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Godt nyttår!

På representantskapsmøtet i 2008 ble 
det bestemt at valgperioden for valgte 
skal være to år. Neste ordinære repre-
sentantskapsmøte blir nå i 2010.

I det mellomliggende år skal styret 
lage budsjett for dette driftsår. 2009 
blir det første år hvor styret lager et 
budsjett som ikke skal godkjennes på 
et representanskapsmøte.

Til årets busjett har styret lagt en del 
forutsetninger. Kontigenten for 2009 
skal ikke økes, men beholdes som i 
2008. Vi skal ikke bruke av oppspart 
kapital og budsjett skal gå minimum 
i 0.

Pengene fra fellesskapet går tilbake 
til fellesskapet. Unntak er for de tre 
norske raser. Det er et felles an-
svar å ta vare på disse rasene. Til 
spesialklubbene for Norsk Tomler, 
Bergens Tomler og Norsk Petent er 
der budsjettert med dekning til admi-
nistrative kostnader. Med det er der 
også et avsvar at spesialklubbene ar-
beider med å utvikle rasene. Videre 
skal penger budsjettert til et formål 
gå til dette formål.

Styret er bedt om i 2009 å ha et Avls-
forum. Der er budsettert med det i 
budsjettet.

Jeg ønsker alle lykke til videre!
Johan Ebeltoft
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Dommerkritikker fra Høstutstillingen i Arendal 
22. og 23. november 2008

Duer som fikk 97 poeng på høstutstillingen i Arendal.

Norsk Tomler ,hvit                 Kat. nr 4 eier:  Svein Harald Vikse  HRF
Tysk Modeneser,schietty, sort Kat. nr 180 eier: Odd Helge Vågen   HRF
Hollandsk Ballong, hvit Kat. nr  198 eier:  Steinar Sætre       BPDF
Dansk Svaber, blå Kat. nr  210 eier:  Rolf W. Tollaksen    HRF
Antwerpen Smerle, sort Kat.  nr  283 eier:  Yngvar Haugsnes   HRF
Helmet,rød Kat.  nr  386 eier:  Johnny Larsen         BPDF

Bjørn Carlo Andersen
Først vil jeg igjen få gratulere A.A.R.F. 
med nok et vellykket arrangement, samt 
takke alle duevenner for nok en hyggelig 
helg.
Så litt om duene jeg dømte. Og her 
startet det med Sort Norsk Tomler.
Disse var for noen år siden litt i bakevja  
i forhold til de andre fargene. Nå er de 
faktisk snart den jevneste varianten hva 
kvalitet angår. Borte er de mørke nebb, 
bare noen få med litt korn på overnebb, 
fargen begynner å bli meget god på de 
fleste, og de øvrige punkter som figur, 
hode, nebb, krone, øyne og øyenringer 
er nå helt på topp på de fleste. Jevn over 
er det nå flere meget gode dyr. Best 
denne gang var en ung han i bur nr.7 
som fikk 96 og sertifikat, en liten forskjell 
på stillingen på rosettene gjorde at den 
ikke fikk 97. En ung og 2 eldre hanner fikk 
95, og det fine er at det er ikke bare en 
oppdretter som har gode dyr. 2 dyr stod 
med nærmest blå–sort farge, og disse lå 
dermed litt etter de andre i poeng, men 
mye godt også i disse dyr.
De røde har gått en del tilbake i det 
siste, i hvert fall var ikke de utstilte 

Luchs, blå hvitslagfj. med hvite bånd 1.0. 
Eier: Svein Bohnhorst
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Norsk Tomler, gul, 1.0. Eier: Tor Mæland
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duer mye å rope hurra for. Kun bur nr. 
22 oppnådde 95, dette var en ung han. 
Dyrene begynner å bli for spinkle både 
i hode, nebb og i figur, samt at fargen 
på flere ikke holder mål lenger verken 
på figuren eller når det gjelder friskheten 
på øyenringene. Noen har også begynt 
å få lavt ansatte kroner og ditto tverrskill 
i nakken. Se opp for dette!
Blant de gule var det også kun en som 
fikk 95, bur nr. 30 en eldre han. For øvrig 
er det det samme som gjelder for denne 
fargen som for de røde. De samme 
manglene går igjen her som nevnt på 
de røde, så vær oppmerksom på dette i 
videre avl for begge varianter sin del.
I Lahore var det ikke så mange dyr som 
det har vært tidligere, da de sølvfargede 
nå ser ut til å forsvinne. De sorte hadde 
en fremragende ung han i bur nr. 125 på 
96 og sertifikat. Litt mer fylde i figuren 
når den får vokst seg til, og den kan nå 
enda et hakk. De andre sorte var også 
meget gode, spesielt en ung hun som 
hadde overskudd med farge i brystet, 
var en meget tiltalende due selv om den 
kun fikk 94. En blå med bånd, en meget 
sjelden og vanskelig variant fikk 94,litt 
lavere stilling på denne, og den kunne 
nådd enda høyere.
Show Racer hadde en meget god type 
i bur nr. 130, 96 og sertifikat, en liten 
”utvokst” på overnebbet gjorde at den 
ikke nådde enda høyere. Prima due på 
alle punkter for øvrig, og meget stram og 
fin i det hele når det gjaldt figuren.
Tyske Skjønnhetsbrevduer i mørke og 
røde hadde ikke noen toppdyr i flokken. 
Den beste typen var faktisk en rød som 
ennå ikke var helt ferdigfelt i halsen. 
Flere stod med mangler både i hale 
og slagfjær grunnet fellingen, og kan 
selvsagt bli bedre til neste korsvei, men 
pass også på hode-nebbform, litt mye 
innknepning hos noen. Og stillingen på 

figuren, noen var for loddrette i stillingen. 
Best var bur nr. 136 på 94, dette var en 
eldre rød han. Fargene på de fleste 
kunne også vært klarere.
Luchsduene hadde 2 divisjoner, de blå 
hvitslagfjærede med duer helt i topp, og 
de gule hvitbåndede som ikke var mye å 
rope hurra for. De blå var en meget god 
samling, hvor en eldre hun i burnr.145 
fikk 96og sertifikat, en meget god due på 
alle punkter. Bare litt mørkere brystfarge 
kunne vært ønsket,, men det gikk igjen 
på flere av de andre dyrene også, men 
meget gode figurer og farge for øvrig på 
de fleste. De gule var for svake i figur, 
men også grunnfargen bør være bedre.
Til sist dømte jeg Carrier som også hadde 
også en toppdue på 96 og sertifikat. Bur 
nr. 152, en eldre han var dette. Det var for 
øvrig en meget god samling, bare 1 trakk 
litt ned da det mankerte undervorter. For 
øvrig hadde de god strekk i ben og figur 
for øvrig, og tiltalende utstyr hva vortene 
angår.
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Tysk Skjønnhetsbrevdue, Rød 1.0. 
Eier: Lars Falkeid.
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Bergenstomler
Fargene hvitt, rødt og gult var utstilt 
denne gangen. Som vanlig er langt de 
fleste innenfor hvitt og det er her de 
beste typene er. De fargede mangler 
fremdeles en del på å være topp dyr, 
spesielt mangler de den lave og typiske 
bergenstomler stillingen. En enkelt 
rød fra Jan Bødtker var av akseptabel 
kvalitet og fikk 95p. 

Innenfor de hvite var der ingen klar 
vinner. En rekke duer var hakket under 
gullkvalitet. Den beste typen hadde 
kanskje en eldre hunn fra Jan Heldal. 
Denne ble imidlertid trukket for hale og 
vingeføringen. Flere av duen skjemmes 
av løse haler også kalt etasje hale, og 
det blir en nyanse sak hvor hardt man 
vil slå ned på dette. En yngre hann fra 
Harald Setesdal var svært lovende og 
ble vinner med 96p. Dessverre manglet 
den litt i iris, spesielt de ene øyet. Samme 
oppdretter hadde også en hunn på 95p 
som fikk andreplassen. Denne hadde 
samme type og den riktige stillingen. 

Denne gangen manglet fullstendig 
de grove typene. Oppdretteren skal 
imidlertid passe på at figuren ikke blir 
for klein med manglende fylde i brystet. 
Jevnt over synes jeg kvaliteten og 
toppdyrene har vært bedre tidligere så 
her er det bare å jobbe videre.

Pustere
Hollandsk ballong var stilt i hvitt, sort 
og blått. En eldre hvit hann fra Steinar 
Sætre visste seg fra sin beste side og 
ble belønnet med 97p. En yngre sort 
hunn var kanskje like god, men den 
ville ikke vise hele potensialet under 

bedømmelsen og stoppet derfor på 96p. 
Det kniper en del med halslengde på 
en del dyr, men materialet skulle være 
tilstede for å produsere mange gode duer 
fremover. Det er litt synd at det er så få 
oppdrettere og duer i denne rasen som i 
sin storhetstid kunne samle opp mot 50 
dyr til utstillingene. På mange måter blir 
derfor de beste Ballongene målt mot de 
beste Norwich. En rød Norwich hadde 
virkelig stor rund ballong, nett fin figur og 
god stilling. Den manglet litt fjærkvalitet 
på ballongen, men jeg vil likevel vurdere 
den hvite hollandske ballongen som 
hakket bedre relativt sett. Dermed ble 
det 96p til William Midteide for beste 
Norwich og han hadde som vanlig flere 
gode dyr. Jeg kunne imidlertid ønsket litt 
større ballong på flere av dyrene. 

Tilslutt takk til arrangør som legger ned 
tid og krefter for å samle duenorge samt 
alle som bidrog til en hyggelig stemning 
i Arendal. 

Johne Alex Larsen

Bergens Tomler, hvit 1.0. 
Eier: Harald Sætersdal
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Først vil jeg få takke Aust-Agder Rase-
dueforening for invitasjonen til å dømme 
Tyske Modenesere på høstutstillingen. 

Det var utstilt 30 tyskere med overvekt 
av sorte schietty og kun 2 gazzi. Så var 
det 3 blå, der en flott ung hann fra Bjørn 
Kjetil Gulbrandsen var klart best. Der har 
du noe spennende på gang Bjørn Kjetil. I 
sort var kvaliteten høy som vanlig, og det 
var ikke lett å skille de beste, men fargen 
ble det avgjørende her. Det var 2 meget 
fine hanner som begge fikk 96 poeng, 
samt 2 hunner, en fikk 96 poeng og den 
beste fikk fortjent 97 poeng og ble beste 
tysker denne gang. Disse 4 flotte duer 
tilhørte, ikke overraskende, alle Odd 
Helge Vågen. I tigret var det 4 gode duer 
utstilt. Gledelig var det at en ny oppdret-
ter, Kurt Johan Dalen, hadde den beste. 
En veldig ung due utstilt som en hunn, 
men som viste seg å være en hann. Den 
oppnådde samme poeng som en hann 
fra Odd Helge Vågen, men skåret på at 
den var bedre kroppslig, tross sin unge 
alder. Der var også en pen hunn fra Ro-
nald Drotningsvik som fikk 95 poeng. Til-
slutt 2 sorte gazzi fra Odd Helge Vågen, 
hvor 1 hann fikk 95 poeng og en meget 
elegant fin hunn fikk 96 poeng.

Det var som vanlig meget sosialt og 
koselig i Arendal, så tusen takk til gjen-
gen som tok seg av oss på en strålende 
måte.

Johnny Larsen

Tysk Modeneser Schietty, blå uten bånd 
1.0. Eier: Bjørn Kjetil Guldbrandsen.

Tysk Modeneser Schietty, svart. 0.1. 
Eier: Odd Helge Vågen.
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Strukturduer i Arendal

Jeg vil først takke AARF for 2 hygge-
lige dager med fin atmosfære og mye 
duedrøs. Min oppgave var å dømme 40 
strukturduer i 4 raser.

Først 6 Gammel Hollandsk Kapuziner i 
sort og rødt. De sorte med god farge og 
tegning men noe løse i struktur. Kunne 
med hell vært pyntet i hode/kappe teg-
ning. 95 p til en ung han fra Odd Sund. 
De røde med uren farge. Var desuten 
ikke ferdige med felling i strukturen.

I Engelsk Høystjert stod det først 5 
hvite. Ønsker her var mer loddrett hale 
og fastere hale med fjær som ligger tett 
over hverandre. Ikke sprike i forskjellige 
nivåer. Noen kunne også hatt rundere 
bryst. En ung han og en ung hun stod 
med fin rund kropp og god benstilling 
men hunnen gikk foran med bedre hale. 
96 p og beste Høystjert tilhørende Karl 
Andreas Berge.     2 sorte unge hunner 
av forskjellig kvalitet. Den beste stod fint 
med rundt ball-formet bryst og fast og fin 
hale. Kun mindre ønsker hindret den i å 
gå til topps. Desverre noe matt farve. En 
dunfarget hun stod desverre med para-
ply-hale hele tida og var derfor vanskelig 
å bedømme.
2 blå med bånd hadde god farge. Men 
halene løse og uryddige. Skulle også 
vært mer loddrett sett fra siden. Det had-
de nok hjulpet med litt mer burdressur.

Indisk Høystjert var representert med 4 
hvite blåhalet i jevn kvalitet. Små ønsker 
til halestilling. Halen vippet vel mye opp. 
Selv om den skal være trakteformet så 
skal en tenkt linje fra topp til bunn gjen-

Terje Ree

nom halen være nærmest loddrett. Alle 
kunne hatt mer hvelvet panne. En eldre 
han hatte godt avrundet bryst og kraftig 
hals. 95p til Stig Espen Tollaksen.

Til slutt 19 Kinesere. Først her stod en 
meget god hvit ung han som desverre 
fikk trekk for fjærkvalitet. Bedre pleie had-
de gitt 1 – 2p mer. Deretter kom 1 blå, 1 
blåfahl og 5 blåternet. Her var det tydelig 
2 typer utstillt. Noen var for smale i figur 
og bryst. De andre var brede i bryst, dy-
pere i figur og hadde også bedre puter. 
En del slet med for mye dreiefjær. Også 
ønsker om større flipper gikk igjen. Lår-
dusker generelt bra. 2 røde noe smale i 
figur og bryst. Dette fører til at duen også 
virker lang i kroppen. 5 gule var generelt 
gode i figur og stilling. Viste også god 
hals og den ønskede kineserknekk med 
fin manke. Flipper stort sett i orden. Her 
kunne nok putene vært bedre på noen. 
Putene skal dekke vingeknokene godt. 
Mindre ønsker vedrørende lårdusker. 

Indisk høystjert, hvit blåhalet, 1.0. 
Eier: Stig Espen Tollaksen
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Svaber blå 4 stk: Gode dyr alle sammen, 
både i kroppsfarge og sølvfarge. Den 
beste hadde perfekte perler (små run-
de), og perfekt speil.

Gimpler kobber 7 stk: Flere var ikke fer-
dig til utstilling, og noen stod med dårlig 
fjærpleie. De var ellers i orden. 96p for 
den beste, manglet litt i kroppen.

Wiener hvitvinget, gule,røde 4 stk: Topp 
duer. Den beste manglet litt i rødfarge i 
øyenrender, 96p. Den gule var god, men 
litt ung.

Skadepurlzer gule 2 stk: Den ene fikk 
95p. Det var en god due. Den andre 
hadde feil stilling (vertikal). 

Felegyhazer 5 stk røde: Pene dyr med 
god farge, kroner og figur. Det som skil-
ler er tegningen, 96p på den beste.

Helmet røde 8 stk: Her var det stor frem-
gang, 97p og 96p på de beste, bare 2 
stk manglet i halefarge. De beste var 
prima på alle punkter (spesielt figur og 
nebbstilling).

96 p til en ung hun fra Thor Svendsbø og 
beste Kineser. 
1 gulbåndet og 1 gulternet med god figur, 
bredt bryst og tykke puter. Også her var 
flippene for små. Til slutt en grå stenket 
med god farge. Gode puter og manke. 
Ønsker til bedre figur og stilling. Duen 
trykket seg for mye sammen.
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Kineser, blå. 1.0. 
Eier: Ole Ebeltoft Huglen

Ådne Olsen

Dansk Svaber blå. 0.1. 
Eier: Rolf W. Tollaksen

Helmet rød. 1.0. Eier: Johnny Larsen
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Longface 4 stk, 1 sort og 3 tegnede: 
Den beste var god på de fleste punkter. 
Kunne pusses bedre på nebbet, 96p. 
En var flat i stilling, de andre var gode, 
men med store nebbfeil (krossnebb og 
undernebb som var svakt).

Gammel Hollandsk Tomler 4 stk: Blå-
fahl: en prima due, manglet litt i sokker, 
96p. 
Blå med bånd: For lavstillet og grov, men 
hadde fin vandrett stilling.
Rødfahl: Smal figur, uklar farge.
Gulfahl: God due, pen farge og stilling, 
men ikke helt ferdig i bånd.

Takker Arendal for god røkt og pleie.

Gl. Hollandsk Tomler blåfahl 0.1. 
Eier: Anbjørg Rødland

NURNBERG SVALER
8 sorte,hvor en ung 1.0 fra Per Nilsen var 
den beste ,96p. Hvor er det blitt av de 
bredbrystede stolte typene med fyldige 
nakkefjør som gikk perfekt over i impone-
rende kapper og rosetter og som kronet 
verket med ildrøde øyenringer og tett rund 
fyldig fotbefjæring? 

Det stod bedre til innen den blå familien. 
En ung 1.0 fra Ole Gunnar viste god type, 
farge og hjertetegning. Ønsker mer fjør og 
fylde i kapper og rosetter. Det er stadig 
fremgang innen de blå,jevn skjoldfarge, 
smale paralelle bånd og bred hjertetegning 
imponerer stadig fargeduevenner. Den om-
talte 1.0 fra Ole Gunner viste også meget 
god båndføring,fikk 96.p og ble vinner.

THYRINGER SNIPPDUER
4 sorte hvor 3 av dem viste gode typer.
God skjoldfarge og øyenringsfarge. Den 
ene hadde ett imponerende hode, meget 

Svein H Vikse

god høyde over øyet og godt avrundet. To 
av dem viste halefeil og disse må det ikke 
avles på. Fjærstrukturen ønskes glattere, 
og det vil nok hjelpe om de neste gang 
kommer tidligere hjem fra vaskeriet.

Nurnberg Svale, blå med bånd. 1.0.
Eier: Ole Gunnar Torp

FO
TO

: J
ør

ge
n 

E
.

FO
TO

: J
ør

ge
n 

E
.



Duevennen 1-2009    12 Duevennen 1-2009    13

Jeg havde igen i år fornøjelsen at være 
invitert til Norge som dommer for de dan-
ske tumlinger på deres Høstutstilling. Her 
er min dommerudtalelse.

Danske Tumlinger:
Hvide ensf.: 5 stk. Ung 1,0 94 point. Ældre 
1,0 95 point. 2 duer med pæn figur, men 
skulle have noget bedre rande og skulle 
have været vasket noget før. De hvide 
samme stade som sidst, jeg var dommer.
Sorte ensf. : 16 stk. Ung 1,0 95 point med 
fin figur og farve, men kunne være lidt 
stærkere i forhoved. Ung 1,0 94 point. Æl-
dre 1,0 94 point. Ældre 0,1 94 point. Der 
var en ældre 1,0 , som var fin på næsten 
alle punkter, men desværre hang en ha-
lefjær – derfor 92 point. De sorte må jeg 
desværre sige er i tilbagegang i punkter 
som stilling, hovedform og især øyen-
rand.
Røde ensf.: 4 stk. Her var udstillingens 
bedste danske due – en ældre 0,1 med 
96 point – en meget stærk due i hoved, 
næb, figur. Farven var desværre for hor-
net i næbspids til 97 point. En ældre 1,0 
stærk i det hele, men desverre med defekt 
næbvorte og halefjær, der hang 92 point. 
De røde samme stade som før.
Sort skade: 1 stk. Ung 1,0 med fin stilling 
og farve. Kunne være lidt stærkere i ho-
ved og lidt bedre halefarve 95 point. Stort 
fremskridt i forhold til sidst.
Gule Skader: 4 stk. Ældre 1,0 med pæn 
farve, kunne være lidt bedre i hals 95 
point. 3 ældre 0,1 på det jævne – alt for 
grove rande 93 point.
Gråstenket: 3 stk. Ung 0,1 med åæn stil-
ling, lidt mørk i tegn på hals og bedre øjne 
ønskes. Ældre 0,1 fin på flere punkter, 
men desværre ensfarvede fjer i vinge 92 
point.

Hans Høj - Danmark

Gulstenket: 1 stk. Med meget dårlig grund-
farve 91 point.
Brune stænkede: 2 stk. Ung 1,0 med hel 
mørk hale 90 point. Ældre 0,1 med en del 
fjer på ben 92 point.
Brune stænkede støvlede: Ældre 1,0 med 
fin grundfarve og tegning. Kunne være 
lidt bedre i hovedform, men manglede 
desværre fjer på tæerne 92 point. Ældre 
0,1 kunne være bedre i grundfarven og 
manglede lidt fjer på tæerne 92 point.
Rødkroet: 1 stk. Ung 1,0 ,som skulle være 
bedre i grudfarven, pæn i figur 94 point.
Gulkroede: 11 stk. Ung 0,1, som skulle 
have lidt lysere grundfarve og bedre øjen-
rande 94 point. Ældre 0,1 skulle have be-
dre hals og benlængde, samt grundfarve 
94 point. I hanner var der forskel i grund-
farven, dårlige øjenrande – flere uden ha-
lebånd. Stor tilbagegang fra sidst.

Dansk Tomler, rød. 0.1. 
Eier: Paul Jensen
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Yngve Øvstedal

Mefikkene på Høstutstillinga

Høstutstillinga i år i regi av Aust Agder 
Rasedueforening var en godt arrangert
utstilling med gode forhold for duene og 
et meget hyggelig vertskap. Takk for inn-
satsen!

Jeg hadde gleden av å dømme Mefikker 
som er min favorittgruppe innen duever-
den. Jeg dømte 25 duer i rasene Gam-
meltysk mefikk, Antwerpen smerle og 
Orientalsk mefikk, Blondinetter.

8 Gammeltyske mefikker, alle blå m/
bånd fra 2 oppdrettere. Det var en me-
get ensartet gruppe der alle var typiske 
med god figur og holdning men det var 
ønsker i krone og nebbvinkel . 96 poeng 
til en eldre hun fra Karl A. Berge og 95 
poeng til en ung han fra Jarl Undahl.

12 Smerler i mange fargevarianter fra 2 
oppdrettere. Yngvar Haugsnes viste en 
samling av høy kvalitet. Det endte med 
97 poeng påen svart eldre hun, med en 
rødbåndet eldre hun og en rødternet 
ung han på 96 poeng hakk i hel. Aastein 
Aase viste også gode smerler.
 
5 Blondinetter i svart - rød - og gullasert 
fra Bård Gulbrandsen. En sterk gruppe 
men best ble en svartlasert eldre han på 
96 poeng, de fire andre fikk 95 poeng.
 
Jeg dømte også 3 Budapestere og 3 
Wiener korte fra Ådne Olsen. Typiske 
duer i rasen der de beste fikk 95 poeng.

Dommerkritikker fra Landsutstillingen kommer i Duevennen nr. 2!

Orientals Mefikk, sort blondinett, 1.0.
Eier: Bård Guldbrandsen

Antwerpen Smerle, sort, 0.1.
Eier: Yngvar Haugsnes
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SERTIFIKATSKUE HALSNØY
Nok et vellykket sertifikatskue på Halsnøy 
er utført. Det gikk av stablen 24-26 okto-
ber. 135 påmeldte duer fordelt på 53 eng.
modena og 82 tyske modenesere må vi si 
oss veldig godt fornøyd med.
Flott jobb av dommerne, Hans Petter og 
Karl Yngve i engelsk modena og Jan O 
og Johnny i tysk modeneser, bidro til at vi 
fikk en gjennomgang av de bedømte duer 
tidlig lørdag- ettermiddag. Halsnøyutstil-
lingen er unik på den måte at dommerne 
må stå fram og begrunne sin bedømmel-
se ovenfor oppdretterne. Dette har etter 
mitt syn vært veldig viktig for den fram-
gang både E.M og T.M har hatt de siste 
årene. Samtidig krever dette at vi har stor 

takhøyde er åpne og ærlige i tilegg til at vi 
behandler hverandre med respekt.  Beg-
ge rasene har hatt stor framgang de siste 
årene og det er små detaljer som skiller 
toppdyrene. Å bli helt enige er nok ikke 
mulig og heller ikke poenget men disku-
sjonene rundt uenighetene tror jeg er vik-
tig både for oppdrettere og dommere. En 
saklig diskusjon når så mange av rasenes 
oppdrettere og dommere er til stede vil 
utvilsomt være en viktig faktor for forsatt 
framgang.
Årsmøte foregikk uten de store sakene 
og diskusjonene. En del snakk om dom-
mere til de kommende utstillinger, uten at 
vi kom fram til noe konkret. Styret jobber 
videre med saken og oppfordrer oppdret-
terne å komme med forslag.
Lørdagskveldens festmåltid er også en 
ting som gjør Halsnøyutstillingen spesi-

Engelsk Modena, hvit. 0.1, 97p.
Eier: Jermund Lyssand

Tysk Modeneser, sort tigret, 0.1, 96p.
Eier: Odd Helge Vågen.
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ell, et fantastisk bord dekket av mange av 
havets delikatesser. Med 16 feststemte til 
bords i tilegg til hyppige visitter fra Karl 
Ingve og Sissel, fra et 50års lag i etasjen 
under gjorde det til en trivelig kveld. Nok 
en gang takk til Halsnøygjengen med 
Gisle i spissen som gjør som vanlig en 
kjempejobb.  Det er en del arbeid som må 
gjøres i forkant av både utstilling og fest.  
Takk også til alle andre som bidrar enten 
som dommere, utstillere eller bare som 
inntreserte.  Vi er ikke flere enn at vi tren-
ger dere alle!  Takk for en flott helg!

For Hønsedueklubben Odd-Helge Vågen
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Morgensolen har så vidt begynt å varme 
frostrimet på bakken da jeg ankommer 
Enver Gashis dueslag i Tjølling utenfor 
Larvik.
Enver ønsker meg velkommen med et 
stort og blidt smil. ”Kom, så skal du få se 
verdens flotteste flyveduer”, sier han spø-
kefullt i det han trekker meg mot sitt nye 
dueslag.
Enver har to dueslag i hagen. Det nye er 
stort og romslig med en tilstøtende stor 
voliere. Her viser  han meg en fantastisk 
samling duer fra Kosovo. Og det er her 
at Enver hver ettermiddag tar kaffekop-
pen med seg inn i dueslaget, setter seg 
på krakken, nyter synet og drømmer om å 
avle frem den perfekte flyvedue – Donek 
rolleren. 

Det hele begynte i Kosovo i 1978, forteller 
Enver, da han fikk sine første duer – Ko-
sovo tumler med krone. Det falt helt na-
turlig å begynne med flyveduer, ettersom 

ENVER OG HANS DONEK ROLLERE
oppdrett og konkurranser med flyveduer 
er utbredt og har lange tradisjoner i Ko-
sovo.
Da han ble eldre, hadde han råd til å kjøpe 
seg sine første Donek roller, en due som er 
ganske ettertraktet og kostbar i Kosovo.

Enver studerte jus i sitt hjemland, men 
flyktet til Norge med sin kone i 1991 like 
før  Serbia gikk til angrep på Kosovo. En-
ver var innstilt på å jobbe fra dag en etter 
at han kom til Norge. Med stort pågangs-
mot fikk han etablert et vaskefirma og fikk 
snart en stor kundekrets. I tillegg tok han 
en ettårig datautdanning for å styrke kon-
torferdighetene.
For 5 år siden hadde familien råd til ene-
bolig, og da kom et lenge etterlengtet du-
eslag opp i hagen.
Enver har 4 raser: Donek roller (som i 
standarden etter Envers mening feilaktig 
står nevnt som Prestina tumler), Kosovo 
roller, Kosovo tumler og Kosovo petent.
Det er Donek’en som står Enver nærmest. 
Mange – ikke minst Enver – hevder at det-
te er verdens beste roller. Det er en lang 
due med langt nebb. Den skal ha minst 14 
halefjær som skal være splittet på midten. 
Donek roller hører til gruppen styrtdyk-
kere. Den har tre måter å rolle på, de to 
første er de mest elegante: (1) Fly i spiral, 
(2) fly i ”tallerken” (den ene vingen legges 
under den andre, hodet legges inntil vin-
gen og halen åpnes – fra bakken ser det 
hele ut som en roterende tallerken) og (3) 
fly ”som fallende løv”. (Se tegning.)

Enver forteller hvordan han trener sine 
duer: Han tar ut en voksen Donek (lære-
mesteren), en ung Donek (lærling) og 2-3 
petenter. Så hiver han duene opp i luften, 
og de flyr opp til 300-500 meter over bak-

Enver Gashis
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ken. På et gitt tegn, for eksempel ved å 
slippe ut andre duer på bakken, stuper pe-
tentene ned mot dueslaget. Da følger den 
eldste Donek’en etter og begynner å gå 
spiral eller ”tallerken”. Den unge Donek’en 
forsøker så godt den kan å følge etter, de 
første gangene i ”fallene løv” - formasjon. 
Etter 1-3 uker vil den unge Donek’en også 
kunne gjøre de samme akrobatiske øvel-
sene som den voksne. Enver er nøye med 
bare å avle på de duene som har gode 
flyveegenskaper, og han har i dag 8-10 
Donek’er som han mener holder høy klas-
se som flyveakrobater. 

Etter denne teoretiske og lærerike innfø-
ringen i flyveduens mysterier, får jeg an-
ledning til å skue det hele i praksis. Det er 
et utrolig syn å se disse Donek rollerne i 
fri flukt, høyt oppe på himmel. Og så plut-
selig suser de nedover mot bakken i hal-

sebrekkene spiral – og tallerkenbeveglser. 
”Du tror det ikke før du får se det!”
Enver smiler og er fornøyd med duenes 
prestasjoner. Han understreker at det er 
viktig ikke å gi tegn til stup fra lav høyde. 
Da kan duen stupe rett i bakken!
I Kosovo, forteller Enver, arrangeres det 
konkurranser i stup-dykk, og de beste 
duene er verd en formue. En champion 
Donek skal kunne rolle 100-200 meter 
uten pause!

Høsten har for alvor kommet til Østlandet, 
og det betyr at det er snart slutt på flyv-
ningene for i år. Fra oktober til april holder 
Enver duene inne, for å unngå at falken 
og hauken skal få has på dem. Da blir det 
tid til å male (Enver er en habil maler og 
holder kurs i oljemaling), og det blir også 
tid til å skrive bok om Kosovos forskjellige 
dueraser, en bok han håper å få skrevet 
ferdig i løpet av neste år. 

Jeg takker for besøket og reiser hjem med 
hodet fullt av inntrykk.
Og med stiv nakke….

Tor M.
Sandefjord

Donek Roller
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Av R. de Koster i Geflügel-Börse nr. 
1/2005, oversatt til dansk av J.A .til tids-
skriftet Raceduen.  Artikkelen er oversatt, 
bearbeidet og tilpasset norske forhold av 
Arthur Kallevik.

Hos Påfuglduene (også kjent som Hø-
jstjert) er det skjedd meget, ja svært me-
get etter at den amerikanske typen ble 
presentert i Tyskland.

Det varte ikke lengre enn til 1991 før det 
ble startet en Europaavdeling av ”Central 
Fantail Club” og den første utstillingen ble 
avholdt etter den amerikanske modellen. 
Gode kontakter ble etablert tvers over ha-
vet og det ble importert gode Påfuglduer 
som meget hurtig fortrengte datidens type.

Nå ser man faktisk kun den kulerunde, lav-
stillede type med den store hale noe som 
kanskje også  har vært  medvirkende til 
fremgangen antallet oppdrettere.  Det kom 
også helt nye fargeslag til Europa noe som 
medførte at det krevdes ny innsikt i parrin-
gen mellom disse farger, og som igjen var 
med til å gjøre oppdrettet mer spennende.

Noe lignende skjedde i Holland med John 
Hartman som hadde oppdrettet påfuglduer 
siden 1971.  Det var med det klassiske hvi-
te fargeslaget at han hadde de første gode 
utstillingsresultater.  Deretter var han i flere 
år kjent for sine blå med svarte bånd.  

Da han kom i kontakt med  USA-typen, 
gikk han inn for denne og mottok de før-
ste amerikanske i bytte for Voorburger 
Skjoldkropperter.  I hans slag som ligger 
ikke langt fra grensen til Tyskland, er det 
mange Påfuglduer med fortrinnlig type 
og i mange forskjellige fargeslag.  På et 
tidspunkt syntes han at det var for liten 

VILL MED PÅFUGLDUER
utfordring i kun å oppdrette det blå farge-
slaget og at det med de nye og svært spe-
sielle fargeslagene ble et mer utfordrende 
oppdrett.  Det er jo spennende å prøve 
hvilke fargeslag som kan kombineres og 
hvordan avkommet blir, fortalte han ved et 
weekendbesøk. 

Han har 28 avlspar i gang  i forskjellige far-
geslag som blå, blåfahle/sølv og skimlet. 
I tillegg oppdrettes svarte og fargehalede.  
For å få til de sistnevnte må det også opp-
drettes ”checkede” og det er en stor utfor-
dring å få disse varianter opp på samme 
høye nivå som de hvite.  Gjennom sin 
store viten om genetikk,  kan John Hart-
man kombinere flere fargeslag noe som 
skjer først og fremst for å  forbedre de fi-
gurmessige problemene i de sjeldnere far-
geslagene.  Dette er kanskje den eneste 
farbare vei for å få til den lille, kulerunde 
formen i andre fargeslagene.

På den siste Europautstillingen hvor det 
var utstilt 500 dyr,  kunne han utstille de 
beste dyr i fargene svart, hvit og fahlet 
samt den beste fargehalede.

John Hartman er også begeistret for far-
geavlen hvor han har fremavlet andalusi-
erblåfahlede Påfuglduer og han har klart 
å overføre den dominante opalfargen på 
svart. Han arbeider også gjerne med de 
skimlede og han viste meg en gulfahlskim-
let. Han har ellers utstilt adskillige champi-
onduer på utstillingene og er en etterspurt 
spesialdommer ikke bare for Påfuglduer, 
men også for andre raser.

Å oppdrette og studere er hans grunnlag 
for dommervirksomheten og den neste 
rase han vil utdanne seg i,  er Gammel-
tyske Mefikker og han vil derfor også avle 
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med noen par av disse. Men Påfuglduene 
er likevel hans yndlinger da de er så fortro-
lige og rolige på slaget. 

Duene holdes i et slag som er 14 m langt 
og som er oppdelt i 7 avdelinger med hver 
sin overdekkede voliere.  Den enkelte av-
deling er 2 x 2,5 m.  Bak avdelingene er det 
en gang slik at det er adgang til hvert slag 
og rugningen skjer i rommelige rederom.

John fortalte at Påfuglduer er ypperlige 
foreldre og hvis de ytterste halefjær klip-
pes i avlsperioden, har de ingen proble-
mer i avlen.  Av 25 par får han årlig 140 – 
150 unger.  Heller ikke med foringen er det 
hemmeligheter noe man kanskje kunne tro 
med en due med et så ekstremt utseende.  
Det gis en gjengs forblanding som er til-
satt solsikkekjerner og litt raps og i tillegg 
tilføres drikkevannet litt hvitløksaft.  Ellers 
er dueholdet som for andre raser, men det 
må nevnes at det tar en del tid.  Slaget er 
uten golvstrø og må renses regelmessig 
slik at vinger og hale ikke tilskitnes.  I fellin-
gen er det viktig at duene har tilgang til ba-
devatn slik at fjærene kommer godt ut av 
hylstrene. Hele tiden sjekkes de halvferdig 
fellede duene for hale og halefjærenes 
kvalitet.  Særlig i utstillingstiden tilbringes 
mange timer på slaget med å ordne ha-
ler hvilket er den viktigste utstillingsforbe-
redelsen noe som igjen krever øvelse og 
hengivenhet for rasen.  I oppdrettet skal 
det selvfølgelig stiles etter å få lange og 
brede halefjær og en godt ordnet oppbyg-
ning. Holdning og hale er førsteprioritet for 
denne strukturduen.

Arthur Kallevik.

Høyjstert, vinget, blåtavlet

Høyjstert, blå

Høyjstert, hvit

FO
TO

: D
uu

s



Duevennen 1-2009    20 Duevennen 1-2009    21

Norsk Petent
Standard av 2008
Ringstørrelse 07

Opprinnelse:
Norsk Mefikkrase, kjent fra flere hundre år tilbake.

Helhetsinntrykk:
Middels langnebbet rase som alltid vil kunne amme 
sine unger selv.
En god flyger med en god stedsans.

Rasekjennetegn:
Hode: Bredt og kraftig, i en jevn bue som har sitt høyeste punkt over øyet.
Krone: Fyldig befjæret, liggende tett til bakhodet, når opp til hodets bakside, slik at den 
ikke går over hodets høyeste punkt.
Små jevnt utviklede rosetter, som ikke må bli så store at de lager tverrskill i nakken.
Øyne: Mørke, med enkel lys øyenrand.
Nebb: Lyst, middel langt og kraftig slik at den lett kan mate sine unger. Godt markert 
nebbvinkel slik at den bryter med hodets form. Svakt utviklede nebbvorter.
Hals: Kraftig, med litt tilbaketrukket strupefold.
Bryst: Bredt, kraftig og høyt båret med godt utviklet kryss.
Rygg: Litt langstrakt og skrånende.
Vinger: Godt lukket og hvilende på halen 10 mm. fra halens spiss.
Hale: Smal og lukket.
Ben: Alltid glattbenet, og alle tær skal ha samme farge.
Befjæring: Stramt liggende til kroppen.
Farveslag: Skjoldtegnet i sort, rød, gul, blå med sorte eller hvite bånd, perleblå med 
mørke bånd, blåternet, rødternet, gulternet, rødlasert, rødbåndet, gulbåndet og ensfar-
get hvite.
7-10 hvite slagfjær, hvorav idealet er 10-10. 4 fargede fingerfjær i hver vinge er idealet.
Enkelte fargede fjær bak beina og skjult under vingene aksepteres.
Feil: Flatt og kantet hode. Dårlig nebbvinkel og farge på nebb. Fargede fjær foran bei-
na.
Mindre enn 7, og flere enn 10 hvite slagfjær, mer enn 2 i avvik pr. vinge tillates ikke, og 
regnes som feil. Ikke fargede fingerfjær på en eller begge sider. Lang smal og vannrett 
figur.
Manglende kryss. Manglende rosetter.

Bedømmelsesrekkefølge: Helhetsinntrykk, figur, hode, krone, nebbstilling, kryss, farge 
og tegning.
Kardinalpunkter: Kronen som skal ligge tett til bakhodet, og høyt båret bryst.  
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Lokøy 10.04.90

Takke-brev til
Magnor Stokka
4060 Kleppe

  Vi i Bergen Praktdueforening vil gjerne få gi uttrykk for vår takknemlighet over 
uttellingen vi fikk i V6-spillet. Det virker som om dette ikke bare var <flaks> - 
men at dyktigheten og teft i aller høyeste grad har medvirket til det gode resul-
tat. Vår forening fikk utbetalt kr. 67 740 og vi ble plutselig rik…
  Dette ga oss muligheten til å arrangere en fellestur til Skandiaskuet i Hauge-
sund med gratis hotellopphold for våre medlemmer.
  En opplevelse! Tusen takk Magnor!
  Velfortjent blomst er avsendt og forhåpentligvis mottatt.

Hilsen hele BPDF

Godkjente Dommere (nye)             Duevennen  1- 73.

Utfra prøvene skulle da dette bety at vi fra nå har følgende nye dommere som er godkjente:
Jan Heldal,  RFB : Norsk Tomler
Tom Rørtvedt,RRF : Modena
Ådne Olsen d.y. HRF : Dansk Tomler, Sachsisk Munkeduer,og Sachsiske Skjoldduer.
Arne Sundve, HRF : Norsk Tomler, Tysk Nonne Sachsisk Munkedue og Sachsisk  
  Skjolddue.

Dette er jo meget gledelig at vi nå har fått nye dommere, vi vil takke de som har 
gått inn for å klare dette, og ønsker dem lykke til videre. Og at de gjerne går videre 
med andre raser senere. Til de som har strøket er det bare å si, mist ikke motet, det 
går flere tog.

For dommerringen
Bjørn Carlo  Andersen.

Bergen Praktdueforening

Gammel årgang Duevennen 2-90
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Hver vår klager mange medlemmer på 
mye ubefruktede egg. Her tror jeg at riktig 
bruk av kunstig belysning kan hjelpe en 
god del.
Både mennesker, planter og dyr blir på-
virket av lys. Uten dagslys hadde det ikke 
vært mye liv på jorden. 
Hvordan plantene har behov for lys fikk 
vi se i David Attenbourghs fjernsyns-
serie nylig. For å påvirke planter og dyr 
på en bestemt måte tas det i bruk kuns-
tig belysning. Eggprodusentene lager 8 
døgn i en uke for å få hønene til å legge 
flere egg. Her brukes bare kunstig lys og 
hvert ”døgn” har 21 timer dermed får en 8 
”døgn” i en uke.
Vi skal ikke ha mest mulig egg ut av du-
ene, men vi ønsker befruktede egg på et 
bestemt tidspunkt. Alt for mange bruker 
for mye kunstig lys til duene. Vi kan godt 
greie oss helt uten kunstig lys men da 
vil ikke duene komme i gang før i slutten 
av april. Mange ønsker å begynne avls-
sesongen tidligere kanskje   allerede i fe-
bruar. Husk at all den tid vi ikke skifter ut 
alle avlsduene en gang i året som eggpro-
dusentene gjør, må duene få hvile mellom 
avlssesongene. Enkelte lar lyset være på 
hele døgnet og da får ikke duene skikkelig 
hvile. Om sommeren trenger ikke duene 
kunstig lys. 
Selv bruker jeg ikke å sette på lyset før vi 
er i begynnelsen av oktober. Da er lyset 
på fra kl.16 til 19.30. Jeg pleier å fore ved 
18 tiden og derfor trenger jeg noen timers 
kunstig lys om vinteren.
Denne belysningen bruker jeg fram til 4 
uker før parsammensetningen. Så øker 

Bruk av lys i dueoppdrett
jeg lengden på lyset med en halv time pr 
uke i disse 4 ukene. Den femte uken set-
ter jeg duene i par. Hvorfor 4 uker, jo øk-
ningen i lyset påvirker hunnenes eggleg-
ging etter 2 uker mens hannene trenger 
4 uker for ar sædsellene er på topp. Alle 
har sikkert den erfaring at det første kull 
egg er ubefruktet og at det da skyldes at 
hannene trenger mer tid. Med det  nevnte 
”lysprogram” er nesten 100% av eggene 
befruktet allerede i første runde.
Allerede etter 2 uker med mer lys merker 
jeg forskjell på duene. Det blir mer liv over 
duene og senungene som du har vært 
noe usikker på kjønnet på, begynner å 
vise seg. Etter 4 uker er det et yrende liv i 
slaget og det er ingen problemer å få du-
ene i par. Før hadde jeg alltid noen ”trege” 
hanner eller hunner som ikke ville. Det er 
det helt slutt på nå.
Lysøkningen bør ikke vare lenger enn 4 
uker før en setter duene i par. For når du-
ene går adskilt vil hunnene gå i ”par” og 
legge egg og da kan det by på litt proble-
mer når hannene kommer inn i bildet.
En annen fordel en har er at nesten alle 
parene kommer med egg innen 10 dager 
og det er en fordel spesielt hvis en bruker 
ammeduer.
En forutsetning for å få lysprogrammet til 
å virke er at lyset er koblet til et ur. Skal du 
tenne og slukke manuelt er det fort gjort 
å glemme det og du får da ikke samme 
virkningen. 
Hos meg har uret vært en meget god in-
vestering.

Arne Sundve.

Gammel årgang Duevennen 6-95
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I duekretser snakkes det alltid om nytt 
blod for å unngå innavl, for innavl er ”far-
lig” . Duene blir svake,  formeringsudyk-
tige og ofte opptrer deformasjoner hevder 
mange. Dette er for så vidt riktig, men hvor 
ofte og hvor lenge opptrer disse svakhe-
tene? Det er gjort forsøk med søskenpar-
ringer av kaniner og rotter i henholdsvis 
30 og 100 generasjoner. Det viste seg at 
degenerering opptrådte i de 6 første ge-
nerasjoner. Dersom en kun avlet videre 
på de sunneste og kraftigste dyr, var det 
ingen tegn på degenerering etter sjette 
generasjon. Etter hvert som avlen fortsat-
te generasjon etter generasjon ble dyrene 
mer og mer like, og da forsøkene sluttet 
viste det seg at både kaninene og rottene 
var vel så forplantningsdyktige som helt 
ubeslektede dyr.
Det er ikke gjort lignende forsøk med duer, 
men for en tid siden fikk jeg med egne 
øyne se ”innavlsforsøk” med duer. Jeg 
var på besøk hos en mann på Jæren som 
hadde drevet med røde brevduer i over 20 
år. Han hadde aldri deltatt på flygninger 
eller utstillinger med sine duer.
Hele stammen bygget på en rød engelsk 
brevdue. Denne duen som bar ring, var 
15 år da han mottok den sammen med en 
hun. Han avlet på denne i hele 13 år før 
den døde 28 år gammel.
De siste 20 år har denne mannen tilført 
sin stamme kun en ny due. Det så ikke 
ut til at stammen hadde tatt skade av for 
lite nytt blod. Jeg for min del har aldri sett 
større og kraftigere brevduer, for ikke å 
snakke om den fantastiske rødfargen. 
De brevduer som vanligvis betegnes som 

Duevennen  6-75.

Ødelegger innavl duene?

røde ville blitt grå ved sammenligning.
Duene holdt riktignok ikke mål etter da-
gens brevduestandard, men tross alt 
er standarden forandret noe de siste 20 
årene. Så her var beviset for at innavl gir 
store kraftige og like duer som i dette til-
fellet la egg hver 5-6 uke hele sommeren 
og var flinke til å fly. Men mannens første 
bud var: Vekk med alt som ikke er helt 
førsteklasses sunt og friskt .
Dette er noe å tenke på nå i utvelgelsens 
tid!
                                                                                                                        
AS.

Innavl er altså et tve-egget sverd og må 
brukes med forstand. Dyr med uønskete 
egenskaper må ikke brukes på slektnin-
ger – stikkordet er kritisk utvalg. 

Gammel årgang

Duevennen nr. 6-74
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Tilstede var Johan Ebeltoft,Gunnar 
Brandal og Jørgen Eljervik.Sturle As-
sersen ikke tilstede. Varamenn innkalt 
,men Johnny Larsen var dommer og 
Bjørn Kjetil Gulbrandsen var på arbeid.
Referat fra forrige styremøte godtjent.

Regnskap
Gunnar opplyste at det blir som forven-
tet et lite overskudd og at styret tar det 
til etterretning. 
Når det gjelder Duevennens ”redak-
tør”, er Jørgen innhabil slik at han måtte 
gå ut. Johan og Gunnar bestemte at 
redaktørhonnoraret skal være kr. 3000,- 
pr.nummer av Duevennen. Dette er 
den samme avtalen som ble tilbudt an-
nen redaktør. Jørgen får etterbetalt for 
2008.

Søknad om midler
Her var det kommet 
søknader fra Aust Agder 
Rasedueforening,Hønsedueklubben og 
Norsk tomlerklubb.
AARF har søkt om kr.2000,- til høstut-
stillingen og kr.3000,- til landsutstillin-
gen. Det er ikke noen tradisjon å gi til 
høstutstillinger. Styret bevilger kr. 5000,- 
til landsutstillingen i 2009.
Hønsedueklubben og Norsk tomlerk-
lubb søkte om henholdsvis kr. 3000,- og 
kr.4000,-. Her var Gunnar innhabil (sit-
ter i styret i Norsk tomlerklubb) og måtte 
derfor gå ut. Styret gikk inn for å gi hver 
av de norske spesialklubbene for Norsk 
tomler,Bergenstomler og Norsk Petent 
kr. 1000,- til administrative utgifter.

Dommerringen.
Johan kontakter dommerringen for å få 
de til å lage en strategiplan om videre 

Styremøte 22 november 2008 i Arendal
drift med dommerarbeidet og hvordan 
de tenker noen år framover. Dommer-
ringen ligger under NRF,s styre, så det 
hadde vært greit å visst hva de tenker 
framover.

Mail fra ØRF om ekstra Duevennen.
Det ble laget et system med forrige 
redaktør (Sola 2006) hvor et medlem 
skulle ta seg av dette med å sende ut 
de ekstra bladene. Vedkommende stilte 
opp en gang og så var det slutt. 
Pris pr. blad er ca.kr 45,-pluss porto. 
Skal hver forening ha 5 blader pr num-
mer, så blir det ganske mye ekstra ut-
gifter.Vi legger ut ekstra blader på utstill-
ingene til fordeling til klubbene.
Duevennen blir også lagt ut på www.
raseduen.no.

Representantskapsmøte  i Arendal 
2009.
Jørgen sender brev om rep.møtet til 
foreningene.
Det blir ikke vanlig rep.møte i 2009. 
Her blir det bare valg. Kasserer (Gun-
nar Brandal) vil legge fram regnskap for 
2008 og budsjett for 2009. Det blir ingen 
mulighet for kommentarer til fremlagt 
regnskap og budsjett. Det er kun til ori-
entering ifølge vedtak på siste rep.møte 
på Sola 2008.

Eventuelt
Styret i NRF går inn for at vi arrangerer 
AVLSFORUM på Quality Airport Hotel, 
Sola til høsten.

Johan kontakter foreningene for å få 
deres ønsker om emne som skal tas 
opp der.
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Nettside
Her må vi sette inn standardene på våre 
egne raser. Jørgen skriver til spesialk-
lubbene og ber de sende standarden til 
Hans Petter Nernes. På vår hjemmeside 
må vi også ha tekst på engelsk og tysk 
som forteller hvordan en kan komme vi-
dere på hjemmesiden vår.

Katalog
Hans Petter mener at nestformannen i 
NRF går inn som hjelper i arbeidet med 
katalogen under utstillingene. Dette er 
styret enig i og tildeler nestformannen 
denne oppgaven.

Duevennen
Duevennen har kommet ut i 4 nummer i 
2008 som er det normale. Det unormale 
er at vi ikke har hatt redaktør i år. Styret 
tok på seg å gi ut bladet så godt det lot 
seg gjøre.Johan sa seg godt tilfreds 
med resultatet vi har fått til. Deretter 
tilbøy han Jørgen jobben som redak-
tør for 2009. Jørgen ville ha noe tid på 
seg før han svarer. Svarer Jørgen ja til 
redaktørjobben, har formannen fullmakt 
til å skrive  avtale om redaktørjobben.
Stoff til Duevennen er under kontroll og 
vi kjører på samme måten videre.

Sekretær.
Jørgen Eljervik.
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Duevenner!
Tar gjerne pennen fatt for å skrive noen 
ord om de gode 50- og 60 årene i Bergen, 
med en herlig hobby, nemlig duene. 
Jeg var 7 - 8 år da jeg begynte med denne 
fine hobbyen. Min far hadde ikke sans for 
duer, så sammen med gutter i gaten byg-
get vi våre første duekleiver med byggverk 
som naturlig nok var både skakke og skei-
ve. Men duer ble det, og etter hvert mange 
forskjellige raser. Jeg har vel aldri vært 
oppdretter, jeg kaller meg heller “duehol-
der”. I tidens løp mener jeg at jeg har hatt 
over 20 forskjellige raser, og jeg har sans 
for det meste. På den tiden var det mange 
voksne som hadde duer, og i byområdene 
holdt de gjerne duer i loft og takanlegg. 
Den gangen var det også mange som 
hadde duene frittflygende. Da kunne du 
se både bergens- og norgestomlere i det 
fri, og de tomlet... 
Jeg hadde i en periode frittflygende stær-
duer. Den gangen bodde jeg i Sandviken, 
nord for Bergen sentrum. Derfra var ikke 
turen lang til Heggernes Valsemølle hvor 
de fant rikelig med mat. Stærduehannene 
parret seg med villduene, og snart kunne 
vi se villduer med halvmåneformet tegning 
i brystet.

STAFETTPINNEN

Jeg husker godt når dueholdet ble bygget 
opp i begynnelsen av 50 årene, bl.a med 
import av duer fra Danmark. Høyberger er 
et navn jeg forbinder med dette. Han stod 
for mye av importen av forskjellige raser, 
deriblandt også norsk tomler. 
Jeg har mange duevenner i det ganske 
land. Noen har vært med like lenge som 
meg, i 55 år. De fleste er å finne i Rase-
dueforeningen Bergen, og ikke minst i 
Bergens Praktdueforening hvor jeg nå er 
medlem. 

Vil med dette takke for et godt blad og 
sender hermed stafettpinnen videre til min 
gode venn Paul Scholz. 

Hilsen Leif Larsson

Duevennen 2-82:
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Ø.R.F. på slagvandring lørdag 27-09-08
Vi startet i 3 biler fra Rikter Svendsens 
fabrikk, der i blant vårt medlem fra Gran 
på Hadeland, Kjell Jonsebråten. Vi kjørte 
direkte til Ronald Edvardsen hvor det var 
mye nytt å se. Blant annet hans nye utvide-
de slag hvor duene fløy for det meste fritt.

Her var det jo Norsk Tomler i flere farger, 
det samme i Gammel Hollandsk Tomler, 
Sachsiske Isduer, Märkiske Skader, Itali-
ensk Mefikk, Thyringer Snippduer og Rol-
lere, samt en mengde forskjellige fugler. 
Alt i slag og rom med god oversikt, samt 
rent og pent og orden i det hele. Og en 
meget pen hage med rennende vann flere 
steder, også inn i volieren til duenes
badevann. Her var det nok å se på, og ti-
den ble brukt flittig.

Ferden gikk videre til Sigbjørn som også 
hadde fått seg nytt slag, som riktignok ikke 
var helt ferdig innredet. Men dette var et 
spennende slag som det skal bli morsomt 
å se helt ferdig. Mange små avdelinger var 
det delt opp i, og det gjenstod å ferdiginn-
rede med redekasser.

Av duer var det jo Norsk Tomler hovedsa-
kelig i rødbåndet uten det helt store

i år, men det får omgjøringen ta skylden 
for. Noen Gøteborg Tomlere, Genuine
Homer og noen fritt flygende Rollere var 
også å se.

Videre gikk ferden til Rakkestad og alltid 
hyggelige og blide Edin Mehinovic. Han 
hadde også bygget nytt slag, og her var 
det Norsk Petent, Temeschburger og Fly-
veduer. Slaget var ikke stort, men praktisk 
og greit innredet med muligheter for ut-
videlse. Her ble vi servert både kaffe og 
varm mat av beste slag av hans meget 
hyggelige familie, og det var med en viss
vemod vi måtte dra videre.

Ferden ble avsluttet hos undertegnede 
med Norsk Petent, pappas Kobbergim-
pler, mine fritt flygende Thyringer Snipp-
duer, og en del høns.
En del unger har det blitt, og flere spen-
nende N.P. og Snippduer, mens pappa 
ikke er fornøyd med Gimplene.
Dagen ble avsluttet inne med kaffe og til-
behør. Og nok en gang hadde vi hatt me-
get flott vær, og alle virket glade og for-
nøyde når dagen ble avsluttet.

Cate Iris Carlo Hansen.
FO

TO
: B

jø
rn

 C
ar

lo

Sigbjørn Johannessens nye slag
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Dette medlemsmøte, i oktober måned, reg-
nes som et av årets høydepunkter i forenin-
gen. Tradisjonen tro møtes vi i Per´s kose-
lige kjeller hvor han lager til med bur hvor 
medlemmene kan ta med seg noe av årets 
håpefulle for å få de fotografert, bedømt og 
diskutert. Her er også godt med lys. 
Denne gang hadde han gjort klar 44 bur og 
egentlig var vel ikke det nok da ”alle” hadde 
med seg noe å vise frem. 
Dette møte er lagt opp til diskusjon rundt 
duene og det sosiale.
I Carporten hadde han varme panner med 
pølser, sodd og tilbehør til. Kaffe, te og an-
net for de som ønsket dette. 16 medlemmer 
var møtt opp og koste seg, latteren sto i ta-
ket rett så det var. 
Rolf Henning hadde også en liten overras-
kelse på lur, da han overrakte Alf en ”sta-
tue” av 2 duer som han hadde fått overrakt 
av en dame, som igjen hadde sett artikke-
len om Alf i Bergens Avisen. Statuen skulle 
få en god plass i museet iflg. Alf. 
Det var kø ved fotoboksen og her ble man-
ge flotte duer foreviget. 
Vanligvis har vi våre møter på en tirsdag 
men denne gangen ønsket noen av våre 
medlemmer at det skulle foregå på en fre-
dag slik at de som ønsket det kunne ta seg 
en øl eller lignende. At vi koser oss beviser 
vel det at de siste forlot Synnøve og Per kl. 
0130-0200. Det ble også fortalt en del vit-
ser som gjorde at stemningen var god, men 
disse kan vi ikke gjengi her i dette blad. 
En fantastisk kveld og vi ser vel alle frem til 
neste oktober. 
En stor takk fra oss i BPDF til Synnøve og 
Per som gjør dette mulig.

Steinar

Medlemsmøte i BPDF hos Per Nielsen fredag 
den 17 oktober 08

Luchs, blåskjellet,
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Satinett, silver.
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Du er ute og ser på dine duer og finner at de mangler noe (for eksempel bedre 
farge). Kanskje finner du ut at du vil ha en ny rase, eller at du har duer til overs som 
du vil selge? Hvorfor ikke sette inn en annonse her,slik at andre blir klar over hva 
du ønsker/eller vil selge? Det er nok av gode duer som blir avlivet for oppdretterne 
vet ikke om noen som har interesse av disse duene. Vær tidlig ute og få inn en an-
nonse her så blir flere fornøyd.
Annonser opp til 20 ord er gratis.

Annonser

Til salgs

Gammel Hollansk Tomler
Hvite Gam.Hollansk Tomler selges par 
eller single, god kvalitet.
Thorvald Pollestad
Tlf. 91861678 - 51481146.

Frankisk Skjolddue
Svarte Frankiske Skjoldduer til salgs
Gunnar Vestre
Tlf. 53 76 87 80 / 917 61 826

Carrier
2 par svarte Carrier til salgs.
Unge duer av god kvalitet.
600 kr. pr. par, 1000 kr. for begge 
parene.
Yngve Øvstedal tlf. 52712760.

Damascener
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Returadresse: 
Gunnar Brandal
Rehaugveien 17
4262 Avaldsnes


