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Styrets sammensetning 2008.
Formann

Johan Ebeltoft

Viseformann

Sturle Assersen

Kasserer

Gunnar Brandal

Sekretær

Jørgen Eljervik

Landsutstillingen.
Landsutstillingen på Sola 25‐27 januar 2008 ble arrangert av SJRF på en god måte. Der var utstilt 691
duer av 73 utstillere.
Norgesmester

Hans Petter Nernes

Afrikansk Mefikk.

Norgesmester junior

Chris Andre Tollaksen

Norsk Tomler.

Norgesmester oppdrett

Trond Børseth

Tysk Modeneser,schietti.

Norgesmester oppdrett,junior

Chris Andre Tollaksen

Norsk Tomler

Europaplakett

Rolf Helgesen

Vorteduer (Carrier)

Det ble utdelt 14 gullmedaljer og 1 sølvmedalje.

Høstutstillingen
Høstutstillingen ble arrangert i Arendal 22‐23 november 2008. Her ble det utstilt 399 duer av 55
utstillere. Beste due ble en Norsk Tomler,hvit fra Svein Harald Vikse.

Duevennen.
Da vi startet på 2008, hadde vi ingen redaktør. Ingen sa seg heller villig til å få gitt ut bladet.
Formannen i NRF bestemte at styret fikk prøve å få ut bladet. Dette ble da gjort i samarbeid med A 1
Grafisk Ide i Ølen. Målet til styret var da å få ut 4 nummer som vanlig, og det ble gjort. Jørgen skulle
ta imot mailene, for han bor nærmest Ølen og være et bindeledd mellom A1 og forbundsstyret.
Dette har fungert veldig bra takket være Sveinung på A1.

Bladet har kommet ut med 4 nummer med fullt sidetall (32sider). Når vi har bedt om stoff, så har vi
fått det. Vi har også hatt Arthur Kallevik til å oversette artikler for bladet. Dette har fungert meget
bra.
Økonomi
Ifølge kasserer Gunnar Brandal vil regnskapet gå i balanse. Endelig regnskap blir lagt fram på
landsutstillingen i Arendal.
Medlemstall
2004 146 senior

14 junior

tils. 160

2006 164 senior

9 junior

tils. 173

2007 162 senior

11 junior

tils. 173

2008 170 senior

11 junior

tils. 181

Æresmedlemmer
Asbjørn W. Knudsen, ØRF. Bjørn R. Svendsen, ØRF. Og Tom Rørtvedt, SJRF.

Spesialklubbene
Norsk Tomlerklubb

Har hatt samlinger i Fredrikstad og på Sand.

Norsk petentklubb

Godtjent standard på norsk og tysk.

Hønsedueklubben

Har sitt årlige treff med sertifikatutstilling på Halsnøy.

Avlsråd
Formann

Magne Sætersdal.
Yngve Øvstedal

Dommerringen
Formann

Yngve Øvstedal

Sekretær

Jan Oksnes

Styremedlem

Hans P. Nernes

Dommerringen har arrangert grunnkurs for dommere i Haugesund.

Styrets arbeid
Styret fikk en dårlig start på 2008, da vi stod uten redaktør av Duevennen. Alle medlemmene er enige
om at Duevennen er vi nødt til å få utgitt på en eller annen måte. Ingen medlemmer ville ta på seg
denne oppgaven. NRFs formann (Johan) så ingen annen løsning enn at styret tok på seg denne
oppgaven inntil vi greide å skaffe en ny redaktør. Styret har faktisk greid å gi ut alle fire bladene med
fullt sideantall. Dette har derfor blitt en hovedsak for styret i 2008.
Styret er bedt om i 2009 å ha et Avlsforum. Der er budsjettert med det i budsjettet.
Styret har hatt 3 styremøter og ett møte om Duevennen i året som gikk.
Styret har jobbet meget godt sammen.

For styret i NRF

Jørgen Eljervik,
Sekretær.

