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ÅRSBERETNING 2015
Styrets sammensetning:
Formann Rolf H. Hegland
Styremedl. Johny Larsen
Styremedl. / sekretær Bjørn E.Johannessen
Styremedl./ PR-kontakt Alf B. Knutsen
Styremedl. Per G. Nielsen
Antall medlemmer desember 2016 er 23 mot 22 i 2015.
Vi har avholdt 9 meget trivelige medlemsmøter med variert innhold og godt
fremmøte, og et styremøte.
Oktobermøte ble igjen avholdt som en klubbutstilling hos Arne Melheim. Dette ble
et meget godt og sosialt arrangement hvor mange av våre medlemmer fikk rettledning
av erfarne dommere og utstillere.
Både
Flere av våre medlemmer er aktive til duesportens beste. Paul G. Scholz er fortsatt
redaktør av Duevennen, Bjørn Olsen er formann i Hønsedueklubben og Ronald
Drotningsvik er kasserer. Johny Larsen er formann i dommerringen. Han har også
dømt på begge de norske utstillingene i 2015.
Alf B. Knutsen fortsetter å skaffe tilførsel av viktig historisk innhold til sitt gedigne
museum.
Årets Paramyxo vaksinasjon ble igjen gjennomført med stø hånd av Johny.
På spesialutstillingen for hønseduer gikk Bjørn Olsen nok en gang til topps med beste
Modena. På høstutstillingen hentet vi hjem 4 av 9 gruppevinnere. Jens Dahl ble
gruppevinner både i Pustere og Strukturduer, mens Johny Larsen ble gruppevinner i
utenlandske tomlere og Bjørn Olsen i Hønseduer.
På landsutstillingen i Stavanger deltok vi, som vanlig med mange duer og
oppdrettere, og oppnådde svært gode resultater. Johny Larsen ble igjen gruppevinner
på formduer og Alf Knutsen ble nok en gang gruppevinner på fargeduer.

En stor del av våre medlemmer utviser stor reiseaktivitet og besøker mange
utenlandske utstillinger. På denne måten oppnår de å være helt oppdatert på
utviklingen i de forskjellige rasene. 6 av våre medlemmer var 13 – 15 november i
Metz i Frankrike.
Vår økonomi er trygg og god, og regnskap fremlegges på årsmøte. Tippemidler fra
grasrotandel tilfører et godt og viktig bidrag .
Vår web og Facebooksider er viktige og gir nyttig informasjon om foreningens virke.
Rolf Henning Hegland står for dette og informasjonsflyten når det gjelder duer og
foreningens virke når frem til hele verden. Websidene faller litt i popularitet, men til
gjengjeld øker interessen for Facebooksidene hver uke.
Som beskrevet mange, mange ganger. Bergens Praktdueforening drives seriøst og
godt, samholdet og kameratskapet er helt topp. Styret vil også takke alle som har
påtatt seg å stille sine hjem til disposisjon for vår møtevirksomhet. Vi er av den
mening at det er dette som gjør at vi har et slikt godt miljø i klubben.
Styret ønsker alle våre medlemmer og duevenner et godt nytt år med masse glede og
gode opplevelser.
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