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www.raseduen.no
Da har vi tilbakelagt en atter godt 
gjennomført Landsutstilling på 
Sola i januar. Stavanger gjengen 
har igjen gjort en utmerket jobb. 
Det samme gjelder Geir Rune og 
hotellet, det ble igjen fantastisk. 
Våre tilreisende dommere har 
med egne ordelag sagt at de 

stortrivdes, og for noen var spesielt medalje utdelin-
gen stor. Det er herlig at dette blir satt pris på.
Jeg håper 2019 vil medføre mange dueunger og at 
vi igjen kan heve utstillingsantallet noe for neste år. 
Nå er det jo ikke kvantiteten som betyr mest, det er 
kvaliteten men antall duer til utstilling gjør også noe 
i forhold til økonomien og ikke minst bruk av gode 
anerkjente dommere. Ønsker alle lykke til med 
avlsesongen!
Under årets representantskapsmøte kom det, i 
forbindelse med årets budsjett, opp forslag om å 
legge bladet Duevennen på web. Det vil si vi kan 
produsere alle ledd på egen hånd og ikke behøver 
et trykkeri og utsendelses service for å publisere 
bladet. Det er mange penger å spare på dette men 
da det var en såpass stor og viktig avgjørelse så ble 
det bestemt at foreningene tok med seg spørsmå-
let og diskuterte det hjemme før de avga sitt ønske. 
Resultatet av dette var at 82% av medlemmene 
ønsker at Duevennen publiseres på raseduen.no. 
De leserne som vil ha bladet på papir laster den 
ned for utskrift til egen skriver.
Denne utgaven av Duevennen, nr 1-2019 er den 
første utgaven som kun blir lagt til web.
Fremover vil artikler legges ut fortløpende, slik at 
stoffet er mest mulig aktuelt og ferskt. Også disse 
artiklene kan selvfølgelig skrives ut. 
Artiklene vil jevnlig samles inn i Duevennen nummer 
(3-4 ganger pr.år og mest sannsynlig samles så alt 
inn i et Årsnummer.) Styret og redaktør får jobbe 
med dette fremover - vi søker å utnytte distribus-
jonsplattformen best mulig og legge til rette for det 
aller beste for alle.
Ha en flott vår i duehuset!

Hans Petter Nernes

Leder DUEVENNEN 1 - 2019 
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Bjørn Carlo Andersen, Hans Petter Nernes, Nils Reither, 
Jan Oksnes, Alf B. Knutsen, Odd Helge Vågen, Terje Ree, Per Nielsen 

Torbjørn Jektnes, Svein H.Vikse, Hans Ove Christensen, 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.  Bildekodenummer må følge bildene 
og må ikke endres. Du bør ha 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
Tlf. 920 58 199 - E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.

Bidragsytere til denne utgaven
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nok en gang den største grup-
pen.Hadde gleden av og 
dømme 31 stk.av disse.Rødfahl 
den største gruppe med 16 ut-
stilte duer.De beste typemessig 
gode duer.Fargen er en stor ut-
fordring i denne varietet.Det skal 
være helt rene skjold og ingen 
blåfarge på duen. Vinnerduen en 
ung 1.0 fra Ronald fikk 96 p.og 
sertfikat.Renere skjoldfarge som 
eneste mangel.Også en flott 
ung 1.0 fra Johny på 96p.Kun 
mangel i brystdybde,kanskje det 

er i orden til LU? Rødfahlternet 
8 stk en meget god samling fra 
Ronald og Rolf Helgesen. En 
eldre 1.0 fra Ronald fikk 96p og 
sertfikat. Lengre ben på denne 
hadde ført den helt til topps.   
Rødskimlet 7 stk.Meget god 
samling alle fra Johny. Elegante 
duer i en flott varietet .Spesielt 
hunnene var gode og typemes-
sig veldig like.En eldre 0.1  vin-
ner på 96 p og sertfikat og blir 
også kåret til beste TM Flere av 
de unge hunnene skal det bli 
spennende og se på LU,litt mer 
bryst så er de der.Korte typer 
med flott strekk og fjærdrakt. 
Alt i alt 3 sterke varieteter som 
stadig blir bedre,her jobbes det 
godt! 

Odd Helge Våren

TM på Høstutstillingen i Haugesund

Beste TM, rødskimlet 
eldre 0.1, 96p 
oppdretter Johny Larsen
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Dommerkritikk fra bedømmels-
en av Norsk Petent og Bergens 
tumler

På høstutstillingen i Hauge-
sund 2018 var jeg blitt tildelt 26 
stk. duer. Fordelingen var 13 
Norsk Petent og 13 Bergens 
tumlere. Dette var første gang 
jeg har dømt disse rasene, der-
for var det ekstra interessant for 
meg å få anledning til å studere 
disse mer nøye. Høstutstillingen 
er en tidlig utstilling og enkelte 
av duene bærer preg av at de 
ikke er helt ferdige utviklet og 
ferdig med fjærdrakten. 
Først til Norsk Petent. 
De blå med bånd, perleblå og 
rødbåndede, 4 duer i alt, ut-

merket seg med flott oppreist 
holdning, men hadde ønsker i 
mer markert nebbvinkel, bredere 
bryst og mindre ønsker i kroner 
med rosetter.

Det var utstilt 9 stk. rød pe-
tenter. Her var det flere dyr som 
viste god brystbredde, bredde 
i hodet, og rosetter riktig plas-
sert. Ønsker som gikk igjen på 
de røde Petentene var kroner 
tettere til hodet, tydeligere/
kraftigere kryss, og mer oppreist 
holdning. Beste norske Petent 
ble en eldre rød hann på 96 
poeng. 
Bergens tumler 
også 13 stk. Fordelingen her 
var 5 hvite, 3 sorte og 5 røde. 

Helgen 23-25 November

Fra venstre Sigbjørn  
Johannessen, Bjørn 
Carlo Andersen,  og. 
Ole Gunnar Torp tok 
den lange vegen fra 
Østfold for nte gang 
for å treffe duekomp-
isser og dømme på 
Vestlandet. Alltid godt 
humør.
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Kjekt å se flere farger i denne 
rasen. Det var noen spennende 
prosjekter her i rødt og sort. 

Blant de hvite Bergens tum-
lerne fant jeg den beste i rasen 
på 96p. Den hadde et ønske om 
renere iris. For de andre hvite så 
gikk det igjen ønsker om lavere 
stilling og mer bredde i bryst.

De sorte henger foreløpig litt 
etter de andre fargene som ble 
utstilt, men spennende prosjek-
ter hvis det blir orden på holdn-
ing, stilling og vingeføring.  Den 
beste ble en ung hann som 
landet på 94p. De sorte hadde 
flotte hvite iriser og flott glans i 

fjærdrakten.
Jeg ble positivt overrasket av 

de røde. De har fortsatt en veg 
opp til de hvite, men toppdyrene 
i rødt var flotte. Beste rød Ber-
gens tumler fikk på 95p. Dette 
var en ung hann som hadde 
ønsker til renere iris og slankere 
mere innskåret hals. 

Det var veldig kjekt å få mu-
ligheten til å dømme disse to 
rasene. Jeg synes det er to 
flotte raser som ble vist frem. 
Takker for tilliten og det blir 
spennende å følge med disse 
rasene videre. 

Torbjørn Jektnes

Etter to år uten duer, har jeg 
nå fått et par Afrikanere, et par 
Norske Tomlere, to par Modena 
og er par ammeduer fra Jan 
Heldal. Tusen takk Jan.
Det er en stor glede å få duer 
igjen å pusle med.
Jan er alltid en god samtalepart-
ner, og vi har en felles bekym-
ring for rekruttering av nye 
due-entusiaster og framtidige 
oppdrettere.
En ting som har slått meg, er 

Til Duevennens lesere
hvor lite duer er kjent. Særlig 
raseduer.
Men nå tror jeg jeg vet hvordan 
vi kan få en endring på dette.
På nettstedet Finn.no kan man 
annonsere for hva som helst, 
og det er endel som annonserer 
duer også.
Men folk som ikke kjenner til 
duer, de skriver ikke inn “duer” 
i søkefeltet. Men folk som kan 
tenkes å få interesse for duer, 
har sannsynligvis allerede fattet 
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interesse for høns, vaktler, 
fasaner, ender eller kaniner.
Hvis folk som liker slike dyr, får 
se fine duer, så er det en sjanse 
for at en gnist kan tennes hos 
noen av disse.
Så her er det du trenger å gjøre 
for å vekke interessen til folk:  
1 ) I stedet for å avlive duer, så 
annonserer du disse på Finn.no. 
Ta noen fine bilder av duene. Ta 
også gjerne et bilde av et lite, 
men fint dueslag, som viser at 
det ikke skal mye til for å begyn-
ne med duer.
2) Og så skriver du: “Flotte 
duer til salgs. Passer god sam-
men med høns, vaktler, fasaner, 
ender, kaniner, sauer og geiter” 
Det som skjer nå, er at folk som 
søker vaktler “vaktler”, nå får se 
annonsen din med duer !  Dette 
fordi hos Finn.no, så vises alle 
annonser med søkeordet som 
blir skrevet inn.
Så i stedet for å avlive duer, kan 
du selge dem. Sett gjerne en 
pris på dem, f.eks. kr 200,- pr 
stykk. Det gjør at folk verdsetter 
duene bedre.
Skriv inn en del andre ord i an-
nonseteksten som du tror vil 
kunne treffe mulige dueinteres-
serte. 
På denne måten kan vi spre be-

vissthet om hvor fine raseduer 
er, og kansje vi vil få noen flere 
dueholdere og oppdrettere.
Jeg sjekker Finn.no hver dag, 
og det vanker ære og berøm-
melse for den som annonserer 
duer slik, og enda mer ære og 
berømmelse til den som klarer å 
få nye folk til å starte med duer.
La oss gjøre det til en 
konkurranse !
Sett igang i dag !

mvh Nils Reither

Møtet ble avholdt på Sola i for-
bindelse med Landsutstillingen, 
og kun 7 av våre dommere var 
tilstede. Et noe skuffende antall, 
da flere dommere som også 
dømte ikke møtte fram. Dette 
ble også påpekt fra flere hold 
senere under møtet.
Saksliste var følgende:
1. Åpning og valg av møteleder. 
Bjørn Carlo Andersen ønsket vel 

Referat fra 
Dommerringens 
Årsmøte lørdag 
12-1-2019
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møtt, da Jan Oksnes var i Oman 
på et annet dommeroppdrag. 
Bjørn Carlo ble også valgt til 
møteleder og sekretær.
2. Årsberetning. Denne ble lest 
av undertegnede, og godkjent 
uten bemerkninger.
3. Innkomne forslag. Ingen 
forslag var kommet inn.
4. Valg: Jan Oksnes var på valg, 
og ble gjennvalgt til 2021. Johny 
Larsen og Bjørn Carlo Andersen 
er på valg i 2020.
5. Avslutning. Jan Heldal kom 
der med oppfordring til de mer 
rutinerte dommerne om å hjelpe 
de såkalte «nybegynnere» i enda 
større grad enn nå. Han hadde 
også hørt rykter om beskyld-
ninger om at noen boykottet 
visse utstillinger med å la være 
å stille ut, noe ingen kjente seg 
igjen i. Han savnet også de 
øvrige i Dommeringens styre, 
men Oksnes var jo i Oman, noe 
vi burde være meget stolte av.                                                                                
Det nye premieringssystemet 
kom det flere meninger om, og 
som vi nå praktiserte for første 
gang. Spesielt dette med minst 
5 duer i en rase for å oppnå 
Championat og øvrige pre-
miering, og da også systemet 
med Norgesmester oppdrett. 
En bred diskusjon om dette i 

saklige former, som vi regnet 
med at vi fikk høre mer om på 
Landsmøtet senere på dagen.                                                                                                                 
Heldal oppfordret så alle til en 
fortsatt positiv tone i fremtiden. 
Møteleder kunne så takke de 
fremmøtte for et positivt møte 
som var unnagjort på halvtimen.

Bjørn Carlo Andersen, referent

Møtet ble avholdt på søndag 
under Landsutstillingen på Sola, 
og startet kl. 10 med 10 frem-
møtte som Bjørn Carlo Ander-
sen kunne ønske velkommen, 
og der ble Nernes, Brandal og 
Vikse ønsket spesielt velkom-
men da de for første gang var 
tilstede. Vikse har vært medlem 
siste år, mens de øvrige nå 
meldte seg inn i klubben, og nå 
var hele NRF.s styre tilstede, da 
også Nina Solbjørg represen-
terte sin sønn som fra tidligere 
er medlem av klubben.

Referat fra Norsk 
Petent Klubbs 
Årsmøte søndag 
13-1-2019
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Sakslisten var:
1. Åpning som ble foretatt av 
undertegnede.
2. Valg av møteleder og 
sekretær, og det ble samme 
person.
3. Årsberetning som ble lest av 
undertegnede og ble godkjent 
uten bemerkninger.
4. Regnskap. Undertegnede 
leste også dette da kasserer 
ikke hadde anledning til å være 
tilstede. Dette viste en beholdn-
ing på kr. 12 533 inklusiv 90 stk. 
cognacglass. Dette ble også 
godkjent uten bemerkninger.
5. Premieutdeling fra sesongens 
utstillinger. Cate Iris vant på 
både Sertifikatskuet på Sola og 
Høstutstillingen på Karmøy med 
røde duer på 96 poeng. Ole 
Gunnar Torp vant så landsut-
stillingen på Sola med 97 poeng 
på en rød hann. Chris Andre 
Midtbrød fikk juniorpremie for 
96 poeng på en rød. På Landut-
stillingen var det gledelig utstilt 
45 duer i 6 fargevarianter fra 7 
utstillere, meget gledelige tall.
6. Innkomne forslag. Her var det 
da det siste som hadde kom-
met fram under de siste utar-
beidelsene av standarden og 
standardtegningen. Bjørn Carlo 
takket her Hans Petter for den 

skriftlige utarbeidelsen, og Svein 
Harald for arbeidet med tegnin-
gen. Uten deres hjelp den siste 
tiden, hadde vi ikke kommet dit 
vi var nå. Alt ble gått gjennom, 
og små rettelser skal utføres 
i nærmeste fremtid hva tek-
sten gjelder, og så skulle også 
tegningen rettes litt på med en 
litt lengre nebblengde enn den 
vi så. Alt skulle da gå via Hans 
Petter, Svein Harald og Bjørn 
Carlo i nær fremtid innen det 
kan sendes til EE-foreningen til 
godkjennelse med visse bilder 
som skulle bli tatt snarest. Da 
skulle det bare være en søknad, 
så sant det ikke kommer inn-
vendinger, så er standarden 
godkjent i EE-standardverket. 
7. Forslag på dommere til neste 
sesongs utstillinger. Jan Oksnes 
ønskes på Landsutstillingen 
2020, mens vi ser an om det blir 
Høstutstilling, da tar styret seg 
av dette. Med hensyn til utvelg-
ing av dommere, kom det fram 
at det ønskes å ta mer hensyn 
til hva som er hunner, da disse 
hadde lett for å bli satt litt langt 
bak hanner når det gjelder 
poeng. Og hunner er jo da også 
langt vanskeligere å få gode 
som det ble hevdet.    
8. Valg. Her ønsket Rolf Han-
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sen avløsning da han slutter 
med duer. Ole Gunnar Torp ble 
valgt som ny i stedet i Farge og 
tegningsutvalget sammen med 
Ronald Drotningvik og Bjørn 
Carlo. Sigbjørn og Bjørn Carlo 
er valgt til 2020. Eventuelle nye 
farger ble også nevnt, men der 
må de først vises innen vi kan 
gå videre med dette.
9. Avslutning. Bjørn Carlo takket 
så for et meget positivt og hyg-
gelig møte som tok 1 ½ time.

For Norsk Petent Klubb, 
Bjørn Carlo Andersen, referent. 

Foreningens styre 2018 har 
bestått av følgende:
Formann. 
Ole Gunnar Torp.
Viseformann: 
Bjørn Carlo Andersen.
Kasserer: 
Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: 
Cate Iris Carlo Hansen.
Styremedlem: 
Harry W. Nielsen.

Østfold Rasedue-
forenings Års-
rapport 2018

Vi har igjen hatt et aktivt år selv 
om medlemstallet dessverre har 
sunket til 17 til av diverse år-
saker som alder og sykdom på 
noen av våre eldre medlemmer.                                                                                    
Aktivitetene på årets 10 
medlemsmøter har vi forsøkt å 
variere med blant annet tiltak til 
det beste for duene under spe-
sielt avlssesongen, og tiltak som 
bør gjøres i løpet av hele året. 
Dette har igjen gjort at mange 
gode ideer har kommet. Utlod-
ningene av blant annet 1 sekk 
fòr og gaver som medlemmene 
har hatt med, har også vært 
populært. Og selvfølgelig 
demonstrasjon av diverse raser. 
Mønstring av årets avl skaper 
alltid stor interesse på møtet i 
oktober, og denne gang var det 
45 duer av 16 raser i diverse 
varianter i burene.
Flere av medlemmene har 
besøkt slag og utstillinger i 
utlandet, ikke minst på årets 
Europautstilling i Herning. På 
utstillinger har våre igjen gjort 
det meget godt, og spesielt må 
nevnes at Robin Arnesen ende-
lig oppnådde 97 poeng på en 
sort LF Tomler på Landsutstillin-
gen. Også Cate, Sigbjørn og Ole 
Gunnar har på alle 3 utstillinger 
siste året gjort det meget godt 
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med sine duer.
I forbindelse med festaftenen 
under landsutstillingen 2018, ble 
Bjørn Carlo Andersen utnevnt 
til Æresmedlem i NRF, noe som 
var svært så gledelig. 
Av våre dommere har Ole Gun-
nar dømt på Landsutstillingen 
på Sola og Sertifikatskuet på 
Sola, mens Bjørn Carlo dømte 
Landsutstillingen på Sola, og 
Høstutstillingen på Karmøy.
Økonomien er fortsatt god tak-
ket være overskudd på fòrsalg 

og utlodninger på møtene, og at 
vi fortsatt har gratis møtelokale i 
Rikter Svendsens Kantine. 
Stemningen på møtene og blant 
medlemmene er fortsatt meget 
god, og mange hjelper hveran-
dre med avlsdyr i sesongen. 
Men fortsatt ønsker vi oss yngre 
medlemmer, noe som dessverre 
er et vanskelig tema for tiden, 
men vi får håpe at dette en gang 
kan rette seg.
For Østfold Rasedueforening, 

Bjørn Carlo Andersen

FARGEDUER
En stor takk til arrangøren SJRF 
for nok en vellykket utstilling på 
Airporthotellet.
Som tilreisende kan vi ikke ha 
det bedre.
Jeg var bedt om å bedømme 
Fargeduene. Desverre var det 
ikke mange av dem.
STÆRDUER.
Det er mange år siden jeg sist 
så Stærduer  på en norsk utstill-
ing.
Gjennomgående gode duer med 
meget god farge.Månetegnin-

gen ønskes mer avgrenset med 
jevn sølvfarge uten innslag av 
sort.Tegningen kan nok pyntes.
Båndene ønskes jevnere.
Av natur er de veldig sky , -  for 
å ” vise seg ” for dommeren må 
de burtrenes.
Da kan det fort komme ett po-
eng ekstra.
NURNBERG SVALER.
Kun 2 stk – meget god farge , 
tegning og fotbefjæring.
Skulle ønske mer bredde og 
kraft, de blir for smale og lange.

Dommerkritikk. Lu. Sola 2019
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ISDUER.
Gode i type og størrelse men 
mangler noe i fotbefjæring.
Isfargen er kardinalpunktet .De 
skal ha en klar, ren farge fra 
nebbrot til og med kilen når man 
ser dem under.
Snur man duen og holder i neb-
bet skal fargen være klar og 
isfarget helt bak til kilens slutt.
På de utstilte var der 3 farger , 

kilen var bortimot hvit.
En altfor lys underfarge påvirker 
også sømtegning på båndene 
og ved en eventuell skjelltegn-
ing.
Sømtegningen blir for lys og 
man mister den fine kontrasten  
mellom isfargen og den mørke 
sømtegningen.Det er denne 
kontrasten som ” gjør ” Isduen.

Svein H. Vikse

Det var igen i år en fornøjelse at 
gæste den norske landsudstill-
ing. Det er Europas bedste ud-
stillingsforhold. Tænk engang at 
gå direkte fra ens værelse til ho-
tellets (et firestjernet hotel) store 
flotte sal, hvor duerne var sam-
let. For ikke at tale om maden 
og de lækre værelser. Ud over 
de fantastiske lækre retter både 
ved morgenbordet, middags-
bordet og aftensbordet, var der 
hele dagen fri adgang til softice, 
popcorn, vand, kaffe+kage og 
fugt. Ønskede man ikke at gå på 
værelset under korte pauser, var 
der i hele hotelområdet behage-
lige lænestole og andre stole til 
at slappe af i. 

Landsutstillingen 2019 Sola
Men det var naturligvis duerne 
alle var samlet om. Min opgave 
var at dømme mæfikker og dan-
ske tumlinger.
Gl. Tyske Mæfikker:
3 stk. røde af god kvalitet. Den 
første i kat.nr. 69 var et super 
dyr, men lidt svag i kryds, så 
derfor ”kun” 96 p.
Italienske Mæfikker:
8 stk. Generelt stod de lidt for 
opret og var lidt for lange i figur. 
Men den største udfordring er 
manglende pandefylde, her 
havde næsten alle et problem. 
Men jeg valgte at give en ung 
0,1 97 p. Den var meget fin i 
figur og havde den rigtige still-
ing.
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Hamburg Sticken.
1 stk. som var meget typisk, 
men med åben ryg og dårlig 
vingeføring kunne den ”kun” 
opnå 94 p.
Afrikansk Mæfik.
7 stk. hvide. Her er europæisk 
topklasse. Jeg vil påstå, at 
havde de stået på den nylig 
afholdte europaudstilling for 
Mæfikker ville de stå som vin-
dere. 2 x 97 p og 1 x 96 taler sit 
tydelige sprog.
Tysk Skjoldmæfik.
3 stk. sorte. Det er noget af det 
bedste, jeg har set i Norge. Alle 
stod med en rigtig god næbind-
bygning. De var alle lidt lange i 
figur. Her er en udfordring.
Gl. Orientalsk Mæfik:
8 stk. Jeg havde ventet at se 
nogle flere. De er jo blevet 
vældig populære i de senere 
år over hele Europa. Men de 
udstillede dyr var alle typiske 
for racen. Der var små ønsker 
som: kortere i haleparti, bedre 
kap. En eldre 0,1 toppede med 
97 p. Den sortlacerede og den 
blåskæltegnede kunne ønskes 
renere i vingeskjold.
Danske Tumlinger:
29 stk. De hvide var gode i næb 
og øjenrande, men de fleste 
stod for vandrette og urolige. 

Flere med urene iris. En fin ung 
0,1 opnåede 96 p. De sorte 
havde god længde på hals og 
ben. Tilfredsstillende stilling. 
Men de fleste mangler fylde 
i forhoved, men også her lidt 
urolige dyr. Den bedste dan-
ske tumling fandt jeg her. Den 
opnåede 96 point. De 2 gule 
kunne ønskes bedre i fjerlaget. 
De havde også for svage hove-
der og næb.
2 sorte skader var for ringe en 
repræsentant for racen. Den 
første blå havde fejl på næbfar-
ven, derfor 92 p. Den næste blå 
var fin i farve og tegning, men 
stod for vandret. De røde (7 stk.) 
var alle fine i farven, havde gode 
næb og øjenrandsfarve. Des-
værre stod næsten alle med en 
dårlig tegning. Brysttegningen 
går for langt ned, og dermed 
bliver undervingen også farvet, 
hvilket hørere til fejl. Kondition-
smæssigt kunne jeg ønske mig 
dem lidt bedre. De 4 gule havde 
samme problem med tegningen 
som de røde. De fleste var også 
lidt lange i figur. Farven var god 
på dem alle, det var næbbene 
også.
Gl. Danske tumlinger. Her var 
store tegningsproblemer.
Bedømmelsen var om fredagen. 
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Om lørdagen var der mulighed 
for at høre et foredrag af dyr-
læge Nils Reither. Det var inter-
essant for mig, og man får altid 
noget med hjem, når man hører 
sådan en kapacitet på området.

Jeg vil endnu engang sige tak 
for opholdet og samværet med 
alle de gode nordmænd, som 
jeg har lært at kende gennem 
mange år.
    
Hans Ove Christiansen

Vi som arrangerte utstillingen 
var nok litt skuffet over at det 
bare var utstillt 460 duer. Mye av 
årsaken til dette var trolig fryk-
ten for ungesyken som desverre 
nå har bredt seg. Men ellers var 
det en fin og vellykket utstilling 
ut fra tilbakemeldinger som har 
komt.

I gruppen strukturduer var det 
i år utstillt 16  kinesere.

Først i rekken stod en hvit ung 
hun. Ønske om bredere figur 
gjorde at duen også virket litt 
lang. Delelinje kunne vært bedre 
og underpute fyldigere.

Neste var en dunfarget ung 
han. Dun er ikke annerkjent 
farge i kineser. Duen var ellers 
alt for smal og lang i figuren.

Deretter kom 1 blå med bånd 
og 4 blå ternet. Gjennomgående 

fin type og figur, korte og brede. 
Små ønsker til flipper og delelin-
je. Puter og slør generelt i orden. 
Ung ternet hunn best med 96p 
der det kun manglet litt i over-
gang flipper-manke.

2 gule var utypiske med lang 
figur. Også problemer med 
vingeføring. Flipper og lårdusker 
i orden.

1 perlet eldre han med fin 
type og figur. Puter, slør og lår-
dusker i orden. Delelinje kunne 
vært tettere og manke jevnere.

2 rødternet med god figur og 
type, korte og brede. Fine puter 
, slør og flipper. Ung han hadde 
de meste i orden men kunne 
vært jevnere i manke. 96p 
Champion og gruppevinner.

Til slutt 4 vinget i sort, rød og 
gulbåndet. Generelt noe smale i 

Strukturduer ved landsutstillingen 
på Sola 2019
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bryst. Ønske om fyldigere puter. 
Eldre rødvinget hunn skilte seg 
ut med god figur og type. Også 
puter, skillelinje og lårdusker i 
orden.

Kun ønske om sterkere flipper. 
96p og Champion.

Terje Ree

Igjen var vi samlet på Quality, 
Sola, og igjen hadde Bentsen 
og co. lagt alt til rette for oss 
sammen med Geir Rune i disse 
fremragende omgivelsene. Bare 
synd at ikke enda flere av våre 
folk fra diverse områder duk-
ket opp. Noen bedre plass til 
vårt arrangement finnes ikke. 
Og bare det å kunne gå in-
nendørs hele helgen er jo 
storartet, selv om vi blir fryktelig 
bortskjemte på denne måten.                                                                                                                                           
   Så noen ord om de rasene 
jeg dømte denne gang. Jeg 
startet med en meget god 
samling Carrier, 4 dyr uten det 
helt store toppdyret, men en 
eldre hunn fortjente 96 poeng, 

litt mer strekk på denne, så 
hadde Championatet vært der, 
alle hadde gode vorter etc., 
men mankerer litt mer strekk, 
savnet den gode som stod 
på Høstutstillingen. Men pass 
på så ikke de blir for åpne i 
nebbet! Og så var det dette 
med minimum 5 duer i rasen 
for å bli beste i gruppen da                                   
2 hvite Indianere var lovende 
ungdyr uten å få de høye 
poeng, men på sikt mener 
jeg de har mye å gå på.                                                                                                     
Polsk Langnebbet Tomler har 
vi ikke sett på mange år, og 
det var en flott samling vi fikk 
se. En Isfarget uten bånd ble 
best på 95 poeng, men også 
en Isfarget med bånd var 
meget god. En Isfarget uten 
bånd med hvit hale skulle det 
være var den klart beste, men 
dessverre hadde den fargede 
fjær i halen, halen skal kun ha 
en farge i halen. Men alle var 
gode typer i figur og hodeform. 
2 blå Wienere mankerte litt i 
strekk og holdning, og disse 
har vi sett bedre tidligere, men 
håper ikke rasen er i ferd med 
å forsvinne helt! De var jo van-
ligvis utstilt mange av tidligere.                                                                                         
5 Märkiske Skader var en 
pen samling, med en sort el-

Inntrykk fra Lands-
utstillingen 2019
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dre hann på 96 og Champion. 
Men også 2 røde var gode 
dyr, men mankerte litt i hode, 
krone og nebbfasong. Se 
også etter at de ikke blir for 
uregelmessig i ryggtegningen 
slik som på den andre sorte.                                                                                                        
1 blå Limerick Tomler fikk 
95, men den mankerte 
litt i hodet, og kunne 
gjerne hatt klarere øyne.                                                                                                                                 
Så var det til slutt Tysk Nonne, 
og her stod det 2 meget gode 
sorte som dessverre hadde 
fargede fjær ved beina, der 
det er hvit farge, skal det bare 
være hvite fjær, men litt pynt-
ing her som jeg sa til eieren, så 
hjelper det neste gang. Best 
ble da en rød ung han på 95 
poeng. Tegningen på de blå 
må ikke li slik at det blir for 
få fargede slagfjær, minimum 
7! For øvrig ønsket jeg bedre 
hodemasse og ikke så spisse 
i fronten på både de blå, den 
gule og den andre rød. Men en 
god samling var det tross alt.                                                                     
Til slutt er det bare igjen å takke 
arrangørene og alle andre gode 
duevenner for en flott helt, og 
igjen var vi østfra meget heldig 
med kjøreforholdene heldigvis. 
Og selvfølgelig en stor takk til 
mitt reisefølge Tone og Ole Gun-

nar som begge hjalp til med å 
holde humøret på topp begge 
veier.

Bjørn Carlo Andersen

RASE: Norsk Petent Mefikk

STANDARDBESTEMMENDE 
LAND: Norge

OPPRINNELSE:
Norsk mefikk, rase kjent fra 
flere hundre år tilbake

  
HELHETSINNTRYKK:
Middels stor due med utpreget 
mefikk karakter. Kompakt og 
velproporsjonert med skrånende 
oppreist holdning. Brystet 
bæres høyt og med velutvik-
let kryss. Kronen ligger tett til 
bakhodet og avsluttes med en 
rosett på begge sider. Kraftig 
befjæret «hingstenakke».

RASEKJENNETEGN:
Hode: Avrundet med bred, 
kraftig og godt markert panne, 
som går over i en jevn bue, og 
har sitt høyeste punkt over øyet. 
Fyldig ved kinnene. Kronen skal 
være godt befjæret, omslutte 
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bakhodet og ligge godt ned mot 
hodet. Godt utviklede rosetter 
plassert ved ørene.
Øyne: Mørke, med smal øyen-
rand.
Nebb: Lyst, middels langt og 
kraftig ved roten, ca. 15 mm 
langt. Over og undernebb vel-
utviklet. Markert nebbvinkel slik 
at den bryter med hodets form. 
Svakt utviklede nebbvorter.
Hals: Kraftig, litt tilbaketrukket 
og med strupefold.  
Bryst: Bredt, avrundet og høyt 
båret med godt utviklet kryss.
Rygg: Bred over skuldrene, 
smalner og skråner bakover.
Vinger: Kraftige vinger som 
lukker godt i ryggen, hvilende 
på halen ca. 10 mm fra halens 
spiss. 
Hale: Smal og godt lukket. 
Ben: Middels lange, plassert slik 
at duens oppreiste holdning og 
figur blir fremhevet. Glattbenet 
og alle tær med samme farge. 
Befjæring: Stram og tett 
liggende til kroppen. 
Fargeslag: Skjoldtegnet i sort, 
rød, gul, blå med sorte eller 
hvite bånd, blå uten bånd, perle-
blå med mørke bånd, rødternet, 
gulternet, blåternet, rødlasert, 
gullasert, rødbåndet, gulbåndet.  
Ensfarget hvit.  

Farge og tegning: Grunnfargen 
på de skjoldtegnete er hvit og 
kun vingeskjold og fingerfjær er 
farget.  Vingeskjoldet på sort, 
rød, gul, blå og perleblå skal 
være rent, klart og gjennomfar-
get. Båndene på de båndete 
variantene skal være gjennom-
gående, tydelige og smale. 
Ternete med klar og regelmes-
sig skjoldtegning. Laserte med 
regelmessig tegnete fjær og 
en lys og ren skjoldfarge. 7-10 
hvite slagfjær. Fargede finger-
fjær på begge vingene. Fargede 
fjær bak beina og skjult under 
vingene aksepteres, bortsett fra 
hos de hvite ensfargete. 

Justert standardtegning, 
utført av Svein Harald Vikse
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Feil: Flatt og kantet hode. 
Dårlig nebbvinkel og farge på 
nebb. 
Fargede kroppsfjær foran beina. 
Mindre enn 7 og flere enn 10 
hvite slagfjær. Mer enn 2 hvite 
slagfjær i forskjell. Mindre enn 
2 fargede fingerfjær på hver 
side. Lang smal og vannrett 
figur. Manglende kryss. For høyt 
ansatt krone. Manglende eller 
usymmetriske rosetter. Tydelig 
tverrskill i nakken.

BEDØMMELSESREKKEFØLGE 
Helhetsinntrykk
Figur
Hode
Krone
Nebbstilling
Kryss
Farge og tegning

RINGSTØRRELSE: 07
UTGIVELSE: 1928 – 2008 – 
2019 (22.01.19)
RASEGRUPPE: Mefikker

Hans Petter Nernes har, også 
som årsmøtet ble enige om, 
justert opp teksten og denne er 
nå komplett og iht EE standard-
modell for raseduer.
Standarden er satt med revi-
sjonsdato 22. januar 2019.

Red. 80 år…
Den 7. februar fylte vår alles 
redaktør og venn, Paul Scholz 
80 år. Vi som har kjent ham gjen-
nom alle år, synes han er akku-
rat den samme ungdom og ekte 

dyrevenn. Derfor 
er det helt naturlig 
at Paul er redak-
tør av Duevennen, 
noe han påtok 
seg i 2013. Paul 
er profesjonell i 
faget, og han gjør 

en tydelig og utmerket jobb med 
bladet som er både fint og inter-
essant. Han har faktisk drevet 
med duer helt fra guttedagene 
på Tveiterås og frem til i dag på 
Fløksand. Foruten gammel Orien-
talsk mefikk og brevduer, ser man 
også flotte høns og kanarifugler 
i et opplegg, som av erfaring, 
er vel gjennomtenkt. Paul er en 
høvisk og ekte god venn som vi i 
Bergens Prakt-dueforening setter 
meget stor pris på. På vegne av 
alle venner, hilser vi deg med et 
stort HURRA og GRATU-LERER 
hjerteligst med overstått stor dag, 
og ønsker deg masse glede og 
god helse fremover.

Bergens Praktdueforening
Alf og Per
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Først noen ord om de duer jeg 
dømte denne gang sammen 
med blant annet Jan Oksnes.                                                                                                                              
Og der begynte jeg med 4 
Hannover Tomlere. En god hann 
fikk 96, og denne var god på de 
fleste punkter, med god farge og 
tegning, samt god i type. De 
andre var smale i figuren, og for 
lange, dessuten hadde 2 av 
dem hvite fjær i de sorte mellom 
beina.                                                                                                                             
Så var det Fargeduene hvor jeg 
startet med 3 Danske Sølvsvab-
ere, hvor den beste oppnådde 
95 poeng, litt bedre rygglukking 
og noe klarere og bedre vinge-
farge kreves på både denne og 
de andre, de hadde også for 
åpne rygger, og ønsket om noe 
kraftigere figur.                                                                              
Så var det til min yndlingsrase, 
Sortvinget Kobbergimpel, en 
rase jeg har hatt i til sammen 40 
år. Og de 6 duene som stod i 
burene holdt meget høy kvalitet, 
og her ga jeg den ene 97 poeng, 
en fantastisk eldre hann som 
hadde en fantastisk glans over 
hele, om jeg skal si noe, så 
kunne spisskappen vært en 
smule bedre markert, men for 

en glans den hadde. De andre 
var også gjennomgående gode 
med flott grønnglans, men 
enkelte kunne hatt litt bedre 
glans mellom beina, samt at 
ungduene kunne hatt litt mer 
fylde i kroppen, men det kom-
mer.             
En stor rekke med 13 Bucha-
riske Trommeduer av noe blan-
det kvalitet, og her ga jeg en rød 
96 poeng som vinner, den 
hadde det meste hva struktur 
og figur krever. 2 andre fikk 95, 
også gode duer i det meste, 
men mangler i for åpne sokker 
gjaldt både disse, og de fleste 
andre dyrene, flere hadde også 
alt for løs manke, og se også 
opp for åpen nebbrosett, den 
skal være tett, og dette har jeg 
skrevet på kortene, så håper 
eierne ser godt på dette., for det 
er sjelden man ser en så stor 
flokk av rasen, så ta godt vare 
på dem.                                                    
12 Damacenere var en glede å 
se i så god form og type, og jeg 
ga den beste 96 poeng, men 
også noen gode på 95 poeng. 
De fleste hadde meget god figur 
og holdning, samt den rette 

Mine inntrykk fra SDF.s Nationalutstilling i 
Tommelilla 18-20. januar 2019.
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farge både på kropp og på 
slagfjær og halebånd. Manglene 
har jeg forsøkt å skrive godt om 
på kortene, og ta godt vare på 
disse vakre duene.                                                                                                                                 
10 Luchsduer i blått skjelltegnet 
var en fin samling med flere 
gode duer med god tegning. 
Den beste fikk 96 poeng, men 
også gode på 95 poeng. Feil 
som gikk igjen var noe jevnere i 
vingetegning, litt mer kraft i 
figuren, samt at noen hadde litt 
for ujevn farge i bryst, noe jeg 
også ga utrykk for under gjen-
nomgangen med noen oppdret-
tere. Men en fin samling var 
dette.                    
5 Show Racer var alle noe 
utypiske med spesielt mangler i 
figur og hode-/nebbform, noe 
som sikkert vil bli rettet opp 
etter hvert med nytt blod her 
som behøves.                                                                                                                                       
18 Texanere var en stor og av 
meget blandet kvalitet. En 
stenket eldre hann fikk 96 som 
den meste typiske for rasen. 
Flere av duene behøvde mer 
brystfylde, og den noe mere 
kileformede bakkropp, her var 
det mangler på de fleste, noe 
som står på kortene, og som jeg 
ga utrykk for under gjennom-
gangen. Se også opp for ben-

lengden på flere av dem.                                                                                          
Jeg avsluttet med 4 hvite Tyske 
Skjønnhetsbrevduer, og alle 
hadde god nebb og hodeform, 
men ønsket var spesielt noe mer 
strekk både i ben og halslengde 
for å oppnå høyere poeng, så 
derfor bare 95 poeng på den 
beste. Så er det å håpe at 
oppdrettere som fulgte med 
rundt etter bedømmingen hadde 
utbytte av det jeg fortalte.                                                                                                                                        
Da gir jeg så noen inntrykk fra 
de øvrige raser som jeg selv 
ikke dømte: Kun 7 Svensk 
Tumler i gult og rødt, hvor en 
god gul eldre hann fra ikke 
ukjente Per-Erik Larsson gikk til 
topps her som i Gimpler og 
Norwich, denne oppnådde 96 
poeng, men helheten i rasen 
hadde vi ventet bedre.                                                                 
Gøteborg Tumlere er stadig en 
stor rase på utstillingene, og 
ikke uventet var det igjen en sort 
fra Erland Allansson som gikk til 
topps med 96 poeng, flere 
gode| sorte, men også gode dyr 
i rødt, gult, hvitt og Isabell som 
de kaller sine gulbåndede, 
denne fargevarianten har gjort 
store fremskritt i det siste.                    
I Danske Tomler var det en rød 
som gikk til topps med 96 
poeng, men her har vi bedre 
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duer blant våre utstillere.                                                                                        
I Engelsk SF Tomlere var det en 
rød som gikk til topps med 96, 
men kvaliteten var noe blandet, 
det samme var tilfelle i Ham-
burger Schimmel i sort og rød 
uten toppdyr.                                                                                                                
Komornere i sort, rødt og gult 
var en flott samling med en gul 
på 97 som topp, også de andre 
fargene hadde gode dyr på 
høyde med Alf sine beste.                      
Limerich Tomlere i flere farger 
var ikke av den beste kvaliteten, 
det samme med Sisak Tomlere 
hvor alle 28 var skadetegnede, 
kun 2 på 96 poeng. Temesburg-
ere i rødt, gult og sort mankerte 
også et toppdyr, kun 1 på 95 
poeng. Hvitvinget Wiener i gult 
og rødt var en god samling, 
med en rød som best på 97 
poeng, her var det jevnt i top-
pen.                                                                          
Svensk Kråsdue var utstilt i 7 
fargevarianter med 31 dyr, og 
Jan hadde gleden av å dømme 
disse denne gang. En flott 
samling hvor en rødbåndet gikk 
til topps med 97 poeng, men 
også meget gode dyr i blått, de 
andre farger henger litt etter, 
men de kommer, det jobbes 
meget godt i rasen som nå har 
blitt så korte og brede så de er 

en fryd for øyet, men de man-
kerer fortsatt noe i hode, 
nebbform og litt med hensyn til 
krone og rosetter.                                   
Hamburgere Sticken hadde sin 
beste due i en liten ung hunn 
som fikk 96 poeng, men her 
mankerer det litt mer fyll i hode-
form og på de fleste i krone og 
rosetter som er for ujevne.                                                                                                      
I Italiensk Mefikk har vi atskillig 
bedre dyr her i landet. Men det 
stod en stor flokk blå Blondi-
netter som var meget gode, og 
den beste fikk 97 poeng. Am-
sterdam Ballong i flere farger 
uten det helt store toppdyret, og 
vinneren på 96 poeng, her har vi 
også bedre dyr her til lands.                                                                      
Det samme gjelder for Brynner 
Kroppert, her har vi bedre dyr 
hos William.  Men de beste i 
Norwich hadde en noe slankere 
kropp og stod mer opp fra 
gulvet en dem vi har. Her stod 
også en blå som ble kåret til 
Best In Show med 97 poeng. 
Virkelig et prakteksemplar fra 
Per-Erik Larsson.                                           
Pigmy Pouter hadde også flere 
gode dyr, med en blå fra min 
gode venn Sten Ranslid på 97 
poeng, dette var virkelig et 
toppdyr.                                              
Voorburgere har jeg sett bedre 
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av i Sverige tidligere.                                                  
I Parykk var det ingen toppdyr, 
og den beste fikk 94 poeng.                                            
Det samme gjaldt i både Engel-
sk og Indisk Påfugldue, og i 
Gammel Hollandsk Kapuziner, 
her har vi bedre duer når våre 
beste blir stilt ut.                                          
Kineserne var også en liten 
skuffelse, men her hadde de 
beste oppdretterne vært plaget 
av sykdom på sine duer dess-
verre, og det var trist, da jeg jo 
har både sett og også dømt 
langt bedre dyr en det som stod 
utstilt denne gang. I Modena ser 

vi også langt bedre duer enn det 
som var utstilt der nede, mens 
King i hvitt var noe bedre, og 
Jan ga her den beste 96 poeng  

Til sammen var det utstilt 369 
duer, og foruten Jan og meg, 
var dommerne Hans Ove og 
Anders Christiansen, og Si-
mon Christensen fra Danmark                                                                                                                                          
     Så igjen takker vi alle gode 
svenske duevenner for en 
meget hyggelig helg i et meget 
godt miljø og omgivelser på alle 
måter.

Bjørn Carlo Andersen

Landsutstilling i Sverige Tommelilla
Hei. Først vil jeg takke for at jeg 
fikk lov til å komme til Tommelil-
la og dømme på deres Lands-
utstilling. Jeg hadde en veldig 
hyggelig helg.

Jeg startet med å dømme 
Svensk tomler. Kun 7 stk. var litt 
trist. Alle var selvsagt bedre enn 
dem jeg dømte på Europautstill-
ingen i Herning. Den beste ble 
en eldre gul hann  fra Per-Erik 
Larsson som hadde den beste  
figuren. 96p.  Ønsket var bedre 
rygglukking. I bur nr. 2 var en 
ung hann med best rygglukking 

av dem alle. En due hadde for 
mye hvitt i hodet, resten hadde 
god tegning. Ønsker var bredere 
rundere bryst og bedre ryggluk-
king. 3 røde fra Lennart Ahlm. 
Best ble en eldre hann med 95p.

En for meg ny, men hyggelig 
opplevelse var å dømme Svensk 
Kråsduva. 31stk i 7 forskjel-
lige farger. De røde og gule til 
Clas Janson hadde mye fjær i 
kronene og god farge. Typemes-
sig litt vel like GL. Tysk Mefikk. 
Litt for vannrette, litt for store. 
En Svensk Kråsdua kan for 
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meg ikke bli for liten så lenge 
brystet er bredt nok. Men husk 
jeg er fra Norge og dette er en 
Svensk due, så dette må dere 
selv finne ut av. Den beste røde 
hadde for høy krone og stoppet 
på 95p. En pen due, men? De 
sortvingete fra Gøran Lasson 
var litt samme typen. God farge, 
men litt for vannrette og lange 
i halen. I de båndete var det en 
hel gjeng med flotte typer, men 
også her er det en del å jobbe 
med.

Svake rosetter, rett kappe, 
skal være rundkappe. Åpen 
rygg. Farge i det hvite brystet. 
Dette er noe dere må bruke litt 
tid for å bli kvitt da det var mest 
blant de beste typene. Stan-
darden bør også bli klarere med 
tanke på ønsker og feil. Men for 
meg var det en glede å dømme 
dem med tanke på holdning 
og figur. I rødbandad var Mat-
tias Stafstrøm best med  97p. 
Typemessig en helt topp due! 
Foran Mikael Jonasson med 
96p. I blå med bånd hadde Mar-
tin Harle 96p på en ung hann og 
Mattias 96 p. på en ung hunn.

Hamburger Sticken ljusblå m. 
band. 6 stk. fra Carina Janson. 
Gode rosetter og god farge og 
tegning. Men alle utenom den 

unge hunnen, 96p. var for lange 
i halen og manglet masse/rund-
het i hodet.

Italiensk Kråsdua. Best var en 
ung hunn som typemessig var i 
orden, men ønsker var bredere 
bryst og bedre panne.

Orientalsk Kråsduva. 10 styk-
ker fra Volker Gebser, en fantas-
tisk samling som også vil være 
på topp i Europa. Noen små 
ønsker om kortere figur og litt 
bedre nebbinnbygning. Vanske-
lig å dømme holdning da de var 
så tamme. Men for meg var den 
beste en eldre sortlacert hunn 
som var kortest og presenterte 
seg hele tiden. Fortjent 97p.

15 Engelske Modena. Uno 
Johansson hadde en flott eldre 
Gazzi hann som fortjent fikk 
97p. Burde vært pyntet bedre 
i nakken. Men en flott opprul-
let due med topp balanse. Isak 
Stafstrøm hadde en pen ung 
schietti hann, blå på 95p. Og 
Uno, en russet trekulør ung 
hunn, også på 95p.

Ønsker var strammer fjær i 
hals og anus og bedre balanse. 
De sorte til Gøsta Østergren var 
dessverre utypiske i hodet, for 
smale og lange figurer

Og dårlig balanse. Best var en 
eldre hann på 94p.
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King, 8stk. Alle fra Børje 
Svensson. Best var en eldre 
meget god han med 96p. kun 
med et lite ønske om mindre 
farge på øyenrand.  Ønsker var 
strammere fjærdrakt, mindre 
masse bak bein og kortere hale. 

Jan Oksnes

SETT & HØRT

Natt til torsdag den 20.09.18 
raste vinden med storm i kas-
tene på flere steder i Nordhord-
land. Det var litt av et syn som 
møtte meg når eg skulle mate 
duene. 

Uteburet var totalt knust. Duer 
satt inne i restene av uteburet 
og i treet som hadde knuste det. 
De hadde fri tilgang å komme 
seg ut i det fri. I området er det 
mye katter og mårkatter og 
andre rovdyr og rovfugl. Alle 
hadde fri tilgang å komme seg 
inn i duehuset. Eg vil ikke tenke 
på hva som kunne ha skjedd, 
dersom treet hadde falt litt mer 
til venstre.
Eg matet duene som vanlig 

og duene fant inn igjen på alle 
merkelige måter. Etter å tatt en 
opptelling såg eg at det man-
glet 2 kinesere. Disse ville eg 
absolutt ha fatt i, hvis mulig. Eg 
fant begge etter en stund. Det 
begynte heldigvis å regne og 
da klatret eg opp i de trærne 
de satt og fanget de med håv. 
Dette endte godt. Alle var i hus 
og ingen skadet. Det er helt 
utrolig.

Eg bygget duehuset i 2013 og 

Nå er idyllen i uteburet komt 
tilbake.

Det var litt av et syn som møtte 
meg då eg skulle mate duene.

Storm på Håtuft i 
Meland
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selvsagt sendte eg en e-post til 
forsikringsselskapet og forsikret 
bygget. Dette var et lurt trekk. 
Skadeomfanget var stort og tak-
sten høy. Nå har eg fjernet treet 
og bygget uteburet opp igjen.

Jens Dahl

Onsdagen med “Danskebåten” 
Bergen- Hirtshals, kjøring til 
Herning og så om søndagen, et-
ter noen fine dager på utstilling, 
retur samme rute som vi kom.

4 fullastede biler, med 19 
entusiastiske medlemmer fra 
foreningen.

Undertegnede hadde, foruten 
kone, med Jens Dahl og Thor A. 
Opdahl i bilen.Undervegs sørov-
er, var vi innom vår gode venn, 
Leo Okkerstrøm i Struer.

I dag har han dessverre in-
gen duer, men han har vært 

Spurvehauken tar også duer.
Her letter den fra volieren 
hjemme hos redaktøren

Har også hatt mår etter duene. 
Her sitter den på volieretaket

Den har etter hvert blitt nokså 
nærgående. Den legger duene 

Bergens Praktdue-
forening arrangerte 
en fantastisk tur til 
Europaskuet i 
Herning i november

bakken og delikaterer seg med 
“levende mat”. Måtte nylig av-
live en av mine hvite brevduer 
som var stygt maltraktert. 
Spurvehauken flyr på voliere-
nettingen og skremmer både 
duer og kanarifugler.

Red.
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en meget dyktig oppdretter av 
Elbingere tidligere. Uten amme-
duer avlet han opp Elbingere fra 
dag en. Siden ble det oppdrett 
av hvite dverg wayendotter,der 
han også gjorde seg sterkt gjel-
dende.

Å besøke Leo Okkerstrøm 
er en ubeskrivelig karismatisk 
opplevelse og etter noen timer 
med hyggelig prat kjørte vi vi-
dere til Herning.

På vei nordover til Hirtshals 
etter utstillingen, tok vi en tur 
innom våre gode venner i Hjør-
ring, Solveig og Kurt Nielsen. 
Jeg hadde fortalt Thor og Jens 
om disse fantastiske men-
neskene. Foruten, flyveduer, er 
der Seilere, Trommere og Brev-

duer og en utrolig samling av 
duefigurer, medaljer, litteratur og 
ellers alt som har med vår kjære 
sport å gjøre. Kurt viste entusi-
astisk sin samling og vi var alle 
stum av beundring, hva disse 
mennesker har skapt.

Som Jens sa det da vi dro vi-
dere, “ du er jo bare en smågutt 
du Alf i forhold til Solveig og 
Kurt”.

Alf B. Knutsen

Et trivelig møte 
med mine danske 
venner Solveig og 
Kurt
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Dette var en uforglemmelig 
tur med topp dansk gjestfri-
het på alle steder vi kom, og 
dette var vel også den turen vi 
fikk se flest raser som vi van-
ligvis ikke ser her til lands. Selv 
hadde vi slagvandring rundt til 
våre medlemmer 25. august, 
hovedsaklig i Indre Østfold, og 
Norsk Tomlertreff ble avholdt 
8-9.oktober hos Svendsen. Det 
ble forsøkt med bøttelotteri ved 
Tistasenteret i Halden, men ut-
byttet her ble heller magert, og 
fristet ikke til gjentagelse. Det 
minst gledelige som skjedde 
var at Fugleinfluensa ble opp-
daget flere steder i Europa, 
og dermed ble alle utstillinger 
stoppet, samt at alt av fjærkre 
måtte holdes innendørs. Noen 
av restriksjonene ble imidlertid 
opphevet igjen i desember.                                                                                                           
Når foreningen skulle ha 70 
års-jubileum i 2006, skulle vi 
ha avholdt Landsutstilling på 
Momarken sammen med  kan-
infolket som skulle avholde 
fylkesutstilling. Men dette ar-
rangement ble avlyst i god tid 
grunner den foran nevnte fugle-
influensa. Nye utbrudd på nytt 

ute i Europa, gjorde at enda 
strengere tiltak trådte i kraft fra 
10. februar. Vårt 70 års-jubileum 
ble således en enkel markering 
på foreningens årsmøte i mars. 
En slagvandring til Nyborg i 
Danmark ble avholdt i juni, og 
der var det 2 privatbiler med 8 
personer som kjørte av gårde. 
Så til tross for visse restriksjon-
er, forsøkte vi å opprettholde 
stor aktivitet. Medlemstallet var 
dette året 31, noe som vi regnet 
med gjorde at flere medlemmer 
falt fra grunnet den stadig øk-
ende kontingent til N.R.F..   
    I 2007 ble et noe roligere 
år, medlemsantallet var 33, vi 
hadde igjen en slagvandring til 
Nyborg og omegn hvor vi fikk se 
en del andre slag enn året før. 
Selv hadde vi slagvandring igjen 
på høsten, og vi avholdt som 
vanlig mønstring av årets avl 
hos Svendsen, der var det igjen 
også et vellykket Tomlertreff 
i oktober. På våren var i spis-
sen for å starte Norsk Petent 
Klubb med Robin Arnesen som 
formann, Jan Pedersen som 
kasserer, og Bjørn Carlo Ander-
sen som sekretær. Cate Iris og 

Ø.R.F. sin historie 1936 - 2017
Fortsetter fra DV 4 - 2018
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Sigbjørn deltok på idekonfer-
anse med diverse planer i regi 
av N.R.F. på høsten på Sola.                                                                                                                              
2008 var også en ganske stille 
år, medlemstallet var fortsatt 
33. Nye krus til foreningen med 
Norsk Petent som emblem ble 
laget, og vi hadde igjen slag-
vandring på høsten med besøk 
blant annet hos Edin Mehinovic 
hvor vi både fikk se duer, og 
ble servert deilig mat av hans 
familie. Igjen ble avholdt Tom-
lertreff hos Svendsen, hvor det 
denne gang også var gjester 
fra Danmark til stede. Noen 
mønstring av årets avl ble det 
derimot ikke dette året. I 2009 
hadde medlemstallet krympet til 
29, igjen takket være en høyning 
av kontigenten. Men fremmøtet 
på medlemsmøtene var fortsatt 
meget god til tross nedgang i 
antall medlemmer. Pellets etter 
egen oppskrift ble et populært 
fòralternativ til duene, og ga 
også et pent overskudd ved 
siden av det vanlige fòrsalget, 
da vi her fikk meget god fortjen-
este, men leverandøren la noe 
senere på prisen betraktelig, og 
dermed falt dette ut igjen. Slag-
vandring til medlemmene i Indre 
Østfold blant annet til Hilde 
Nyborg i Ørje, var en meget 

hyggelig tur. Mønstring av årets 
avl, og Norsk Tomlertreff hos 
Svendsen ble begge avholdt.                                                                                                                                    
I 2010 krympet igjen medlem-
stallet, denne gang ned til 23, 
men denne gang var det noen 
av våre eldre medlemmer som 
falt i fra, deriblant vårt Æres-
medlem Asbjørn W. Knudsen 
som ble 92 år. Igjen ble det 
avholdt mønstring av årets avl 
og Tomlertreff hos Svendsen, og 
slagvandring til medlemmene i 
Glommaområdet. Og igjen var 
det noen av våre medlemmer 
som besøkte utstillinger i Dan-
mark og Sverige, og nær sagt 
som vanlig ble våre dommere 
benyttet på diverse utstillinger. 
Og ikke minst Ole Gunnar Torp 
som nå hadde avlagt dom-
merprøve på Norsk Petent.                                                                      
2011 begynte med at vi avholdt 
Landsutstilling i Quality Hotel 
Sarpsborg i forbindelse med 
foreningens 75 års-jubileum. 
Dette var første gang vi avholdt 
utstilling i hotellet slik at noen 
slapp å gå utendørs. 

Og da dette var meget lettvint 
også for oss som arrangør, var 
dette meget gledelig, og det ble 
et meget flott arrangement til 
tross for kun 463 duer i burene. 
Denne ble avholdt dagene 3-6. 
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Denne historiske beretningen fra 
Østfold fortsetter i neste nr.  

februar. Det var mye folk på 
utstillingen denne gang, mye 
takket være at den norsk finalen 
i Melodi Grand Prix som gikk i 
Sarpsborg hadde sine deltagere 
boende på samme hotell. Se-
nere på året var det nær sagt 
som vanlig slagvandring i Nedre 
Glommaregionen, og Tomlertreff 
hos Svendsen. Og igjen var våre 
dommere i ilden både her i lan-
det og i Sverige. Samt at noen 
medlemmer reiste på eget initia-
tiv til oppdrettere i Danmark og 
Sverige for å høste informasjon.                                                                                                                          
I 2012 var medlemstallet sun-
ket til 21, men for det meste 
var fremmøtet meget bra, 
da de fleste var meget flinke 
til å møte fram. Spesielt var 
det demonstrasjon av duer 
og utlodning av en sekk fòr 
på møtene som var attraktivt 
ved siden av annet som gjaldt 
opplegg for avlen og sam-
mensetting av duer på den rette 
måten som ble diskutert. Og 
igjen ble det diskutert neste års 
utstilling igjen i Quality Hotell.                                                                                                  
2013 begynte med Landsut-
stillingen I Quality Hotell med 
630 duer i dagene 4-6. januar, 
et antall vi var meget godt 
fornøyde med, og utstillingen 
ble igjen meget vellykket mye 

takket være stor dugnadsånd 
fra våre medlemmer. Økono-
misk kom også gjennom dette 
med et pent overskudd. Flere av 
våre medlemmer reiste også til 
utstillinger i Danmark og Sver-
ige. Harry W. Nielen og Bjørn 
Carlo dømte på den svenske 
nationalutstillingen, og Bjørn 
Carlo dømte også på Dansk 
Nationale. Ole Gunnar og Sig-
bjørn deltok på dommerkurs i 
Danmark. Mønstring av årets avl 
ble igjen avholdt hos Svendsen 
på høsten, mens Tomlertreffet 
var flyttet til Haugesund, og vi 
deltok på en hobbydyr utstilling 
i Rakkestad. Medlemstallet økte 
dette året med 1 medlem til 22.                                                                                         
2014 ble et meget stille og rolig 
år uten de store aktiviteter, 
medlemstallet var fortsatt 22, 
men vi mistet vårt Æremedlem 
og gode støttespiller Bjørn Rik-
ter Svendsen dette året. Igjen 
besøkte noen av våre medlem-
mer slag og utstillinger i utlandet 
uten at det ble noen felles tur 
noe sted.

Bjørn Carlo Andersen
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Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæledyr 

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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