Norsk Petent Klubbs årsberetning 2018.
Styret i klubben har siste år vært:
Leder og sekretær: Bjørn Carlo Andersen, ØRF.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen, ØRF.
Utvalg for eventuelle nye farger/tegninger: Ronald Drotningvik, BPDF,
Rolf Hansen, SJRF og Bjørn Carlo Andersen, ØRF.
Klubben har siste året kun hatt 7 betalende medlemmer, en klar
nedgang fra fjoråret dessverre, men noe vi håper retter seg opp igjen
i det kommende året. Til tross for denne nedgangen i medlemmer, så
ser det ut til ifølge rapporter vi har fått, at antall oppdretter øker.
Fortsatt er det flere oppdrettere som har en nært samarbeide for å
øke kvaliteten, noe vi selvsagt er meget glade for. Samt at det i
Østfold er gjort forsøk med innkryssing av en ny type Svensk Kråsdue
på de båndede varianter for å forbedre figuren på våre duer.
De røde er fortsatt i flertall, og best i kvalitet på utstillingene, men
noen flere varianter kommer tett etter. På årets 3 utstillinger, har
Cate Iris Carlo Hansen oppnådd 97 på en eldre han på
Landsutstillingen på Sola, samt at Steinar Hermansen oppnådde 96
og sertifikat på en blå han, der var det utstilt 33 duer i 6
fargevarianter. PÅ Sertifikatskuet på Sola i oktober var det utstilt 7
duer i 2 farger, og der oppnådde Cate Iris 96 og sertifikat på en rød
hu. Til sist var det stilt ut 13 duer i 4 varianter på Høstutstillingen, og
igjen vant Cate Iris på en rød han på 96 poeng. Dommer på de 2
førstnevnte utstillinger var Ole Gunnar Torp, og på Høstutstillingen
Torbjørn Jektnes.
Med dette er det å takke alle tilhengere av rasen for et godt
samarbeide i året som har gått, og at vi fortsatt kan se en viss økning
både av oppdrettere, og i kvalitet på rasen.
For Norsk Petent Klubb, Bjørn Carlo Andersen.

