Årsmelding for HRF 2009.
HRF har i 2009 hatt 41 medlemmer, derav 4 junior. Det har vært avholdt 10
medlemsmøter med varierende opplegg. Vi har forsøkt å ha duer på alle møtene.
William har smurt rundstykker, og Gunnar Brandal har laget kaffe og tatt med
seg hjemmefra.
Vi har hatt følgende styre i 2009:
Formann Jan Oksnes på valg.
Kasserer Karl Andreas Berge ikke på valg.
Sekretær Jarl Undal på valg. Tar ikke gjenvalg.
Styremedlem Gunnar Brandal ikke på valg
Aktiviteter:
Landsutstillingen var i Arendal hvor vi stilte mange duer, men litt lite
premier med oss heim. På grillfesten i hagen til Jan hadde vi besøk både fra
Bergen og Ualand.
Vi var som vanlig inne på naustet til Alf Sandvig med mange duer som ble
bedømt av våre egne dommere mens det ble grillet og spist vafler utenfor. Vi
hadde også julemøtet i stua til Alf hvor vi greide å spise opp 8 kg. grøt.
Høstutstillingen var i år lagt til Os med Johnny Larsen og BPDF son vertskap.
De fik låne komplett matriell fra oss. Noe som bidro til at det var en
vellykket utstilling. Trond Børseth hadde utstillingens beste due. En
blåternet Tysk Modeneser.
Brakka har vært åpen hver tirsdag og det går med en kanne kaffe hver gang. Vi
har fått en bedre pris på foret slik at forprisen i 2010 blir kr. 180,-.
Vaktene har vært fordelt mellom oss fire i styret og William. Tor Svendsbø har
tatt seg av de som ikke bor i Haugesund. Vi har vært en bra gjeng som er med
og bærer hver gang vi får for, og Karl Andreas har steikt Pizza. Norovent har
fornyet leieavtalen med huseier så vi står trygt i 5 år til. Vi fikk to lass
med grus som Gunnar B drog ut med traktoren sin.
Styret

VTR´s Årsberetning 2009
Styret i 2009 besto av følgende:
Leder:

Se til venstre.
Styret har ikke avholdt noen egne styremøter i 2009 men har hatt
kontakt på telefon og på medlemsmøtene. Etter Bjørn Einar Winnem
sin bortgang har ledervervet stått åpent.

Medlemstallet.
Styremedlem:
Terje Martiniussen
Smidsrødvn. 113
3140 Borgheim
Tlf: 97 66 79 91
e.mail: temar@c2i.net
Kasserer:
Tor Mæland
Sverstadvn 45
3216 Sandefjord
e.mail: tor.maland@sfjbb.net
Tlf 33 46 84 01
Sekretær:
Andrè Lea
Raveien 441
3239 Sandefjord
e. mail: andre@rolenda.no
Tlf: 90 74 55 77

VTR hadde i 2009, 15 senior medlemmer og 0 juniorer. Dette er to
flere medlemmer enn i 2008.

Møtevirksomhet:
Inkludert årsmøtet og sommeravslutingen er det blitt avholdt 5
møter i løpet av 2009. Dette er ett mer enn i fjor. 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.

Ringsalg:
Det er blitt solgt 355 ringer og det er 65 flere enn forrige år

Høstutstillingen/Landsutstillingen:
Tor Mæland og André Lea deltok på Landsutstillingen i Arendal. Mens
kun André deltok på Høstutstillingen i Bergen. Tor oppnådde 96 poeng
på Engelsk Høystjert.

Deltakelse på utstillinger messer:
VTR var med å arrangere marknadsdag på Jarlsberg og deltok på
Tønsberg Messa.

Regnskap:
VTR har en totalbeholdning på kr 37.586,-. Dette er en økning på ca
15% i forhold til i fjor. I tillegg sitter vi med eiendeler som bur, telt
og voliere.

Diverse:
Vi har fått sponset noen gensere og T-Skjorter med vår logo på.
Det har blitt arrangert vaksinasjon mot paramyxo, en gang i
november og en gang i desember. Det har blitt sendt ut innkalling til
de fleste møtene dette året. Referat har blitt send sammen med
innbydelse til neste møte samt blitt opplest påfølgende møte.
Referatet skrevet av:
Andrè Lea, sekretær

Årsmelding Aust-Agder Rasedueforening 2009.
Styrets sammensetning i 2009:
Formann Bjørn Kjetil Gulbrandsen
Sekretær Kurt Johan Dalen
Kasserer Gunnar Clemmetsen
AARF har siste år hatt et innholdsrikt år med stort aktivitetsnivå.
Klubben har en stabil medlemsmasse på ca. 22 medlemmer. Medlemmene støtter opp om møtene
som vi holder hjemme hos hverandre. I snitt møter 10 -14 medlemmer hver gang. Det vil si at alle
aktive medlemmer stort sett møter. Siste år har vi fått flere nye medlemmer og vi gleder oss over at
flere av disse er juniorer.
God dugnadsånd gjør også til at vi siste år kunne arrangere både høstutstillingen 2008 og
landsutstilling 2009. Begge utstillinger ble gjennomført på en måte som vi kan være stolte av, og med
et bra antall utstilte duer. Resultatmessig ble det også gode poengsummer å hente for flere av våre
medlemmer.
Øvrige aktiviteter; Flere av medlemmene har reist til Danmark på spesialutstilling i Nyborg, og
landsutstillingen i Fredericia, samt dommerkurs i Haugesund.
I samarbeid med spesialklubb for utenlandske tumlere ble det holdt spesialutstilling/lokalutstilling på
Rykene helgen 7. -8. oktober . Hans Høj, Alfred Kirk og Ådne Olsen stod for dommergjerningen.
Utstillingen ble gjennomført med et noe lavere antall utstillingsnummer enn forventet. Det ble til
tross for dette en svært hyggelig helg med sosialt samvær og mye duesnakk.
En stor kontingent av klubbens medlemmer dro samlet i minibuss til høstutstillingen i Bergen. En
svært hyggelig reisemåte som frister til gjentagelse.
Til slutt bør nevnes at Gunnar Espeland, Paul Jensen og Bård Gulbrandsen alle har rundet 70 år i år.
Klubben gratulerer alle jubilantene så mye.

Kurt Johan Dalen
AARF

Årsrapport for Ø.R.F. for 2009.
Foreningen kan igjen se tilbake på et meget aktivt år, selv om medlemstallet gikk noe
ned til 28 siste året.
Det har vært avholdt 10 medlemsmøter som hele tiden har vært godt besøkt. Antallet
fremmøtte har variert fra 13 til 22, med en gjennomsnitt på 17. Møtene har alle vært
avholdt i kantinen til Rikter Svendsen.
Det har vært forsøkt lagt opp til et variert program med diverse raser på møtene som
har vært diskutert, noe av medlemmene har fått forsøke seg som dommere, og
diskusjonen har godt livlig og saklig.
Fòr har vært solgt på møtene, både importert fòr og pellets blanding av egen oppskrift.
Noe som igjen har falt i meget god jord hos medlemmene, samt litt overskudd i
kassen, også diverse rekvisita har vært skaffet til veie på en rimelig og grei måte.
Ulodninger av blant annet fòr har også vært meget populært.
Årets slagvandring som gikk til oppdretterne i Indre Østfold var også meget godt
besøkt. Det samme var mønstringen av årets avl hos rikter Svendsen som viste at det
var falt mange gode ungdyr i løpet av sesongen. Også Norsk Tomler treff hos
Svendsen samlet flere av våre medlemmer.
Våre ivrigste utstillere har også siste året gjort det bra på årets utstillingene med sine
duer, men vi kunne allikevel ønsket at flere hadde stilt ut.
Og nok en gang har flere av medlemmene besøkt utenlandske utstillinger.
På slutten av året ble 2011 års Landsutstilling et tema om spesielt lokale, og dette falt
på Momarken Travbane, og vi ser fram til dette som faller sammen med foreningens
75 års jubileum.
For Ø.R.F. Cate Iris Carlo Hansen.

Bergens Praktdueforening
Årsberetning 2009
Styrets sammensetning 2009:
Formann
Per Nielsen
Økonomi / IT & web Rolf H. Hegland
Styremedlem
Steinar Sætre
Styremedlem
Alf B. Knutsen

Medlemsoversikt er 29 seniorer og 1 junior.
2009 har vært et positivt og godt år. Vi har avholdt 9 meget trivelige møter med
særdeles god deltakelse. Det er her all aktivitet avgjøres i fellesskap, og at den
viktige sosiale samhørighet finner sted. Møtene avholdes hos hverandre, og det
er en oppskrift som vi ikke vil unnvære.
Vi får da også se duer, samt diskutere og lære.
Økonomien må sies å være sunn og god, og regnskap blir framlagt senere.
Vår web side www.rasedue.info gir god og detaljert informasjon om foreningens
aktiviteter. Totalt har hele 262052 besøkt vår web i 2009, og det er
imponerende.
Vår forening arrangerte høstutstilling i Os, og vi er godt fornøyd med resultatet
denne gang.
Mange var med på dugnaden, godt ledet av vår utstillingsformann Johnny
Larsen. Et meget godt år ble, tradisjonen tro, avsluttet med et gedigent Julebord
hos fam. Hegland.
Per Nielsen

Årsraport for Stavanger og Jæren Rasedueforening 2009
Styret for Stavanger og Jæren Rasedueforening har bestått av Formann Sturle Assersen,
Kasserer Ole Kjell Løvås, Sekretær Thorvald Pollestad og Styremedlem Erling Friestad
Varamenn til styret Arne Johannes Soma sitter til 2010 Anbjørg Rødland til 2011
Revisor Terje Ree til 2010
Valgkomite Olav Hermod Kydland til 2010 Ole Kjell Løvås 2011 (Må velges ny da Ole Kjell
har påtatt seg å være kasserer.)
Foreningen har 26 stk. senior og 8 stk. junior medlemmer. Det er avholt 8 medlemsmøte alle
på Klepp. Program på møtene har våre foreningssaker, demo av duer og salg av rekvesita etc.
og godt sosialt samvær. Av program ellers har planlegging av Landsutstilling tatt en del av tid
på møtene dette år. Utstillingen i Arendal var vi godt representert med forskjellige raser. På
våre spesialutstillinger var også en del av foreningens medlemmer deltakere. Foreningens
inntekt har våre avhengig av forsalg til våre medlemmer. I høst blei foreningen oppsakt i
lokalene som vi hadde lager for for og utstillingsutstyr, Klepp kommune hadde besluttet å rive
dette lageret. Ny plass til utstillingsutstyr fikk vi ved Øksnevad VGS (Jordbrukskolen) i en
garasje.
Forsalg blir heime sjå Thorvald fra garasjen, slik at tilbudet til våre medlemmer blir som før.
Møtene våre vil bli flyttet fra og med Januar 2010 til Øksnevad VGS (Jordbruksskolen) første
tirsdag i mnd. Kl. 19.00

Thorvald Pollestad
Sekretær
28/12-2009

