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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
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 E-post: shvikse@gmail.com 
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Katalog og utstilling: 
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 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 2 - 2014 
Våren er her og for oss dueavlere så står 
vi nå foran den kjekkeste og viktigste 
perioden. Det er nå vi skal lage alle de 
flotte kandidatene til kommende utstillinger 
og danne basis for de kommende avsldyr.
For å være en god oppdretter av rase-
duer kreves det en god porsjon sans 
for utvelgelse av avlsdyr, en må ha god 
helse i dueflokken og ikke minst haugevis 
av positiv tro på det en holder på med. 
En rasedueoppdretter får gang på gang 
overraskelser og motgang, men går at-
ter igjen på med krummet nakke. Hvor 
mange ganger hører vi ikke at det ble 
en dårlig sesong, men likevel er gløden 
på plass til å starte neste sesong, når så 
langt kommer. Dette kan gjenta seg år 
etter år, men før eller siden så klaffer det. 
En super rasedueoppdretter-egenskap 
som kan misunnes av mange. Dette er en 
egenskap som kan overføres og brukes 
i mange andre tilfeller også. Skulle vi la 
oss påvirke av motgang eller negative 
impulser, så bruk rasedueoppdretter- 
egenskapene, ta en tur i duehuset og dra 
inn den deilige eimen av duene, fokuser 
på kommende muligheter og kjekke op-
plevelser!
Atter igjen vil vi alle ha gleden av å møtes 
på Sola Airport hotel for neste Lands-
utstilling. Det så en tid vanskelig ut, men 
det er bemerkelsesverdig at Haugesund 
og Stavanger tar ansvar og går sammen 
og arrangerer neste LU. Dette er i en ånd 
som vi alle må merke oss. Samarbeid og 
fellesskap er det som vil bære en organi-
sasjon som NRF videre.
Fra Danmark antydes det et mulig 
Skandiaskue 9.-11. januar i Fredericia. 
Her vil det også avholdes europautstilling 
for Danske tomlere og håpet er at vi også 
fra Norge har rasedueoppdrettere som 
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Bidragsytere til denne utgaven
Hans Petter Nernes, Bjørn Carlo Andersen, Svein Harald Vikse 

Jan Heldal, Nils P. Reither, Per G. Nielsen, Arne Sundve, 
Rolf Hansen, Alf B. Knutsen, Johne A. Larsen, Hamidjan Arzumov,

  Paul-G. Scholz

Tekster og bilder til Duevennen

 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.

ønsker å stille duer på denne utstillingen.  
Dette er et fin anledning til å vise våre 
duer i et større utstillingsvindu.
Tilbake til duehuset: For egen del er det 
allerede mange dueunger på gulvet, 
desverre også for mange som er blitt lagt 
kalde i søppelkassen men uansett, det er 

akkurat like kjekt å gå inn i duehuset og la 
seg beruse av all den herlige energi og alt 
det kjekke som skjer og skal skje i dette 
lille duesamfunn.
Ønsker dere alle en riktig flott vår og 
sommer og god avlsesong!
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Dommerkritikk fra 
Landsutstillingen 
2014

Bergens Tomler
Etter noen år ute av manesjen 
som dommer var det utrolig artig 
å få bedømme bergens tomlere 
(BT) igjen. Spenningen var stor 
om kvaliteten vi så noen år tilbake 
innenfor de hvite hadde holdt seg 
og hva med de fargede BT? Totalt 
56 påmeldte duer hvorav kun 7 
var av farget karakter, mer spesi-
fikt sorte. 
Jeg startet bedømmelsen like over 
kl. 08 fredag morgen og konsta-
terte raskt at det var mange gode 
dyr innenfor de hvite, men at det 
var et gjennomgående problem 
med altfor høystilte duer. Etter et 
lite jobbavbrekk var jeg i gang 
med selve bedømmelsen 2 timer 
seinere og konstaterte at flere 
av duene hadde senket seg «en 
etasje» og stillingen bedret seg 
for mange duer gjennom resten 
av bedømmelsen, selvfølgelig til 
gevinst for de som ble bedømt 
sist. Mon tro om det ikke hadde 
vært en fordel med litt mer 
burtrening før man sender duene 
på utstilling, mange duer hadde 

kanskje ikke vært i bur i det hele 
tatt? Når det er sagt så virker det 
som den vannrette stillingen er bra 
etablert hos BT.
Etter lengre kommentarer til stil-
ling kan vi gå over på type og 
figur. De gamle grove typene er så 
å si borte, og bra er det. Man må 
bare passe på at ikke figuren blir 
altfor smal, eller mer korrekt sagt,  
at det er balanse mellom bredde i 
brystet og lengden på duen. Ho-
det er for de fleste duene blitt bra, 
og de gamle flate hodene er stort 
sett borte.
Så over til det mye diskuterte 
punktet på BT nemlig iris, hvit eller 
rød, eller hvor rød iris er OK. Vel, 
med de grove typene forsvant 
også de kritthvite irisene, igjen står 
vi med de fleste dyr med litt vel 
rød eller grå iris. Jeg har bedømt 
tidligere BT i 97p som nok har hatt 
litt bedre iris enn de to duene som 
fikk 97p. denne gangen.
Da er vi over på poeng og opp-
drettere. Magne Sætersdal gikk, 
nok en gang, av med en soleklar 
seier med 97p på både en hvit 
hunn og en hvit hann. Den hvite 
yngre hunnen i 97p var noe av 
den beste typen jeg har sett noen 
gang, men manglet litt i øyet som 
nevnt. 
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Det kanskje mest positive var at 
også andre oppdrettere lå tett på 
disse vinnerduene med 96p. til 
ung hvit hun til Kjell Bognøy og 
96p. til Jan Gunnar Skipstad, også 
det på en yngre hvit hunn.
De sorte BT var av dårligere 
kvalitet enn det vi har sett innenfor 

de fargede tidligere. Nebbfargen 
var også feil eller marginal for de 
fleste.  Noen typer er likevel verdt 
å bygge på videre i avlen.
Takk til arrangøren for et fantastisk 
opplegg for landsutstillingen og 
oppdraget jeg fikk som dommer.

Johne A. Larsen.

Møtet ble ledet av Sigbjørn Johan-
nessen i undertegnedes sykdoms-
fravær.
Han ble også valgt til referent.
Årsberetningen ble lest av Ole 
Gunnar Torp, og ble enstemmig 
godkjent.
Regnskapet lest av Sigbjørn 
Johannessen viste at kassen nå er 
på ca. kr. 10000.
Dommerre til neste sesongs 
utstillinger ble ønsket Ole Gunnar 
Torp og Sigbjørn Johannessen til 
Høstutstillingen og Jan P. Oksnes 
til landsutstillingen 2015.
Schipper hadde fått N.P. standar-
den på Tysk, og skulle nå forsøke 
å få tatt den inn i EU foreningen.
Forslag til nye fargevarianter ble 

utsatt, da vi først skulle se hva det 
ble til med Jordbærfarget innen 
2016.
Det var forslag om junior-
kontingent, og det ble til at juniorer 
inn til de fyller 16 år, skal ha fri 
kontingent.
Et forslag om en ny type premie 
for fremtiden skulle undersøkes.
Det ble gått inn for en glasstype 
med laserbrent motiv av N.P.
Innen avslutningen ble det opplyst 
at Sigbjørn Johannessen nå var 
godkjent som dommer i rasen.
Møtet ble hevet etter 1 time, 
kl. 12.30.
 
For Norsk Petent Klubb  
Bjørn Carlo Andersen. 

Årsmøte i Norsk Petent Klubb 18-1-2014.
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Årsmøte i Ø.R.F.
Møtet ble som vanlig avholdt i 
Rikter Svendsens kantine mandag 
10. mars, og 16 av 22 medlemmer 
var til stede.
Årsberetningen vitnet om stor 
aktivitet det siste året med avhold-
else av en vellykket landsutstilling
første helg i januar 2013. Flere av 
våre dommere var brukt på utstill-
inger i inn og utland, og flere av
våre medlemmer hadde vært 
på slagvandring og utstillinger i 
utlandet.
Det har vært mange forskjellige 
raser i burene i løpet av året, og 
diskusjoner rundt disse har det 
vært.

Økonomien er også sunn og god 
takket være blant annet overskudd 
på rekvisita og fòrsalg.
Populært på møtene har vært 
utloding av en sekk fòr og annet til 
gode for duene.
Valgene gikk meget greit, og 
foreningen har følgende styre 
kommende året:
Leder: Bjørn Carlo Andersen.
Nestleder: Ole Gunnar Torp.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.
Styremedlem: Harry W. Nielsen.
 
For Ø.R.F. 
Bjørn Carlo Andersenm

Duer i bur på mønstring av årets avl.
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SJRF har fått et nytt juniormedlem. 
Mitt barnebarn Remi Husebø på 
10 år har fått 2 par med Norsk Pe-
tent og egne ringer. På bildet står 
han stolt med sin første unge. Det 
flyter jo en hel del dueblod i årene 
hans, hans mor Gry-Anneth hadde 
også duer en tid. NT var hennes 
rase på 90 tallet. Nå blir det spen-
nende å se hva han får frem av 
sine første duer. De parene han 
har fått er bra og forventningene 
blir da også høye. I første omgang 
er det rødt han satser på, men på 

Tidlig krøkes som god oppdretter skal bli.

slaget her er det nå en del farger 
å velge i, så kanskje det blir noe 
tillegg etter hvert. 
Det var flott å se utrykket hans når 
han selv fikk ringe sin første unge, 
noe han tok på strak arm.
 
Da er det bare å ønske Remi lykke 
til som oppdretter og fremtidig ut-
stiller av Norsk Petent i årene som 
kommer.
 
Hilsen en stolt morfar:
Rolf Hansen
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Duer som burfugler

Diamantdue

Længde 17,5 
cm. Ruge-
periode 13 
dage. Flyve-
færdige 13 
dage. Kuld-
størrelse 2 æg. 

Diamantduen er grålig med 
fine hvide pletter over vingerne. 
Vingerne har en brunere kulør end 
resten af kroppen. Der er et tyde-
ligt område med rød hud omkring 
øjnene, som bliver mere fremtræ-
dende hos hannen i starten af 
ynglesæsonen.

Ungfuglende er mere afdæm-
pede i farven end voksne fugle 
med spraglede vingetegninger og 
den nøgne hud omkring øjnene 
er ikke så påfaldende. Det kan 
være muligt at genkende en ung 
han, inden den skifter fjerdragt, 
hvis han begynder at spille op til 
hunnerne på sin karakteristiske 
måde. Kurtiseringen foregår ofte 
på jorden, hvor hannen bukker for 
hunnen og spreder sine halefjer 
ud foran hende.

Et par skal havde en redeskål 
til kanariefugle som underlag til 
deres rede, som vil blive konstru-
eret ved hjælp af  stykker af mos, 
små kviste, fjer og andet materi-
ale som de samler rundt omkring 
i volieren. Selv om denne due 
yngler det meste af året, er det at 
foretrække at begrænse parrets 
yngleaktivitet til sommerperioden, 
når der er større chance for suc-
ces. Hunnen lægger to hvide æg, 
som klækker efter 13 dage. 
Ungerne udvikler sig hurtigt og er 
flyvefærdige efter en tilsvarende 
periode, hvor de ofte forlader 
reden, inden de er helt i stand 
til at flyve. Dette skal man dog 
ikke bekymre sig om, så længr 
de unge duer har mulighed for 
at søge i ly, for hannen vil forsat 
passe dem, og snart vil de kunne 
flyve op og sidde på grenene.

Diamantduen holdes best som 
et enkelt par og ikke i små grup-
per. Der kan opstå slagsmål 
mellem hannerne, og yngleresul-
taterne vil formentlig blive mindre 
tilfredsstillende. Der findes et vok-
sende antal af farvevarianter. Den 
første var den sølvfarvede, andre 
varianter omfatter cremefarvet, 
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lysebrun, kastanierød og gråblå. 
Der er udviklet brogede typer og 
vingetegninger med tværbånd.

Dimantduen er nem at fodre. En 
blanding af hirsesorter er den 
ideelle kost, suppleret med andre 
små frøtyper. Den spiser desuden 
grøntfoder såsom hakket fugle-
græs. Der skal gives blødfoder i 
yngle og fældningaperioden.

Zebraduen (G, striata), der er lidt 
større og ikke holdes så ofte som 
diamantduen, optræder i et stort 
område fra Indien østpå gennem 
Asien og ned til Australien. Den 
varierer lidt i  udsendet som en 
konsekvens af sin kæmpemæs-
sige udbredelse, men generelt 
er hunnen altid mere afdæmpet i 
farven end hannen. Den har brug 
for en tilsvarende pasning.

Latterdue

betegnelse på domestisert form av 
saheldue, Streptopelia roseogri-
sea, fugleart i duefamilien. 
Latterdue er også kjent under det 
vitenskap-elige navnet S. risoria. 
Liten og lys due fra tørrmarksbeltet 
like sør for Sahara, Afrikas Horn og 
det sørvestlige Arabia, ligner på 
tyrkerdue. Latterdue har vært mye 
brukt i ulike laboratoriestudier og 
er populære blant tryllekunstnere. 
Rømte fugler blir iblant påtruffet i 
Norge.

Hentet fra Wikipedia, Red.

Innavl
Innavl er avvik fra tilfeldig parring i 
populasjoner. Det vil si parring mel-
lom beslektede individer som har 
alleler som er identiske ved ned-
arving (‘identical by descent’). 
Hermafrodittiske individer har 
mulighet for den ultimate formen 
for innavl: sjølbefruktning. Innavl 
gir avkom med redusert genetisk 

variasjon og økt homozygositet
hos populasjonens individer. 
Dødelige eller skadelige alleler vil i 
økt grad forekomme i 
homozygot form som resultat av 
innavl. Dette vil generelt gi popu-
lasjonen redusert fitness og altså 
avkom med redusert overlevelse 
og/eller vigør – innavlsdepresjon.
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Endel sykdommer overføres reces-
sivt, det vil si at ett slikt allel ikke 
gir sykdom før det samme allelet 
er tilstede på begge kromosomer i 
individet, det vil si at allelet arves fra 
begge foreldrene. Slike sykdoms-
framkallende alleler er ofte defekte, 
dvs. at mutasjoner gjør at allelet 
ikke lenger koder for et funksjonelt 
protein.
En populasjons sunnhet betegnes 
ofte ut i fra heterozygositet. En popu-
lasjon som er sterkt preget av innavl, 
dvs. at populasjonens fitness er re-
dusert i forhold til en populasjon der 
innavlsnivået er lavere, er rammet 
av innavlsdepresjon. I avlssammen-
heng kan tiltak mot innavlsdepresjon 
være å innføre nye individer med 
annen genetisk sammensetning fra 
fjerntliggende områder. Et eksempel 
på en art som er utsatt for innavls-
depresjon på grunn av liten bestand 
er den norske fjellreven.

Innavlsdepresjon
Innavlsdepresjon er redusert fitness 
i en populasjon som følge av paring 
mellom beslekta individer (innavl). 
Ordet depresjon brukes her i sin 
opprinnelige betydning, dvs. for-
senkning eller lavere enn. Årsaken 
til den reduserte fitnessen er at økt 
innavl gir redusert heterozygositet. 
Redusert homozygositet kan føre til 
redusert fitness på to måter: ekspo-
nering av doble recessiver eller tap 
av heterozygot-fordel, dvs. de tilfel-
lene der heterozygoten har høyere 

fitness enn begge homozygotene.
De flest populasjoner har noen grad 
av innavlsdepresjon, fordi det i alle 
populasjoner finnes mutasjoner som 
har skadelig effekt. Hos hermafrodit-
ter finnes muligheten for den mest 
ekstreme formen for innavl, sjølbe-
fruktning og innavlsdepresjon kan 
derfor være spesielt viktig hos slike 
arter, som f.eks. blomsterplanter. Det 
er imidlertid ikke slik at graden av 
innavlsdepresjon følger direkte av 
populasjonens innavlsnivå, effekten 
av innavl er underlagt evolusjon. 
F.eks. kan effekten av innavls-
depresjon avta gjennom sterk innavl 
hvis de skadelige allelene fjernes 
fordi de uttrykkes i flere avkom. Slik 
“purging” kan føre til økt gjennom-
snittlig fitness i populasjonen.

Mutasjon 
Mutasjon erçomosom under en 
celledeling. Det var den nederland-
ske biologen, genetikeren og bot-
anikeren Hugo de Vries (1848–1935) 
som innførte begrepet mutasjon i 
1901.
Selv om cellene kopierer DNA-mole-
kylene med stor nøyaktighet, skjer 
det noen ganger en feil. Da kan rek-
kefølge av baser i genet bli foran-
dret, og vi har fått en mutasjon. Hvis 
mutasjoner skjer under dannelsen 
av en kjønnscelle, vil den bli overført 
til de neste generasjonene. Noen feil 
skjer under replikasjonen, mens 
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andre kan skyldes omgivelsesfak-
torer, f.eks. biotopmessige endringer 
eller andre ytre påvirkningsfatorer. Vi 
kan si at vi har to typer mutasjoner: 
Bortfall av en base på DNA-tråden 
under kopiering, som kan føre til at 
genet koder for et annet protein det 
vil si genmutasjon Kromosomfeil, 
eksempelvis Downs syndrom, XXY-
syndrom, Trisomi.
I sekvenssammenstilling tilsvarer en 
mutasjon til en substitusjon (utbyt-
ting) av en base med en annen. 
Dette kalles også enkeltbasepoly-
morfi.
Genetiske skader er feil på arvean-
leggene (genene) som har oppstått 
i kjønnscellene (testiklene eller 
eggstokkene) og som overføres til 
avkommet ved formering. Siden 

Fargemutasjoner hos halsbånd-
parakitter oppstår ved feil i 
kopieringen av arveanlegg i celle-
delingen. Individer med slike 
tilfeldige fargevariasjoner er siden 
avlet på for å lage burfugler i ulike 
farger.

avkommet blir unnfanget med de 
skadede arveanleggene, vil alle 
cellene i kroppen være skadet. 
Genetiske skader kan oppstå som 
følge av radioaktiv stråling, røntgen-
stråling eller påvirkning fra skadelige 
kjemikalier.
I medisin brukes mutasjon ofte 
om forandringer som gir sykdom. 
Men en mutasjon trenger ikke være 
skadelig eller gi sykdom.

Hentet fra Wikipedia. Red.

Goura 
er en slekt duer som består av 
tre arter, og er de største nålev-
ende fuglene i duefamilien.
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Hei! Denne dua fant jeg utenfor job-
ben for to uker siden. Tydelig vant 
til folk, men kald og forkommen. Tok 
henne med hjem og nå er hun tipp 
topp. Bor i hønsehuset med egen 
hylle høyere oppe. 
Hva slags due er dette?

Hilsen Silje Dahlen

SETT & HØRT

Til Landsutstillingen i Stavanger 
forærte Rolf Helgesen (RFB) 8 Fri-
sérduer. Han ville at inntekten fra 
salget skulle inngå i utstillingens 
budsjett.
På bildet en rødvinget som fikk 97 
poeng i Leipzig under VDT-
utstillingen i desember.

Foto: JanH

Pigeon Tracker
På LU var det en stand hvor Rune 
Berg redegjorde for en ny og 
spennende konkuranseform.
Enkelt forklart påføres brevduene 

en sender/mottak-
er-enhet på foten, 
sammen med 
chipsringen, (eller 
limt på ryggen). 
Dette muliggjør at 
du, under slippet, 

kan følge duen på et kart , f.eks. 
via mobilen, eller for den del på 
PC-en. Når duen passerer en 
opptrukket linje på kartet, leser du 
av tiden. Umiddelbart vet du da 
om du har vunnet og hva premien 
består i.
www.pigeontracker.com

Redaktørens forenklede versjon
Foto: Red.
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Jan Heldal sine tyske “ammeduer” er nå frittflyvende hjemme hos datteren 
Therese på Bømlo. Duene er tamme  og her følger de Therese når hun er 
på tur på et hestebeite.     

Foto: JanH 
 

NATURAL
I foajeen foran LU sine utstillings-
lokaler hadde diverse firmaer, også 
danske, rigget opp stands med fòr og 
diverse produkter. 
I samtale med Peter Olesen, direktør 
for Natural Brande A/S, fikk vi en inn-
føring i hva som gjør en fòrblanding 
høyverdig. Foran et anselig antall fòr-

prøver rede-
gjorde han for 
følgende: 

- En god       
  blanding    
  skal ha  en    

  spireevne på min. 85%...
- Fòr som ikke kan spire er 
  verdiløst...
- Duer med unger søker etter de  
  proteingivende delene i fòret...
  De unngår mais og bygg som bare    
  inneholder 10% protein...
- Knuste produkter kan ikke spire  
  og er derfor tomme for kalorier...

Duefòret kan du teste ved å legge en 
prøve til spiring.
Til sammenligning kan du f.eks. teste 
hundefòr. Jo mindre lort, jo bedre fòr...

Tekst og foto: Red.
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Ny webside
Nå har vi oppe en nettside 
www.duehobby som er ment som 
er rekrutteringsside for nybegyn-
nere eller andre som kan være 
interessert, men trenger ymse info 
for å komme igang med duer.

Vi tar imot tips!

Nils Petter Reither, DVM
Tel 975 85 644

Ekstremavl 
er avl på ekstreme egenskaper, i den 
hensikt å forsterke bestemte fysio-
logiske eller psykologiske uttrykk 
(effekter) hos bestemte individer eller 
grupper (raser, varianter m.m.) av 
individer. 
Ekstremavl kan derfor sies å være 
et resultat av menneskelige ønsker 
uten andre praktiske formål enn det 
visuelle.

Eksempler på ekstremavl 
Eksempler på fysiologisk ekstremavl 
er avl på individer med spesielt stor 
pelsprakt, korte ben, lang rygg, store 
ører, kort snuteparti m.v. Eksempler 
på psykologisk ekstremavl er avl 
på individer med høy aggresjon, 
manglende bitehemninger eller liten 
toleranse for andre dyr m.v. 
Ekstremavl foregår innen all avl, men 
kommer spesielt til uttrykk der eksteri-

øret har stor betydning.
Hunderaser som dagens vestlige 
afghansk mynde, blodhund, shar pei, 
engelsk bulldog, fransk bulldog, 
boxer, og mops m.fl. er produkter av 
den holdningsendringen som fant 
sted på slutten av 1800-tallet. Folk 
ønsket stadig mer ekstreme hun-
der (designerhunder). For å opp-
nå dette ble det avlet på bestemte 
eksteriørmessige og anatomiske 
egenskaper. Likevel kan man ikke 
kalle det ekstremavl. Det blir det først 
når de arvemessige egenskapene 
fører til manglende funksjonalitet hos 
individene.
Ekstremavl har ført til at enkelte 
hunderaser eller individer ikke lenger 
kan føde sitt eget avkom uten gjen-
nom keisersnitt. Noen har også store 
problemer med å puste og spise 
normalt. Andre tåler dårlig varme og 
kulde, og kan nesten ikke bevege seg 
uten å få åndenød og hjertestans. 
Andre igjen plages med ekstrem og 
upraktisk hårvekst, ører som subber 
bakken og tiltrekker seg smuss og 
skitt. Noen har fått rygger som er så 
lange at de lett får prolaps, bein som 
er så korte at de intime kroppsdelene 
er svært utsatt for skader, hudfolder 
som samler skitt og smuss og danner 
grobunn for kronisk eksem, øyne som 
nesten faller ut av øyenhulen eller 
nedre øyelokk som blottlegger deler 
av øyeeplet og forårsaker kroniske 
betennelser. Noen har også kjever 
som er så korte at det ikke lenger er 
plass for alle de 42 tennene hunder 
skal ha.
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Om man ser på gamle bilder av disse 
rasene, finner man raskt ut at de ikke 
så slik ut fra begynnelsen av. Verken 
pekingeser eller boxer hadde så kort 
snuteparti som de har i dag, 
Afghaneren hadde langt mindre 
hårpryd, de intime delene på basset-
hannen og ørene på cocker spaniel 
subbet ikke bakken, schäferhunden 
hadde sunnere vinkler i bakbeina 
og shar pei hadde ikke så mange 
hudfolder.
Man kan altså slå fast at rase-
standardene som de nasjonale 
kennelklubbene er satt til å passe på, 
i mange tilfeller ikke fungerer etter 
hensikten. Til nå har disse klubbene 
valgt å «justere» standardene i takt 
med utviklingen, eksmpelvis er det 
en utseendemessig forskjell mellom 
labrador retriver avlet for jakt og for ut-
stilling. Dette gjelder også for schäfer-
hund, der det kan være tildels store 
utseende og gemyttmessig forskjeller 
mellom brukslinjer og showlinjer...

Hentet fra Wikipedia av red.

Det bør være en selvfølge at de som 
har ansvaret for å utarbeide 
standarder for utstillings/designdyr 
har noen klare regler som må følges. 
De må ta hensyn til rasens helse/
livskvalitet. Det går bl.a. på evnen til å 
oppfostre eget avkom, bevegelighet 
og å unngå hemmende vekst av ull/
hår/fjær osv... 
Det er her, som ellers, lov til å bruke 
sunt folkevekt...

Det må være viktigere at duene er 
vitale, livsfriske og forplantningsdyk-
tige framfor eksteriør. 
Jeg (Arne S.) har fått kjeft fordi jeg 
slaktet gode utstillingsdyr, selv når 
jeg påpekte at vitaliteten ikke var god 
nok.
Ellers kjenner vi til indianerunger som 
ikke klarer å løfte hodet fordi det er for 
tungt...
Dyrevernorganisasjoner i England har 
påpekt at Engelsk Trommer har for 
store sokker og for stor rosett på 
hodet, og at dette hemmer duen 
svært mye. Ellers har jeg hatt Long 
Faced Tomlere som var “fòrblinde”, 
dvs at de hadde vanskelig for å spise. 
De fikk heller ikke duemelk. 
Det samme hadde jeg med Hamburg-
er Schimmel, ingen duemelk. Disse 
tålte heller ikke kuldegrader og de 
greide rett og slett ikke å spise nok. 
Jeg måtte ta dem inn i kjelleren for å 
holde liv i dem. Men disse rasene var 
ikke lenge hos meg... 

Heldigvis er der tegn i tiden som tyder 
på at vanlige forbrukere nå er mer 
oppmerksomme på hvordan 
produksjonsdyrene våre har det. 
Norge er en versting når det gjelder 
kyllinger, ikke minst pga avstander til 
slakteriene og dermed lange trans-
porter. Titusener av produksjonsdyr 
lever under kritikkverdige forhold også 
her i landet, med begrenset bevege-
lighet og forhold som gjør at de aldri 
får se dagslys og sol...

Tekst: Arne Sundve og Red.
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Nok en gang på besøk hos Hamidjan
Foto: Per G. Nielsen. Tekst: Red.

I DV nr. 1-2013 hadde vi en reportasje om Uzbekiske Tomlere og Bakinere hos 
Hamidjan Arzumov som bor på Manger i Radøy Kommune nord for Bergen.
Da var dueanlegget hans ikke helt ferdig bygget, men nå har vi på ny besøkt 
Hamidjan og besiktiget et ferdig anlegg.

Hamidjan er en 
beskjeden kar som 
likevel stolt viser 
frem det ferdige
dueanlegget

Fra utsiden ser vi 
her en gedigen 
voliere (ca 6m høy) 
med god plass til 
de usbekiske 
tomlerne. Bakinerne 
har han i et utbygg 
til garasjen.
På hver side av en 
midtgang har han 
to like avdelinger , 
hver med 20 store 
rederom, fire i 
høyden..
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Et typisk par med 
Uzbekiske Tomlere.
Dette er en flyge-
duevariant. 
Med målrettet avls-
arbeide skal det gå 
greit å justere avlen 
i henhold til den 
standarden som 
foreligger ...

Flyveduevarianten 
av de Uzbekiske 
Tomlere er en 
spesiell og trivelig
luftakrobat. Den
finnes i mange 
forskjellige farger 
og de fleste har 
nebbdusk og krone
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Her en grei plass 
for lagring av 
diverse remedier til 
duene
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Ved rengjøring av 
rederommene løftes 
underliggende 
redeforsats opp 
(er hengslet i 
overkant), hvorpå 
sittebrettet legger 
seg over tilsvarende 
sittebrett på rede-
forsatsen over. 
Dette holder for-
satsen oppe når 
rengjøring pågår.
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Hamidjan følger med når foreldrene går av ungene. Da starter hånd-
matingen i et oppvarmet kjellerrom.15 unger var på plass i kjelleren når 
dette bildet ble tatt. Han kjøper en sekk med Oppdrett Lett fra Felles-
kjøpet, blander det med litt lunkent vann og venter til det blir grøt av 
blandingen. Så tar han en 50 mg sprøyte og sprøyter grøten ned i halsen 
på dueungene. På denne måten reddes mange tidligunger. Hamidjan 
fortsetter med dette gjennom hele sesongen. 
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Vi som har drevet med duer i mange 
år, følger i grunn de samme rutiner år 
etter år med hensyn til avl.
Færre og færre blir de som avler kort-
nebbete duer som er avhengige av 
ammeduer, eller oppdretters hjelp.
Dette er krevende og skuffelsene er 
mange.
En, som dog på ingen måte er “nybe-
gynner i faget” er Afrikaner-Tobben, 
som stadig utvikler sitt dueoppdrett.
Med god hjelp av unge Jan Oksnes, 
har han skaffet seg topp Afrikanere 
med avstamning fra Danmark, Eng-
land og Tyskland og går nå nye veier 
for å få maksimalt antall og gode 
unger av sine Afrikanere, som jo ikke 
har nebb, men “munn”.
Han er velkjent for sin dyktighet med å 
håndfore kortnebbete unger fra de er 
ganske små fram til de selv kan innta 
føde. Ulike raseduer og brevduer har 

vært utprøvd, men han har nå endt 
opp med å ta hele jobben selv- også 
rugingen...
I stuen surrer en automatisk ruge-
maskin forsynt med oppsamlede egg. 
Når eggene så er klekket, legges 
ungene under varmelampe, for så å 
bli matet med sprøyte. Han anvender 
Versela Laga “Nutri Bird A19” utblan-
det med vann. Denne grøten anven-
des ca. 14 dager for så å supplere 
med oppbløtede erter og ordinært for 
gjennom et blåserør.
Ungene så veldig sunne og livs-
kraftige ut og var påfallende aktive.
Hemmeligheten her er at de ikke får 
for mye mat om gangen, de skal alltid 
være sultne og krevende. Dette ble 
presisert, da undertegnede reagerte, 
han syntes de fikk for lite mat.
Når man så ser inn i det velorgani-
serte slaget med supre Afrikanere i 
fargene skimlet, sort, hvitt, rødt, gult 
og blått, ja, så må man ha lov til å 
glede seg til kommende utstillinger og 
se hva denne oppdretter klarer å drive 
det til.
Alt skulle ligge vel til rette...

Tekst: Alf B. Knutsen
Foto: Red.

“MODERNE DUEOPPDRETT” 
hos Torbjørn Larsen.

“Tobben” 
har et 
skarpt øye 
for eksteriør 
og detaljer
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Utstilling på Stend  
Foto: Jan H. og red. (under). Tekst: Red. 

Rasedueforeningen Bergen var med på Fjørfe- og smådyrutstilling som 
fant sted i ridehallen på Stend Landbruksskole 28. - 30. mars. Her ser vi 
Torbjørn Larsen “Tobben” og Geir Grøtte som vurderer Afrikanere. 
Jan Bødtker “Jannis” fungererer her som en passiv forståsegpåer...
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Fra muséet i Blomsterdalen
Tekst: Alf B. Knutsen. Fotos: Per G. Nielsen og Red.

Et, for meg, nostalgisk og historisk dokument på “Universitetet i Bergen” sitt brevpapir.
Skrivet er datert 1957 og forteller om tre kamerater som får skriftlig tillatelse til å sette opp 
“duekleive” på Universitetets eiendom i nærheten av der undertegnede er oppvokst.
I dag er Universitetets Realfagbygg bygget på tomten.
Jeg var den gang 11 år og hadde allerede i flere år hatt duer på Nattland, ca 12 kilometer fra 
mitt hjem. 2 ganger daglig syklet jeg av sted for å stelle duene, det ble dog slitsomt for en 
9 -10 åring.
I venstre hjørne et bilde av mine første raseduer, et par gazzi Modenesere, legg merke til 
loddstillingen og tegningen. Skulle, kan hende, satset videre her... Videre et par brevduer.
Så følger, en del år senere, en duevenn og undertegnede på duetur til Danmark, så følger en 
stolt dueeier med sin første vinnende Komorner.
Nostalgi-hele livet har vært preget av duer...
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I min samling finnes en mengde duefigurer, mer eller mindre naturtro. Noen er så vakre og 
“naturtro”, at de kan anvendes nærmest som standardbilder, som her bilde1 og 4.
Bilde 2 og 3 viser duefigurer i hollandsk Jema porselen. Veldig populære på 50 - 60 tallet.
Bilde 5 viser en duefigur som opprinnelig kommer fra Panama. Et helt yrkesliv har denne 
figuren stått i en lugar. Da“sjømannen”skulle flytte i en mindre leilighet, ble den reddet av 
Rolf Henning Hegland, som tok den med til min samling. Man må alltid være på vakt og 
tenke duer....

1

2

3

4

5
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Her vises 6 ulike danske medaljer.
De to til høyre øverst er eldre danske medaljer, øverst fra PD, Provins-Dueavlsforeningen, 
stiftet1907, som senere ble slått inn i de Danske Rasedueforeninger. Videre følger en Ærespris 
undertegnede vant i Odense i 1988. Nede til høyre en dansk gullmedalje. 
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Medaljen i midten oppe er en Brevduemedalje, Kristiania Østre Dueforening, vunnet i 1905, 
ikke av undertegnede. Så følger en flott norsk gullmedalje, dessverre opphørte disse for 
noen år tilbake. Min samling omfatter også en mengde duepins fra inn-og utland. Enhver 
klubb med respekt for seg selv, har en vakker, iøyenfallende nål, også et artig samleobjekt.
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For lenge, lenge  siden...

Påskehilsen fra Tyskland

En illustrasjon fra London News fra  23.01.1864 - hentet fra Wikipedia. Red.

Tar her med en trivelig påskehilsen jeg fikk fra Rainer Dammers, leder for
foreningen for Gml. Orientalsk Mefikk, nyopprettet i Leipzig 2012. Red



29Duevennen  2 - 2014

 

Danmarks Racedueforeninger 

inviterer til 

Skandiaskue 

Messe C, Fredericia, Danmark 

9.-11. januar 2015 

 

DRF inviterer hermed alle medlemmer af NRF og SDF til Skandiaskue i Fredericia, DK 

Samtidig afholder Spcialklubben for Danske Duer 100-års international jubilæumsudstilling, med 
deltagelse fra bla. Tyskland og Holland. 

Vi glæder os til at se vore nordiske naboer til et par hyggelige dage i Fredericia 

Nærmere detaljer omkring anmeldelse, præmieprogram, udstillingsreglement mv. følger i 
oktober 2014. 

Nærmer henvendelse kan rettes til DRF’s bestyrelse se www.raceduen.dk for kontaktinfo. 

 

Danmarks Racedueforeninger
inviterer til Skandiaskue

Messe C, Fredericia, Danmark
9.-11. januar 2015

DRF inviterer hermed alle medlemmer af NRF og SDF 

til Skandiaskue i Fredericia, DK

Samtidig afholder Spcialklubben for Danske Duer 

100-års international jubilæumsudstilling, med 

deltagelse fra bla. Tyskland og Holland.

Vi glæder os til at se vore nordiske naboer til et par 

hyggelige dage i Fredericia

Nærmere detaljer omkring anmeldelse, præmieprogram, 

udstillingsreglement mv. følger i oktober 2014.

Nærmer henvendelse kan rettes til DRF’s bestyrelse se 

www.raceduen.dk for kontaktinfo.
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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

Succes-corn 
har alt duene ikke får i 
vanlige kornblandinger.
3 kg
Vanlig pris kr 135,-
Medlemspris kr 115,-

Succes-corn 
Proteinpellets som sikrer 

kraftige dueunger med 
gode fjær, muskler og 

god bensubstans.
Supert til å blande i fòret.

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Vi sørger bl. a. for at fòret blir lagret 
på en forsvarlig måte...
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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,-

RINGFORVALTEREN INFORMERER
Etterspørselen etter ringer var nå i januar større enn på flere år.
Dette resulterte i at forbundet gikk tomme for enkelte størrelser.
Vi har fått etterbestilt ringer, og har nå alle størrelser tilgjengelig. 

Ringene i størrelse 7-8 og 9 er merket med DR.
 Etterbestillinger blir belastet med kr 50.- pr. sending til porto.

 
Bestillinger mottas helst pr. mail - shvikse@gmail.com

 Har fått ny postadresse, og den er som følger;
Postboks 7, 4239 Sand

NRF
Svein Harald Vikse
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


