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NRF lokalforeninger
Aust-Agder Rasedueforening
Formann Kenneth Knutsen
Kirkevn. 65, 4817 His
Tlf. 402 96 948
E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Bergens Praktdueforening
Formann Per G. Nielsen
Linhaugen 12, 5357 Fjell
Tlf: 563 33 749  mob: 909 91 634  
E-post: pn-lokoy@online.no

Buskerud Rase & Flyvedueforening
Kontaktperson: Jan Erik Andersen
Strømshaug gt. 8, 3300 Hokksund
Tlf. 327 53 398
E-post: janeri-2@online.no

Haugesund Rasedueforening
Formann Jarl Undahl
Øyvind Skaldaspillersveg 13B 
5518 Haugesund
Tlf. 480 78 264, E post: jarl.undahl@gmail.no

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun
E-post: jan.heldal@broadpark.no

Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Terje Ree
Øygardsholen 20, 4342 Undheim
Tlf. 514 84 246, mobil: 901 51 638
E-post: terje.ree@c2i.net

Østfold Rasedueforening
Formann Bjørn Carlo Andersen
Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad
Mobil. 907 27 967 - 977 36 872
E-post: bj.carlo@online.no

Vestfold og Telemark Rasedueforening
Formann Tor Mæland 
Sverstadveien 45, 3216 Sandefjord 
Tlf. 334 68 401 mobil: 476 53 723
Epost: VTR@rolenda.no  tor.maland@sfjbb.net

Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593 
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 2. 2014 er 15.04 

Forsiden: Best in Show LU 2014

Annonsepriser:
1/4 side pr. år         kr 1125,-
1/2 side pr. år         kr 1500,-
1/1 side pr. år         kr 2250,-
1/4 side pr. gang    kr   225,-
1/2 side pr. gang    kr   375,-
1/1 side pr. gang    kr   750,-
Rubrikkannonser opp til 20 ord er gratis.

Abonnement og bestilling av annonser:
NRF v/ Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17, 4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204 - Konto: 1503.02.30407 
Org. nr. 891 847 092

Utenlandske abonnenter innbetaler til 
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX
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Norsk Rasedueforbund

Formann: 
 Hans Petter Nernes
 Boks 173 hovedpostktr.
 5501 Haugesund
 Tlf. 480 19 001
 E-post: hp@nernes.com 

Nestformann: 
 Svein Harald Vikse
 Eidsbakkane 12, 4230 Sand
 Tlf. 404 06 326
 E-post: sharviks@online.no 

Kasserer: 
 Gunnar Brandal
 Rehaugvegen 17, 
 4262 Avaldsnes
 Tlf. 971 77 204
 E-post: gunnar.brandal@haugnett.no 

Katalog og utstilling: 
 Jarl Undahl
 Tlf. 480 78 264.
 E-post: jarl.undahl@gmail.com

Internasjonal kontakt: 
 Jan Heldal
 Dyngelandsveien 111B, 
 5226 Nesttun
 E-post: jan.heldal@broadpark.no

Redaktør:
 Paul-G. Scholz
 Rosslandsvegen 1074
 5918 Frekhaug
 E-post: paul@scholz.no
 
Dommerringens styre:

Formann: 
 Jan Oksnes
 Stordalsveien 19, 5521 Haugesund
 Tlf. mob. 980 45 794
 E-post: jan.oksnes@gmail.com

www.raseduen.no

Leder DV 4 - 2013 
Vi er nå et godt stykke inn i februar med 
to utstillinger friskt i minne, høstutstillingen 
ved slutten av fjordåret og nå også årets 
landsutstilling.
Gode krefter har vært i gang og alt tyder 
på at alle vi “tilårskomne” i praktduemiljøet 
har både pågangsmot og visjoner...

Så en honnør til Rase- og Flyvedue 
Forening Nor for proff gjennomføring av 
en flott landsutstilling. Med J. Ebeltoft i 
spissen, har landets minste og yngste 
forening påtatt seg det løft som en LU er. 
Med god hjelp av bl.a. forbundsstyret, 
Jan Oksnes o.a., ikke å forglemme Geir 
Rune Eriksen, har de klart oppgaven med 
glans. Fornøyde dommere kan ikke prise 
forholdene i Norge/Stavanger og Hauge-
sund høyt nok. 
Brevduefolket, med utstilling, bedømming 
og auksjon, var også med på å danne en 
fin rammen rundt utstillingen. 

Har nå forsøkt å ta lærdom fra fjordåret, 
hvor vi fikk en kald oppstart av avls-
sesongen, med det resultat at flere tidlig-
unger frøs i hjel. Nå er kuldedempere i re-
deskålene tingen (skåret ut av en rull med 
liggeunderlag). Steinar Sætre, pensjonert 
elektriker, har sørget for varme under alle 
redeskålene...  

For dem som er plaget av duestøvet finnes 
der nå en hendig halvmaske med utskift-
bare støvfiltre. MSA Advantage 200 
(kr 229,-) med et sett partikkelfilter P3 
(kr 99,-).  Den er god å ha ved lengre 
opphold inne hos duene. 

Ønsker med dette alle en fin avlssesong.

Paul-G. Scholz
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Bidragsytere til denne utgaven
Hans Petter Nernes, Sturle Assersen, Bjørn Carlo Andersen, 

Jan Heldal, Ådne Olsen, Nils Reither, Per G. Nielsen,  
Hans Ove Christiansen (DK), Anders Christiansen (DK),  

Steinar Sætre, Paul-G. Scholz

Tekster og bilder til Duevennen

l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster, 
men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.

l Bildene bør være i jpg-format, helst med en oppløsning 
     på min. 300 dpi.  Billedkodene må følge bildene 

og skal ikke endres. 

l Tekstene produseres i et tekstprogram som f. eks. 
  Microsoft Word (doc). De må, bortsett fra linjeskift, være 

ubehandlet, dvs fortløpende tekster uten innrykk, orddelinger 
og andre korrigeringer. NB! Ikke lag PDF av tekstene. 

l Små tekster kan du også sende som “mailtekster”.

l Alt stoff sendes til redaktøren som vedlegg via e-post, 
eller som vanlig postsending. 

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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Høstutstillingen 2013 ble arrangert av 
Haugesund Rasedueforening i Haugesund, 
22. - 24. November Tekst: Red. Foto: Per G. Nielsen

Utstillingen ble avholdt på Park Inn 
Radisson hotel som ligger like ved 
Haugesund flyplass.

Det ser ut til at alle gode krefter er på 
plass når rogalendinger skal 
arrangerer utstillinger. Dette gjelder 
både i Haugesund og i Stavanger. 
Trivelige forhold på hotell, med utstil-
ling og overnatting under samme tak.  

Lyse, trivelige lokaler på hotellet. 

Norske, og tilreisende utenlandske 
dommere  er klare i sin tale, bedre 
kan det ikke gjøres...

Utstillingens dommere var: 
Svein Harald Vikse, Ådne Olsen, 
Ole Gunnar Torp, Johnny Larsen, 
Hans Ove Christiansen (DK), 
Hans Petter Nernes, Jan Oksnes 
og Anders Christansen (DK).
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Best in Show ble kat nr. 122, 97p.  
Lahore Sort 0,1. Eier Per G. Nielsen.

Øvrige med 97 poeng:

Kat nr. 170 
Engelsk Modena Schietty,  blå 1,0.
Eier Svein A. Øvrevik

Kat nr. 214
Tysk Modeneser  Schietty, blå uten bånd
0,1. Eier Trond Børseth

Kat nr. 249
Amsterdamer kroppert, hvit 1,0.
Eier Steinar Sætre

Kat nr. 338 Afrikansk Mefikk, hvit 1,0.
Eier Hans Petter Nernes 



7Duevennen  1 - 2014

Jarl Undahl 
skriver for 
Jan Oksnes

Anders 
Christiansen
og 
Hans Ove 
Christiansen

Johny 
Larsen
og 
Hans Petter 
Nernes

? og 
Ådne Olsen

Dommere i aksjon Dommerberetninger 
HU 2013. Flere raser

Tysk Skønhetsbrevdue: 
18 stk. Her var flere gode duer. 
En rødbåndet fra Johnny Larsen 
fik 96 point, kun et ønske om 
bedre næbvorter forhindrede den i 
at få 97 point. Fra sammen op-
drætter kom også  en rødskimlet, 
som også opnåede 97 point. På 
andre gode duer var der ønsker 
om mere udfyldt hoved, bedre 
næb, bedre hale, bedre næbvorter 
og bedre stilling.                                                                                      

Dansk Svaber: 
6 stk. Alle fra Rolf Tollaksen. Sølv-
farven var prima på alle duerne. 
Den første han havde en fantastisk 
figur og et godt hoved. Desværre 
med en svag kindtegning en lidt 
åben ryg, som desværre gjaldt 
de fleste af svaberne. Den bedste 
opnåede 96 point. En enkelt var 
meget lys i bugfarven.

Sydtysk Skjolddue: 
2 stk. I en meget sjælden farve. 
Her kunne man ønske sig lidt 
bedre hoved og bedre kappe.

Thüringer Snip: 
2 stk. I blåfahlet. Her forlanges 

Foto: Steinar Sætre
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snippen meget skarp. Ved pynt-
ning kan man forbedre snippen. 
Øjenrandfarven skal være mere in-
tensiv. Disse var fejlagtigt anmeldt 
som blå. I dette tilfælde betyder 
det ikke noget for præmieringen, 
men man skal huske på at fejlan-
meldte duer, det være sig alder, 
køn, race eller farve ikke giver 
mulighed for præmiering.

Afrikansk Mæfik: 
6 stk. fra Hans Petter Nernes. Det 
er lykkedes for Hans Petter at få 
fremavlet hvide afrikanere med 
super kort figur. På dette punkt 
hører de til de bedste i Europa. 
Som eneste ønske havde jeg 
anført, at næbindbygningen 
kunne ønskes bedre. En ung han 
opnåede 97 point.

Wiener Hvitvinget: 
7 stk. En god lille samling. Farven 
var på næsten alle perfekt. Men 
det kniber lidt med tegningen på 
flere af dem. Bliver der trukket 
for mange fjer går det ud over 
rygdækningen.

Wiener Tomler: 
2 stk. Begger typiske dyr hvor den 
første står på den rigtige oprette 
måde, 96 point til denne.

Hamburg Kalot: 
2 stk. Her mangler lidt i kappe. 
Den ene havde desværre 13 
halefjer.

Helmet: 
12 stk. Da vi ikke i Europa har 
standarden måske jeg i min 
forberelse før udstillingen ind på 
hjemmesiden i USA for special-
klubben for Helmet for at finde 
standarden med tilhørende bil-
leder. Flere af de udstillede havde 
store brede hoveder, og mange 
havde også den rette holdning. 
2 ønsker hæftede jeg med ved. 
Det var kappe og rosetter og næb-
vinkel. Vinderen var en ung hun 
med den rigtige næbansats og 
gode rosetter. Kappen var lidt løs 
bagtil, men 96 point til Jan Oksnes

Wiener Korte: 
5 stk. Gode typiske dyr med de 
rigtige hoveder og god farve. Den 
bedste var en rød han, som kunne 
pyntes lidt bedre i næbbet. Men 
ellers var ønskerne på de fleste, at 
figuren skulle være lidt kortere.

Køningsb. Reinauge.: 
2 stk. Den eldre han har set 
bedre dage. Den var blevet for 
grov i øjenrande. Den unge hun 
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var typisk for racen.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak til alle Nordmænd for 
nogle gode timer sammen med 
jer. Fantastiske gode duevenner i 
meget fine lokaliteter.

Hans Ove Christiansen (DK)

Dommerberetning HU 
Tysk Modeneser 
Pustere og Kropperter 

Tysk Modeneser Sorte: 
13 stk. Her har vi sett bedre sorte 
tidligere men overraskende var det 
at en ny junior Douglas Emmerhoff 
som viste den beste sorte men 
desverre var den uten ring. Høyest 
bedømte sorte #211 eldre hunn 
tilhører Arne Tysvær.

Blå uten bånd: 
4 stk alle fra Trond Børseth. God 
kvalitet vises, som også mange 
ganger tidligere, og beste Tysker 
ble en blå ung hun med 97 p i bur 
#214. Blå med bånd en stk i god 
kvalitet fra Arne Tysvær - #216 ung 
hun 96 p.

Blå ternet: 
5 duer var påmeldt men desverre 
var det en skimlet som hadde 

kommet immellom. Først, alle 
de blåternete er av meget god 
kvalitet. Korte, kraftige fine krop-
per med god tegning og duer som 
viser seg flott. Den beste i #220 96 
p og alle eies av Trond Børseth.

Bur 221 var en Blå skimlet utstilt 
av Arne Tysvær - en superflott 
eldre hun som ble bedømt i 97 p. 
Beklageligvis tilsier bedømmelses-
systemet at duer som er stilt i feil 
klasse er utenom premiering og 
skal iht bedømmelsesystemet an-
merkes med FF (feil farge). Viser 
forøvrig til kommentar vedr.emnet i 
Hans Ove Christiansen’s dommer-
rapport.

Gul lyskjoldsømmet: 
4 stk utstilt av Ronald Drotningsvik. 
Mange gode eksemplarer av en 
vanskelig variant. Beste due i #222 
var en flott ung han som fortjent 
fikk 96 p.

Rødfahlet: 
3 stk utstilt av Ronald Drotningsvik. 
Også dette rimelig fine duer med 
den beste på 95p.

Tigrete/sjekket: 
6 stk er som sedvanlig av rimelig 
flott kvalitet. Her har Odd Helge 
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Vågen og junioren Joachim Dalen 
knivet flere ganger. Lengste strå 
tok Odd Helge denne gangen 
med bur #229 ung hun på 96 p.
Gazzi variantene ble bedømt av 
Jan Oksnes.

Pustere & kropperter
For egen del kunne jeg godt tenkt 
meg at vi hadde hatt flere opp- 
drettere innefor disse rasene/
gruppene. På HU hadde vi kun 12 
stk totalt. Vi får krysse fingrene for 
at flere velger oppdrett av disse 
skjønne og tillitsfulle duene.
2 stk Brunnere var begge gode 
duer, den fineste var en ung hun 
som i bur #246 96 p. Denne kan 
fortsatt utvikle seg og blir pusten 
enda bedre med spesielt nakke-
pusten, noe som kan komme 
etterhvert som den utvikler seg, så 
har vi gullmedalje.
Alle de 10 Amsterdammer krop-
pertene ble utstilt av Steinar 
Sætre. Han er spesialist på rasen 
og viser alltid flotte eksemplarer. 
Skulle det gis et råd må det være 
at en skal passe på bruk av for 
smale og lange duer i avlen. Det 
er noen som kan tendere mot å 
bli for smale og lange og da kan 
selv ikke en god pust eller visning 
hjelpe så mye. En Amsterdam-

mer skal være kulerund sett fra 
alle kanter. Beste due ble #249 en 
eldre han med 97 p.

Hans Petter Nernes

Dommerberetning HU  

Tak for invitationen og tak for en 
fyrstelig og gæstfri beværtning 
under mit ophold. Det er altid 
helt speciel hyggeligt, at komme 
til Norge, denne gang var ingen 
undtagelse.
Mit dommeropdrag startede med

indiske højstjert 
Fokuspunkterne her er stillingen, 
figuren med den brede hals, hove-
det og kappen, fodbefjeringen og 
selvfølgelig halen. Sidstnævnte var 
et problem hos næsten samtlige 
udstillede duer, de var for små, for 
løse og for tragtformede. Generelt 
var figuren, kroppen og halsen i 
orden. Der var desuden problemer 
med for dårlige kapper og for 
meget eller for lidt fodbe-
fjering. De blå og sorthalede var 
for mestepartens vedkommende 
fine i farve og tegning, de røde var 
til gengæld ikke tilfredsstillende, 
flere var næsten dunfarvede, 
hvilket er en ikke anerkendt farve.
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Kineserne 
var fordelt over hele kvalitets-
skalaen. Bedst var en ung blå 
hun fra Rolf Henning i Bergen og 
en ditto gul. De gule havde alle 
9 slagfjer, hvilket man bør være 
meget opmærksom på at få avlet 
væk. Overordnet var der prob-
lemer med skilningerne, som var 
skæve, uregelmæssige eller for 
åbne. 
Lidt bredere figur vil også have 
pyntet, specielt hos de hvide og 
de gule. 
Til gengæld var der generelt god 
struktur i puderne og fine flipper. 
De vingede var i og for sig pæne 
typiske duer, desværre var ingen 
rentegnede.

Sidst opgave var de danske 
tumlinger, som i Norge har gode 
traditioner for et højt niveau. De 
ensfarvede var næsten alle for 
vandrette og for lange i figuren. 
Derimod var der helt styr på farven 
og god styrke i næb og hovede. 
De var fin glød i randene, men 
opdrætterne bør være meget 
opmærksomme på at næbvorterne 
ikke bliver for løse og grove. De 
stænkede har store traditioner i 
Norge, specielt de brune, både 
benbefjerde og glatbenede, har 

et meget højt niveau, som sagtens 
kan måle sig med det danske. 
Specielt figurmæssigt har de et 
højt stade. Den lille samling rød-
kroede, var pæne i hovedpunk-
terne men havde en tendens til 
at blive for plumpe og vandrette i 
figur og stilling.

Anders Christiansen.

Dommerberetning HU 
Bergenstomler og 
Indianer 

Hvite BT: Flere gode dyr med en 
særdeles fin hvit, men desverre 
grov feil med 14 halefjær, derfor 
kun 92 poeng. Ellers en god på 96 
poeng fra Skipstad og 95 poeng 
fra Helgesen.

Sorte BT: Kun en møtt, middels 
kvalitet.

Indianer: Utstilt i rødt og hvitt, 
med en særdeles god utstilt av 
Oksnes, 96 poeng i rødt. De to 
hvite var for unge.

Med sportslig hilsen
Ådne Olsen.



12 Duevennen  1 - 2014

Årsrapport for Ø.R.F. for 
2013.
 
Foreningen kan se tilbake på et 
meget aktivt år som startet første 
helg i januar med Landsutstillingen 
i Quality Hotel, Sarpsborg.
Her var det stilt ut 631 duer, et 
antall vi var meget godt fornøyd 
med.
Foreningens medlemmer har igjen 
vært aktive på reisefronten ved å 
besøke utstillinger i Sverige, 
Danmark og Tyskland.
Mønstring av årets avl er igjen blitt 
avholdt i Rikter Svendsens kantine, 
hvor også samtlige medlemsmøter, 
10 i tallet har vært avholdt.
Vi har også deltatt med en due-
stand på en kaninutstilling i 
Rakkestad, hvor det også var 
andre hobbydyr tilstede.
22 medlemmer har foreningen hatt 
siste år, og fremmøtet på møtene 
har vært fra 13 -18. Innholdet her 
har vært noe blandet, men mye og 
nyttig prat om duehold.
Fortsatt innporteres det fòr og 
annen duerekvisita til stor glede 
både for duer og dueholdere.
Utlodningene på møtene av en 
sekk fòr er fortsatt meget polulært.
Økonomien er fortsatt sunn og god 
takket være fòr- og rekvisitasalget.

Foreningens dommere har også 
vært meget brukt siste, og de har 
vært og dømt på følgende utstill-
inger:
Harry W. Nielsen, dømte på 
Svensk og Norsk Landsutstilling.
Ole Gunnar Torp, Norsk Lands-
utstilling og Høstutstilling.
Bjørn Carlo Andersen, Norsk 
Svensk og Dansk Landsutilling.
Ole Gunnnar Torp og Sigbjørn 
Johannessen har også vært på 
dommerkurs i Danmark.
En økning på medlemstallet på 1 
siste år, håper vi å øke ytterligere 
kommende år.
 
Foreningen har hatt følgende styre 
siste år.
Leder: Bjørn Carlo Andersen.
Nestleder. Ole Gunnar Torp.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.
Styremedlem: Harry W. Nielsen.
 
For Østfold Rasedueforening
Bjørn Carlo Andersen.
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Årsrapport 2013 for 
Norsk Petent Klubb.
 
Klubben har siste år hatt følgende 
styre:
 
Leder og sekretær: Bjørn Carlo 
Andersen. Ø.R.F. Valgt til 2015.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen, 
Ø.R.F. Valgt til 2015.
 
Medlemstallet har siste år vært 11 
betalende, men vi hadde ønsket 
flere medlemmer da antall opp-
drettere har øket siste året.
På Landsutstillingen i Sarpsborg 
var det stilt ut 65 duer i 6 farge-
varianter fra 7 oppdrettere, meget 
flott var dette.
Kvaliteten begynner også å bli 
meget godt, og Bjørn E. Johan-
nessen, B.P.D.F. fikk således den 
første duen med sertifikat og 97 
poeng.
Dette var på en rød hann og det er 
bare til å gratulere. 3 andre duer 
oppnådde 96 poeng og sertifikat.
På Høstutstillingen i Haugesund 
var det utstilt 41 duer i 4 farge-
varianter fra 4 oppdrettere.
Bjørn E. Johannessen var igjen 
best med en rød ung hunn på 96 
poeng og sertifikat.
 

På siste Årsmøte ble vi enig om å 
slanke styret til 2 personer.
 
Fargen/tegningen jordbær ble 
nøye gjennomgått i Sarpsborg, 
og det ble enighet om at denne 
variant skulle jobbes med fram til 
2016, for da å se om den kunne 
bli mer ensrettet. Siste år har det 
også kommet rapporter om at det 
arbeides med flere nye farge-
varianter som det skal bli interes-
sant å se i burene etter hvert.
 
Økonomien er fortsatt god da 
medlemskontigenten går rett på 
bok, og krus til premier har vi 
fortsatt på lager.
 
Vi takker igjen for godt samarbeid 
rundt omkring, og håper på fortsatt 
vekst for rasen og klubben.
 
For Norsk Petent Klubb
Bjørn Carlo Andersen.
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Dommerringens 
Årsrapport 2013.
 
I året som har gått har det vært 
avholdt Landsutstilling i Sarpsborg 
i dagene 3-6. januar med 631 
duer.
Under Høstutstillingen i Haug-
esund i dagene 22-24. november 
var det 416 duer.
Ved siden av dette har det som 
vanlig vært et vellykket Hønse-
duetreff med sertifikatskue på 
Halsenøy. samt at Utenlandske 
Tomlere har hatt sertifikatskue på 
Rykene.
 
Styret i Dommerringen har i 2013 
vært:
Jan Oksnes, H.R.F. formann, valgt 
til 2014.
Bjørn Carlo Andersen, Ø.R.F. 
sekretær, valgt til 2014.
Johny Larsen, B.P.D.F. 
styremedlem, valgt til 2015.
 
Vi hadde 5 deltagere på Dommer-
kurs i Aulum, Danmark. 
Sigbjørn Johannessen og Torbjørn 
Jektnes var med på grunnkurs.
Ole Gunnar Torp, Johny Larsen og 
Jan Oksnes var med på Formduer.
Alle hadde meget godt utbytte av 
kurset, og vi ser fram til å bruke 

disse der hvor de har vært med i 
fremtiden.
 
Av utenlandske oppdrag siste år, 
har Jan Oksnes dømt på Europa-
skuet for Smerler i Holland.
Harry W. Nielsen og Bjørn Carlo 
Andersen dømte på Svensk 
Landsutstilling i Mølndal.
Svein Harald Vikse og Bjørn Carlo 
Andersen dømte på Dansk 
Nationale i Fredericia.
 
Til neste års dommerkurs i 
Danmark, håper vi igjen å få sendt 
deltagere i grupper/raser hvor vi 
trenger “nye” folk.
Med andre ord sterke ønsker og 
tanker om en bredere dommer-
stand i fremtiden.
 
Vi takker alle for et godt sam-
arbeide i året som har gått.
 
For Dommerringen 
Bjørn Carlo Andersen.
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Takk til alle vi møtte under LU 2014 
på Sola. Dette ble et utmerket 
arrangement, godt planlagt og 
gjennomført av Rase og Flyvedue 
foreingen «NOR».
Under representantskaps møtet på 
Sola 18.01.2014 ble kommende 
utstillinger diskutert.

Situasjonen er nå slik at vi ikke har 
noen planlagte utstillinger frem-
mover.
Det er en alvorlig situasjon som 
vil være svært negativ for rase-
duesporten i Norge. Ordtaket «å 
råtne på rot» kan muligens være 
betegnende for situasjonen!
 Vi har i alle år praktisert en fordel-
ing av utstillingsarrangementet 
mellom foreningene, også øst/vest 
fordeling så godt det har latt seg 

gjøre. Foreningene utfordres nå til 
å ta sitt ansvar og kanskje er 
«samarbeid» et mulig stikkord.
De Danske Racedueforeninger 
(DRF) sysler med tanken om å in-
vitere til Skandiaskue januar 2015 
i Fredericia. Kanskje er dette en 
god mulighet for oss i Norge til å 

utstille duer og sam-
menligne våre duer 
med de andre opp-
dretterne i 
Skandinavia.
Kan vi be om at 
utstillingsoppgavene 
blir diskutert i lokal 
foreningene og at det 
gis en tilbakemelding 
til NRF styret på dette 
snarest og senest in-
nen 28. februar.

Vedr. Skandiaskue, om dette skulle 
være av interesse, ber vi også om 
en liten pekepinn på antall opp-
drettere og duer som kan være 
aktuelt.
 
Mvh
for NRF styret
 
Hans Petter Nernes (formann)

Foto: Steinar Sætre

LU i Stavanger 2014
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Flott levert ”NOR”!
Tekst og bilder: JanH

Landsutstillingen 2014 på Quality Airport hotell Sola ble et fantastisk arrange-
ment, og med Norges Brevdueforbunds årsmøte og utstilling i hallen ved siden 
av raseduene, ble hotellet dominert av duer og duevenner denne helgen.
En av landets minste foreninger viste at det er mulig å arrangere en etter våre 
forhold stor utstilling til tross for få medlemmer og uten midler på bok.
Formannen har før vist at han kan styre trang økonomi og få gode resultater 
(som kjent bygget han opp NRF fra tom kasse til solid likviditet i løpet av sine 10 
år som formann) og med hotellmannen Geir Rune Eriksen på laget var forutset-
ningene gode for at det skulle bli en utstilling og en helg utenom det vanlige.

 
 
 

 

Geir Rune Eriksen, neste side, også 
han NOR medlem, styrer konferanse-
avdelingen på hotellet og er opp-
dretter av bl.a. Amsterdam Ballong 
kroppert. Geir Rune var i sving på 
hotellet hele helgen og sørget for at alt 
fungerte og at alle fikk tilfredstillet sitt 
behov for god service. 
I bakgrunnen kan de såkalte ”Oksnes-

bukkene” skimtes. De sørger for at 
burene kommer i rett høyde slik at 
både dommere og besøkende slipper 
å bøye rygg og knær for å kunne se 
duene i en fordelaktig vinkel.
De utenlandske dommerne var impon-
erte og ga uttrykk for at her ville de 
svært gjerne komme igjen og dømme, 
hvis de var ønsket...

Dette er laget fra NOR som ga oss en uforglemmelig utstilling. 
Fra v. Arne Johannes Soma, Jørgen Eljervik, Arthur Kallevik og Johan Ebeltoft.
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For at duene skulle få mat og vann og lokalet ble holdt ryddig måtte alle være med, 
også formannen som viste seg å ha et godt lag med støvsugeren.

De fleste dommere foretrekker å 
dømme raser de kjenner godt, og 
helst slike som de selv har på slaget. 
En kreativ løsning i Norsk Tomler var å 
be vår danske venn Hans Ove 
Christiansen ta på seg  oppgaven 
som dommer. Det falt heldig ut,  og 
etter mitt syn har vi her en ressurs vi  
bør bruke ved flere anledninger. På 
bildet på neste side sitter Hans Ove 
(t.v.) i ivrig samtale med hollenderen 
Hans Schipper. Hans er spesialist i 
fargeduer, men fikk også forsøkt seg i 
noen andre raser.
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Blant duene var det flere raser som 
imponerte meg. Av de som holdt 
best internasjonal kvalitet mener jeg 
en ung, hvit Amsterdam Kroppert 
fra Steinar Sætre ville kommet høyt 
opp på listen. Steinar solgte noen 
av sine beste ungdyr og mente han 
godt kunne produsere samme kvalitet 

igjen siden han har foreldrene. Det 
blir spennende å se om den teorien 
lar seg gjennomføre i løpet av neste 
sesong?
En sort, eldre dansk ensfarget tum-
ling fra Gunnar Espeland fikk også 
97. Her var spesialdommer Søren 
Poulsen spesielt imponert over det 
sterke nebbet som han sa ikke finnes 
bedre i hjemlandet. En liten ujevnhet i 
nebbvorten hadde dommeren mot og 
erfaring nok til å se stort på.
En Bucharisk trommedue, en sort 
eldre hann fra Terje Ree var i følge 

dommer Schipper en meget god 
due (96) neste side, men den hadde 
begrenset  synsfelt, et problem som 
standarden nevner spesielt. Samme 
utstiller viste en kolleksjon tyske 
dobbeltkappete i flott kondisjon og  
de 10 duene fikk – 2x97, 4x96, 4x95 ! 
Vinneren øverst på neste side. 
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Utstillingen ble 
også besøkt av folk 
som ikke først og 
fremst er kjent fra 
duesporten.
En slik person 
var Frode Olsen, 
tidligere målmann 
på fotball-landslaget 
og med bl.a. 3 
sesonger i spanske 
Sevilla. Kan det 
være velutviklet ball-
følelse som gjorde 
at han falt for en 
rund Modena?

En venn av Norsk Tomler fra en del år tilbake, Aud Skåla fra Rosendal hadde fortsatt følelser for 
rasen og forelsket seg i en blå hunn. Det er ikke umulig at det kan bli NT på fremtidige utstillinger 
som er født i den vakre bygden nedenfor Folgefonnen?
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Tor Mæland har vært et populært 
innslag under festmiddagene lørdag 
kveld. Denne kvelden overgikk han 
seg selv, og det uten trekkspill. 
Premien til beste røde due født i 2013 
ble utdelt med en saklig begrunnelse 
fremført som rapp. Knallbra Tor!!
Tor fremfører, mens redaktør Scholz 
i bakgrunnen er litt avventende. Han 
ga seg etter hvert helt over som alle 
oss andre. Det var interessant å se at 

utlendinger som ikke fikk med teksten 
likevel lo så tårene trillet. Premien gikk 
velfortjent til Gunnar Brandal som 
også hadde beste NT - og selvsagt 
en rød.

Mannskapet fra NOR skal ha stor takk 
for at de har gitt oss inspirasjon til en 
ny avls-sesong og styrket troen på 
flere utstillinger med gode duer, god 
stemning og godt kameratskap.
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Gruppe: Strukturduer. 
Gl. Hollandsk Kapuziner, sort hann. Oppdretter: Sigurd Haukås

Foto: Red. 

Best in Show
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Gruppe: 
Norske Tomlere.

Norsk Tomler, 
rød hann

Oppdretter: 
Gunnar Brandal

Foto: Red. 

Gruppe: 
Formduer

Tysk Skjønnhets-
brevdue, 
rødfahl hann

Oppdretter: 
Johnny Larsen

Foto: Red. 

Gruppevinnere
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Gruppe: Vort-
eduer

Indianer, sort 
hunn

Oppdretter: 
Yngve Øvstedal

Foto: Red. 

Gruppe: 
Hønseduer 

Engelsk Modena
Schietty, Bronce 
tricolor, hann

Oppdretter: 
Jan Heldal

Foto: Red. 

Gruppevinnere forts.
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Gruppe: 
Kropperter / 
Pustere

Amsterdamer
kroppert, hvit 
hunn

Oppdretter: 
Steinar Sætre

Foto: Red. 

Gruppe: 
Fargeduer 

Sachsisk 
Skjolddue, blå 
hunn

Oppdretter: 
Alf Knutsen

Foto: 
Steinar Sætre

Gruppevinnere forts.
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Gruppe: 
Trommeduer

Tysk Dobb. kap-
pet
Trommer, sort 
hunn

Oppdretter: 
Terje Ree

Foto: Red. 

Gruppe: 
Strukturduer 

Gl. Hollandsk
Kapuziner, sort 
hann

Oppdretter: 
Sigurd Haukås

Foto: Red. 

Gruppevinnere forts.
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Gruppe: 
Mefikker

Afrikansk Mefikk, 
hvit hann

Oppdretter: 
Hans Petter
Nernes

Foto: Red. 

Gruppe: 
Utenlandske 
Tomlere

Helmet, gul hunn

Oppdretter: 
Johnny Larsen

Foto: 
Steinar Sætre

Gruppevinnere forts.
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Takker Nor for innbydelsen til å 
dømme arabiske N. dusk- og 
T.D.trommere.
 
Først Arabisk trommedue. Her 
var det stilt 14 stk, alle fra Jan 
Helge Havsø. Best var en hvit ung 
0-1 med 95 p, tett fulgt av en rød 
ung 0-1 på 94p. 
Beste svarte 93p, og beste tjekket 
94p. Her er ønsket bedre utviklet 
vamme/strupesekk i alle farger. 
Også en roligere/ tryggere opp-
førsel i burene.
Arabisk trommedue skal være en 
rolig, vital og trygg due. Markdue-
formet, buet hode, godt utviklet 
vamme, og om mulig vise sine 
trommeferdigheter i buret.
 
Så over til tysk nebbdusk trom-
medue. Her var det 6 stk, også 
disse fra Jan Helge Havsø. 2 stk 
hvite med svak figur, og svake 
sokker.
4 stk svarte, her fant jeg den beste 
med meget god figur, og god 
farge, ung 0-1 på 95p. Med bedre 
trimmede sokker og nebbdusk, 

har denne duen potensiale til å gå 
helt til topps.
Gjennomgående ønske her, er 
bedre trimmede sokker på alle 
sammen.
 
Nå Tysk Dobbelkappet tromme-
due.
7 stk i svart og 3 stk i hvitt, alle fra 
Terje Ree.
Forst de svarte: en super samling 
på følgende poeng: 2x97, 2x96 og 
3x95. Her er både unge og gamle 
topp dyr. Et lite obs er at her må 
vingene ikke bli lengre, heller 
kortere.
 
3 stk hvite, 2 stk 1-0 på 96p og 
1 stk 0-1 på 95p. Alle unge. 
Begge 1-0 med en veldig fin og
fast struktur. Ønsket her er noe 
kortere bein. Generelt inntrykk her 
er en meget god stamme i svart, 
og bra framgang i hvitt
 
 
Hilsen
Sturle Assersen

Dommerberetning Landsutstillingen 
Sola 2014.
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Duenes helse - hvor-
dan påvirke den?

Utdrag av Nils Reither sitt 
foredrag ved LU i Stavanger 

Hvordan påvirker helsen 
duenes liv?
- Antall unger som blir født.
- Antall unger som vokser opp.
- Form, størrelse, farge på duen.
- Tempo og utholdenhet.
- Orientering og intelligens overfor    
  rovfugl.

I korthet: Helsen påvirker så godt 
som alle aspekter av duens liv. 
Dermed også due-holdet i det 
lange løp, og due-holderen sin 
grad av suksess og glede.

Hvordan kan vi påvirke duenes 
helse?
- Fòr og ernæring
- Plass, klima, daglige rutiner.
- Smitte og smittebekjempelse.

Fòret består ikke bare av korn-
blandinger, men også av en 
mengde typer  tilleggsstoffer. Det 
er en mengde tilleggsprodukter 
å få kjøpt og de fleste kan på en 
eller annen måte rettferdiggjøres 
og kan ha en gunstig effekt, NÅR 

DE BRUKES 
RIKTIG...
En del kost-
tilskudd kan 
det ikke doku-
menteres noen 
effekt av og 

nytten er da meget usikker.
De siste årene har jeg jobbet med 
en ekstrakt av rødbeter, Stamox, 
primært forbruk til mennesker.
Hovedeffekten på mennesker er
1. øket energiuttak fra musklene, 
ca 15%. 2. økt utholdenhet ved 
trening og 3. lavere blodtrykk. 

Så, hva gjør Stamox for duene?
For raseduer gjør det trolig lite, 
men for brevduer kan det gjøre 
mye. Dette ekstraktet har en umid-
delbar effekt på musklene og en 
indirekte effekt.
Den umiddelbare effekten er kom-
met i stand ved at mitokondriene 
(cellenes kraftverk) klarer å pro-
dusere opp til 15% mer energi, 
med den samme innputt av sur-
stoff og brennstoff (glukose).
Dette gjør at idrettsutøvere, duer 
inkludert, får 15% mer ut av sur-
stoffet de puster inn og energi-
reservene kroppen har.
I fart er dette målt på syklister. Det 
utgjør ca 45 sekunder på 16 km 
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temporitt. Det er ganske mange 
sykkellengder...
Den andre effekten er langvarig. 
Fordi det er lettere å trene, vil man 
trene mer før man gir seg med øk-
ten. Hvis andre ting er “på plass” 
så vil dette kunne bety bedre 
kondisjon, styrke osv. Men her har 
vi ikke egnet utstyr for testing av 
duene. Men effekten synes lik. 
Svært mange duefolk bevitner at 
duene flyr lengre og høyere, og at 
de tar seg hurtigere inn etter lange 
slipp osv...
Stamox Vet selges nå i Norge, 
UK, Nederland, Tyskland, Austra-
lia, USA, Portugal og sporadisk i 
andre land.
Å bruke Stamox Vet er et typisk 
tiltak som kan løfte duene dine fra 
“bra” til “meget bra”.
Men som med alt annet. Hvis det 
fundamentale ikke er i orden, kan 
ikke Stamox Vet kompensere for 
alt det som ikke er bra.
Det er ikke bare å sette motorer 
på duene - selv om vi gjerne vil 
fremstille det slik...
En annen viktig faktor som kan 
ødelegge for duene og gleden, er 
sykdommer.
Egentlig er det få sykdommer som 
er vanlige.
Disse kan nevnes på en hånd:

- Trichomonas - Salmonella
- Innvollsorm - Chlamydia
- Adenovirus

Sansynligvis i denne rekkefølgen. 
Man kan kanskje legge til Coccidi-
ose, men dette er bare et problem 
i skitne dueslag. Det er derfor mer 
et ”management problem” enn en 
sykdom.
Dessuten har vi paramyxovirus 
som kan dukke opp når som helst, 
men det er tross alt en uvanlig 
sykdom så lenge vi vaksinerer.

Trichomonas, innvollsorm og coc-
cidiose kan du finne ved å lete 
under et mikroskop etter disse 
parasittene, i kroen og  avføringen.
Verre er det med virus og bak-
terier. 
Ellers presiserte N. R. at unger 
ikke skal medisineres. De skal ha 
tid  til å bygge opp et naturlig 
imunforsvar. Mao. skal de “herdes” 
via naturlige “barnesykdommer”...

Redaktørens forkortede versjon av  
Nils Reithers foredrag

Foto: Hentet fra Wikipedia
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En forutsigbar 
leverandør av alt du 

trenger til duene

Midtun Zoo Åsane AS 
55 19 33 78 - Litleåsvegen 49 - 5132 Nyborg 

Midtun Zoo Senter AS 
55 91 30 70 - Midtunheia 20 - 5224 Nesttun 

www.midtunzoo.no

Totalt 4000 m2 med zooprodukter

Du får 4 kg All-In-One 
gratis ved kjøp av min. 
tre sekker duefòr. 
Tilbudet gjelder ut 
mars 2014. 
Dette tilskuddet kan du 
f.eks. også gi til høns 
og tropefugler. 

All-In-One mineral-
fòr er et tilskudd

sammensatt av bl.a. grit, 
rødstein, havre, korall-

alger, hirse, raps, 
maismel og fòrkalk.

Totalt 20 forskjellige
næringsstoffer.

MIDTUN
ZOOSENTER A/S
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Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...

Bedre enn noen behandling er en 
sikker diagnose. Testene brukes av 
due-veterinærer i stadig flere land 
og dueoppdrettere har også fått 
øynene opp for denne muligheten til 
å overvåke duenes helse. 
Det tar bare 10 minutter.

Se på websiden 
www.avianlabs.com eller
www.vetmedlabs.com

Testene kan bestilles hos Reither. DVM@gmail.com. 
  Esker på 5 tester Salmonella kr 600,-. Chlamydia, Adenovirus, 

Giardia og Paramyxovirus, esker med 10 tester kr 800,-

Til europautstilling for Tysk Modeneser, Triganino 
Modeneser, Wiener og Budapester Tomler

20. - 21. Desember 2014

Utstillingen finner sted i messebyen Wels, som er lett tilgjengelig med tog

Invitasjon fra Østerrikets 
Rasedueforbund

Innsettting av dyr onsdag 17.12. Bedømmelse 18. og 19.12
Offisiell åpning 20.12. Åpningstider Lørdag 20.12 kl. 7.00 - 14.00

Søndag 21.12 kl. 8.00 - 14.00
Reservering av hotellplass gjøres i god tid gjennom turistkontoret i Wels.

Kontaktperson i Østerriket er: 
August Heftberger, A-4680 Haaga. H., Grolzham 34,

Tlf.: +43 699 125 460 58, e-mail: a_heftberger@gmx at
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


