Årsrapport for Stavanger og Jæren Rasedueforening 2011
Styret for Stavanger og Jæren Rasedueforening i 2011 har sett slik ut .
Formann Terje Ree, Kasserer Ole Kjell Løvås, Sekretær Thorvald Pollestad og Styremedlem
Erling Friestad
Foreningen har hatt 37 medlemmer fordelt på 7 stk. junior og 30 stk. senior fram til ny
forening Rase og Flyvedueforeningen NOR ble startet sommer/høst. Da valgte 4 senior og 3
junior å melde seg inn i den nye foreningen. Slik at SJRF ved utgangen av 2011 har 30
medlemmer fordelt på 4 stk. junior og 26 stk. senior. Det vil sei en tilbakegang på 7
medlemmer i forhold til året før. Tom Rørtvedt er æresmedlem i SJRF og Norsk
Rasedueforbund. Dessverre så døde Kjell B. Gramstad i høst så alt for tidleg etter en tid
sykdom, Kjell var god for SJRF til å være med å ta tak når det trengtes. Han vil bli savnet
blant oss.
Det har blitt avholt 8 medlemsmøter som alle har våre på Øksnevad Vidergående skole
første tirsdag i måneden. Antall frammøtte har variert noe men et gjennomsnitt på ca. 12 på
hver møte. Program på møtene har våre foreningsaker, demo av duer og salg av for og
rekvisita etc. til medlemmene. I februar deltok vi med Duer på Landsutstillingen til Jæren og
Sandnes Rasekaninforening på Vigrestad, som var en god måte å vise våre raseduer på. Selv
om foreningen ikke har avholt utstilling i 2011 har vi likevel hatt et bra aktivt år. Foreningen
er registrert i Brønnøysund og meld inn i Grasrotandel ved Norsk Tipping. Dette har gitt det
resultat at foreningen allerede har nærmere kr. 3000,- i prognose fra Norsk Tipping.
Foreningen har også i år mottatt økonomisk støtte fra Klepp kommune og Rogaland
Fylkeskommune. Vi i Stavanger og Jæren har en fin medlemsmasse som ser positivt på
framtiden for Norsk Raseduesport og koser oss med vår hobby, men vi savner rekruttering
av nye medlemmer og spesielt juniorer.

Thorvald Pollestad
Sekretær

