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Landsutstillingen – LU 2017
Oppsett og første gjennomgang av oppgave/ansvars -listen for LU arrangement ble gjort.
Det avventes fortsatt på navngitte foreningsansvarlige som skal inngå i arrangementskomiteen.
Foreløpig har vi dette fra NOR, SJRF og HRF med henholdsvis Arne Johannes Soma, Lars Erik Bentzen
og Torbjørn Jektnes.
Arrangementskomiteen vil med dette opplegget bli på 9 personer og alle må regne med å delta i opp
og nedriggings -oppgaver utover de hovedpunktene de blir tildelt ansvar for.
Hovedpunktene i oppgave/ansvars -listen ble fordelt:
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
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Oppgavelisten og detaljering av denne jobbes det videre med.
Dommerlisten ble diskutert og dette jobber DR videre med. Dommerlisten distribueres til
foreningene / legges til web så snart vi har fått bekreftet deltakelsen fra dommerne.
Det er ønskelig med mere aktivitet fredagskvelden og her mottar styret gjerne gode forslag fra
foreningene.

BIS uttak/arrangement planlegges lagt til etter dommermiddagen på fredagen. Her ser vi på et
opplegg tilsvarende det vi hadde for et par år siden.
Videre ses det på å kunne sett opp en «duelotto» hvor det plukkes ut katalognr fra utstillingen som
vinner premier. Duefor-leverandører skal kontaktes for om mulig å få tilgjengelig pengepremier eller
duefor, rekvisita?
Møtedeltakerne diskuterte også om det kunne være en ide å legge opp til en form for rasedue
auksjon?
En mulighet kan være at det åpnes for at oppdrettere kan krysse av for at utstilte duer som
bedømmes i f.eks 95p og 96p kan inngå automatisk i en auksjonskatalog som alle kan by på. Slike
duer burde være attraktive og med en minstepris på f.eks kr 1500,- så bør det også være attraktivt
for oppdretteren å selge.
Kanskje en ide å jobbe videre med – innspill mottas gjerne fra foreningene?
Neste møte blir den 1.oktober – dette tas da i sammenheng med NT treffet som skal være på
Avaldsnes.
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