Årsrapport for Ø.R.F. for 2010.
Foreningen kan igjen se tilbake på et meget aktivt år.
Det har vært avholdt 11 medlemsmøter med frammøte medlemmer i antall fra 13 til
19 av de 23 medlemmene foreningen hadde siste år. Samtlige møter har vært avholdt i
Rikter Svendsens kantine.
De har også vært avholdt diverse styremøter rundt om hos de som er i styret.
På møtene har det vært demonstrert diverse raser av foreningens dommere, vært
diskutert foreningssaker av forskjellig art, avholdt utlodninger av fôrsekker for å
nevne noe. Samt at det har vært fortalt mange muntre historier av nyere og eldre dato.
Fòr og rekvisita har igjen vært framskaffet til beste både for oppdrettere og duene
forøvrig.
Paramyxovaksineringen har igjen vært gjennomført, og en spesiell stor takk til Robin
Arnesen som har stått i spissen for dette, og gjort en fremragende jobb.
Spesielt det siste halvåret har gått med til å planlegge Landsutstillingen 2011, hvor vi
har vært heldige å få leid Quality Hotel, Sarpsborg slik at vi har alt under ett tak.
Det er å håpe at dette arrangement blir vellykket, slik at vi også senere kan få leid på
samme sted.
Dessverre mistet vi vårt Æresmedlem Asbjørn W. Knudsen på slutten av året.
Av aktiviteter for øvrig har flere av medlemmene besøkt slag og utstillinger
utenlands.
Vi har selv arrangert mønstring av årets avl, slagvandring hos medlemmer, og det var
Norsk Tomler Treff hos Rikter Svendsen.
Våre dommere har siste år blitt benyttet på følgende måte: Ole Gunnar Torp på
Landsutstillingen på Sola. Bjørn Carlo Andersen på Svensk landsutstilling i Gøteborg,
og på Høstutstillingen i Arendal.
Sistnevnte ble også på Dommerringen sistt årsmøte i 2010 vagt inn igjen i styret for
denne organisasjon.
Styret i foreningen har siste år bestått av følgende:
Formann: Bjørn Carlo Andersen.
Viseformann: Robin Arnesen.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.
Styremedlem: Harry W. Nielsen.
Styret håper på en flott Landsutstilling i 2011, hvor foreningen også fyller 75 år, samt
at medlemstallet i foreningen igjen kan vokse.
For Styret i Ø.R.F. Bjørn Carlo Andersen.

