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Nok et vellykket sertfikatsue på Halsnøy er unnagjort. Helgen 

28-30 okt.ble 171hønseduer utstilt og hyggelig samvær med 

gode duevenner med det sosiale og duene var i fokus. 

 

En veldig positiv helg som jeg tror mange av oss trengte. 

Sympatiske Willi Richert og fruen Jean hadde tatt turen helt 

fra Kansas for å være med oss denne helgen. Willi hadde 

amerikansk bedømmelse på Engelsk Modena. Spennende og 

interessant å se en slik bedømmelsesform med en slik god 

dommer i aksjon. 

 

At Bjørn Olsen nok en gang stakk av med seieren var ikke 

overaskende. Seks år på rad har denne "Modenakongen" 

vunnet med forskjellige dommere for hver gang. 

Imponerende! Gratulerer Bjørn! 

 

Pga. felles Modena bedømmelse kl.11, ble de en tidlig dag på 

oss Tysk Modeneser dommere. Heldigvis var vi tre stykker 

som delte på oppgaven (Odd Helge, Ronald og Jonny). 15 

duer på hver dommer er jo en overkommlig oppgave selv på 

en tildig lørdag morgen. 

 

I TM vant Ronald på en nydlig rødfahl ung 0.1 97 poeng. 

Gratulerer Ronald! Gledelig er det også å se at far og sønn 

Dalen viser bedre og bedre duer. 97p på en ung sort sch. 1.0 

fra Kurt. 96p både i ung sort sch. og ung sort tigret fra Joakim. 

Trond viste flere gode blåternete hvor spesielt en ung 0.1 var 

meget bra. Kun slagfjærsfargen hindret den for topp poeng, 

det ble 96p og sertfikat. Ellers en fin ung 0.1 blå Gazzi med 



bronce bånd fra Gisle 95 p og en ung 1.0 gullysskjoldsømmet 

også på 95p fra Ronald. 

Det skal bli spennende å se hvordan disse duene klarer seg når 

vi får Kay Von Dohlen til Haugesund. 

 

Årsmøtet ble avholdt lørdag ettermiddag. Bjørn Olsen ble 

valgt til ny formann. En del diskusjon om hvordan vi skal feire 

Hønsedueklubben sitt 40-års jubileum neste år. Her oppfordres 

medlemene til å komme med innspill til styret. 

 

Festen og maten på lørdagskvelden var som vandlig kanon. 

Takk til Gisle, Sissel, Karl Yngve, Jonny og Svein Anders og 

alle andre som bidrar til at dette ble en veldig flott helg! 

Mvh Odd Helge 

 


