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NRF lokalforeninger
Aust-Agder Rasedueforening
Formann Kenneth Knutsen
Kirkevn. 65, 4817 His
Tlf. 402 96 948
E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Bergens Praktdueforening
Formann Rolf Henning Hegland
Hodnesdalsvegen 78, 5915 Hjelmås
Tlf. mob: 908 57 505 
E-post: rolf@hegland.info

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 Jan Oksnes
Øyvind Skaldaspillersveg 13B 
5518 Haugesund
Tlf. 480 78 264, E post: jarl.undahl@gmail.com

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun, Tlf. mobil: 930 40 606 
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: ree.terje@gmail.com

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
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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
 Nerheimsvegen 49, 5580 Ølen
 Tlf. 404 06 326
 E-post: shvikse@gmail.com 

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

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: 
 Formann Johnny Larsen
 Bønesveien 28, 5155 Bønes
 Tlf. mob: 407 44 160  
 E-post: bleikne@online.no

www.raseduen.no

Leder DV 1- 2016 

Sesongen for utstillinger er etter 
hvert over og vi kan nå begynne å 
planlegge avlsarbeidet for 2016. 
Av helsemessige grunner har jeg 

ikke deltatt ved møter og utstillinger i år, men ut 
fra det jeg hører har de nye prosedyrene vedr. 
LU-arrangementet fungert etter intensjonene. 
Regner med at styret sørger for en saklig evalu-
ering i neste nr. av DV.

Vi beveger oss mot mer “normale” tider både her 
til lands og ellers i Europa, noe som muligens 
kan bli positivt for hobbyen vår. En del av våre 
nye landsmenn kommer gjerne fra områder hvor 
duehold er vel så vanlig som her hos oss. Det 
er viktig å få med alle de som vil holde raseduer 
i Norge som medlemmer i NRF og vi bør i den 
anledning satse på å formidle hva vi har å tilby...
Det er ikke så lystig å ha “forgubbingsspøkelset” 
hengende over duehobbyen, så rekruttering fra 
inn- og utland bør vi se på som noe positivt...
    
Det er mange praktdueoppdrettere som også har 
brevduer, det må da være berettiget med et og 
annet innslag også med denne del av hobbyen...
Dette kan skje uten at vi involverer brevdue-
sporten med resultatlister etc. 

I tillegg med Gml. Orientalere i div. fargevarianter 
(sølv, blått og laserte i brunt, blått og sort), har 
jeg også brevduer. Her satser jeg på en passelig 
flokk med hvite. Mine brevduer holdes innestengt 
når det er snakk om å skåne unger som skal ut 
og fly for første gang, ellers er slaget åpent. Min 
erfaring er at frittflygende brevduer klarer seg 
bedre mot hauk, falk og andre farer, enn duer 
som bare sporadisk slippes ut...
 
Kos deg med denne utgaven av Duevennen 
og ha en riktig god avlssesong i 2016.

Paul-G. Scholz
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Bidragsytere til denne utgaven

Jan Heldal, Per G. Nielsen, Alf B. Knutsen, Bjørn Carlo Andersen, Tor Mæland,
Steinar Sætre, Terje Ree, Rolf Henning Hegland, Jens E. Dahl, 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. Fint hvis du har med tekster til bildene. 

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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Dommerringens 
Årsrapport 2015.

Dommeringens styre har siste år 
bestått av:

Leder: Johnny Larsen, B.P.D.F., 
valgt til 2017.

Sekretær: Bjørn Carlo Andersen, 
Ø.R.F., valgt til 2017.

Medlem: Jan Oksnes, H.R.F., 
valgt til 2016.

Det har siste år vært avholdt 3 
utstillinger, Landsutstillingen på Sola 
6-8/ 2 med 704 duer, Sertifikatskue 
på Halsnøy for Hønseduer i oktober, 
og Høstutstilling i Sokndal  28-29/11 
med 287 duer.

Siste året har Sigbjørn Johan-
nessen blitt godkjent som dommer 
på Norsk Petent og Torbjørn Jektnes 
på Norsk Tomler, men vi mankerer 
fortsatt dommere i flere grupper. Her 
kan spesielt nevnes Fargeduer, Trom-
meduer, Formduer, Pustere og Krop-
perter.  Det er å håpe at noen av de 
eksisterende dommere enten går på 
kurs i Danmark, eller på annen måte 
utvider sitt reportoar.

Av norske dommere utenlands 
har vi kun fått rapport om at Jan 
Oksnes har dømt på 2 utstillinger i 
Australia, derav på deres Landsutstill-
ing, samt på en annen utstilling. Han 
dømte også på den Amerikanske 
Landsutstilling hvor han blant annet 
dømte Sachsiske Fargeduer for første 
gang, godt gjort! Ved siden av dette 
dømte han Blondinetter på Europa-
møtet i Neumünster.

Med dette takker vi arrangører og 
dommere for et godt due år, og håper 
på like godt samarbeide i året som 
kommer.

For Dommeringen 
Bjørn Carlo Andersen.

Dommerringens 
Årsmøte 2016.

Møtet ble avholdt på Sola søndag 
24-1-16, Det var 10 dommere til 
stede.
Dagsorden var:

1, Åpning og valg av møteleder 
og referent. Jan Oksnes ble møteled-
er med undertegnede som referent.

2. Årsberetning. Denne ble lest 
og godkjent uten bemerkninger.

3. Det var ikke innkommet noen 
nye forslag etter at vårt forslag ved-
rørende utvelgelse av Best In Show 
var behandlet på landsmøtet kvelden 
i forveien, bortsett fra at Ole Gunnar 
Torp mente alle duer som oppnådde 
97 poeng burde få tildelt sertifikat, 
noe alle var enige om, og dette burde 
forelegges forbundsstyret.

4. Valg: her var Jan Oksnes på 
valg og ble gjenvalgt til 2018. Johny 
Larsen og Bjørn Carlo Andersen er 
valgt til 2017. Styret konstituerer seg 
selv, og Oksnes blir formann med 
undertegnede som sekretær. Larsen 
er da styremedlem.

5. Avslutning. Dommerveilednin-
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gen skal oppgraderes for å bli mer 
tidsrettet, og vi håpet her på innspill 
også fra dem utenfor styret. Samt at 
vi håpet enkelte dommere kunne bli 
oppgradert slik at de kunne dømme 
i flere grupper/raser enn det de nå 
dømmer. De fremmøtte skulle selv 
tenke over dette, og komme med 
innspill. Et meget saklig og greit møte 
ble avsluttet på under timen.  

For Dommeringen 
Bjørn Carlo Andersen.

Minner fra Lands-
utstillingen 2016.

Igjen sitter jeg igjen med gode 
minner fra Sola, hvor det igjen ble 
avholdt en flott utstilling i gode om-
givelser sammen med gode venner. 
Ekstra gledelig var det nå for meg å 
gå inn i mitt femtiende år som dom-
mer, debuterte jo i 1966. Jeg begynte 
nå med Bergens Tomler som jeg 
også dømte på Høstutstillingen, og 
heldigvis var kvaliteten jevnt over klart 
bedre denne gang. De lange duene 
med veldig ujevne antall halefjær var 
vekk denne gang. De 2 beste opp-
nådde begge 96 poeng, med bur nr. 
83 som vinner og sertifikat, dette var 
en ung hu som den eldre som også 
fikk 96 poeng. Det var ikke så mange 
grove duer denne gang, men øynene 
slites det fortsatt med, og det er rom 
for forbedringer her. Likeledes med 
litt bedre brystfylde på enkelte duer.                                                    

Så dømte jeg 2 Carrier, hvor den 
sorte han var blitt noe grov i neb-
bvortene. Og således fått en altfor 
åpen i nebb, denne var også litt 
for lavstilt. Den blå hu var en tiltal-
ende due som fikk 96 og sertifikat.                                                                    
Så var det videre til kropperter og 
pustere. Her begynte jeg med 2 
Pommere som begge må få be-
dre strekk og pust, og noe her 
vil hjelpe med mer burtrening.                                                                                                                           
Det samme gjelder den ene Verkert-
flygel som var utstilt, opp med figuren 
og pusten, og bedre burtrening. De 
utstilte Voorburgere mankerte også 
pust og bur trening, disse har jeg sett 
bedre tidligere når jeg har dømt dem, 
best en eldre hann på 94 poeng.                                                                                            
Norwich hadde klart bedre burtren-
ing, og de var lettere å få opp pusten 
på, best en ung han med 96 og ser-
tifikat, men det må passes på så ikke 
de blir for hvite opp under og bak 
øynene. En enslig blå pustet meget 
godt på fredagskvelden, men under 
dømmingen ville han ikke vise seg 
like godt og stoppet på 95 poeng. 
Dette var en due med rette figur og 
holdning. Hollandsk Ballong var en 
stor og fin samling med mange gode 
duer i burene, spesielt blant de hvite, 
men også noen gode i blått og silver. 
Best ble en hvit i bur nr. 320 med 
96 og sertifikat. En god silver fikk 95 
og ble nr. 2, samme poengsum som 
nok en hvit. De lange grove duene 
var så godt som helt borte nå, da de 
fleste hadde god figur og balanse.                                                                
Felles for de sistnevnte raser, er at de 
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ikke får for mye føde mellom ankomst 
og bedømmelse slik at dette går ut 
over pusten slik at denne blir hen-
gende, og duene ikke vil vise seg fra 
sin beste side. Her må de som setter 
duene inn i bura følge dette bedre 
opp i fremtiden.  Håper dette gir en 
grei forklaring i de rasene jeg dømte. 
Og takk igjen til alle for en hyggelig 
due helg.

      
Bjørn Carlo Andersen.

2 x 75 år i SJRF!
Olav Hermod Kydland rundet 

75 år den 16. november 2015. Olav 
har vært medlem i SJRF siden mitten 
av 50 tallet, ja nesten fra oppstarten 
av foreningen i 1952 som den gang 

het Rogaland 
Rasedue 
Forening. 
Raser som 
Stærduer, 
Holl. Ballong, 
Italiensk Mefikk 
har vært innom 
dueslaget i kor-

tere perioder men det er Wiener Tom-
ler som har vært favoritten de siste 
årene. Til høsten flytter Olav og hans 
kone til Bryne i nytt rekkehus. Der er 
det smått med mulighet for dueslag 
så duene hans er i ferd med å få nye 
eiere. En av hans Wienere oppnådde 
97p nå på landsutstillingen, som var 
en fin avslutning på duekarrieren. 
Men hvem vet, kanskje byr det seg 

en anledning på et 
senere tidspunkt å 
holde duer.  

Ingvar Møller 
kunne 8. desember 
2015 feire sin 75. 
års dag. Ingvar har 
også vært medlem 

i foreningen siden midtten av 50 tal-
let, bare avbrutt av en pause på 5 – 6 
år på slutten av 60-tallet. Ingvar har 
opp gjennom tidene hatt raser som 
Munkeduer, Skjønnhetsbrevduer, Eng. 
Modena, Gammel Holl. Tomler, Peten-
ter og Isduer på slaget og som han 
har hatt gode utstillingsresutater 
med. Men det er først og fremst Is-
duene han er mest kjent for og som 
fortsatt oppdrettes i god kvalitet.

Vi i Stavanger og Jæren Rasedue-
forening gratulerer med vel overstått 
75 års jubileum !

For SJRF Terje Ree

Norsk Petent 
Klubbs Årsmøte 
2016.                              
Møtet ble avholdt på Sola Quality Ho-
tel søndag 24. januar, og det var 10 
ivrige entusiaster til stede da under-
tegnede ønsket velkommen og leste 
den utsendte dagsorden, og den var 
følgende: 

1. Valg av møteleder og referent 
som ble undertegnede.
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2. Årsberetning ble lest av 
undertegnede og godkjent uten be-
merkninger.

3. Regnskap ved kasserer. 
Denne viste en beholdning på kr. 
12752, noe som alt stammet fra kon-
tingent. Dermed ble også kontigenten 
for seniorer fortsatt kr. 100, og gratis 
for juniorer.

4. Innkjøp av nye premier. 
Undertegnede hadde med 2 utkast, 
samt en brosjyre, og fikk fullmakt til å 
kjøpe inn premier i glass med inn-
brent klubbens emblem.

5. Innkomne forslag: A. Forslag 
om derby-konkurranse ble forkastet 
etter en debatt om vanskeligheten 
med å organisere dette. B: Sløyfe den 
hvite farge. Også her debatt, men 
etter innspill blant annet fra Oksnes 
ble dette forkastet, da de fleste raser 
med tegning, også finnes i ren hvit 
farge. Men dommerne i fremtiden bør 
være oppmerksom på at det kreves 
mer av de hvite enn av de tegnede 
duer for at de skal få topp poeng. 
C. Fargen Gul Lasert ble endelig 
godkjent, men i fremtiden bør vi sette 
krav for nye farger som dukker opp. 
Fargeutvalget skulle behandle dette 
nærmere innen neste årsmøte.

6. Dommere til neste sesongs 
utstilling: Sigbjørn Johannessen på 
Høstutstillingen og Ole Gunnar Torp 
på landsutstillingen. Blir det ikke noen 
Høstutstilling, dømmer Sigbjørn på 
Landsutstillingen.

7. Valg. Bjørn Carlo Andersen 
og Sigbjørn Johannessen er begge 

valgt til 2017. På spørsmål om styret 
skulle utvides fra undertegnede, 
kom det ingen reaksjon. Dermed 
fortsatt kun 2 i styret, foruten 3 mann 
i fargeutvalget: Rolf Hanse, Birger 
Johnsen og Bjørn Carlo Andersen.

8. Avslutning med premieutdel-
ing. De 3 beste duer ble premiert, og 
nå har kvaliteten i rasen blitt meget 
god til alles tilfredshet: 97 i rødt, 3-96 
i samme farge, og 96 både i sort, 
gult, blått og hvitt. Meget gledelig, og 
flere nye oppdrettere kommer til. Sa-
marbeidet er også meget godt blant 
medlemmene, med stadig utveksling 
av avlsdyr.                                           

For Norsk Petent Klubb 
Bjørn Carlo Andersen

Styrets sammensetning:
Formann Rolf H. Hegland 
Styremedl. Johny Larsen
Styremedl. / sekretær 
Bjørn E.Johannessen
Styremedl./ PR-kontakt Alf B. Knutsen
Styremedl. Per G. Nielsen 

Antall medlemmer desember 2016 er 
23 mot 22 i 2015.

Vi har avholdt 9 meget trivelige 
medlemsmøter med variert innhold og 
godt fremmøte, og et styremøte.

Årsberetning 2015 
for BPDF
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Oktobermøte ble igjen avholdt som 
en klubbutstilling hos Arne Melheim.  
Dette ble et meget godt og sosialt 
arrangement hvor mange av våre 
medlemmer fikk rettledning av erfarne 
dommere og utstillere.

Flere av våre medlemmer er aktive 
til duesportens beste. Paul-G. Scholz 
er fortsatt redaktør av Duevennen, 
Bjørn Olsen er formann i Hønseduek-
lubben og Ronald Drotningsvik er 
kasserer. Johny Larsen er formann i 
dommerringen.  Han har også dømt på 
begge de norske utstillingene i 2015.

Alf B. Knutsen fortsetter å skaffe 
tilførsel av viktig historisk innhold til sitt 
gedigne museum. 

Årets Paramyxo vaksinasjon ble 
igjen gjennomført med stø hånd av 
Johny.

På spesialutstillingen for hønseduer 
gikk Bjørn Olsen nok en gang til topps 
med beste Modena.  På høstutstillin-
gen hentet vi hjem 4 av 9 gruppevin-
nere.  Jens Dahl ble gruppevinner både 
i Pustere og Strukturduer, mens Johny 
Larsen ble gruppevinner i utenlandske 
tomlere og Bjørn Olsen i Hønseduer.

På landsutstillingen i Stavanger 
deltok vi, som vanlig med mange duer 
og oppdrettere, og oppnådde svært 
gode resultater.  Johny Larsen ble 
igjen gruppevinner på formduer og Alf 
Knutsen ble nok en gang gruppevinner 
på fargeduer.

En stor del av våre medlemmer 
utviser stor reiseaktivitet og besøker 
mange utenlandske utstillinger.  På 
denne måten oppnår de å være helt 

oppdatert på utviklingen i de forskjellige 
rasene.  6 av våre medlemmer var 13 – 
15 november i Metz i Frankrike.

Vår økonomi er trygg og god, og 
regnskap fremlegges på årsmøte. 
Tippemidler fra grasrotandel tilfører et 
godt og viktig bidrag .

Våre web og Facebooksider er 
viktige og gir nyttig informasjon om 
foreningens virke. Rolf Henning Heg-
land står for dette og informasjonsflyten 
når det gjelder duer og foreningens 
virke når frem til hele verden. Web-
sidene faller litt i popularitet, men til 
gjengjeld øker interessen for Facebook-
sidene hver uke.

Som beskrevet mange, mange 
ganger. Bergens Praktdueforening 
drives seriøst og godt, samholdet og 
kameratskapet er helt topp. Styret vil 
også takke alle som har påtatt seg å 
stille sine hjem til disposisjon for vår 
møtevirksomhet.  Vi er av den mening 
at det er dette som gjør at vi har et slikt 
godt miljø i klubben.

Styret ønsker alle våre medlem-
mer og duevenner et godt nytt år med 
masse glede og gode opplevelser.

BPDF 
Rolf Henning Hegland
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Klubben har hatt følgende styre 
siste år:

Leder og sekretær: Bjørn Carlo 
Andersen, Ø.R.F..

Kasserer: Sigbjørn Johannessen, 
Ø.R.F..

Utvalg for å anbefale nye 
farger: Rolf Hansen, S.J.R.F., Birger 
Johnsen,B.P.D.F. og Bjørn Carlo An-
dersen, Ø.R.F..

Klubben har siste år hatt et 
medlemstall på 10, derav 2 juniorer. 
Og etter antall oppdrettere å dømme, 
håper vi dette antallet vil stige det 
kommende år. Da vi har rede på at 
flere nye oppdrettere som har fått 
rasen på slaget. Det har vært et godt 
samarbeidde mellom flere oppdret-
tere for utveksling av avlsdyr, noe 
som nå har begynt å vise seg, ikke 
minst gjelder det fargen gul lasert 
som Rolf Hansen viste fram på siste 
Høstutstilling i Sokndal. En farge 
som ikke har stått i standarden, men 
som nå ble vist fram, og skal endelig 
godkjennes på Årsmøtet 2016. Uten 
samarbeidde, hadde nok ikke denne 
fargen oppstått. Om det dukker opp 
flere nye varianter, får tiden vise.

På landsutstillingen 2015 på Sola 
var det stilt ut 49 duer i 7 farger fra 7 
oppdrettere. Der ble en hvit fra Sturle 
Assersen vinner med 96 og sertifikat 
som ble vinner i rasen. Men samme 
poeng og sertifikat oppnådde en 
rød fra junioren Remi Husebø og en 
sort fra Birger Johnsen. Dommer var 

Hans Ove Christiansen fra Danmark. 
På Høstutstillingen i Sokndal var det 
utstilt 45 duer i 7 farger fra 4 oppdret-
tere. Vinner var denne gang en rød 
fra Cate Iris Carlo Hansen med 96 po-
eng og sertifikat. Men hele 10 andre 
duer oppnådde 95 i diverse farger. 
Med andre ord begynner kvaliteten 
og bli meget jevn og god. Dommer 
denne gang var Ole Gunnar Torp.   

Økonomien i klubben er fortsatt 
god til tross for kun inntekter på 
medlemsavgift, men så har vi da 
også hatt premier på lager siden 
starten. Men her trenger vi nå nye 
innkjøp.

Styret vil takke alle for et godt sa-
marbeide i året om har gått, og håper 
på fortsatt fremgang for rasen.

For styret i Norsk Petent Klubb  
      Bjørn Carlo Andersen

Norsk Petent Klubbs Årsberetning 2015.

Ø.R.F.s Årsrapport 
2015.

Året har ikke hatt de helt store 
aktivitetene. Vi har ikke avholdt noen 
utstillinger, men hadde en meget 
vellykket Mønstring av årets avl med 
over 20 forskjellige raser i burene. Og 
som vanlig ble de tatt hånd om av 
våre dommere Harry W. Nielsen, Ole 
Gunnar Torp og Bjørn Carlo Ander-
sen. 
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Medlemstallet har siste år vært 
17, og møtene har som vanlig vært 
avholdt i Rikter Svendsen kantine 
hvor besøket har variert fra 10-14 
fermmøtte. Det har vært duer på nær 
sagt alle møter hvor de forskjellige 
rasene i foreningen har blitt vist fram. 
Som vanlig har flere av medlemmene 
vært og besøkt både slag og utstill-
inger utenlands. Deltagelsen på årets 
2 utstillinger har ikke hatt den øn-
skede oppslutning til tross for gratis 
transport og vaksinering. Kun 3 av 
medlemmene har stilt ut på begge 
disse utstillingene, nemlig Cate Iris 
Carlo Hansen, Sigbjørn Johannes-
sen og Ole Gunnar Torp. Men så har 
disse igjen hatt duer som har hevdet 
seg meget god. Ole Gunnar sin blå 
Nürnberger Svale ble sågar Best In 
Show på Høstutstillingen i Sokndal.

Sigbjørn Johannessen ble på 
landsutstillingen godkjent som dom-
mer i Norsk Petent, Og Ole Gunnar 
Torp og Bjørn Carlo Andersen har 
dømt både på Landsutstillingen på 
Sola og på Høstutstillingen i Sokndal.

Økonomien er fortsatt god, tak-
ket være fòrsalget som gir et pent 
overskudd hvert år. Til tross for noe 
dalende medlemstall er fremmøte 
som vist ovenfor godt, og flere opp-
drettere samarbeider i de raser hvor 
dette lar seg gjøre. Stemningen på 
møtene er alltid god og duepraten 
går livlig både om nåværende og 
tidligere hendelser.

      Styret har siste år hatt følgende 
sammensetning:                                 
Leder: Ole Gunnar Torp.                                                                                
Nestleder. Bjørn Carlo Andersen.                                                                                  
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.                                                                           
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.                                                            
Styremedlem: Harry W. Nielsen.

For Østfold Rasedueforening        
      Bjørn Carlo Andersen.

Duer og duevenner 
på Lipsia 2015.

Første helgen i desember gikk  
den 64. VDT-utstillingen i Leipzigs 
Neue Messe av stabelen med 31.000 
raseduer. Allerede for et år siden var 
det avtalt med Rick Barker å møtes 
her, og rom var bestilt på hotell 
Sachsenpark som ligger like over 
gaten fra det flotte messe-anlegget.

Rick i midten av inngangshallen en tidlig 
morgen før publikum hadde adgang.
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Sammen med fjærkre og ekso-
tiske fugler brukte utstillingen tre av 
de fem store hallene.

Noen av duene delte hall med 
høns, og selv om hørselen ikke er 
det den en gang var ble støynivået 
i meste laget for flere av de besøk-
ende.

  ”Andedamm” i en av hallene.

Noen av duerasene hadde lagt 
spesialforeningens utstilling til Lipsia, 
noe som resulterte i svært god delta-
gelse i disse rasene. Andre raser, til 
eksempel Voorburg kropperter hadde 
klubbutstilling 14 dager tidligere med 
520 dyr og derfor møtte (bare) 270 
her.

Verkehrtflügel kropperter stod 
med 150 staselige duer der det var 
utdelt 10x96 og 1x97 poeng. Baktep-
pet var at rasen i år og 2 uker etter 
Leipzig var tildelt muligheten for 
”Goldene Siegerring” i Dortmund der 
350 Verkehrtflügel hadde kvalifisert 
seg. 

Goldene Siegerring er den mest prestisje-
tunge konkurransen i Tyskland og gjelder 5 
beste ungdyr med samme farge og tegning, 
eget avl  og begge kjønn. En oppdretter kan 
melde på opptil 20 dyr i samme fargeslag. 
Konkurransen foregår på Nasjonale utstil-
linger og det går mange år mellom hver gang 
en rase får sjansen. Eksempelvis er Modena 
satt opp i 2021.

Verkehrtflügel kroppert, sort, ung hunn 97 
poeng. Utstiller; Bernhard Rappold.
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Wiener tomlere, sokket (95) og 
storktegnet (97). Dommer Andreas 
Oldak.

Andreas er en usedvanlig trivelig 
kar som det alltid er en fornøyelse å 
møte. Ved siden av å være en dyktig 

dommer er han den ledende 
oppdretteren i Budapester Kurze i 
storktegnet og sort.

Over til h. en av Oldaks stork-
etegnete Budapester Kurze. Han var 
eneste utstiller i storketegnete der 
han viste 12 ungdyr, 6 hunner og 6 
hanner.

Resultatet var 97 poeng i begge 
gruppene. I sorte med voksfarget 
nebb stilte han 6 stykker med resultat 
2x96. Av andre fargevarianter stod 
der hvite og blå med sorte bånd.

I Wiener Gansel var det 48 duer, 
og vår bekjente Uwe Meisel viste 10 
dyr i sort og 2 i sølvfarget. Domme-
ren var ikke helt fornøyd og belønnet 
Meisel med 1 x 95 og 11 x 94!

Eneste Gansel på 97 poeng 
(neste side) tilhørte Lutz Witte fra 
Magdeburg.
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Gansel 97p. 34 Østprøysiske Werfere som verken dommeren eller en venn av NT var spesielt 
imponert over. Over den beste sorte med 94 der dommeren ønsket jevnere sokker og bedre 
ryggdekning.

Lahore, gul ung hunn, 97 
poeng og tysk champion.  
Flott type med moderat 
størrelse, fast fjærdrakt, gode 
sokker og fin høyde på ben. 
Dette er den moderne typen 
som vinner på kontinen-
tet. Duen innkjøpt av Rick 
Barker,Temecula, California.
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Årets rase i Tyskland var i 2015 Malteser. De påmeldte 147 duene stod i en egen avdeling og 
hadde tydeligvis fått en svært kompetent dommer  og mange av de mest kjente oppdretterne var 
representert.  Franz Mitterer, Burgkirchen, fikk 2 x 97 i hvite og en av disse står til venstre.

Danskene var godt 
representert i Leipzig. Det 
ble et hyggelig møte med 
vår gamle venn Jørgen 
Birkholm som tross sine 
83 år fortsatt har Sach-
siske Skjoldduer og reiser 
med buss til utstillinger 
i Tyskland. Det er flere 
danske Tumlinger på de 
større tyske utstillingene 
enn det en kan forvente på 
Nationalen i Danmark. Den 
hvite var utstilt av Theodor 
Suntken og ble tildelt 97 av 
dommer Ulrich Lahme som 
også skal dømme på Land-
sutstillingen i Stavanger.
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Professor Axel Sell har gitt 
ut en ny bok med tittel; ”Ge-
netikk der Taubenfärbungen”.

Sell er anerkjent som den 
fremste nålevende eksperten 
på duenes arvelære.

Boken som er på 380 
sider gir en systematisk inn-
føring i nedarving av farger 
og har et stort antall bilder og 
illustrasjoner.  Boken er utgitt 
på familien Sells forlag. 

På bildet får en norsk 
kjøper en dedikasjon i boken.

Tekst og fotos: JanH

Det er forskjell på dimensjonene i Leipzig og på Halsnøy, men når det gjelder kameratskap og 
trivsel står ikke utstillingen i Sunnhordland tilbake for noen. 
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Mønstring av årets 
avl i Ø.R.F.

Mønstringen fant sted i Rikter 
Svendsens kantine mandag 19. 
oktober og der hele 14 medlemmer 
til stede når vi rigget oss til allerede 
kl. 17.00.

I burene var det hele 16 forskjel-
lige raser, som igjen var representer i 
flere farger og tegninger. Norsk Tom-
ler var representert i 7 farger, mens 
Norsk Petent var representert med 4 
farger, Modeneser var der i 4 farger, 
og Dansk Tomler og Märkiske Skader 
i 3 farger for å nevne noen. Gimpler 
var det 2 varianter av. Av nye raser 
som vi ikke har sett så mye til, kan 
nevnes polske Skader i rødt og sort, 
Polske Høytflygere som vi tidligere 
kalte Galesiske Sølvskader har vi ikke 
sett på mange år, samt ytterligere 
en ny polsk rase som hadde samme 
hodeprofil som  Høytflygere, men 
hadde sokker, disse var ensfarget 
hvite, og kunne minne mye om hvite 
Berliner Lange.

Etter det vi kunne se, var det 
meget lovende ungdyr fra flere av 
medlemmen som vi håper å se på 
utstillingene fremover.

Duene ble i tur og orden demon-
strert og gitt sine karakterer av Ole 
Gunnar Torp, Harry W. Nielsen og 
Bjørn Carlo Andersen. Det var god 
stemning hele kvelden, og vi ga oss 
ikke før kl. 21.30 etter at kaffe og 
boller var fortært under veis etter en 
meget hyggelig kveld.

Bjørn Carlo Andersen.

Gulasket Norsk Tomler.

Sortvinget Guldgimpel.

Blå Italiensk Mefikk
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Sort L.F. Tomler.

Blå Gassi Modeneser.

Noen kjente fjes på mønstringen.

Polske høydeflygere

Perleblå Norsk Petent.
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Som ny oppstartet rasedue opp-
dretter igjen, etter mange års pause, 
så eg frem til å melde på duer til høst 
utstillingen i Sokndal.

Sist eg stilte ut duer på en utstill-
ing, meiner eg var i 1983.

Eg meldte på både Hollandske 
ballonger og Kinesere, men ble litt 
skuffa når eg så den små påmeldin-
gen av duer til utstillingen. Det var 
bare meg som hadde meldt på duer i 
disse 2 rasene denne gangen.

Eg tenkte, at hadde eg visst på 
forhand, at eg var aleine om å stille ut 
i begge disse rasene, er det ikke sik-
kert at eg hadde meldt på noen duer i 
det hele tatt.

Ja, ja tenkte eg, da får nå eg en 
god start som nystartet rasedue opp-
dretter, for eg var jo garantert å ha 
beste Hollandsk ballong og Kineser.

Eg var selvsagt spent på å få vite 
hvordan resultatene var for mine duer, 
ikke hvem som hadde beste kineser 
og ballong, men hvilke poengsum og 
dommerkritikk duene hadde fått, for 
dette ville jo gi en viss pekepinn hvor 
eg stod i forhold til andre oppdrettere 
i samme raser.

Tidlig lørdags ettermiddag gikk 
eg inn på Raseduen.no og der var 
allerede katalogen over utstillingsre-
sultatene lagt ut på nettet. Dette er 

ganske imponerende av de/den som 
har ansvar for det.  En fantastisk god 
jobb blir gjort her, med så rask publi-
sering av katalogen.

Eg begynte øverst i katalogen og 
så oversikten over gruppevinnerne. 
Mitt navn dukket opp 2 ganger her. 
Eg begynte nesten å lure på om her 
var noe feil, men nei, dette var ikke 
feil.               

Når eg så dette, tenke eg med en 
gang «YES», duene mine har jo vert 
med i en konkurranse likevel.

Det var jo ikke så veldig mange 
duer med innenfor disse 2 gruppene, 
men eg fikk en påminnelse om at 
neste gang det er utstilling, er det 
bare å melde på duer selv om eg 
er alene i de rasene eg stiller ut, så 
lenge det blir kåret gruppevinnere.  
Det er ikke det at eg tror at det kom-
mer til å bli vanlig at eg kommer til å 
ha gruppevinnere. Eg sitter i alle fall 
igjen med en følelse av at duene er 
med i en konkurranse, selv om eg er 
eneste utstiller av disse 2 rasene på 
denne utstillingen.

Etter å ha startet opp igjen med 
duer, for noen få år siden, syntes eg 
at nå hadde eg fått frem noen unger 
som har god kvalitet og at eg kan 
være bekjent av og stille dem ut, om 
det er vinnere eller ikke. For meg er 

Mine betraktninger rundt raseduer og 
deltager på min første utstilling på over 
30 år. 
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ikke det viktigste å vinne noe, men 
dette blir en bonus. Det viktigste for 
meg er den daglige kontakten eg har 
med duene og det gode kamerat-
skapet det er i BPDF og prøve så 
godt det lar seg gjøre å holde duene 
sunne og friske.

Det er kjekt å gjøre det så bra på 
første utstillingen eg stiller ut igjen 
duer på. Dette er mye takket være 
Steinar Sætre som eg var så heldig å 
få overta noen par med Hollandske 
ballonger av, når han ga seg med 
duer og Rolf Henning Hegland som 
eg har overtatt Kinesere fra. Her har 

eg vert heldig og fått veldig gode 
duer i begge raser.

Dette er 2 av de rasene eg hadde 
i 70 åra og begynnelsen av 80 åra.

Ettersom eg kan huske fra tidlig-
ere når eg hadde duer, er kvaliteten 
på de fleste raser betraktelig hevet, 
men oppdretterne er stort sett de 
samme nå som den gang. Det er 
synd for sporten sin del, at det er så 
liten eller ingen rekrutering av yngre 
krefter.

Med vennlig hilsen
Jens E. Dahl

Landsutstillingen 2016.
Av helsemessige grunner har jeg, 
som nevnt, ikke deltatt ved møter og 
utstillinger i år. Ut fra det jeg hører har 
de nye prosedyrene vedr. LU-arrange-
mentet fungert etter intensjonene. 
Regner med at styret sørger for en 
saklig evaluering i neste nr. av DV.

Best in Show og utstillingens beste due
ble gul Komorner  – Ung 0,1
Oppdretter: Alf B. Knutsen
 
Norges mester oppdrett og beste 
samling 2,2  ble Afrikansk mefikk – hvit 
– 386p 
Oppdretter: Hans Petter Nernes

EE Plakett – Europaforeningen ble 
Norske Tomlere – Norsk Tomler hvit
Oppdretter: Jan Heldal

Jan Oksnes ble behørig hedret som 
årets ildsjel.

De øvrige vinnerne blir omtalt på 
påfølgende sider. 
Her får vi også være med på litt av den 
sosiale delen ved LU 2016. 
La oss håpe vi fortsatt får benytte 
Quality Airport Hotell Stavanger ved 
fremtidige utstillinger, bedre forhold 
finner vi neppe noe annet sted.

På neste side en tydelig stolt due- 
entusiast med sin gule Komorner som 
ble utstillingens beste due...

Per G. Nielsen har fotografert vinner-
duen og oversikten over utstillingen.
Steinar Sætre er ansvarlig for bildet av 
Alfen...

    
  Tekst: Paul G. Scholz
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Utenlandske Tomlere
Komorner
Bur nr. 541, 0.1 - 97p
Gruppevinner, Best in Show og 
utstillingens beste due.

Utstiller: Alf B. Knutsen

Gruppevinnere
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Norsk Tomler
Bur nr.: 9  
0,1 - 97p
Utstiller: Jan Heldal

Foto: Per G. Nielsen

Formduer
Tysk Skjønnhets-
brevdue
Bur nr.: 168  
0,1 - 96p
Utstiller: Lars Falkeid

Foto: Per G. Nielsen

Vortedueduer
Carrier, 
bur nr.: 180 
0,1 - 96p
Utstiller: Rolf Helgesen

Foto: Per G. Nielsen
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Hønseduer
Tysk Modeneser 
Gazzi
Bur nr.: 284  
1,0 - 97p
Utstiller:
Odd Helge Vågen

Foto: Per G. Nielsen

Pustere/Kropperter
Norwich Puster
Bur nr.: 310  
1.0 - 96p
Utstiller: 
Lars Erik Bentzen

Foto:?

Fargeduer
Sachsisk Skjolddue 
Bur nr.: 363
0,1 - 96p
Utstiller: 
Alf B. Knutsen

Foto: Per G. Nielsen
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Trommeduer 

Tysk Dobbeltkappet 
Bur nr.: 369  
0,1 - 97p
Utstiller: Terje Ree

Foto: Per G. Nielsen

Strukturduer
Engelsk Parykk
Bur nr.: 385 
1.0 - 97p
Utstiller: 
Johan Ebeltoft

Foto: Per G. Nielsen

Mefikker
Afrikanask Mefikk
Bur nr.: 451  
1.0 - 97p
Utstiller: 
Hans Petter Nernes

Foto: Per G. Nielsen
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Her tar vi med et godt bilde av 
beste Modena på Sola, halvbror til 
vinneren for to år siden...
Han er ikke helt i balanse (vann-
rett rygg) og skulle stått med 
hodet litt lenger bakover (opprul-
let), men bildet har fått anerkjen-
nelse i Modena-kretser fra Austra-
lia til N.Amerika.

JanH. Foto: Per G. Nielsen.

Norges mester i
oppdrett og beste 
samling 2,2 ble 
Afrikansk mefikk – 
hvit – 386p

Gratulerer!

Oppdretter: 
Hans Petter Nernes
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EE Plakett – 
Europaforeningen 
ble Norske Tomlere – 
Norsk Tomler hvit

Gratulerer!

Oppdretter: 
Jan Heldal

Foto: Per G. Nielsen

Jan Oksnes ble 
behørig hedret som 
årets ildsjel

Gratulerer!

Foto: Per G. Nielsen
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Bedre ramme rundt 
en utstilling er det 
vanskelig å finne. 
Her har vi mye å 
takke Geir Rune for.

Foto: Steinar Sætre

Ronald Drotningsvik, 
Steinar Sætre, 
Odd Helge Vågen og 
Trond Børseth i faglig 
passiar.

Foto: Per G. Nielsen

Egil Amundsen og 
Arne Melheim er 
tilbake for fullt... 

Foto: Steinar Sætre



28 Duevennen 1 - 2016

I serien “Smarte fòrkar” vil vi 
denne gangen presentere et produkt  
som Tor Mæland i Sandefjord påstår 
han har utviklet og videreforedlet. 
Dette fòrkaret som er i daglig bruk, 
har vakt allmenn beundring både 
i inn - og utland. Mæland har tatt 
patent på produktet som har fått det 
betegnende navnet  “Snadder”. 

Fòrkaret har et tak der toppen 
prydes av en rundpinne som er 
festet med gjennomgående skruer 
i hver ende slik at den ruller når en 
due prøver å sette seg opp på den. 
Pinnen fungerer også som håndtak 
når taket heves under tilsetting av 
fòr. Det geniale ved dette fórkaret, 
følge Mæland, er at dersom en due 

Fòrkaret “Snadder”

forviller seg opp på rundpinnen og 
i forskrekkelsen avleverer en klask 
med dritt, vil skiten falle ned på taket 
og ikke ned i fòrkaret! Et rensligere 
og mer miljøvennlig frkar skal en med 
andre ord lete lenge etter! En skylder 
å gjøre oppmerksom på at Mæland 
både har tegnet og snekret denne 
modellen. Han har for tiden 3 stykker 
i aktiv bruk.
Tekst og foto Tor M.

SETT & HØRT

Nå er også Cate sin 
nye volière på plass,
her fotografert ved 
juletider.
Det nye slaget ble 
behørig presentert i 
DV nr. 3 - 2015.

Foto: 
Bjørn Carlo Andersen
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Gml. Orientalsk Mefikk, 
par og enkeltdyr tilsalgs

Paul-G. Scholz
paul@scholz.no Tlf. 920 58199

Kjøp - salg - bytte

Tilbud til medlemmene 
Gratis annonser for klubbenes medlemmer

Tekst/bilde sendes til bladets redaktør 
innen fristen for stoff til Duevennen... 

 Hilsen forbundsstyret

? ?



30 Duevennen 1 - 2016

Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæle-

dyr og akvariefisk...

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

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Som medlem av lokal forening for praktduer eller 
fjærfe, kan du benytte deg av rabattavtale.

Vi tar også vare på alle mindre kjæledyr (burdyr), 
ikke hund og katt, når du er bortreist/på ferie... 
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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 over-
våke 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,-

“PRAKTDUEN”
Er der noen som kan avse/bytte noen blader av 

“PRAKTDUEN” fra 1952, 53, 54.

Mangler noen få eksemplarer, eventuelt har jeg numre 
fra 1949, 50, 51, 52, 53 og 1954 i bytte.

Henv.
Alf B. Knutsen, telf.: 905 66 139
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


