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2. Landsutstillingen – 2018
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1.

25.02.2017

Høstutstillingen 2017
Innkommet søknad fra Rase og Flyvedueforeningen NOR og Haugesund Rasedueforening
Søknadene:
Rase og flyvedueforeningen NOR
Det søkes om å få tildelt Høstutstilling 2017 som :
Citaslow Høstutstilling 2017 , Sokndal 1 - 3. 12..2017.
Arrangement som tidligere..
Vi ber om at der i NRF budsjett 2017 avsettes kr 7000,00 til Høstutstilling og at beløpet tildeles
ovennevnte arrangement.
Med vennlig hilsen
NOR
Johan Ebeltoft
Haugesund Rasedueforening
Hrf v/styret søker om HU 24-26 nov 2017. på Henderson hotell v/ flyplassvn. på Karmøy. Vi har
tidligere hatt HU på samme hotell med godt resultat. Vi kjører til døra og parker bilen til søndag! Dvs.
Ingen kjøring fra rommet til hallen! Alt foregår på hotellet! Bespisningen er selvsagt på samme plass!
Det er bra plass til 450 duer.
Tilslutt. Det begynner å bli en stund siden HRF har hatt en utstilling.
For styret
Jan Oksnes
Stemning fra alle foreningene er bedt om og resultatet er fordelt med Haugesundsalternativet som
foretrukket samt ligger Haugesund også nærmest for tur.
Haugesund Rasedueforening tildeles høstutstillingen 24.-25. november 2017 og vi ser frem til et godt
samarbeid og ønsker en god utstillingsforberedelse.

2.

Landsutstillingen – 2018
Innkommet søknad fra SJRF – LU ønskes avholdt 12.-14. januar 2018
Søknad:
SJRF søker med dette om å arrangsjere Landsutstillingen 2018
Utstillingen blir arrangsjert på Sola, i hotellet til Geir Rune, etter opplegg fra tidligere
Landsutstillinger
Foreløpig dato er helga etter den danske Nationalen.
Håper på ett godt samarbeid.
for SJRF
Ole Kjell Løvås - sekretær.

Stavanger og Jæren Rasedueforening tildeles Landsutstillingen 12.-14. januar 2018, vi ser frem til et
godt samarbeid og ønsker en god utstillingsforberedelse.

3.

Sertifikatutstilling Norske raser 2017
Det søkes om sertifikatutstilling fra SJRF.
Søknad
Stavanger og Jæren rasedueforening
Det søkes herved om å avholde sertifikat utstilling for de Norske raser, Norsk Tomler, Bergens Tomler
og Norsk Petent.
Utstillingen avholdes av Stavanger og Jæren Rasedueforening den 07.10.17 i Egersund.
For SJRF
Rolf Hansen

Et positivt tiltak som kan støttes, men det behøves mere detaljert beskrivelse rundt opplegget.
Dersom det er lagt opp til en dags utstilling så kan det være en utfordring ift å få utstillere og duer på
plass og bedømming samme dag. Det er behov for at SJRF samkjører og avklarer arrangementet med
spesialklubbene. Dommerbruk må samkjøres med Dommerringen og ses i sammenheng med bruk av
dommere på høstutstillingen og landsutstillingen.
Datoen kan kollidere med NT treffet som er fastlagt til første helgen i oktober.
..

Hans Petter Nernes
(fung.sekr)

