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Østfold Rasedueforening
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Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
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Tlf. 934 34 593 
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Leder DV 1 - 2017 

I dette nummer av DV var det 
meningen å få med en del utstil-
lingsstoff. Når så ikke lar seg gjøre 

må vi ty til annet å skrive om. 
Det er nok en skuffelse for mange at vi i 

år ikke kan ha LU og andre utstillinger å se 
fram til. 

Når det gjelder Europautstillingen i 
Herning 2018 er danskene nå i gang med 
forberedelser. Samarbeidsavtaler med høns, 
raseduer, kaniner og marsvin er allerede un-
derskrevet. Utvalg er nedsatt når det gjelder  
sponsorer/annonsering, PR, katalog,fest-
arrangement og salg. Flere utvalg kan kom-
me på tale. Det er grunn til å tro at også vi er 
i rute med forberedelser til LU i 2018… 

Det ser ut til at vi i år, grunnet mildvær de 
fleste steder i landet, har komme tidlig i gang 
med med avlen. I denne prioden er helse og 
stell avgjørende. Det er viktig at volièreduene 
får glede av noe av det som frittgående duer 
finner i naturen. f.eks kan et kar, som ellers 
fylles med badevann, etter hvert fylles med 
godsaker som løvetann og salatblader, et 
stykke “torv” i karet kan bli en kjærkommen 
og næringsrik avkobling for duene. 

Vil til slutt berømme bidragsyterne (se 
nederst på side 4) som stiller opp med stoff 
til Duevennen… 
 
Ønsker alle en god avlssesong

Paul-G. Scholz
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Bidragsytere til denne utgaven

Rolf Hansen, Gunnar Hafsø, Terje Ree, Per G. Nielsen, Hans P. Nernes, Alf Knutsen, 
Bjørn Carlo Andersen, Jens Berents, Svein Harald Vikse, Jan Heldal, 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”.
Husk tekster til bildene!

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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Da neste års Landsutstilling er avlyst 
grunnet fugleinfluensasituasjonen, blir det 
innkalte representantskapsmøte 14. januar 
2017 utsatt.

 
Styrets henvendelse til foreningene med spørsmål om mulig 

aktivitet på Sola 14. januar 2017, deriblant avholde representat-
ntskapsmøtet, gir ikke nok tilslutning til at noe arrangeres.

 
Sakene som ligger for behandling på representantskapsmøtet 

«fryses» og tas opp på neste representantskapsmøte, som plan-
legges innkalt til neste Landsutstilling. Dato for dette er enda ikke 
satt opp.

 
Årets regnskap vil sendes ut etter nyttår når dette er opp-

datert. Budsjettet for 2017 vil korrigeres for bortfall av LU og 
sendes med årets regnskap til foreningene.

 
Med hilsen 
For NRF
 
Hans Petter Nernes (formann)

En sur smiley på for-
siden av Raceduen...

 
I november var der et tilfelle hvor noen 
døde ender var skyllet i land et sted i 
Tyskland. Her fant man fugleinfluensa 
type H5N8.
Det ble også undersøkt ender fra Møn 
og Christiania hvor det også ble konsta-
tert smitte.
I første omgang ble “alt”, utstillinger etc, 
avlyst i 14 dager, men kort etter kom 
meldingen om at alt var avlyst ut året. 
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Julemøte i Egersund
Fra SJRFs julemøte i Egersund på kantina til Jan Helge Havsø. 

Vi gikk gjennom punktene til representantskapsmøte 2017, så ble det servert 
juletallerken med kaffe og brus. 
Lars Erik delte ut julepresanger til alle, fin genser med logo til SJRF. Og premier 
fra høstutstillingen i Bergen  og lokalutstillingen i Egersund.
 
Hilsen
Gunnar Hafsø

Vi var 15stk. Disse er med på bildet: Lars Erik Bentzen, Terje Reed, Erling Friestad, Ole Kjell Løvå, 
Gunnar Jørn  Bowits, Jan Helge Havsø, Arvid Bentzen, Gunnar Hafsø, Magnor Sokka, Thorvald 
Pollestad, Rolf Hansen, Nina Solbjørg, Chris A Midbrød, Leiv Meisland og Asbjørn Skjæveland , 
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Duenøtter
Tekst og bilder: Terje Ree

Hvordan står det til med kunnskapen om duehold, raser, 
arvelære, utstillinger, etc. ?

I 4 nummer av Duevennen fremover kommer det rundt 20 spørsmål i 
hvert blad.
Svarene sendes før frist for innsendelse av stoff til neste blad (oppgitt 
på side 2 av redaktør). 
Sendes til Terje Ree, Øygardsholen 20, 4342 Undheim / ree.terje@
gmail.com
De riktige svarene og hvem som hadde flest riktige kommer i det 
påfølgende blad. Besvarelsene summeres etter 4 runder og vinneren 
tildeles under lansutstillingen 2018, boken Pigeon Genetics av Axel 
Sell, nr 2 får 2 sekker duefor og nr 3 får 1 sekk duefor.

1) Dagens ringstørrelse er oppgitt i mm, 7, 8, 9 osv. Frem t.o.m.   
 2003 hadde ringene en annen bemevnelse for størrelse. Hva   
 var benevnelsen tilsvarende dagens 9mm ?
2) Frem t.o.m. 1985 nok en annen benevnelse. Hva var da   
 merkingen på ringene tilsvarende dagens 9 mm ?
3) Hvilket år var første gang en due måtte ha 97 poeng for å tilde  
 les gullmedalje ?
4) Hvem var den første Norgesmester oppdrett ?
5) Hvilket årstall ?
6) Med hvilken rase ?
7) Hva kalles tegningen på bilde 1 ?
8) Hva kalles tegningen på bilde 2 ?
9) Hva kalles tegningen på bilde 3 ?
10) Hvilken rase er det på bilde 4 ?
11) Hvilken rase er det på bilde 5 ?
12) Hvilken rase er det på bilde 6 ?
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1 2 3

4 5 6

13) Betinget av at foreldrene  
 kun har anlegg for den  
 farge de viser, vilken farge  
 blir det på ungene, hanner  
 og hunner, etter gul hann  
 og rød hunn ?

14) Betinget av at foreldrene  
 har anlegg for den farge  
 de viser, vilken farge blir  
 det på ungene, hanner og  
 hunner, etter rød hann og  
 gul hunn ?7
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15) Hvilken farge blir det på ungene i %, hanner og hunner, etter   
 hann unge i spørsmål 1 og gul hunn ?
16) Hva heter personen på bilde 7 ?
17)  Nevn tittel på en bok han har forfattet ?
18) Hvem er formann i Danmarks Rasedueforeninger 
 pr. 1/1-2017?
19) Hvem er formann i Svensk Duvavelsforening pr 1/1-2017?
20) Hvem av disse personene er duemaler/tegner:
 Gregor Orlowsky, Pawel Smolensky, Jakob Relovsky ?

Tekst og bilder fra Stavanger og Jæren sin 
lokalutstilling 2016

Oversikt over utstillingen. Her er Sturle Assersen i gang med dømming av skjønnhetsbrevduer 

Tekst og bilder: Rolf Hansen.  SJRF
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Utstillingens beste due 
Nebbdusk Trommer. 
Eier Lars Erik Bentzen, 

Siste helgen i oktober var det duket 
for lokalutstilling i regi av Stavanger og 
Jæren Rasedueforening i Egersund. 
Det var en spent gjeng som møtte til 
innsetning fredagen. Var dette noe 
vi medlemmer ønsket? Ville vi støtte 
opp for et slikt arrangement? Å jo da: 
Hele 241 dyr sto i burene, og det til 
en lokalutstilling! De største rasene 
var Tysk Skjønnhetsbrevdue med 60 
stk. og Norsk Petent med 54 stk. Løa 
i Havsøy var godt egnet til utstilling.   
Etter at duene var kommet i bur var det 
innføring i dommergjerningen med Jan 
Oksnes. 13 medlemmer var benket 
for å få med seg dette. Blant disse var 
det lokale dommere, dommerspirer 
og interesserte medlemmer. Et meget 
vellykket og interessant opplegg.                              
Duene ble bedømt lørdagen av Jan 
Oksnes, Sturle Assersen og Ole Kjell 
Løvås. Samtidig med dømmingen 
ble det gitt en videre innføring i dom-
mergjerningen til dem som ønsket å 
gå inn på dommerutdannelse. Det 

var 4 stk. fra SJRF som ønsket dette. 
Disse var Nina Solbjørg og hennes 
datter Mona Eirin Midbrød, Lars Erik 
Bentzen og Rolf Hansen. Gledelig med 
yngre kvinnelige krefter! 2 duer fikk 
97 poeng: Tysk Nebbdusk Trommer 
eid av Lars Erik Bentzen. Denne ble 
også Best In Show. Den andre var Tysk 
Skjønnhetsbrevdue eid av Jan Helge 
Havsø. Ellers var det flere på 96 og 
95 poeng. Det var flotte rosetter til 97 
og 96 duene og til juniorer. Dessuten 
vanket det også pokaler. Alt i alt et 
strålende arrangement, som jeg er sik-
ker på at vi alle er fornøyd med.                   

Det rettes en stor takk til styret i 
SJRF, med formann Lars Erik Bentzen 
i spissen, for at dette ble gjennomført 
på en så flott måte! Takk til dommere 
som stilte opp og brukte av sin tid til 
dette.                       

Jan Oksnes: Godt jobba med 
dommerinnføringen!        
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Norsk Petent med Nasjonal ro-
sett ble beste Petent av 54 stk. 

Eier junioren Chris Adrian Midt-
brød  Resten er av 96 poeng 
duer

Jan Oksnes ga oss en grundig gjennomgang av duene. 
På bilde Rolf Hansen, dommer Jan Oksnes, Mona Eirin Midbrød og dommer Ole Kjell Løvås. 
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Noen av utstillingen sine 96 poengduer
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Jeg har vært heldig å få skaffet til 
veie, etter min mening, en meget god 
oppskrift på sammensetting av farger 
på duer fra min gode venn i Danmark, 
Jørgen Primdal. Han har jo drevet med 
nye farger på Gammel Tysk Mefikk i 
mange år, og senere eksportert «nye» 
farger til Tyskland. Artikkelen er skrevet 
opprinnelig på tysk og er oversatt til 
norsk av Ø.R.F. medlem Odd Lindquist.                                                                                                                                       
    Det er å fortelle i innledningen at 
alle resultater av hva som kommer 
ut, er beregnet på at fargene før man 
begynner er rene avlet. Og at dette 
er vitenskapelig bevist i kjente littera-
turutgaver blant annet i Tyskland. 
De oppgitte avkom i %, kan under 
tiden ha et avvik på inntil 10 %.                                                                                                                                               
Denne oppskrift er også skrevet 
med henblikk på mefikkrasene, men 
kan med letthet også brukes på de 
fleste andre grupper, f. eks. farge-
duer og de fleste tomlerrasene.                                                                                                                 
Artikkelen er også noe forkortet for å 
være lettere å forstå.

Vi begynner med de røde og gule 
variantene. Disse er ved parringen av 
variantene rød x gul, rødbåndet x gul-
båndet, og for de ternete og 
laserte varianter i de samme fargene.                                                                                                                 
I utgangspunktet er de røde den 
dominerende farge, mens de gule 
er den uttynnede varianten av de 
røde. En bevist sterk farget nyklekt 
rød unge, vil således ha mye dunlag, 
mens en uttynnet gul unge vil være 
mer dunløs, og virke naken i forhold.                                                                                                                                         
    Så går vi videre til å si at vi bruker 
rød hann mot gul hunn. Alle de foran 
nevnte 4 varianter, vil gi de samme re-

sultater med hensyn til % i antall unger:                                                                                                                                   
Rød hann-gul hunn gir bare røde 
hanner, og bare gule hunner. Men 
begge disse typer avkom, har da den 
andre fargen liggende skjult i seg.                                                                                                  
Setter vi så en rød hann av denne type 
avkom sammen med en ny ren rød 
hunn, vil avkommene gi 25 % rene røde 
hanner, 25 % røde hanner med gult 
anlegg. Videre 25 % rene røde hunner 
og 25 % og 25 % rene gule hunner. Med 
andre ord ikke så mange rene gule.        

 Bruker vi derimot gul hann-rød 
hunn, gir dette normalt følgende ut-
fall: Røde hanner med gult anlegg 
og rene gule huer. Setter vi så en rød 
hann av denne type på en ren gul 
hunn, vil vi få 25 % røde hanner med 
gult anlegg, 25 % rene gule hanner, 
25 % rene rød hunner og 25 % rene 
gule huer. Og her i fra tyder alt på at 
vi da må velge ut de som normalt gir 
best avkom mot ren gult mot hver-
andre, om det er gule varianter vi vil ha.                                                                  
Det vil også med tiden dukke opp både 
rødbleke og gulbleke varianter, som da 
ikke holder den ønskede sterke farge 
som vi fordrer på en utstilling, men kan 
allikevel gi gode fargede unger i neste 
ledd paret mot dyr med gode farge. 
Dette gjelder spesielt for de rødbånd-
ede som har lett for å få for lyse røde 
bånd, og ikke teglrød som er ønske-
lig. For å få bukt med dette, er det 
å anbefale at de blir paret med sølv-
fargede med sorte bånd. Dette gjelder 
også de gulbåndede. Hele tiden må vi 
være oppmerksom på at gule varianter 
er en uttynnet variant av de røde.                                                                                                                                            
    Vi skal også være oppmerksom på 

Fargesammensettinger av duer.
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7

8

1. Rødhamret fra Rolf Hansen.
2. Sort fra Birger Johnsen.
3. Rødbåndet fra Sigbjørn Johannessen.
4. Litt mørk Blå Ternet fra Birger 
    Johnsen.
5. Rød fra Cate Iris Carlo Hansen
6. Gul fra Sturle Assersen
7. Blå fra Svend Rostad.
8. Perleblå fra Svend Rostad.

at det stadig handler om kjønnsbundet 
arving i de foran nevnte varianter. Gule 
hanner kan deretter aldri bli delarvet på 
grunnfargen rød, og gir med paring med 
røde huer, bare gule hunner.  

Går vi så til de 4 variantene med bånd 
mot hverandre (bortsett fra rødbåndet-
gulbåndet som går inn blant oven-
nevnte avsnitt), kan det deles opp slik:                                                                  
Begynner her med blå hann-sølvfarget 
hunn som gir hanner med anlegg sølv-
farget og rene blå huer. 

Setter vi så en blå hann i par av med 
ren blå hunn, vil vi få 25 % hanner med 
sølvfarget anlegg og 25 % rene blå han-
ner, videre 25 % hunner rene blå hun-
ner og 25 % rene sølvfargede hunner.                                                                                                                                          
      Bruker vi så sølvfarget hann-blå hun, 
vil vi få blå hanner med sølvfarget anlegg 
og rene sølvfargede her. Bruker vi så blå 
hann av disse mot sølvfarget hunn som 
er ren, vil vi få 25 % rene blå hanner med 
sølvfarget anlegg, 25 % rene sølvfargede 
hanner, 25 % rene blå hunner og 25 
% rene sølvfargede hunner. Både blå 
med bånd og sølvfargede med bånd, 
hører således til den sorte fargegruppe.                                                                                                                                     
    De samme avlsoppskriftene kan 
således også brukes ved disse to farg-
ers hamrede varianter.  

Går vi så til blå-rødbåndet eller 
gulbåndet, blir resultatet det samme i 
forhold til blå enten vi bruker den ene 
eller den andre varianten. Vi kan si at vi 
her bruker blå-rødbåndet som utgang-
spunkt, og får da denne parringen: Rød-
båndet hann-blå hunn, vil vi få rødbånd-
ede hanner med anlegg for blått, videre 
kun rene rødbåndede hunner. Setter 
vi en rødbåndet hann fra disse avkom 
sammen med en ren rødbåndet hunn, vil 
vi få 25 % hanner som er rene rødbånd-
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ede og 25 % hanner som har anlegg for 
blått, og så 25 % rene rødbåndede og 
25 % rene blå hunner. Setter vi derimot 
sammen blå hann-rødbåndet hunn, vil 
vi få rødbåndede hanner med anlegg 
blått og rene blå hunner. Setter vi en 
rødbåndet hann av dette avkom mot en 
ren blå hunn, vil vi få 25 % rødbåndede 
hanner med anlegg blå, 25 % rene blå 
hanner, 25 % rødbåndede hunner med 
blått anlegg, og 25 % rene blå hunner.                                                                                                            
Det samme forhold vil komme om vi byt-
ter ut rødbåndet mot gulbåndet. Og blå 
under disse resultat satt mot hverandre, 
vil straks miste genet mot de andre vari-
anter, da blått er en dominerende faktor, 
men de andre vil ha blåfargen i seg vi-
dere, og kan dermed dukke opp igjen.                                                                                                                                           
    Og hver spesielt oppmerksom på 
at alle hanner her har blått arveanlegg.                                                            
Båndene på de blå under denne par-
ing med de rød og gulbåndede, kan 
ofte ha en tendens til rust i seg, mens 
de av motsatt farge, kan ofte ha en 
noe for mørk båndfarge. Skjoldfargene 
ut av slike sammenparinger, kan også 
få noe urent skjold grunnet sammen 
blanding av fargene, og de må der-
for ofte «renvaskes» med sin egen 
farge for ikke å bli trukket for dette 
på utstillinger ved senere anledninger.                                                                                                                
Å sette sammen hamrede/ternede/
laserte av de her nevnte varianter av 
rødt opphav mot de med sort opp-
hav, er således ikke å anbefale grun-
net for stor fare for store avvik. Da 
MÅ tålmodigheten være meget stor.                                                                                                 
Avslutningsvis vil vi nevne samme 
metode som nevnt foran med sammen 
setting av både blå med bånd-ubåndet 
/hohlige), og sølvfarget (perleblå)-
ubåndet/hohlige. Båndet hann-ubåndet 

hunn båndede hanner med anlegg for 
ubåndet, og hunner som er båndede.                                             
Setter vi så sammen en båndet hann 
som har ubåndet anleg med en 
båndet hu, vil dette gi 25 % hanner 
som er rene blå, 25 % hanner med 
ubåndet anlegg, 25 % huer som er 
båndet med ubåndet anlegg og 25 
% hunner som er rene ubåndede.                                                                
Setter vi så sammen ubåndet hann-
båndet hunn, vil det samme oppleg-
get komme med overvekt på båndede 
varianter, da båndede vil dominere.                                                                                                                               
Det samme vil skje om vi setter blå og 
sølvfargede varianter sammen. Her vil de 
blå dominere grunnet sin sterkere farge. 
Det er mange flere muligheter til å sette 
sammen farger, men det blir for innviklet 
å gå inn på i denne opp-stilling.                                                                                                        

Håper dette vil være til hjelp for noen 
andre enn bare mefikk folk, da det er 
de som har oppfordret meg til å frem-
skaffe en slik oppskrift. Lykke til!

Jens Berents har skrevet artikkelen som jeg så har 
fått fra Jørgen Primdal.

Bjørn Carlo Andersen.
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NT –  KLUBBEN GRATULERER.

Egil kom til verden nyttårsaften 1936 i 
Bergen.

Han fattet 
interesse 
for duene 
så tidlig 
som i 
1949. 

Afrikanere, Wiener Høytflyvere og 
Modena har vært på slaget, og ikke 
minst NT i blått og hvitt.

Egil Amundsen 80 år. Sykling var også en stor interesse på 
50 tallet, og han var flere ganger med i 
NM for senior med topp-plasseringer.

En sølvmedalje fra NM - bane sprint 
er det som henger høyest.

Egil`s livsledsager Aud har i alle år hatt 
stor interesse av raseduene , og har i 
alle år vært med på utstillingene.

Jeg har lært Egil å kjenne som en 
stillfaren, raus og dyktig oppdretter av 
vår nasjonalrase.

Han viser år etter år toppduer innen 
de hvite og blå, og han er opptatt av 
nyrekkrutering til NTèn.

Han deler med glede overskuddet 
med sine konkurrenter og gleder seg 
over andres fremgang.

NT klubben ønsker deg til lykke med 
80 årsdagen, og den videre avl.

Norsk Tomlerklubb.
Svein Harald

Stressbekjempelse i dueslaget.
Artikkelen er skrevet av Wilhelm 
Bauer i Geflügel Zeitung 19/2016.
Oversatt av Agnar Andersen i Race-
duens Februar utgave 2017. Gjengitt 
med tillatelse fra Raceduens redak-
tør Kim L. Stenderup.

Begrepet stress er egentlig av nyere 
dato, og beskrives i ordbøkene som 
«en forhøyet spenning henholdsvis 
belastning av fysisk eller psykisk art». 
Begrepet utbrenthet hører sammen 
med stress. Så kan man jo spørre, hva 
disse begrepene fra den menneskelige 
verden har med duene å gjøre. Sannsyn-

ligvis i noe høyere grad enn man umid-
delbart forestiller seg. Før man går 
dypere inn i begrepet og går til emnet: 
Stressbehandling i dueslaget, må vi se 
nærmere på det menneskelige stress.                                                                        
Man vet i dag, at det finnes to forskjel-
lige former for stress, der enten er 
positiv eller negativ. Den positive 
stress er kun positiv over en kort 
periode, den motiverer oss og set-
ter ressurser fri, som igjen kan 
brukes på den foreliggende oppgave.                                                        
Med den negative stress ser det noe an-
nerledes ut. Den oppstår ved en lengre 
vedvarende belastning av kroppen og 
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psyken. Stress gjør oss syke, det er 
en alminnelig oppfatning. Man merker 
det selv raskt, hvis belastningen er høy 
i en periode. Vi blir lett syke, ikke alltid 
alvorlig, men forkjølelse eller mageknip, 
eller nervøsitet er et tegn på dette. Man 
er uopplagt i forhold til de tilgitte opp-
gaver, som igjen virker uoverkommelige.                                                          
Stress kan virkelig gjøre oss 
syke, men ikke i like høy grad.                                                                  
Vi kan ikke nekte for at også våre duer 
kjenner til stress. Men når det er van-
skelig for oss mennesker å definere 
dette, kan det være enda vanskelig 
med duene. Det kan være til hjelp å 
forestille seg selv i duenes situasjon.                                                                                                           
Enhver due har bruk for en viss avstand 
fra de andre beboerne på slaget. De 
som betrakter sine duers oppmerk-
somhet, merker raskt at ikke alle duer 
kommer godt ut av det med de andre. 
Dette gjelder for både hanner og huer, 
hvor det også med en parringspartner 
kan det være  problemer. Enhver har vel 
opplevd at et par helt enkelt ikke kan 
være sammen. Günther Stach, som in-
teresserer seg veldig for duenes velferd, 
nevner ofte en såkalt  individuell dis-
tanse. Så snart en due kommer for nær 
en annen, forsøker den å forsvare sitt 
revir, eller sitt behov for avstand. Vi men-
nesker kjenner også til dette når noen 
kommer oss for nær. Kun i et partner-
skap undertrykker vi det. Jo flere duer 
som blir satt inn i slaget, jo høyere er 
belastningen som gir en stadig utfordring 
av den individuelles behov for distanse. 
Det betyr igjen stress for duene, og 
for å forebygge dette, skal vi passe 
på å ikke overfylle slaget med duer.                                                                                                                                            
De fleste levende vesener er vanedyr, 
og duene er intet unntak. Så snart det 

er forandringer i det normale dagsfor-
løpet, har det innflytelse på organis-
men. Våre duer blir som regel fòret 2 
ganger om dagen, og vanligvis alltid av 
den samme person. Denne har også 
normalt på seg de samme klær, slik at 
duene kjenner ham igjen. Noen ganger 
i året kommer du ene på utstillinger, 
blir bedømt og tatt i av en fremmed 
person, sitter i en transportkasse og 
blir transportert i en bil, eller det kom-
mer nye duer på slaget.  Dette er alt 
sammen forandringer i forhold til det 
daglige, som igjen kan gi duene stress.                                                                               
Hva kan vi så gjøre for å minske dette?                                                                                                            
Jeg mener personlig, at man i det 
daglige skal gjøre tilværelsen så av-
vekslende som mulig. Dertil kunne man 
si, at det nettopp taler mot den daglige 
rutine. Hvis endringer kommer litt etter 
litt over tid, stemmer dette. Hvis en-
dringene er på dagsordenen, kan man 
utnytte denne effekt positivt. Annerledes 
uttrykt. Jo flere endringer man er fortrolig 
med, desto mindre tenker man over det.                                                                                                                             
Hos brevduene kjenner man til forskjel-
lige metoder. Her blir f. eks. en ukjent 
frakk hengt opp. Ved hver gang de flyr 
ut beveger den seg, noe som i starten 
gir noe panikk, men blir snart en rutine, 
og duene legger ikke merke til det. Et 
annet alternativ er å henge opp bal-
longer i dueslaget. Det reagerer duene 
også på med det samme. Og selvfølge-
lig kan man veksle mellom metodene. 
Har man en hund, kan man rolig ta den 
med på slaget. Etter kort tid har duene 
ikke lenger angst for store dyr. Kan man 
la duene fly fritt, kan det være lurt og 
endre omgivelsene med en blomster-
potte, et vanntårn, frittgående høns. Det 
kan alt sammen sørge for litt spenning.                                                                                                       
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Oppdretterens påkledning lan man ofte 
skifte. Det skal ikke alltid være dom-
merens hvite frakk. Nei noe mer varia-
belt, for så ta på en hvit dommerfrakk 
igjen. På utstillinger løper jo besøkende 
rundt med en hvit dommerfrakk. Også 
her er variasjonen stor i hva de har på 
seg. Noen ganger har de lue på, og 
noen ganger uten. Språket kan også 
variere, noen ganger er de lavtmeldte, 
og noen ganger er de høymeldte. Og 
noen ganger kan man la en radio stå 
på i slaget.  Duene merker raskt at 
alt dette gir problemer, eller er farlig.                                
Selvfølgelig er det en fordel, at man 
stadig sette duene i en transportkasse, 
og så kjører en tur. Også her gjelder det 
å være vane med ting som ikke gir 
stress. Hos mange husdyr, spesielt med 
hunder og katter snakker man ofte om 
dyrets vesen. Det gjør man sjeldent med 

duene. Her er duenes vesen av vesen-
tlig betydning. «Ville» raser får raskere 
stress enn rolige raser. I utvelgelsen 
av avlsdyr, må deres vesen få større 
betydning enn hva tilfelle er i dag. Det 
betyr mye hvordan dyrene reagerer på 
forandringer. Det kan være en dårlig 
oppførsel, som under forskjellige om-
stendigheter har tilbøyelighet til oftere 
å bli syke. Ut av dette følger en høyere 
stressbelastning. Som omtalt kan disse 
stressfaktorer gi utbrudd av syk0dom-
mer, som f.eks. et massivt angrep av 
spolorm med en sterk avmagring om 
følge av dette.. Så nå vet vi det. Vi er 
med sikkerhet først nå ve starten av dis-
kusjonen om fenomenet stress på duer.                                                                                                                             
Tiden vil vise hvor dette fører hen, og 
hvilke løsninger vi finner Vi vil muligens 
om ti år le av dette, hvor naive vi har 
vært i forhold til denne opplysning.

Bjørn Carlo Andersen.

SETT & HØRT

I Bergen har vi, iflg. BT, noen 
dyrevenner som tar seg av 
skadde og forkomne byduer.
Det skrives f. eks. om unger som 
har falt ned fra et “takreder”  
og duer (som vi ofte kan se) med 
ødelagte ben…  
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Nå har Alf Knutsen fått hjelp fra Hong Kong 
når det gjelder utstillings-forberedelser med 
pynting av duen. I denne “koppen” ligger 
duen rolig… 
Det er tydelig at duesporten går framover…

Foto: Per G. Nielsen

Redaktøren håper på en redegjørelse 
vedr. sammenslutningen «Norsk Dyre-
holdsallianse» som Johan Ebeltoft har 
fått i gang.
Deltagere er foruten NRF også forbun-
dene for fjørfe, brevduer, kaniner og 
akvariefisk.
Det er tillyst et møte i Sandnes 8. mars 
der Dyreholdsalliansen møter reprsen-
tanter for Mattilsynet og Anemalia. 
Før møtet i Sandnes er det neppe mye å 
rapportere.

Animalia arbeider for høy tillit til kjøtt- og eggbran-
sjen, høy tillit og høy kvalitet på våre produkter, økt 
verdiskapning og effektiv produksjon. 

På følgende sider viser vi noen 
bilder fra Vistavautstillingen som 
fandt sted Moskva i februar. 
Bildene og grunnlaget for tekster 
har Jan Heldal sørget for. 

    
    
 
En representant for den russiske 
familien Tomlere med hevet hale.
Den såkalte «stjernehaletegnin-
gen» går igjen i flere av disse 
rasene som Astrachaner, Kaluga 
og selvsagt Rschewer stjerne-
haletomler, som vi også har hatt 
i Norge
Her en skadetegnet varian.
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To fargevarianter av 
Usbekisk tomler
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En fin samling med Usbekisk 
tomler…
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Det kan se ut som om Putins 
duevenner følger med moten, 
Gammel Orientaleren har fått 
innpass også i Russland. 

Her et par satinetter, en sølvfar-
get (silverett) og en blålasert

Tysk skjønnhetsbrevduer til 
salgs.

På grunn av opphør med rasen, så har 
jeg for salg 5 par.
Flotte dyr som har oppnådd høy 
bedømmelse av både norske og tyske 
dommere.
Ta kontakt på tlf. 941 69 766, ved 
interesse.

Terje Eljervik

Diverse par med Gammel 
Orientalere til salgs.

Grunnet helsemessige forhold må jeg i 
denne sesongen trappe ned på 
dueholdet. 
Rasen er ynglevillig og flink med 
ungene. 
To par blir nå testet som ammeduer…

Dette er avkom etter avlsdyr som ble 
hentet hos Rainer Dammers  i 2014 

Ta kontakt på tlf. 920 58 199
Eller via mail: paul@scholz.no

Paul-G. Scholz
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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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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


