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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
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

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 2. 2015 er 15. mai

Forsiden: Sachsisk Skjolddue. Dansk mester
I Fredericia. Oppdretter Alf B. Knutsen

Annonsepriser:
1/4 side pr. år         kr 1125,-
1/2 side pr. år         kr 1500,-
1/1 side pr. år         kr 2250,-
1/4 side pr. gang    kr   225,-
1/2 side pr. gang    kr   375,-
1/1 side pr. gang    kr   750,-
Rubrikkannonser opp til 20 ord er gratis.

Abonnement og bestilling av annonser:
NRF v/ Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17, 4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204 - Konto: 1503.02.30407 
Org. nr. 891 847 092

Utenlandske abonnenter innbetaler til 
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX
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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
 Postboks 7, 4230 Sand
 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 

Katalog og utstilling: 
 Jarl Undahl
 Tlf. 480 78 264.
 E-post: jarl.undahl@gmail.com

Internasjonal kontakt: 
 Jan Heldal
 Dyngelandsveien 111B, 
 5226 Nesttun
 E-post: jan.heldal@broadpark.no

Redaktør:
 Paul-G. Scholz
 Rosslandsvegen 1074
 5918 Frekhaug
 E-post: paul@scholz.no
 
Dommerringens styre:

Formann: 
 Jan Oksnes
 Stordalsveien 19, 5521 Haugesund
 Tlf. mob. 980 45 794
 E-post: jan.oksnes@gmail.com

www.raseduen.no

Leder DV 1 - 2015 

Når dette skrives har vi utstil-
lingen i Fredericia, kombinert 
Nasjonalutstilling og Skandia-

skue, og vår egen Lands-utstillingen bak 
oss. 
I dette nummeret av DV konsentrerer vi oss 
hovedsakelig om Danmark. 
Utstillingen i Fredericia var Danmarks 
Rasedueforenings 61. Nasjonalutstilling. 
Skandiaskue og 100-års jubileumsskue for 
Danske Tomlere.
I Fredericia var det påmeldt 3123 duer 
fordelt på 130 forskjellige raser fra 293 
utstillere, og 45 dommere som kom hoved-
saklig fra Danmark, men også fra Tyskland 
og Norge. 
Danskene kan dette med dueutstilling... 
Norske utstillere er behørig presentert på 
sidene 16 og 17.

Vår egen landsutstilling ble “som vanlig” 
arrangert i Stavanger på Quality Airport 
Hotell. Haugesund- og Stavanger og 
Jæren Rasedue foreninger, som stod for 
arrangementet, gjorde en glimrende jobb.
Her er det snakk om lokaliteter som ingen 
andre kan varte opp med. Vi, som bare 
er gjester, merker lite til alt arbeidet som 
ligger bak. Vi får det det hele nærmest 
servert på et sølvfat...
Det ser ut til at Stavanger blir stedet for 
LU i noen år fremover, men også med 
foreninger fra andre deler av landet som 
ansvarlige arrangører. Foreninger som 
påtar seg dette, kan sikkert regne med 
god støtte av erfarne rogalendinger...     

Lykke til med avl og glede med duene!

Paul-G.Scholz
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Bidragsytere til denne utgaven
Jan Bødtker, Alf B. Knutsen, Hans Ove Christiansen, Jan Oksnes, 

Odd Helge Vågen, Terje Eljervik, Bjørn Carlo Andersen, Per G. Nielsen, 
Rolf Henning Hegland, Rainer Dammers, 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. 

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.



5Duevennen 1 -  2015

Gammel Orientalske Mefikker: Sati-
netter, blå med hvite bånd. 14 stykker 
fra tre oppdrettere. På topp med 97p 
en ung blå hann som stod frem-
ragende, etterfulgt av en flott kollek-
sjon på 2 x 96p på ung og gammel 
1.0  og 2 x 95p på ung og gammel 
1.0 fra Rainer Dammers. Flott farge og 
tegning, men et lite ønske om mer op-
preist holdning på de to beste, og litt 
kortere hale på de to andre. 13 brun-
fahl med hvite bånd. 2 x 96p på ung 
1.0 og ung 0.1 fra Simon Christensen, 
fulgt av Rainer Dammers med 2 x 95p 
på gammel 1.0 og gammel 0.1. Små 
ønsker i farge og tegning. Generelle 
ønsker var kortere i hale og bredere 
i brystet og mer oppreist holdning.       

2 gulfahl med hvite bånd, 2 pene duer 
med tegningsfeil. Blåskjelltegnet, 7 
stykker fra tre oppdrettere. Best en 
eldre 1.0 fra Simon Christensen med 
96p. Ønsket her var jevnere og renere 
skjold og kortere i haleparti. Brunfahl-
skjelltegnet, 4 stykker fra tre oppdret-
tere. Best en ung 1.0 fra Rainer Dam-
mers fulgt av en ung 0.1 fra Simon 
Christensen. Ønsker her var mer 
oppreist stilling og kortere haleparti. 
Jeg avsluttet med to rødfahlskjellteg-
net og to gulfahlskjelltegnet fra Rainer 
Dammers. Pene duer, men svak farge 
og tegning og litt lange i figur gjorde 
at de stoppet på 94p. 

Mvh. Jan Oksnes

Ø.R.F.s årsrapport 2014.

Foreningen kan se tilbake til et år med 
ikke for store aktiviteter. Ingen utstill-
inger har blitt arrangert, kun deltatt på 
et mindre skue i Rakkestad og kanin-
utstilling på Momarken.
Medlemstallet har vært 22, alle 
medlemsmøtene, 10 i tallet, med 
besøkstall fra 10 -18 har vært avholdt 
i Rikter Svendsens Kantine, også 
mønstringen av årets avl på høsten 
ble avholdt på samme sted. Flere har 
besøkt utstillinger og slag i utlandet.  
Foreningen mistet sitt kjære  Æres-
medlem  Bjørn Rikter Svendsen siste 
år, en person som har satt spor etter 

seg i foreningen på mange gode 
måter.
Økonomien har vært god, takket være 
overskudd på fòr og rekvisitasalg til 
stor glede for både duer og dueeiere.
Styret i foreningen har siste år vært 
følgende.
Leder: Bjørn Carlo Andersen.
Nestleder: Ole Gunnar Torp.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.
Styremedlem: Harry W. Nielsen.

For Østfold Rasedueforening
Bjørn Carlo Andersen.

International Mæfikkutstilling Kolding 2014.
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Klubben har siste år hatt følgende 
styre: Leder og sekretær: Bjørn Carlo 
Andersen. Kasserer: Sigbjørn 
Johannessen. Klubbens medlems-tall 
har siste år vært 12, derav gledelig 
også en junior. Vi håper å få se flere 
yngre oppdrettere fremover. Samar-
beidet mellom flere av medlemmene 
fungerer meget godt etter rapporter-
ingen til styret. Rolf Hansen som påtok 
seg å forsøke å lage Jordbærfarget, 
har foreløpig lagt dette på is, men han 
fikk flere spennende avkom her som 
kan brukes på andre farger i rasen. 
Det eksperimenteres med nye farger 
hos enkelte oppdrettere har vi fått 

høre. På landsutstillingen på Sola var 
det stilt ut 40 duer fra 6 oppdrettere i 
6 forskjellige farger, og det ble delt ut 
sertifikat i 3 forskjellige farger. Rasen 
har igjen spredd seg til nye oppdret-
tere, og det er å håpe at vi får se nye 
utstillere etter hvert som tiden går.
Økonomien er fortsatt god, takket 
være at vi har hatt premier på lager, 
men her må det snart gjøres nye 
innkjøp.
Styret vil takke alle for godt sam-
arbeid, og alt godt for rasen i frem-
tiden.

For styret i N.P.K. 
Bjørn Carlo Andersen.

Siste år har det vært avholdt landsut-
stilling på Sola med 689 duer og Serti-
fikatskue på Halsenøy for hønseduer.
Styret i Dommerringen har i 2014 vært:
Leder: Jan Oksnes, H.R.F., valgt til 
2014. Sekretær: Bjørn Carlo Andersen, 
Ø.R.F., valgt til 2015. Medlem: Johnny 
Larsen, B.P.D.F., valgt til 2015.
Johnny Larsen og Ronald Drotningsvik 
var med på spesialdommerkurs for 
hønseduer i Danmark i februar 2014 
og ble begge godkjent som spesial-
dommere. Jan Oksnes var instruktør 
på samme kurs i utenlandske Tomlere 
med Johnny Larsen som deltager. Ole 
Gunnar Torp, Ø.R.F. har avlagt annen 
gangs prøve på figurduer og er god-
kjent og Sigbjørn Johannessen, Ø.R.F. 

på Norsk Petent, og begge er dermed 
godkjent i gruppen, henholdsvis 
rasen.
Av dommere utenlands siste år, 
kjenner vi kun til at Jan Heldal har 
dømt Modena i Australia, og Jan Oks-
nes har dømt kortnebbede Mefikker 
på Nationalen i Danmark og Gammel 
Orientalsk Mefikk ved Europa-
utstillingen for mefikker i Kolding i 
Danmark. I fremtiden håper vi på 
fortsatt godt samarbeide mellom lokal-
klubber og dommerringen, og det er 
ønskelig med flere dommere i spesielt 
fargeduer og figurduer.

For Dommerringen 
Bjørn Carlo Andersen

Dommerringens Årsrapport 2014.

Årsrapport 2014 for Norsk Petent Klubb.
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Bergens Praktdueforening vil hjerte-
ligst gratulere en ekte entusiast i 
raseduesporten. Godgutten har 
rundet det skarpe hjørnet! Steinar har 
lengst fartstid i BPDF og derfor har 
hans erfaring og kunnskap alltid vært 
rettledende. Det har selvsagt medført 
mange og viktige verv for klubben i 
hans hjerte. Det seriøse arbeidet han 
har nedlagt for klubben i alle år har 
alltid vært kombinert med ekte solid 
håndverk, iver og sosial glede, og ikke 
minst spøk og latter. Vi må bare takke 
deg Steinar, du er unik og en markant 
venn i vår forening.
Steinar har også vært meget aktiv 
med deltakelse på de fleste utstillinger 
i inn- og utland og har som fotograf 
gitt viktig inspirasjon som har medført 
kjennskap til nye og spennende raser 
til medlemmene.

Hørte Steinar et 
hint om ønsket 
oppgave, ja så ble 
det gjort i en fei – 
uten store ord! Så 
han nye og fikse 
løsninger til bruk i 
duehuset, ja så var 

han straks i gang. Dette har vært hans 
oppskrift på seriøs iver med duene på 
hjemmebane i alle år, noe som alltid 
har gitt resultater på høyeste nivå. 
Alltid med i 97- toppen med sine rene 
og flotte dresserte Holl. Ballonger, noe 
som også har gitt NM tittel.
Men, nå er det slutt med duer og det 
er et stort tap for duesporten i Norge, 
meget beklagelig og trist. Visse hen-
delser har nok vært en medvirkende 
årsak til at nok ble nok. Men gledelig 
for oss i BPDF, Steinar har gitt klar 
beskjed om fortsatt aktivt medlemskap 
i klubben. 
Vi alle ser derfor frem til fortsatt masse 
glede og munterhet i BPDF og ønsker 
deg og dine alt godt fremover. 

For BPDF
Per, Alf, Rolf Henning

Steinar Sætre 70 år 5. januar 2015
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Halsenøy 2014
Helgen 7 - 9 nov. arrangerte Hønse-
dueklubben sitt årlige sertfikatskue 
på Halsenøy. 93 duer er noe mindre 
enn vanlig, men en rekke uheldige 
omstendigheter har nok det meste 
av skylda får vi håpe. Skal vi fortsatt 
klare å holde liv i denne flotte utstillin-
gen er det viktig at hvert enkel bidrar 
både med duer og oppmøte. Årets 
utstilling var for øvrig den 18. på rad 
på Halsenøy, det er jo imponerende! 
Lørdagens festmåltid med krabbe, 
hummer og kreps ble i år holdt i Karl 
Yngve og Sissel koslige sommerstue. 

En veldig hyggelig kveld med deilig 
mat og flott samvær. Stor takk til Sissel 
som hvert år steller i stand disse fest-
måltidene for oss. Bare det er jo verdt 
turen alene. På utstillingen ble det vist 
gode duer både i Modena og Mode-
neser. Bjørn Olsen hadde beste eng. 
Modena sort gazzi eldre 1.0 97p og 
Trond Børseth beste tysk modeneser 
ung blåternet 1.0 97p. 
Takk til alle som var med på å bidra til 
en flott helg.

Tekst og foto: Odd Helge Vågen

Sort Gazzi ung 1.0  97p og sertfikat, 
oppdretter Odd Helge Vågen

Utstillingens beste TM blå ternet ung 
1.0 97p og sertfikat, oppdretter 
Trond Børseth
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Rødfahl ung 0.1 97p og sertfikat opp-
dretter Ronald Drotningsvik

Rødskimlet ung 0.1  96p oppdretter 
Johnny Larsen

Dommer i TM Ronald Drotningsvik går gjennom duene etter bedømmelse
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Formann i Hønsedueklubben over-
rekker premie til Trond Børseth for 
beste TM

Dommer i eng. modena Terje Eljervik 
overrekker Bjørn Olsen premie for 
beste eng. modena

Karl Yngve Eide, 
Gisle Eide og 
Jan Heldal var
viktige brikker 
for utstillingen 
på Halsenøy
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Først av alt vil jeg si at jeg ble over-
rasket da jeg ble invitert til å dømme 
på utstillingen. Men jeg tok utfordrin-
gen på strak arm, og hadde en fin tid 
blant hønseduevenner på Halsnøy.
Jeg startet bedømmelsen med 2 
hvite schietti i gjennomsnittlig kvalitet. 
Videre 5 røde schietti, her var det en 
due som skilte seg ut i både type og 
holdning. Den presenterte seg fint 
hele dagen. Den ble beste schietti og 
fortjente 97 poeng, oppdretter Jan 
Heldal. Så var det den største grup-
pen, sorte schietti (15stk). Her finner 
vi den jevnt over  beste kvaliteten. Feil 
som går igjen er bedre fjørstruktur i 
hals. De beste på 96 poeng fra Bjørn 
Olsen og Jan Heldal. 9 blå schietti har 
vi nok sett bedre typer av tidligere, 
men et par gode innimellom. Best ei 
eldre hunn fra Heldal på 96 poeng. 
Bronze tri schietti (9 stk) var en broget 
forsamling i både farge og type. Best 
en nydelig hunn fra Johnny Eide med 
96 poeng. Hun hadde veldig fin type 
og holdning, men dessverre helt tørr i 
bronzefargen. En sort opal var et nytt 
fargebekjentskap for undertegnede. 
En flott due som ble belønnet med 96 
poeng, oppdretter Jan Heldal. Glede-
lig med såpass mange som 10 gazzi 
utstilt. Her fant jeg flere godbiter. 2 
sorte gazzi, hvor den ene skilte seg ut, 
og var en fremragende representant 
for varieteten og ble belønnet med 
97poeng og ble beste gazzi, opp-
dretter Bjørn Olsen. 1 blå gazzi av 

gjennonsnittlig kvalitet. 4 stk bronze tri 
gazzi, her var det flere mangler, men 
litt pynting kunne med fordel hjulpet 
disse duene. 1 sort bronze, var en 
flott due, men det ønskes renere farge 
i vingeskjold. Tilslutt, avsluttet jeg 
med en herlig sulphur gazzi hunn. En 
variant som jeg håper vi får se mer til i 
årene som kommer. Avslutningsvis vil 
jeg igjen få takke mine kjekke venner 
i hønsedueklubben for nok et prikkfritt 
arrangement på Halsnøy.

Mvh Terje Eljervik

Dommerkritikk Modena sertifikatutstilling 
Halsnøy.

SETT & HØRT

Gulvrist i grå, plast, 50 x 50 cm (b)
får du kjøpt via: www.natural-brande.dk
Leveringstid ca. 3 uker.

Foto og info.: Rolf H. Hegland
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Fredericia 9. - 11. januar 
På bildet under ser vi mot utstillingshallen fra hotellet og på neste bilde er vi 
inne på utstillingen. I denne store flotte hallen var det god plass til over 3000 
duer. En eksemplarisk utstilling, rent og fint og med god utlufting. 
Øverst på neste side, med salg av forfriskninger i forgrunnen, var det salg 
av due-remedier (fòr, vitaminer, medisiner, bøker, innredninger, fraktekasser, 
drikke-tårn, foringsrenner osv.) 
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En islending, 
Omar Runolsson 
(til v.), og fem 
beskjedne 
bergensere: 
Alf B. Knutsen, 
Birger Johnsen, 
Johnny Larsen,  
Arne Melheim 
og Kjell Bognøy 
slapper av 
mellom øktene...

En del av en stor 
salgsavdeling ser
vi i bakgrunnen.

Tekst og foto: 
Red.  
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Klippedue

Carneau

Altenburger

Damascener

Gl. Dansk Tumler

Gl. Hollandsk Kapuziner

Texaner

Gl. Dansk Tumler

Mookee

Sjeldne raser i Fredericia...
Danskene deler duene inn i grupper på denne måten. 
Noen grupper består av meget store duer som opprinnelig er oppdrettet for 
slakteproduksjon. En annen gruppe er figurduene som kjennetegnes ved en 
karakteristisk fremtoning og holdning. Så kommer fargeduene i egen gruppe og 
så duer med karakteristisk fjærstruktur. Duer med oppblåst kro, kropperter/
pustere, er en egen gruppe. En gruppe er Trommerne som kjennetegnes ved 
en karakteristisk “stemme”. Så er det grupper for de små sirlige rasene...
Tekst og bilder: Red.
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Nürnberger Bagadett

Steinheimer Bagadett

Starwitzer Flügsteller

King

Hühnerschecken

Rheiniske Ringslager

Bernburger

Verkertflügel

Horseman

Nederlandsk Høytflyger Portugisisk Tomler Coburg Lærke
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Terje Ree sin sorte Tyske Dobbelt-
kappede Trommedue 1,0 fikk 97p. 
“Prima due på alle vesentlige punk-
ter”, stod det på kortet.
(Den sorte vinneren ble for utydelig 
på mørk bakgrunn, derfor viser vi den 
hvite på bildet, også en god due.

Alf Knutsen sin Sachsiske Skjolddue 
0,1 fikk 96p, ærespremie og ble dansk 
mester. Også her stod det “Prima due 
på alle vesentlige punkter” på kortet. 
Alf hadde i tillegg med seg en Feligy-
hazer 1,0 som også fikk 96p.

Norske utstillere i Fredericia 
Tekst og bilder (bortsett fra bildet av Alf): Red.
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Erling Friestad sin Danske Tomle, 
Stenket-glattbent 1,0, fikk 94p.
Et godt resultat med tanke på stor 
konkurranse og på at dette er en vari-
ant av den danske nasjonalduen...  

Trond Børseth fikk 95p på Tysk Mode-
neser Schietti, ternet 1,0. 
Duen på bildet blå u/ bånd, fikk 94p. 
Også her var det mange duer i denne 
rasen og hard konkurranse.
(Som så ofte viste også disse seg 
bedre frem dagen etter bedømming)...
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Undertegnede har i noen år vært 
alene om rasen her i Norge, men inter-
essen er stigende. Nå har vi 5 nye 
oppdrettere, en i Arendal og fire i 
Bergen. 
Med denne rasen er vi langt på veg 
tilbake til Orientalsk Mefikk før den ble 
“foredlet”. Her har vi en mindre due 
med langt nok nebb så den kan mate 
sine egne unger.
Satinetter med sølvfarget, blått eller 
lasert skjold og med hvite bånd og 
“speil” i halen, har til nå preget bildet. 
Iflg Rainer Dammers, vil vi om få år 
også få se Blondinetter på utstilling-
ene. Den tyske spesialklubben for 
Gml. Orientalsk Mefikk har lagt mye 
grundig arbeid ned i “gjenoppbyg-
ging” av rasen.

Gml. Orientalsk Mefikk
Lilleasia er duesportens vugge. 
I Anatolia, etter år 1299, hersket 
Omanene. I palassene var det på 
denne tiden vanlig med duehold. 
I noen byer oppstod det sentre for 
bevisst renavling av duer og et av 
disse stedene var Manisa. Her ble 
osmanske prinser utdannet til sin 
herskerrolle fra det 14. århundre. En av 
disse prinsene gav oppdrettere i opp-
drag å starte med krysningsforsøk for 
å lage en spesiell due. Denne duen 
skulle være forskjellig fra eksisterende 
varianter. På denne måten oppstod 
Satinetten på “herskapelig oppdrag”...

Tekst og bilder: Red.
Denne historiske teksten er hentet fra tyske 
websider for Altorientalische Mövchen. 

Rainer Dammers, som er hovedmannen bak gjenoppretting av rasen i Tyskland, 
viser oss her det laserte vingeskjoldet på denne satinetten.
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0.1 - 97p. 
Ærespremie

Utstiller: 
Simon 
Christensen

0.1 - 97p. 
Championat-
vinner

Utstiller: 
Rainer Dammers
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Gruppevinnerne har fått plass i en burrekke bak vinnerburene. Leder og hjelpere 
tar så frem to og to duer for utvelgelse...
Som vi ser er buret til vestre markert med blått og buret til høyre med gult.

Avstemming og valg av utstillingens 
beste due...
Tekst og bilder: Red.

Den danske nasjonalutstillingen, Skandiaskue, i Fredericia er årets høydepunkt. 
Her skal årets resultater vises fram. Etter flere specialutstillinger i november 
og desember kommer nasjonalutstillingen som en finale hvor det beste av det 
beste stilles ut.
I år var det påmeldt 3123 duer, flere duer enn året før, i 130 forskjellige raser 
fordelt på 293 utstillere. Dommerne, totalt 45 spesialister på hver sine raser eller 
grupper, kom hovedsakelig fra Danmark, men også dommere fra Tyskland og 
USA var representert. Vi var vitne til en, for oss, meget spesiell avslutning hva 
gjelder utstillingens vinnere og til slutt kåring av “beste due”. Dette ble avgjort 
ved hjelp av blå og gule kort som forklart i flg. billedtekster. 
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Utvelgelsen gjøres så ved at  representanter fra publikum hever gule eller blå 
kort. Avgjørelsen beror så på hvilken farge som får det høyeste antallet 

Burene med duer 
som blir “vraket” 
skjermes med plater 
og antall “vinnerdu-
er” skrumper inn til 
bare to duer gjenstår. 
Den som så får de 
fleste stemmene blir 
utstillingens Best In 
Show...
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Tysk Modeneser på 
årets LU
Odd Helge Vågen har sendt red. 
disse bildene med tekster som viser 
bedømmelse ved årets landsutstilling. 
Her ble bedømmelsen utført i henhold 
til internasjonale forhold og retnings-
linjer, noe som ble bekreftet ved
bedømmelsen til den tyske domme-
ren, Kay Von Dohlen. Sett i lys av det 
var resultatet meget bra. Våre opp-
drettere har gjort en god jobb med 
denne rasen.

Tekst: Red. 
Foto/billedtekst: Odd helge Vågen

1.0 Tjekket 96 p. 
Oppdretter Odd Helge Vågen

Ung 1.0 Blåternet 97 p. 
Oppdretter Trond Børseth 

0.1 Tigret 96 p. 
Oppdretter Odd Helge Vågen



23Duevennen 1 -  2015

Ung 0.1 Sort Gazzi 97 p. Beste TM 
Oppdretter Odd Helge Vågen

0.1 Rødfahl 96 p. 
Oppdretter Ronald Drotningsvik

Norsk Petent.
16 hvide. Næsten alle havde den 
rigtige typiske holdning. Der var 
ønsker om mere pandefylde, bedre ro-
setter og bedre tillæggende og mere 
regelmæssige kapper. Jeg valgte en 
ung 1,0 til certifikatvinder, selvom der 
var små ønsker.  En rigtig god ung 0,1 
stod i bur nr. 526, men desværre med 
11 halefjer. 4 sorte. Den første i bur nr. 
529 var en prima due. Jeg havde givet 
den toppoint, men den var fejltegnet. 
Et par sorte manglede lidt i farve. 
Eb fin lille 0,1 havde problemer med 
fjerkvalitet.4 blå. Gode i type, her var 
ønsker om bedre kryds – en manglede 

kryds, ellers prima due i bur nr. 535.
3 blåternet. Nr. 538 var en prima due, 
men havde for store ønsker i vinge-
skjold. 26 Røde. Den største sam-
ling, hvor jeg fandt virkelig gode dyr. 
Problemet for en dommer var her, at et 
par absolutte topdyr, stod med dårlig 
fjerkvalitet (dette kan rettes 8 uger før 
en udstilling). Det betyder at domme-
ren skal finde vinderen blandt de dyr, 
der normalt står som nr. 2. En ung 1,0 
i nr. 544 var perfekt i type og tegning, 
manglede lidt i tillæggende kap, men 
alligevel 96 p og certifikat. Nr. 550 var 
typemæssigt prima, lidt løs i kap, men 

Dommerberetninger fra Stavanger 2015.
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desværre med dårlig fjerkvalitet. Det 
samme gjaldt for nr. 552. En ung 0,1 i 
nr. 555 mangler lidt i hovedform, men 
96 p. og certifikat. Nr. 559 havde en 
perfekt kap + rosetter, men også her 
var problemer med fjerkvalitet. Nr. 565 
var måske den bedste i hele samlin-
gen, men igen kunne fjerkvaliteten 
vær bedre.
3 rød-og gulbåndede. Den rødbånd-
ede var en prima due, men havde for 
meget farve i bugen. De 2 gulbånd-
ede lignede for meget Gl. Tysk mæfik.
Afrikanere.
8 hvide. En prima samling med føl-
gende point: 1 x 97, 2 x 96, 3 x 95 og 
2 x 93. Her er stadig plads til forbed-
ringer, når det gælder næbindbygning 
og bredde i forhoved.
6 sorte. Også her prima duer med 1 x 
97. Typiske ønsker var bedre øjen-
farve og øjenrande, bedre lukket ryg 
og lidt bedre stilling.
7 blå. Her manglede lige toppen. Her 
mangler typisk bedre næbindbygning 
og mere fylde i forhoved. De fleste 
blå var lige i overkanten, af hvad vi 
tolererer i størrelse. De må gerne være 
en smule mindre i figur. 
5 røde. Meget høj kvalitet. Et supert 
dyr i nr. 594, desværre sod den med 
10 halefjer, ellers 96 p.
9 brogede. Alle havde prima hoveder 
og prima næbindbygning. Et ønske 
gik igen hos de fleste dyr, nemlig be-
dre rygdækning, desværre stod flere 
gode dyr med åben ryg. Men også 
her fandt jeg et prima dyr med 97 p. i 
nr. 601, her passede alle proportioner 
(må ikke blive større)
Internationalt kan de hvide, sorte og 

røde begå sig på alle specialudstill-
inger. Det er fantastisk som både 
Hans Petter Nernes og Torbjørn Lar-
sen har frembragt af gode afrikanere, 
jeg håber I må holde ved og dermed 
placerede de skandinaviske Mæfikker 
i europaklasse.
Der skal sendes en stor tak til alle nor-
ske duemænd som vi traf i Stavanger, 
en speciel tak til udstillingsledelsen, 
som gennemførte et perfekt arrange-
ment. Det er altid en fornøjelse at 
besøge ”Duenorge”.

En stor duehilsen 
Hans Ove Christiansen

Raser jeg dømte på 
landsutstillingen på Sola 
2015.

Først vil jeg få gratulere S.J.R.F. og 
H.R.F. med en flott utstilling igjen i 
flotte lokaler. Fellesarrangementet sp 
ut til å fungere meget godt.
Så til de rasene jeg dømte. Jeg startet 
med Show Racer.  Flere gode typer 
og best en blå ung han med 96 og 
sertifikat. Feil som jeg bemerket var 
noe inn- knepet i hode/nebbform og 
litt mer kraft i figur. Fargen var stort 
sett god.
Hos vorteduene var det Carrier hvor 
jeg likte best en blå eldre han som 
fikk 96 og sertifikat. En eldre sort han 
hadde for kraftig og sammenvokst 
struktur. Altså ble den for grov. Litt mer 
strekk var også ønskelig på de fleste. 
I Indianer ble det 96 og sertifikat til en 
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eldre sort han. Her var det yngre dyr 
som hadde gode utviklingsposentialer.
I Pustere/kropperter begynte det med 
Voorburgere hver jeg likte best en el-
dre han som fikk 96 og sertifikat. God 
pust og strekk var det på denne, men 
må ikke bli grøvre i figur. De andre 
mankerte litt strekk og pust. Brynnere 
som hadde ganske god pust likte jeg 
best en ung hu på 96 og sertifikat, 
men alle bør mer opp på tærne når de 
gjør seg til. Litt mer burtrening vil nok 
hjelpe. Norwich med god åust på alle, 
litt mer strekk var også ønsket her, 
best en ung han på 96 og sertifikat, 
den ble også best i gruppen. Ikke 
dxen helt store kvaliteten i Amsterdam 
en blå ung han på 94 poeng..
I Fargeduene var det denne gang 
bare 3 røde i bura, men de var til 
gjengjeld meget gode, 3 så gode 
røde på en gang har vi aldri sett vil jeg 
påstå. Best en eldre han som fikk 96 
og serifikat. De 2 ungdyrene var også 
meget tiltalende. Thyringer Snippduer 
i blåfahl kunne hatt bedre fargede 
øyenringer og kraftigere figur, best en 
eldre hu på 94 poeng. En jevn god 
samling sokkede Isduer hvor en eldre 
skjelltegnet hu fikk 96 og sertifikat. Litt 
klarere tegning på de øvrige skjellete 
var ønskelig, og litt jevnere sokker 
på de fleste. Meget gode Sachsiske 
Skjoldduer med 97 og sertifikat på en 
eldre hu, den ble selvfølgelig best i 
gruppen.
I Trommeduer var det mange gode 
Tyske Dobbeltkappede både i hvitt og 
sort. Litt mer kraft i figuren og jevnere 
sokker var gjennomgangsmelodien, 
men se også opp for hengenebbdusk 

og deretter dårlig syn, spesielt på 
de sorte. De sorte sliter også litt med 
brede og hule haler. De sorte hadde 
god og jevn farge. Best en ung hu 
på 97 og sertifikat og best i gruppen.  
Nebbdusk Trommerne slet med åpne 
nebbdusker spesielt på de hvite. Litt 
mer kraft i figuren var også ønske-
lig. En sort tigret fikk 96 og sertifikat, 
en meget lovende ung due. Ikke så 
mange Arabiske som vanlig. Her sko-
rtet det litt på vammen og bredden i 
brystet på de fleste. Best en eldre hvit 
han på 96 og sertifikat. En meget god 
type var dette.

Takker så alle duefolk for en meget 
hyggelig helg.
Bjørn Carlo Andersen.

Bergens tomlere på 
stedet hvil …
I mine mer enn 30 år som dommer i 
Bergens tomler har jeg aldri opple-
vet 76 hvite Bergens Tomler utstilt 
på ett brett! Dessverre var det ingen 
andre farger utstilt. Til tross for et 
så stort antall var det ingen dyr som 
oppnådde 97 poeng og gullmedalje.                           
Jan Gunnar Skipstad, som for noen 
år siden overtok Jan Heldals stamme, 
har i 2014 hatt en utrolig sesong hva 
antallet unger angår.  I stedet for å 
gjøre sorteringsjobben hjemme på 
dueslaget, valgte har å stille ut ikke 
mindre enn 67 dyr, det aller meste av 
årets avl på Landsutstillingen på Sola !                                                                                                                         
I tillegg kom det 6 dyr fra Magne 
Sætersdal og 3 fra Kjell Bognøy.                                                                                                                                  



26 Duevennen 1 -  2015

Selv med 76 utstilte dyr, fant jeg ingen 
som tilfredsstilte alle vesentlige punk-
ter i standarden. Det nærmeste jeg 
kom var to dyr fra Magne Sætersdal 
– en ung hann og en eldre hun, som 
begge fikk 96 poeng. Begge disse dyr 
skilte seg ut med en relativ lav og 
vannrett stilling – noe som var mangel-
vare på de fleste andre utstilte dyr. Da 
lav og vannrett stilling er to viktige kar-
dinalpunkter ble disse holdt foran de 
øvrige. Men fortsatt kniper også disse 
to dyrene med for røde øyner og litt for 
kraftige halser. Jevnt over var alle de 
76 utstilte dyrene bra i figur/størrelse 
– ingen store «bamser», som bærer 
preg av innkrysning med Haagener- 
eller Gammelhollandsk Tomler.
Det viktigste for meg som dommer 
var å finne en linje i bedømmelsen, 
som oppdretterne kan dra lærdom 
av i parsammensetningen for kom-
mende avlssesong. Spesielt Jan 
Gunnar Skipstad bør ikke bruke de 

samme avlsparene i år. Det har vist 
at parsammensetningen ikke var 
ideell i 2014. Kvaliteten på hans 
dyr viser en nokså stor jevnhet.                                                                                                                                         
Statistikken for hans 67 dyr: 3 dyr                                                                                                         
fik 95 poeng, 20 dyr fikk 94 poeng, 
21 dyr fikk 93 poeng, 8 dyr fikk 92 
poeng, 14 dyr fikk 91 poeng og en fikk 
90 poeng.
Denne gang var det ingen dyr med 
altfor store sokker og gribbefjær. Men 
sokkene bør bli jevnere, slik at de 
dekker tærne, som er et krav i stan-
darden. Ellers sliter enkelte hunner 
med for smale bryst. Et annet punkt 
man skal være oppmerksom på, er 
at det kreves litt kraftigere panne.                                                                                                                           
Konklusjonen etter endt bedømmelse 
viser at Bergens tomlerne jevnt over 
er av bra kvalitet, men at toppene 
mangler. Rett parsammensetning er 
og blir et must, slik at svake punkter 
kan forbedres.
                                                                                                                                                
Jan Bødtker

I Bergen har vi nå et ferskt tilfelle med 
Bjørn Johannessen som, i romjulen, 
havnet på Haukeland Sykehus med 
pustevansker og hoste. Han fikk 
påvist lungebetennelse (Clamydia-
lungebetennesse) forårsaket av fint 
støv fra duene. Dette støvet stammer 
hovedsakelig fra tørr avføring som 
virvles opp. Enkelte får til dels sterke 
reaksjoner når de får dette støvet i 

lungene. Iflg. Bjørn Carlo Andersen, 
har flere kjente oppdrettere, inklusive 
han selv, vært nødt til å gi seg med 
duer grunnet støvet fra duene. Det er 
ikke uvanlig å se dueinteresserte med 
støvmaske på utstillinger. Det er derfor 
en fordel å bruke støvmaske ved 
rengjøring hos duene og da gjerne 
gjøre rent på en dag når luften er 
mettet med fuktighet...

Duemannslungen / Clamydia lungebetennelse
Tekst: Red:
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Noen av vinnerduene i Fredericia
Tekst og bilder: Red. 

Beste gule Kineser 

1.0 - 97 p.

Utstiller:
Anders Christiansen

Beste Danske Tomler 
av den hvithalete og 
hvitslagfjærete typen 

1.0 - 96p.

Utstiller:
Jørgen P. Jensen
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Beste Bernburger
Trommedue

1.0 - 97 p.

Utstiller:
Jens Simensen

Limerick Tomler 
Mangefarget

0.1 - 96 p.

Utstiller:
Bent Kristensen
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Beste Modena Gazzi
Lavendel

0.1- 96 p.

Utstiller:
Åge Højlund

Beste Skjønnhets-
brevdue av de mørke

1.0 - 96 p.

Utstiller:
Børge Hansen
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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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Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...

Bedre enn noen behandling er en 
sikker diagnose. Testene brukes av 
due-veterinærer i stadig flere land 
og dueoppdrettere har også fått 
øynene opp for denne muligheten til 
å overvåke duenes helse. 
Det tar bare 10 minutter.

Se på websiden 
www.avianlabs.com eller
www.vetmedlabs.com

Testene kan bestilles hos Reither. DVM@gmail.com. 
  Esker på 5 tester Salmonella kr 600,-. Chlamydia, Adenovirus, 

Giardia og Paramyxovirus, esker med 10 tester kr 800,-
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


