Verksamhetsberättelse för Västsvenska
Brevduveförbundet, verksamhetsåret 2021.
Våra tävlingar har även i år naggats i kanten, 1: a tävlingen från
Getinge blev inställd, för att det varit en kall vår, och därmed har
vi ej fått träna våra duvor, som vi ville. Bägge våra tävlingar från
Kaltenkirschen blev inställda för dåligt väder. Sista tävlingen med
ungar blev flyttade från Trelleborg till Laholm också dåligt väder.
Även i år fick vi ingen riktig ordning på Tauris, uträkningen gick bra
men Remote strike funkade inte, och det jobbar Tauris med ännu, i
skrivande stund har vi ej fått något svar på hur detta går.
Vår foderkommitté har ordnat så vi fått foder till våra duvor, och
det fungerar bättre o bättre för varje gång, all heder till det gänget.
Vi har haft 6 styrelsemöten och 3 förbundsmöten, våra
sammankomster har präglats av samarbetsvilja och trevligt
bemötande.
Vår hemsida har skötts som vanligt med den äran av Sven-Erik
Jonasson. Han har även skött datasamordnarjobbet med lika fint
resultat.
Transporterna av våra duvor har Christer Andersson och med lite
hjälp från Ace Ristevski skött mycket bra.
Dan Sten har som vanligt skött våra arrende med den äran.
Våra flygledare har varit Sven Hägg, Michael Leuschner, Tennse
Hedarp och Benny Lyckevall de har gjort så gått de har kunnat, det är
inget lätt jobb precis, ibland spelar det ingen roll hur de gör det blir
fel ändå. Men tack skall ni ha för att ni vågar och försöker.

Antal tävlande slag har varit 28st, en liten nedgång jämfört med förra
året, vi får hoppas att vi kan vända på detta. Totalt är vi ca 110st
medlemmar i VBF.
En av 2st national-tävlingar kunde genomföras, nämligen Bremen den
17 juli, och segrare där blev Sebastian Hauza klubb 13 med duvan
013-19-0097 som tog hem segern på 1675,71 m/m. Ett stort Grattis
från VBF.
Samtliga mästare och prislistor finns på vår hemsida Grattis till
er alla. Styrelsen vill tacka alla medlemmar och klubbar för visat
förtroende under verksamhetsåret och önskaratt vi alla gemensamt
samarbetar på ett konstruktivt sätt för sportens väl.
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