ÅRSBERETNING NORSK TOMLERKLUBB 2008.
1.november 2008 var klubben 50 år.En gruppe venner av Norsk Tomler samlet seg på Torp i Østfold
og stiftet klubben i 1958.
Vi har mye å takke disse entusiastene og pionerene for,og vi sender dem mange varme tanker i
jubileumsåret.
Jan Heldal har skrevet en artikkel om NT klubbens historie,som er gjengitt i Duevennen.
Denne gir en god innføring i klubbens historie.
Landsutstillingen ble avholdt på Sola,og her var det hele 92 NT èr utstillt.
Yngve og Ådne hadde tatt på seg dommeroppgaven,og gjorde en meget god jobb.
Vi fikk gode tilbakemeldinger på bruken av 2 dommere.Beste NT ble en hvit 1.0.07-97 p.fra Sigurd.
Deretter gikk vi alle i avlsmodus,og møttes først til Tomlertreff på Sand.
Her var det god deltagelse og det var standarden som var i fokus.
Vi fortsatte der vi slapp i fjor,og kom frem til endringer der dette var nødvendig.
Fjorårets og årets arbeid skal nå finskrives,og går så ut til medlemmene for kommentarer.
Den reviderte standarden burde da kunne bli godkjent under årsmøte i 2010.
Tomlertreffet hos Bjørn Rikter har etterhvert blitt en tradisjon.
Vi var i år 6 personer som startet fra Haugesung,og med oss hadde vi NT-entusiasten Eigil Clausen
fra Danmark.
Det var samlet 35-40 NT èr i burene,og det ble interessange timer blandt østfoldingene.
Stor takk til Bjørn Rikter for kost,losji og hjertevarme.
Høstutstillingen i Arendal samlet 55 NT èr.Bjørn Carlo og Jan O stod for bedømmelsen.
Beste NT ble her en hvit 0.1 - 08 med 97.Denne ble også Best in Show,og dette gav fin pr.for NT
`en,oppdretter Svein H.
NT `en er etterhvert godt representert i utlandet.
Reiner Dammers,Tyskland ,oppdretter NT og arbeider for å få den inn i det Tyske standardverket.
Vår danske venn Eigil representerer NT èn på en upåklagelig måte og kan meddele at de etterhvert er
5 oppdrettere.
På den danske Nationalen nå i januar 09 var det utstillt hele 20 NT,og var største gruppe innenfor de
utenlandske tomlerne.
Sigurd forærte 2.2 hvite til Polen i slutten av 07.Han har i ettertid fått tilbakemeldinger om at de har
avlet godt.
Styret er av den oppfatning at klubben er i medvind,og at det er god tone blandt
medlemmene.Avlsmessig ser vi fremgang,og det er god utveksling av avlsdyr blandt
medlemmene.Klubbens økonomi er meget god takket være enkelte medlemmers donasjoner av
overskytende avlsdyr.Klubben v/ Jan O selger disse videre for kr 200.- stk.Kassen inneholder ca kr
16.000.Norsk Tomler og klubben har lysere fremtidsutsikter enn på lenge.
Styret i 2008 har bestått av følgende:
Formann
Kasserer / sekretær

Svein Harald Vikse.
Gunnar Brandal

