Årsrapporter fra lokalforeningene:
Bergen Praktdueforening.
Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning:
Formann

Per Nielsen

Økonomi‐IT & web

Rolf H. Hegland

Styremedlem/sekretær Steinar Sætre
Styremedlem

Alf B. Knutsen

Medlemsoversikt 31.12.08 er 26 senior og 1 junior. Normann Thorsø er æresmedlem.
Foreningen drives godt. Kommunikasjonen mellom styret og medlemmer er god, og foreningen kan
dermed drives effektiv. Mange gjøremål ordnes av ildsjeler blant medlemmene, og dette kommer
hele foreningen til gode.
Vi har avholdt 10 meget gode medlemsmøter med særdeles godt frammøte.
Regnskap vil bli lagt fram senere, men foreløbige tall viser et lite underskudd på drift. Økonomisk er
vi stabile.
Vår web side www.rasedue.info fortsetter i samme gode spor og gjenspeiler foreningens aktiviteter
med mange fotografier. Av denne grunn, vil årsberetningen i år ikke gå i detaljer om årets aktiviteter.
Vi vet at det er utrolig mange besøkende fra inn og utland som tydeligvis setter stor pris på vår
hjemmeside og dens innhold og utførelse.
I Bergen Praktdueforening har vi det meget trivelig sammen, det skal vi fortsette med i 2009, det er
en god oppskrift for vår hobby i framtiden.

Aust Agder Rasedueforening.
Foreningen har hatt 9 medlemsmøter og en ekstra sommersamling i 2008.
Medlemstallet er stabilt i forhold til 2007.
AARF avholdt høstutstillingen 2008, og støttet opp om sertifikatutstilling for Dansk tomler.
Økonomien er på et lavt nivå, men stabilt.

Stavanger og Jæren Rasedueforening.
Styret har hatt denne sammensetningen i 2008.

Formann

Sturle Assersen

Kasserer

Terje Ree

Sekretær

Geir Mikkelsen

Styremedlem Erling Friestad
Varamedl.

Arne Johannes Soma
Anbjørg Rødland

Revisor

Thorvald Pollestad

Valgkomite Ole Hermod Kydland
Jan Gunnar Skipstad
Foreningen har hatt 25 senior og 7 junior medlemmer. Der er avholdt 9 medlemsmøter, 5 på Klepp
og 4 i Egersund, Helleland og Ualand. Program på møtene har vært foreningssaker, demo av duer,
salg av duer, salg av duefor og rekvisita og godt sosialt samvær. På novembermøtet hadde vi
duemønstring med dømming av duer.
I januar hadde vi landsutstillingen på Sola Airport Hotell som ble en vellykket utstilling med ca. 700
duer utstilt. Resultatet for våre medlemmer var veldig godt da vi hadde 14 duer fra 95 og til og med
97 poeng. Ingvar Møller var den som fikk 97 poeng på en Isdue, meget bra. Høstutstillingen i Arendal
hadde vi to utstillere som fikk 96 poeng, Anbjørg Rødland på en Felegyhaser og en Gammel Hollansk
tomler. Erling Friestad på en hvit Dansk tomler.
Møtene for 2009 vil bli i lokalene på Klepp.

Vestfold og Telemark Rasedueforening.
Styret i 2008 besto av følgende:
Leder

Bjørn Einar Winnem

Kasserer

Tor Mæland

Sekretær

Andre Lea`

Styremedlem

Terje Martiniussen

VTR hadde i 2008, 13 senior medlemmer. Dette er to færre medlemmer enn i 2007.
Inkludert årsmøte er det blitt avholdt 4 møter o løpet av 2008. Dette er det samme antall som siste
år. Gjennomsnittlig har det møtt 5 personer pr. møte, dette er det samme som året før. Møtene

dette året har blitt avholdt på rundgang hos medlemmene og i lokalet til Solum bil i Larvik.
Sommeravslutningen ble holdt i hagen til Tor.
Det er blitt solgt ca. 290 ringer og det er 40 flere enn forrige år.
Tor Mæland og Terje Martiniussen deltok på landsutstillingen i Stavanger. Mens kun Tor deltok på
høstutstillingen i Arendal. Tor oppnådde gode resultater på sine duer.
VTR var med å arrangere marknadsdag på Jarlsberg og deltok på Tønsberg Messa.
VTR har en totalbeholdning på ca. kr. 32.572. Dette er en økning på ca. 65% i forhold til i fjor. I tillegg
sitter vi med eiendeler som bur, telt og voliere.
Det ble arrangert felles vaksinasjon mot paramyxo i to ganger, en gang i oktober og en gang i
desember. Det har blitt sendt ut innkalling til alle møtene dette året. Referat har blitt sendt sammen
med innbydelse til neste møte.

De andre foreningene har ikke sendt inn årsrapport

