foreløpig slik ut:
NORSK TOMLER
MEFIKKER M/PETENT
BERGENS TOMLER
UTENLANDSK TOMLER
DANSK TOMLER
FARGEDUER
TYSK MODENESER
ENGELSK MODENA
KROPPERTER/PUSTERE
STRUKTURDUER
FORMDUER
VORTEDUER
TROMMEDUER

JAN OKSNES/TORBJØRN JEKTNES
RAINER DAMMERS (DE)
JAN BØDTKER
JAN BØDTKER
HANS OVE CHRISTIANSEN (DK)
HANS OVE CHRISTIANSEN (DK)
JOHNY LARSEN
TERJE ELJERVIK
SØREN PAULSEN (DK)
SØREN PAULSEN (DK)
BJØRN CARLO ANDERSEN
BJØRN CARLO ANDERSEN
BJØRN CARLO ANDERSEN

BIS uttak
Arrangement planlegges lagt i foajeen etter dommermiddagen på fredagen.
Premier
Ole Kjell kjøper inn premier til NM Oppdrett og BIS

3. Utstillingsreglement
Det er behov for å oppdatere utstillingsreglementet.
For EE medaljen så skal den gjelde for gruppen Norske Raser og ikke Norske Tomlere.
Norske Raser innbefatter våre 3 godkjente raser Norsk Tomler-Bergens Tomler og Norsk Petent.
Dette også i henhold til oppsett på våre utstillinger.
NM Oppdrett foreslås endret til å gjelde 3 par duer i stedet for 2 par duer. Samtidig forslås det å kun
gjelde ungdyr, dvs. fra siste års avl. NM Oppdrett (3,3) gjelder kun ungdyr.
Når det gjelder BIS – så må det tilføres i reglementet at BIS blir automatisk Gruppevinner. Alle
rasevinnere på 97 p skal delta i BIS uttaket
(iht vedtak på repr.møtet 2016)

Referanse til utstillingssystem oppdateres.
Det oppdaterte Utstillingsreglementet sendes med dokumentene som gjelder for neste års
representantskapsmøte.

4. Handlingsplanen 2017
Gjennomgang av handlingsplanen med oppsett av utstillingsbudsjett for LU 2017 og oppsett av
driftsbudsjett for NRF.
Detaljer blir sendt ut til foreningene i eget dokument.
5. Annet
NRF v/formannen har etterlyst den digitale NRF logoen men uten å finne denne. Vi trenger å få laget
ny digital logo.

Hans Petter Nernes
(fung.sekr)

