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E-post: jo-eljer@online.no
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Norsk Rasedueforbund

Formann: Johan Ebeltoft
  Madlavegen 85
  4009 Stavanger
  Tlf. 51 56 10 80
  Mob. 934 34 593
 johan@nofatek.no

Viseformann: Sturle Assersen
  Se adresse under  
  SJRF

Kasserer: Gunnar Brandal
  Rehaugveien 17
  4262 Avaldsnes
  Tlf. 97 17 72 04
 nrf.kasserer@start.no

Sekretær: Jørgen Eljervik
  Grønstad
  5590 Etne
  Tlf. 53 75 70 65
  Mob 958 13 745
 jo-eljer@online.no

Redaktør: Styret i NRF

Dommerringens styre:

Formann: Yngve Øvstedal
  Njordsgt. 6
  5531 Haugesund
  Tlf. 52 71 27 60
  Mob 90 12 92 67
 yngve.ovstedal@chello.no

Sekretær: Jan Oksnes
  

Leder
Vi er allerede i mai måned.  Med 
varmen kom også aktiviteten  i slaget. 
Avlen er vel nå for de fleste kommet 
langt og mange unger ringet.  

For egen del har jeg i år ikke hatt så 
mange par som har vært så tidlig i 
gang med fredde egg  og unger.
Hva er grunnen til dette ?
Jeg har gjort noen forbedringer/foran-
dringer .Duene ble satt tidligere i par 
og med det lengre tid til å   roe seg før 
en begynner å vente på fredde egg. 
Ventilasjonsanlegget er forbedret. 
Bruk av lys er forandret fra forrige år. 
Areal i avlsrom minsket. Ikke tilgang 
på nye dyr.
Er det summen av dette som så langt 
har gitt  det gode resultat?   
En duemann med lang erfaring sa 
at dette med gode og dårlige år går i 
sykluser. Det må vi leve med . 

I nr 1 av Duevennen inviterer Dom-
merringen til dommerkurs. De har ig-
jen  lykkes med å få Hans Ove  Chris-
tiansen  til å være instruktør.

En god dømming av våre duer på 
ustillingene er svært viktig. For en-
kelte mer enn som så. Uten en riktig 
og god dømming må vi forvente over 
tid  oppdretterne ikke vil sende duer til 
utstillingene. Det tillegger dommerne 
å ta denne utfordringen. 
Dommerringen kan legge forholdene 
til rette med kurs  og annen hjelp, 
men det meste arbeid med å bli en 
god dommer er  opp til den enkelte.
Det kreves interesse for oppgaven og 
ressurser. Systemet vårt er basert på 
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dette og det forventes dette av den 
enkelte dommer.

I Raceduen nr 5 er der åpnet for en 
diskusjon om forståelse av Modena 
standarden etter Nationalen 2008.  Vi 
leser videre at mer vil følge i Race-
duen nr 6.
Engelsk Modena er en engelsk rase 
og i de fleste land  følger man den en-
gelske standard ved dømming. Noen 
land som Tyskland og Frankrige har 
valgt sin egen versjon .

Engelsk Parykk er også en engelsk 
rase. For de farvede skal der være 
minimum 7x7 hvite slagfjær. Tyskland 
sier min 6x6 hvite slagfjær . Amerikan-
erne  sier så nær 10x10 som mulig.
En ledene  engelsk dommer sier 
at antall slagfjær ikke er  så viktig. 
Parykken er en strukturdue og skal 
dømmes som en strukturdue.

I vårt eget blad Duevennen registre-
rer jeg at for Bergenstomlerer så er 
der  forskjellig syn eller forståelse når 
det gjelder ”vannrett rygg”. 

I dette virvar skal våre dommere ori-
entere seg i sine raser.

Det tillegges Dommerringen å for-
berede dommerne på dette. Videre ta 
de vanskelige valg for de som ikke vil 
delta.
Oppdretterne må kunne kreve det ?

Ha en god sommer.
Johan Ebeltoft

Avlsråd norske dueraser:

Formann   Magne Sætersdal
                Kringlebotn 86
 5225 Nesttun
magne.setersdal@skogoglandskap.no

Spesialklubber :

Norsk Tomler Klubb
Formann   Svein Harald Vikse
             Eidsbakkane 12
        4230 Sand
sharviks@online.no

Spesialklubben for Bergens Tomler
Formann Magne Sætersdal
            Kringlebotn 86
              5225 Nesttun
magne.setersdal@skogoglandskap.no

Norsk Petent klubb
Formann  Robin Arnesen
          Svaneveien 48
                    1661 Rolvsøy

Dansk Tomler Klubb
Formann   Bjørn Kjetil Guldbrandsen
            Vollerheia 1
             4821 Rykene
bekay@operamail.no

Norsk Hønsedueklubb
Formann    Odd Helge Vågen
                     Alvanutveien 17
         5570 Aksdal

International kontakt
            Jan Heldal
            Dyngelandsveien 111B
         5226 Nesttun
jan.heldal@broadpark.no
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4 Frankiske trommeduer lever ikke op 
til europæisk niveav. Den bedste hun 
havde antagelig figur men hovedene er 
for dårlige. Disse duer har ikke noget 
formål til videre avl, der skal nye dyr til. 

En enkelt næbdusktrommer i ærtegul 
havde fejl i nillike og kropsfylde.

12 sorte Tyske Dobbelkappede med et 
godt gennomsnit og utrolig velplejede. 
Generelt var de lidt matte i farven. En 
riktig fin ung hun måtte højes med 93 da 
hun var for lys i øjenfarven, det samme 
gjaldt et par andre hunner. Den beste fik 
96, en flot gl. hun, nelliken manglede lidt 
fyld over det ene øje.
Blant hannerne bedst med 95 til en ung 
han, manglede lidt brystfylde. Sokkerne  
var rigtig gode hos de fleste, det samme 
kan siges om kapperne, mer faste end 
i Danmark og flere med den ønskede  
kærv. Nellikerne må ikke blive mindre.

16 Bokharer med både top og bund. 

Bedste Trommedue blev en gl. rød han 
med flot hoved og sokker, en anelse 
mer brystfylde og han havde fået 97. En 
meget kraftig og lovende ung rødbroget 
hun fik 96, hun maglede lidt fuldning i 
rosetten.
En gul hun med 95helt sikkert en af 
de beste gule hunner i verden men 
desværre  for oval i rosetten, en skam. 
Fremragende figur og sokker.
Blant de blå manglede 
udstillingsforberedelse, et par stykker af 
demkan blive ret gode som etårs. 
En blåfahlet hun er den bedste jeg har 

set i denne sjeldne  farve, hun havde 
fået to point mer hvis plejen havde været 
i orden.

Tak for invitationen til at komme til Norge, 
en utrolig hyggelig weekend i perfekte 
rammer. 
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Claus Jensen, Danmark.

Dommerkritikker - Claus Jensen, Danmark

Landsutstillingen 08 i Stavanger

Bucharisk Trommedue, rød, 1,0, 96, 
Ree Terje.
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Norges Mester oppdrett 

Trond Børseth, Haugesund Rasedueforening 
Tysk Modeneser Schietti, Blå ternet, 2,2 (96p, 95p,97p,96p) 

Gruppevinnere 

KatalogNr Rase Farge Kjønn Poeng Etternavn Fornavn
9 Norsk Tomler  Hvit  1,0 97 Haukås Sigurd

148 Lahore Rød 0,1 96 Vågen Øyvind 
156 Carrier Sort 1,0 97 Helgesen Rolf
274 Tysk Modeneser Schietty Sort tigret 1,0 97 Heldal Jan
306 Hollandsk Ballong  Hvit  1,0 96 Sætre Steinar
383 Isdue 1,0 97 Møller Ingvar O 
406 Bucharisk Trommedue  Rød 1,0 96 Ree Terje
467 Engelsk Høystjert Hvit  0,1 97 Mæland Tor
545 Afrikansk Mefikk  Hvit  0,1 97 Nernes Hans Petter 
661 Tysk Nonne Sort 1,0 97 Haukås Sigurd

Gullmedaljer

KatalogNr Rase Farge Tegning Kjønn Etternavn Fornavn

9 Norsk Tomler Hvit 1,0 Haukås Sigurd

93 Bergens Tomler Hvit 1,0 Heldal Jan

156 Carrier Sort 1,0 Helgesen Rolf

194 Engelsk Modena Schietty Hvit sorte øyne 1,0 Olsen Bjørn

251 Tysk Modeneser Schietty Blå ternet 0,1 Børseth Trond

272 Tysk Modeneser Schietty Rødfahlet tavlet 0,1 Drotningsvik Ronald

274 Tysk Modeneser Schietty Sort tigret 1,0 Heldal Jan

332 Dansk Svaber Blå 0,1 Tollaksen Rolf W.

342 Kobbergimpel Sort vinget 1,0 Sætersdal Magne

383 Isdue skjellvinget 1,0 Møller Ingvar O

467 Engelsk Høystjert Hvit 0,1 Mæland Tor

517 Gl.Tysk Mefikk Blå 1,0 Berge Karl Andreas

545 Afrikansk Mefikk Hvit 0,1 Nernes Hans Petter

661 Tysk Nonne Sort 1,0 Haukås Sigurd

Sølvmedaljer (jr) 

KatalogNr Rase Farge Kjønn Etternavn Fornavn

73 Norsk Tomler Blå m/bånd 0,1 Tollaksen Chris Andre

Norges Mester oppdrett

Gruppevinnere

Norges Mester oppdrett 

Trond Børseth, Haugesund Rasedueforening 
Tysk Modeneser Schietti, Blå ternet, 2,2 (96p, 95p,97p,96p) 

Gruppevinnere 

KatalogNr Rase Farge Kjønn Poeng Etternavn Fornavn
9 Norsk Tomler  Hvit  1,0 97 Haukås Sigurd

148 Lahore Rød 0,1 96 Vågen Øyvind 
156 Carrier Sort 1,0 97 Helgesen Rolf
274 Tysk Modeneser Schietty Sort tigret 1,0 97 Heldal Jan
306 Hollandsk Ballong  Hvit  1,0 96 Sætre Steinar
383 Isdue 1,0 97 Møller Ingvar O 
406 Bucharisk Trommedue  Rød 1,0 96 Ree Terje
467 Engelsk Høystjert Hvit  0,1 97 Mæland Tor
545 Afrikansk Mefikk  Hvit  0,1 97 Nernes Hans Petter 
661 Tysk Nonne Sort 1,0 97 Haukås Sigurd

Gullmedaljer

KatalogNr Rase Farge Tegning Kjønn Etternavn Fornavn

9 Norsk Tomler Hvit 1,0 Haukås Sigurd

93 Bergens Tomler Hvit 1,0 Heldal Jan

156 Carrier Sort 1,0 Helgesen Rolf

194 Engelsk Modena Schietty Hvit sorte øyne 1,0 Olsen Bjørn

251 Tysk Modeneser Schietty Blå ternet 0,1 Børseth Trond

272 Tysk Modeneser Schietty Rødfahlet tavlet 0,1 Drotningsvik Ronald

274 Tysk Modeneser Schietty Sort tigret 1,0 Heldal Jan

332 Dansk Svaber Blå 0,1 Tollaksen Rolf W.

342 Kobbergimpel Sort vinget 1,0 Sætersdal Magne

383 Isdue skjellvinget 1,0 Møller Ingvar O

467 Engelsk Høystjert Hvit 0,1 Mæland Tor

517 Gl.Tysk Mefikk Blå 1,0 Berge Karl Andreas

545 Afrikansk Mefikk Hvit 0,1 Nernes Hans Petter

661 Tysk Nonne Sort 1,0 Haukås Sigurd

Sølvmedaljer (jr) 

KatalogNr Rase Farge Kjønn Etternavn Fornavn

73 Norsk Tomler Blå m/bånd 0,1 Tollaksen Chris Andre

Best in show
Afrikansk Mefikk, hvit, 0,1 kat. nr. 545
Oppdretter: Hans Petter Nernes
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Dommerkritikker - Harry W. Nielsen

Høstutstillingen 07 i Haugesund

Takker for invitasjonen til og dømme DT på 
høstutstillingen. Det var en flott utstilling og 
meget gode forhold for dommerne, og et 
hyggelig opphold hos Ådne. Vi ankom så 
tidlig at vi fikk oppleve hvor effektivt og hurtig 
det går an å rigge til en utstilling, meget 
imponerende.
42 DT - Duene bar noe preg av at det var tidlig 
utfelling, manglende fjør osv. Generelt svikt 
i hoder og øyerandsfarge, kun gulskadene 
hadde det korrekte “danske syn”.
4 hvite - , kun små ønsker på 95 dyret, som 
hadde korrekt hode.
13 sorte - , noe svakere en forventet. 92-95 
meget god forfarge og figur og god benlengde 
på de fleste.
Flere med bred hale og flere med ønske om 
mer samlet hale, “etagehaler”
Skader:
1 sort skade, god men for lang, 94p.
4 røde - , 92-95, god farge og tegning, ønske 
om bedre øyerand og hoder. Kun små ønsker 
på 95 dyret.
2 gule, meget gode, spesielt det danske 
syn og øyne. 94 dyret, meget god strekk, litt 
mangel på forhodet.
96 dyret kun et lite ønske på halslengden.
13 stenket, grå 92-95. God strekk, noe ønsker 
på tegning, iris, øyeringer og forhode.
Fin tegning på 95 dyret, små ønsker på 
forhode og renere iris.
2 gule og 5 brunstenket, 90-93. Fargene og 
tildels tegningene ikke helt gode, fargene 
blandet? De var i dårlig utstillingskondisjon 
og manglende halefjør,opptil halve halen
6 guldkroet, 93-95. Kun små ønsker på 
hoder og øyerender på 95 dyra, som hadde 
fin farge og tegning. Ellers ønske om bedre 
farge og bånd, på noen bedre nebbvorter.
4 hvite, 93-95. Kun små ønsker på 95 dyret, 
som hadde korrekt hode.

Dansk Tumling, rød Hvidhalet-
Hvidslagfjeret 1,0 96p.
Opdrætter Jørgen P. Jensen.

Dansk Tumling, gul Kalot 1,0 96p.
Opdrætter Tom Hæstrup. 
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Dommerkritikker - Odd Helge Vågen

Høstutstillingen 07 i Haugesund tysk modeneser

Det var med spenning og forventning jeg 
debuterte som dommer på en høstutstilling. 
Startet dømmingen med 5 gule schietty med 
hvite bånd. En flott, men vanskelig varietet. 
Sjenerelt er det største problemet for korte 
ben og noe lange figurer. Vinneren, en ung 
0.1 fra Arne Tysvær på 95 poeng.
Gul lysskjoldsømmet imponerende 13 stk 
i denne flotte varietet som stadig viser 
fremgang. Fage, tegning og typemessig 
meget bra på de fleste. En ung og eldre 1.0 
på 96 poeng med den unge som vinner. 
Begge to ifra Bent A. Ingebrigsten. Enda 
en eldre 1.0 fram samme oppdretter var 
97 poeng, desverre ødela fjærstrukturen i 
halsen for det. En glimrende ung 0.1 led 

samme skjebne. 3 av de 13 utstilte hadde 
urene nebb og ble straffet hardt for det, noe 
minst en oppdretter ikke var helt fornøyd 
med. Når så mange duer er helt i orden 
på dette punkt, bør en muligens forlange 
det fremover? Et annet punkt som skapte 
en del diskusjon var slagfjærsfargen. 
3 til 4 av de utstilte sto med meget god 
slagfjærsfarge og ble belønnet for det, 
mens jeg valte ikke å trekke dem med 
dårlig farge. Minst en oppdretter var heller 
ikke fornøyd med det. Og mulig har han 
rett og at vi fremover bør forlange en mer 
mett og god slagfjærsfarge. Det kan jo 
nevnes at gul lysskjoldsømmet står under 
sterke varieteter, selv om man i Danmark 
og i Norge har valgt og dømme den med 
en viss forsiktighet. Det er ingen tvil om at 
varieteten i Norge holder et meget h øyt 
nivå som det skal bli spennende og følge 
videre.

Gul med hvite bånd, 0,195 p. Eier: Arne 
Tysvær
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Blåskimlet 1,096 p.  Eier: Arne Tysvær



Duevennen 2-2008    8 Duevennen 2-2008    9

7 stk blåskimlet i god kvalitet. 96 poeng 
til vinneren en eldre 1.0 fra Arne Tysvær. 
Noe dårlig fjærstruktur i hals hindret den i 
å gå helt til topps.

4 stk blå med sorte bånd schietty. En flott 
ung 1.0 fra Arne Tysvær hvor ønske var 
et mer hannpreget hode. Også 4 stk blå 
schietty hvor en eldre3 1.0 fra Jan Oksnes 
var prima på det meste. Dessverre stod 
den med hengeøye. Vinneren ble en eldre 
0.1 på 95 poeng fra samme oppddretter.

Avsluttet med 2 stk rødfahl og 2 stk 
rødfahltavlet fra Ronald Drottningsvik. 
4 hunner, gode typer med flott farge. 
Vinneren ble en ung 0.1 rødfahltavlet på 
95 poeng. Noe tavl over lår og manglende 
brystdybde og bredde hindret høyere 
poengsum.

Tilslutt vl jeg takke for en hyggelig og 
inspirerende helg sammen med gode 
duevenner.

Odd Helge Vågen

F
O

T
O

: O
dd

 H
el

ge

Sort Gassi. Eier: Odd Helge Vågen.

Carrier, Sort, 1,097 p, Helgesen Rolf
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Dansk Svaber, blå. Eier: Rolf Tollaksen
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Dommerkritikker - Yngve Øvstedal , HRF

Høstutstillingen 07 i Haugesund

Jeg dømte noen av rasene under 
Utenlandsk Tomler og Norsk Petent.
24 eksemplarer av Norsk Petent  fra 4 
oppdrettere var møtt fram.
4 svarte  fra Hans Lyssand hadde  mye 
preg av slektskapet til Gammeltysk
mefikk
med oppreist krone ov vannrett holdning. 
Den beste fikk 94 p. 3 blå med
svarte´bånd hadde mye av de samme 
feilene som de svarte men en ung han 
oppnådde 95p.
Røde   var den største gruppa og her er 
også de beste Petentene for tida med
oppreist figur , god farge og tettliggende 
krone. Cate Iris Carlo Hansen og Thor
Svendsbøe oppnådde 95 poeng. Her 
er jobben å samle alt på ei due.Til slutt 
noen som var utstilt under fargen AOC.En 
bedre betegnelse er Rødlasert på denne 
fargevarianten .
Her var den beste Petenten denne gangen 
, en und hun på 96 p. fra Hans Lyssand.
Engelsk Long Faced . 3 duer fra Robin 
Arnesen i bra kvalitet Strammere fjærdrakt 
og sterkere undernebb var ønsker som 
gikk igjen. 95 p. på en sort tigret han ble 
vinner i rasen.
Tysk Nonne. 6 nonner , 5 svarte med krone 

og ei glatthodet gul fra Peder Saltvedt var
møtt fram. 95 poeng til både Sigurd Haukås 
og Bård Gulbrandsen der de spesielt må
forbedre iris .
Hamburg Kalott er en sjelden rase . 2  røde 
fra William Midteide var av god kvalitet og
den beste , en ung hun, fikk 96 p.
Helmet er en ny rase hos oss . Johnny 
Larsen stilte 9 duer i rødt, en ganske 
ensartet flokk der ønske om  bedre farge 
gikk igjen Den beste med god figur, god
krone og bra farge fikk 96 p. Til slutt 4 
Budapestere fra Ådne Olsen , 2 Buda blå  
og 2 storketegnete.
Ønsker om bedre holdning og tegning men 
en eldre storketegnet han oppnådde 95 p.
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Rød Helmet

Slutt dommerkritikken

Nå setter vi strek for dommerkritikker for 
de siste utstillingene.
Det er oppdrettere som ringer meg og 
etterlyser dommerkritikk av de duene de 
har stilt ut. Når vi slår opp ” Innstruks for 
dommeringen” av 22 januar 05 så kan vi 
lese sitat: Dommerne skal snarest mulig 
sende dommerkritikk til Duevennen 

(senest 14 dager etter utstillingen).
Dette skulle være klar melding til 
dommerne.
Ut i fra dette så skal Duevennen nr.1 ha 
dommerkritikk fra høstutstilling og nr.2 
skal være fra landsutstillingen.

Jørgen
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ÅRSMELDING FOR DOMMERRINGEN 2007 
 
Styret har bestått av Yngve Øvstedal, leder , Jan Oksnes og Hans Petter Nernes.
 
Dommerringen har vært involvert i ny standard for Petent , og til oppsett av dommerlistene 
til  Høst – og Landsutstillingen.
 
Landsutstillinga i Haugesund ble gjennomført på en god måte sett fra DR sin side.
3 utenlandske og 9 norske dommere dømte .
 
Høstutstillinga også i Haugesund ble bra gjennomført. 11 norske dommere var i sving.
 
På Høstutstillinga prøvde vi et nytt system for tildeling av sertitikater . Alle raser har inntil 
et sertifikat i utgangspunktet og så øker muligheten med et nytt pr. 20 duer Det vil vi 
også bruke i Stavanger og så får vi drøfte hvordan det har virket.
 
Jan Heldal har dømt i Australia
Jan Oksnes har dømt i Danmark og Sverige .
Bjørn C. Andersen og Harry W. Nielsen  har dømt i Sverige

Ingen dommerprøver ble avlagt i 2007.

Fra Dommerringen
Mars 2008
 
Hull / utøy i fjærene:
Det presiseres at duer som møter på utstilling med utøy / hull i fjærene vil bli bedømt å 
ha en grov feil, dvs. maks 92 poeng.  På de siste utstillingene har noen duer møtt med 
denne feilen og det må vi gjøre noe med. Behandling må settes inn før duene skifter 
fjørdrakt om høsten.
 
Erfaringer fra siste Landsutstilling.
Sertifikatopplegget:
Her prøvde vi et opplegg med 20 duer pr. sertifikat. Det falt stort sett bra ut . I enkelte raser 
f.eks Tysk modeneser vil vi moderere opplegget med å ta mer hensyn til fargevarianter 
med mange duer.
   
Best in show:
Vi vil prøve å lage litt mer stas på BIS. Etter at bedømmelsen er ferdig kl 1700 vil de 
aktuelle kandidater vil bli tatt ut i ei egen burrekke og hver dommer vil gi en kort orientering 
om sin due(r) for de andre dommerne og for interesserte oppdrettere. Etterpå rangerer 
dommerne duene og vinneren blir BIS.
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Referat fra årsmøtet i Dommerringen                         

 
Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med Landsutstillinga i Stavanger 27. januar.
 
Formannen ønsket velkommen til dommerne og til Johan Ebeltoft som var spesielt 
invitert.
 
Johan fikk først ordet . Han understreket at  Forbundet var opptatt av at dommerne gjorde 
en så god jobb som mulig på utstillingene våre . Det stilles derfor krav til dommerne om 
at de er  godt forberedt . Det kan være oppdatering av Standarden i rasen , delta på 
dommerkurs i her og i Danmark , besøk på utstillinger i utlandet  for oppdatering etc. 
Forbundet er innstilt på å gi økonomisk støtte til seriøse opplegg i denne forbindelse.
En slik søknad må sendes til styret i Dommerringen for vurdering. Mer om dette 
senere.
 
Årsmelding ble opplest og vedtatt uten kommentarer.
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Svein Harald Vikse (t.v) og Hans Petter Nernes som nesten er ferdig med katalogen.
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Innsendte saker:
 
Fra styret - Felles språkbruk på kortene 
er viktig. Det er et tema vi må jobbe med 
framover . Et eksempel er å bruke uttrykket 
”bedre rygglukning” om problemene omkring 
åpen rygg / kantvinger. Det henstilles 
til dommerne at man tenker igjennom 
språkbruken  man bruker på kortene slik at 
de blir så presise som mulig.
 
Utfylling av kortene
Det presiseres at vi har klare regler for 
utfylling av poeng-kortene våre. Det gis 
ingen muligheter for personlige opplegg.
 
En del duer møter til utstilling med utøy og 
hull i fjærene Det var enighet om at dette 
ikke kan  godtas  og det blir nå sendt ut 
melding til oppdretterne om dette.
 
Valg: Y. Øvstedal og H.P. Nernes var på 
valg. Det var ingen forslag og begge ble 
da gjenvalgt.
Styret. Y. Øvstedal , formann til 2010 J. 
Oksnes, sekretær  til 2009

Hans P. Nernes til 2010
Sekretær
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Ein konsentrert dommer (Jan Heldal) fra 
Bergen.

Frankisk Trommer, sort muselhoved 0,1 
97p. Opdrætter Gunnar Staugård.
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Isdue Skjellvinget, 1,0 97 p, Møller Ingvar O
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Gl. hollandsk Tumling, blå m. sorte bånd, 
01 95p. Opdrætter Jørn F. Nielsen. 
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Det har vært skrevet mange artikler om 
Norsk Petent opp gjennom årene.
I Duevennen nr. 4-83, stod det for eksempel 
i en oversikt: Rasen som ikke ville dø, og det 
er en sannhet som ikke er til å gjemme bort.
Hvor gammel rasen er, og dens opprinnelige 
opphav, er det vel fortsatt ingen som med 
sikkerhet kan si noe bestemt om.

I gamle historieskrifter på Østfold 
Fylkesmuseum, som dukket opp for få år 
siden, stod det beskrevet at på Ellingård 
Herregård i Onsøy var det tofargede duer 
på 1560 tallet, og de var hvite på kroppen 
og fargede på vingene. Det var folk av den 
danske kongefamlie som hadde grunnlagt 
Fredrikstad som by i 1567, som da var 
boende på Herregården som hadde disse 
duer. Mulig opphavet til den Norske Petent? 
En annen historie fra 1700 tallet forteller at 
en tysk munk med navnet Petent hadde duer 
i et kloster i nærheten av Moss. Også de 
beskrevet som tofargede lik de foran nevnte 
duer.
Rasen ble videre beskrevet i en bok av Fader 
Brem, Illustrerte Tierlebens 1863-1869 at 
Petenten er en norsk rase. Videre er den 
flere ganger beskrevet i eldre bøker om dyr 
og fugler.
Samt beskrevet i både tyske, danske og 
svenske tidskrifter.
Uansett var rasen å se på de fleste gårder i 
Østfold på 1800 tallet og senere, men også 
godt spredd utover landsbygden i Vestfold i 
samme tidsrom.
Det første min morfar spurte om når jeg 
begynte med duer, var om jeg hadde Petent, 
for det hadde han fått av sin skolelærer på 
1890 tallet. 
Rasen har vært på alle utstillinger i Østfold 
fra før 1940, og til den igjen begynte å bli 
borte fra utstillingene. Men rasen var hele 

Litt historie rundt Norsk Petent og rasens opprinnelse

tiden til stede rundt om i Østfold. 
Den største samling Petent, så jeg på 1950 
og 1960 tallet hos Kjøpmann Christian 
Danielsen på Bede utenfor Sarpsborg. Der 
var det over 200 duer i alle tenkelige farger, 
ja sågar skikkelig rød ternete, med godt 
avskilt rød og hvit farge. Kvaliteten på de 
fleste farger var derimot så som så, da det 
ikke var noe ordnet avls opplegg. Duene fikk 
pare seg sammen slik det passet dem selv! I 
Moss var det på samme tid en stor stamme 
med blå, blå ternete og sorte. Mens det på 
Sandbakken utenfor Sarpsborg var en meget 
stor samling i de fleste farger. Hele tiden var 
rasen kjent som en meget god flyger, og 
selvsagt meget flinke med avkom.
Rasen har flere ganger forandret på sin 
standard. Den hadde sin standard fra 1930 
tallet, denne ble forandret etter krigen, for så 
igjen å bli modernisert i 1966. Ragnar Hotvedt 
var en foregangsmann i rasen i Østfold på 
den tiden. Det var nemlig stor diskusjon om 
rasens standard og opphav på 1960 tallet, 
noe som gjorde at flere gamle oppdretter 
kvittet seg, med sine duer dessverre. 
Da vi igjen fikk rasen med på utstillinger rundt 
1990, og ikke minst på Landsutstillingen 
i Fredrikstad i 1991, dømte vi etter 1966 
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ut duer med omhu, som ville passe på 
våre egne, ikke mange, men 1 da og 1 da. 
Spesielt de røde fra Clas har betydd mye for 
min stamme, og det er samme stamme som 
nå er hos min datter Cate Iris. Disse duer er 
på de vesentligste punkter lik den type vi vil 
ha, men også de har sine klare avvik, ikke 
minst i et mer ”kulerundt” hode.
Gammel Tysk Mefikk har også bidratt med 
noe positivt, men også negativt. På den 
positive side kan nevnes gode farger i både 
rødt og sort. På negativ side kan nevnes for 
vannrett holdning, (men god figur for øvrig 
i bryst) for opprett stående krone, (de tyske 
har kappe), og for lite markert nebbvinkel.
Vi har igjen etter vår mening fått rasen dit vi vil 
ha den. Oppdrettere har etter hvert kommet 
til i de fleste lokalforeninger, spesialklubb 
har blitt startet med medlemmer fra både 
øst og vestlandet. Og skulle noen flere være 
interesserte i rasen, samt bli medlem av 
Norsk Petent Klubb, er det bare å ta kontakt 
med undertegnede.

Bjørn Carlo Andersen
  
  

standarden. Da begynte diskusjonen på 
nytt om rasen. Noe som førte til at vi etter 
hvert måtte dømme den etter standarden til 
Gammel Tysk Mefikk.
Dette falt enda flere eldre tungt for hjertet, 
og de ga tydelig sin mening om dette. Men 
vi som hadde håp for rasen holdt ut, og takk 
for det. For vi arbeidet videre med håp om 
på ny en forandring, noe som jo nå endelig 
har lykkes! Og duene ble stilt sammen 
med duer av denne rase, og tapte terreng i 
kvalitet fra slik vi ville ha dem. Imidlertid ga 
vi aldri opp den ”ekte” Norske Petent her i 
Østfold, og vi arbeidet videre for igjen å få 
”vår” egen standard. Dette gikk etter hvert 
for oss meget bra, og duene bedømmes 
nå igjen for seg selv. Siste modernisering 
av standard og standardbilde, er således 
nylig godkjent i 2008, og standarden skal nå 
sendes til godkjenning i Europaforeningen 
Nå skulle forskjellen fra Gammel Tysk 
Mefikk og de andre mefikk rasene i Europa, 
og de har jeg sett mange av på mine reiser 
sydover i Europa, være klart avgrenset etter 
vår mening. Denne kan nå studeres et annet 
sted i bladet.
Typen på rasen har sort sett vært uforandret 
opp gjennom årene. Men på 1979 tallet fikk 
2-3 oppdretter for seg at de skulle lage en 
”mer moderne” type, og de krysset inn Tysk 
Skjoldmefikk. Jeg skaffet selv duer til gatta 
fra Paul Bødtker i Bergen, men hadde jeg 
ant noe om resultatet, hadde jeg aldri bidratt 
med dette. Det ble noen dyr med meget 
runde hoder og spisse tynne nebb, og som 
selvsagt etter hvert ikke matet egne avkom!
Da jeg selv startet opp med restene som 
fantes av de game typene i 1991, forsøkte 
jeg med å sette inn både Gammel Tysk 
Mefikk og Svensk Kråsdue.
Begge disse bidro med noe, men det er uten 
tvil Svensk Kråsdue fra min gode venn Clas 
Janson som har gjort forbedring av typene. 
Hos han har jeg flere ganger fått plukket 
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Norsk Petent - svart. Eier: Cate Iris Carlo 
Hansen
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Opprinnelse:
Norsk Mefikkrase, kjent fra flere hundre år 
tilbake.

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

Rasekjennetegn:
Hode: Bredt og kraftig, i en jevn bue som 
har sitt høyeste punkt over øyet.
Krone: Fyldig befjæret, liggende tett til 
bakhodet, når opp til hodets bakside, 
slik at den ikke går over hodets høyeste 
punkt.
Små jevnt utviklede rosetter, som ikke må 
bli så store at de lager tverrskill i nakken.
Øyne: Mørke, med enkel lys øyenrand.
Nebb: Lyst, middels langt og kraftig slik at 
den lett kan mate sine unger. Godt markert 
nebbvinkel slik at den bryter med hodets 
form. Svakt utviklede nebbvorter.
Hals: Kraftig, med litt tilbaketrukket 
strupefold.
Bryst: Bredt, kraftig og høyt båret med 
godt utviklet kryss.
Rygg: Litt langstrakt og skrånende.
Vinger: Godt lukket og hvilende på halen 
10 mm. fra halens spiss.
Hale: Smal og lukket.
Ben: Alltid glattbenet, og alle tær skal ha 
samme farge.
Befjæring: Stramt liggende til kroppen.
Farveslag: Skjoldtegnet i sort, rød, gul, 
blå med sorte ellet hvite bånd, perleblå 
med mørke bånd, blåternet, rødternet, 
gulternet,  rødlasert, rødbåndet, gulbåndet 
og ensfarget hvite.
7-10 fargede slagfjær, hvorav 10-10 er 

Norsk Petent: Standard av 2008 

idealet. 4 fargede fingerfjær i hver vinge er 
idealet. Enkelte fargede fjær bak beina og 
skjult under vingene aksepteres. 
Dessuten tillates ensfargede hvite.
Feil: Flatt og kantet hode. Dårlig nebbvinkel 
og farge på nebb. Fargede fjær foran 
beina. Mindre enn 7, og flere enn 10 
fargede slagfjær. Mer enn 2 i avvik pr. 
vinge tillates ikke, og regnes som feil. Ikke 
fargede fingerfjær på en eller begge sider. 
Lang smal og vannrett figur. Manglende 
kryss. Manglende rosetter.

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

Ringstørrelse: 07
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Gammel årgang
Vi vil prøve noe nytt i Duevennen nå. Vi har kalt det for Gammel årgang. Jeg har fått flere 
forespørsler om vi ikke kan få inn noe gammelt stoff i Duevennen igjen. Dette vil vi prøve på. 
Noe av det jeg finner kan være morsomt å lese i dag og andre stykker er like aktuelle i dag 
som da det ble skrevet. For at kvaliteten (skriften) på det som har stått i gamle blader skal bli 
bra,så må jeg skrive det på nytt. Hvordan det er å skanne de gamle bildene, vet jeg ikke. 

Jørgen.

Denne annonsen stod i Duevennen nr.3-1978.

Til Salgs
Da vi har gått til anskaffelse av transportkasser i aluminium selges vår supre transportkasse 
i tre. Kassen har plass til 120 duer og egner seg særdeles godt til forsendelser til utstillinger 
i lokaler uten trapper,og den lar seg lett forflytte av fire mann. Den kan også,med enkelte 
forandringer ,godt brukes som dueslag for nybegynner.

Foreningen ønsker bud på kassen,dette sendes  foreningen i lukket konvolutt.

Haugesund Rasedueforening, John Inge Naustvik.

Denne annonsen stod i Duevennen nr.6-1981.

1 par røde Engelske parykker + 4 unger,   kr. 50,- pr stk.
1 par sorte Engelske parykker + 1 unge,   kr. 50,- pr stk.
1 par sorte danske parykker     + 7 unger   kr.50,- pr stk.
2 par stærduer+8unger + 4 hunner             kr.40,- pr stk.
1 par modena + 2 unger                             kr.30,- pr stk.
1 par danske tummelter                             kr.10,- pr stk.
 
Terje Riis Johansen,
Meensveien 221, 3900 Porsgrunn,

Tlf. (035) 30110.

Navnet på denne selgeren er det noe kjent med. Det må vel være den nåværende landbruksministeren. Er ikke dette 
en oppgave for VTR å finne ut om han fortsatt har interesse for duer. Har han det, så må vi vel benytte oss av dette. 
Vil han ha Parykker, så kan sikkert Johan Ebeltoft og Geir Mikkelsen hjelpe han med duer.
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Duevennen nr.2 - 1980

Farvedueklubben
FARVEDUEKLUBBEN-HVA NÅ?
ÅRET 1979 OG LANDSUTSTILLINGEN I ARENDAL.
Farvedueklubben har i 1979 hatt 17 medlemmer, en tilbakegang på 18 fra året før. Det har 
ikke vært noen møtevirksomhet i året som har gått. Da det var få medlemmer møtt frem i 
Aredal, ble det heller ikke avholdt noe årsmøte.Det eneste lyspunktet er at klubben har god 
økonomi i forhold til medlemskontigenten.

På grunn av skolegang har Trygve Kordt byttet kasserer/sekretærjobben med undertegnede. 
Nils A. Hitland. Arne Sundve er fortsatt formann.

HVORFOR FARVEDUEKLUBB?
Fordi medlemstallet har gått så kraftig ned, kan vi minne farvedueoppdretterne  om hvorfor 
vi har klubben, og hva den kan tilby dine medlemmer:

Farvedueklubben skal først og fremst skape bedre kontakt mellm og skaffe bedre avlsmatri-
ale til farvedueoppdretterne. Dette søkes oppnådd ved at en tilbyr

-å formidle kontakt med så vel innenlandske som utenlandske oppdrettere av farveduer  for å skaffe 
medlemmene bedre duer.

- å skaffe de medlemmene som ønsker det artikler om rasene de oppdretter, så langt som mulig.

-å formidle medlemmenes ønsker med hensyn til dommere overfor arrangører av utstillinger-

-å sette opp premier på landsutstillingene for å skape positiv konkuranse mellom farvedueoppdretterne.

HVA NÅ ?
Jeg vil herved sterkt oppfordre alle som oppdretter farveduer om å melde seg inn i Farve-
dueklubben til undertegnede, dersom de vil at denne skal bestå. Kontigenten er fortsatt bare 
kr. 10,- for senior og kr. 5,- for junior. Det vil bli sendt rundt medlemsoppdretterliste til 
medlemmene i september.

Hilsen
Nils A. Hitland, Kistebakkane 20,5088 Mjølkeråen.

Gammel årgang
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Særdeles vellykket landsutstilling i Arendal 
Vår strevsomme duekammerater med fruer 
i AARF gjorde landsutstillingen 1980 med 
tilhørende arrangementer, til en duefest vi 
vil minnes med glede.

Utstillingen samlet ca. 700 rasedu-
er. Lokalitetene i Nedeneshallen var 
ypperlige,lyst,god plass mellom burrekkene 
og selvfølgelig kun enkel burhøyde.

Jeg hadde den glede å være dommer sam-
men med fire danske, Holger Johansen, Kai 
Hansen,Paul Krone Lund og Hardy Frandsen 
samt de tre andre nordmenn, Arne Sundve, 
Ådne Olsen og Asbjørn Knudsen. Vi var inn-
kvartert i hjemmekoselige Ekely Pensjonat 
Hvor vi dommere og andre duekamerater ble 

Duevennen  nr.1-80.
Vellykket landsutstilling

Gammel årgang

sveiset sammen til en fin kameratgjeng.

Landsmøtet på lørdag var godt tilrettelagt.

Festen ble stilig og morsom. Maten var  yp-
perlig, premiene flotte og humøret på topp.

På NRFs vegne vil jeg igjen få takke dueka-
merater  og dommere som satte sitt preg på 
arrangementet. En spesiell takk til dere i Ar-
endal som tok det store løftet!

Samtidig vil jeg ønske Bergen Praktdue-
forening som nå har stafettpinnen til lykke 
med landsutstillingen 1981, og vel møtt ig-
jen i Bergen.

Bjørn Rikter Svendsen

Fra utstilling 1976. Fra venstre: Yngvar Haugsnes og Svein Harald Vikse. 
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ÅRSRAPPORT 2007

Styrets sammensetning i 2007
Formann                 Johan Ebeltoft
Viseformann             Sturla Assersen
Kasserer                 Gunnar Brandal
Sekretær                 Jørgen Eljervik

Landsutstillingen
Landsutstillingen i Haugesund 26-28.1-07 ble arrangert av HRF på en god måte. 
Der var utstilt 738 duer av 76 utstillere.
Norgesmester                                     Norsk Tomler   Simen og Bjørn R. Svendsen
Norgesmester junior                            Norsk Tomler   Chris Andre Tollaksen
Norgesmester oppdrett                       Norsk Tomler    Simen og Bjørn R. Svendsen
Norgesmester oppdrett junior              Norsk Tomler   Chris Andre Tollaksen

Europaplakett:  Terje Ree, SJRF. Trommeduer   
Det ble utdelt 16 gullmedaljer og 1 sølvmedalje.

Høstutstillingen
HRF arrangerte høstutstillingen i Haraldshallen 24-25.11.07 .Her ble det utstilt 446 
duer av 54 utstillere.

Duevennen
Redaktør av vårt meget gode dueblad har vært Jan Heldal. Han tok på seg et 
ekstra år,for at vi skulle få bladet i 2007. Vi takker for den kjempejobben Jan har 
gjort med vårt medlemsblad. Duevennen har kommet ut med 4 nummer i 2007. 
Redaktøren vil avlegge egen rapport.

Økonomi
Ifølge kasserer Gunnar Brandal vil regnskapet gå i balanse. Endelig regnskap 
legges fram av kassereren på representantskapsmøte.

Medlemstall
2006  164 senior   9 junior    abonnement ca.40
2007  177 senior  11 junior    abonnement

Æresmedlemmer:
Asbjørn W. Knutsen, ØRF. Bjørn R. Svendsen,ØRF og Tom Rørtvedt,SJRF ble 
æresmedlemmer i 2007                 
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Spesialklubbene  
Norsk Tomlerklubb  :  Har hatt samlinger på Sand og Fredrikstad. 
Norsk Petentklub :  Arbeider med å få standarden godkjent
Dansk Tomlerklubb :  Har hatt sertivikatutstilling i Arendal.
Hønsedueklubben : Har sitt årlige treff med sertivikatutstilling på Halsnøy.Har  
  også hatt et treff i Haugesund.

Formannsmøte
Dette ble avholdt på Sand med HRF som arrangør.Fremmøte her var dårlig.

Avlsforum 2007
Dette ble arrangert på Quality Airport Hotel,Stavanger 6-7 oktober. NRF hadde 
ansvaret for gjennomføringen med veldig god hjelp av Geir Rune Eriksen. 
Fremmøte var ca30 medlemmer som vi tror var veldig godt fornøyd med opplegget 
og tema som ble tatt opp. 
Forelesere var:Claus Jensen,Danmark, Nils Reither,Jan Heldal,Magne Sætersdal, 
Hans P.Nernes, Johan Ebeltoft og Arne Sundve.
Styret ser for seg at det blir avlsforum hvert andre år(2009).

Avlsråd
Magne Sætersdal,formann
Yngve Øvstedal

Dommerringen 
Formann       Yngve Øvstedal
Sekretær       Jan Oksnes
Styremedlem   Hans P. Nernes

Styrets arbeid
Det har blitt avholdt 3 styremøter og et telefonmøte. De vanlige sakene har gått 
greit. Året begynte med at vi stod uten redaktør for Duevennen. Her tok Jan 
Heldal ansvar og fortsatte ut 2007. Takk til Jan Heldal. Styrets oppgave ble å 
skaffe ny redaktør fra 2008. Her kom Svein Harald Vikse på banen og tok på seg 
redaktørjobben fra 1 januar 2008. Nå vet vi alle at Duevennen er i trygge hender.
Videre ble det avviklet Avlsforum 2007 i Stavanger på Quality Airport Hotel.
De viktigste oppgavene for NRF’s styre fremover blir:Godt klubbmiljø- Duevennen- 
Gode utstillinger- Kunnskap om duer. Tilgang på gode duer og Å BEHOLDE 
DAGENS MEDLEMMER.
Styret har i 2007 jobbet godt  sammen.

For styret i NRF
Jørgen Eljervik
sekretær
10.12.2007.
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Referat fra representantskapsmøte i NRF 
26. januar 2008

Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel, Sola.

1. Møtet ble åpnet kl.16.00 av formann Johan Ebeltoft.

2. Det var møtt frem følgende representanter:
 Aust-Agder Rasedueforening: Bjørn Kjetil Gulbrandsen, Gunnar Clemmetsen.
 Haugesund Rasedueforening: Karl Andreas Berge, Jarl Undal,Jan Oksnes.
 Vestfold og Telemark Rasedueforening: Tor Meland.
 Østfold Rasedueforening: Bjørn Carlo Andersen,Sigbjørn Johannessen, Ole Gunnar  
 Torp.
 Stavanger og Jæren Rasedueforening: Erling Friestad,Thorvald Pollestad.
 Bergen Praktdueforening: Paul Scholtz,Johnny Larsen.
 Rasedueforeningen Bergen: Rolf Helgesen,Jan Bødtker.

 Fra styret møtte Johan Ebeltoft,Sturle Assersen, Gunnar Brandal og Jørgen Eljervik.
 Det var 19 stemmeberettige.

3.  Den utsendte saksliste og dagsorden ble enstemmig godkjent.
 Kommentar fra RFB om at det ikke var utsendt regnskap og budsjett slik at 
 foreningene ikke hadde fått gått igjennom disse. Kassereren tok dette på sin kappe  
 og lovet at til neste år skal dette sendes ut med agendaen.

4.  Johan Ebeltoft ble valgt til dirigent og Jørgen Eljervik til referent. Karl A. Berge og 
 Jan Oksnes ble valgt til å skrive under protokollen.

5.  Årsrapport opplest og godkjent.

6.  Duevennen: Her har vi ikke redaktør nå. Svein H. Vikse har trukket seg fra 
 redaktørjobben. Jan Heldal opplyste at i årsrapporten står det:Duevennen er 
 kommet ut med 4 nummer i 2007.

7.  Regnskap: Her fikk representantene noen minutter på seg til å se på regnskap 
 og budsjett. Regnskapet pr. 31.12-07 viste et overskudd på kr.2737,39. 
 Kassabeholdningen til NRF er kr.145589,90. Kasseren gikk igjennom regnskap og  
 dette ble godkjent.

8. Innkomne forslag: Det var kommet inn to forslag fra Johan Ebeltoft.
8a. Representantskapsmøte avholdes........
 Det ble en del diskusjon.Her ble det bestemt at avlsforum ikke skulle være hvert 
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 andre år men heller være etter behov. Representantskapsmøte skal avholdes hvert  
 andre år i forbindelse med landsutstillingen ( neste i 2010).
 Dette ble det stemt over og det ble 14 for og 1 stemme mot.

8b. Standard og endringer av standard.......
 Etter en del diskusjoner ble forslaget forkastet med 10 stemmer mot og 5 for

9. Utstillinger:
 AARF hadde sendt inn søknad om høstutstillingen 2008 og landsutstillingen 2009.  
 Denne ble enstemmig tildelt.
 SJRF ble tildelt landsutstillingen i 2010.
 HRF og SJRF hadde begge søkt om landsutstillingen 2012. Begge er 60 år dette  
 året. Etter en liten kamp mellom klubbene ble det stemt. Resultatet her ble 11 
 stemmer for HRF og 4 stemmer for SJRF.

10. Kontigent og ringpris.
 Gunnar Brandal gikk gjennom budsjettet for 2008. Her kom det fram at kontigenten  
 for senior bli kr.450,- som er det samme som i 2007. Junior blir som før 
 kr. 100,-. 
 Ringprisen blir som før kr. 4,-.

11. Budsjett.
      Budsjettet for 2008 ble enstemmig vedtatt etter en del diskusjon. Grunnen er at  
 under punkt 8a. ble det bestemt at vi skulle ha representantskapsmøte hvert andre  
 år (neste i 2010).De årene det ikke er representantskapsmøte, skal det sendes ut  
 regnskap til foreningene.
 Ringprisen fikk styret tillatelse til å heve med prisøkningen fra levrandøren.

12.  Valg.
      Valgkomiten la fram følgende forslag som ble :

Formann  Johan Ebeltoft   til 2010 gjenvalg
Nestformann Sturle Assersen  til 2009
Kasserer Gunnar Brandal  til 2009
Sekretær Jørgen Eljervik  til 2010 gjenvalg

Varamann Johnny Larsen  til 2009  gjenvalg
   Bjørn Kjetil Gulbrandsen til 2009 gjenvalg

Revisorer Arthur Kallevik  til 2009 gjenvalg
                             Hans P. Nernes  til 2009 gjenvalg

Valgkomite Gunnar Clemmetsen til 2009
   Sigbjørn Johannessen til 2010
                             Magne Sætersdal til 2011 ny
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Følgende var tilstede Johan Ebeltoft,Gunnar 
Brandal og Jørgen Eljervik.

Duevennen:
Møtet ble holdt hos A1 Grafisk Ide som 
skal trykke Duevennen i 2008 og 2009. 
Her var vi først i møte med Sveinung Bjel-
land som skal stå for arbeidet med bladet 
hos A1.
Dette ble et meget positivt møte om sa-
marbeidet med bladet.

Oppgaver i 2008:
Godt klubbmiljø, som blir klubbenes op-
pgave

Styremøte, torsdag 27 mars 08, hos A1 
Grafisk Ide - Ølen

Duevennen
Gode utstillinger
Kunnskap om duer
Beholde dagens medlemmer.

Økonomi:
Pr. i dag er økonomien god.

Salg av datamaskin til Svein Harald 
Vikse:
Her har Svein Harald kjøpt datautstyret 
som han kjøpte inn for å være redak-
tør. Han har betalt kr.10499,- som er det 
samme som dataen ble kjøpt inn for.
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BPDF reduksjon i medlemsbidrag 2008, 
grunnet dødsfall av medlem i januar:
Styret godtar at BPDF slipper å betale 
kontingent siden dette skjedde i januar. 
Gunnar ordner dette med BPDF.

Norsk Petentklubb: 
Søknad om bl.a midler.
Norsk Petentklubb får kr.2000,- i økono-
misk bidrag, siden de ikke ble tilskrevet om 
dette i oktober 07.

Lage et emblem med alle de 3 norske 
rasene på. Johan kontakter NT og BT klub-
bene for å høre hva de mener om dette.

De norske rasene kommer etter hverandre 
på utstillingene. Dette sender vi over til 
dommerringen for kommentar.

Hvilke gruppe mener NRF at Norsk Petent 
tilhører? Norske raser eller Mefikk?
Dette blir også sendt over til dommerrin-
gen for kommentar.
Johan sender brev om disse punktene.

ØRF. Muligheter for gratis vaksine? 
Denne ordningen har de i Sverige.
Styret i NRF vil først prioritere arbeidet 
med helseattest. Mattilsynet krever nå at 
helseattest skal skrives ut etter besiktelse 
av veterinær på det slag duene som skal 
på utstilling kommer fra. Dette må vi få dis-
pensasjon fra og vi arbeider nå sammen 
med brevdueforbundet om dette.

Hans P. Nernes: web sider. Hva ønsker 
styret?
Duevennen skal legges ut på internett.
Snakke med Hans Petter om han kan 
skanne bladet.

Møte i Europaforeningen 30- 4 mai 2008 
i Kroatsia. Skal vi delta?
Vår representant er Jan Heldal. Det er opp 
til Jan om han har anledning til å reise.

Evenuelt:
Styret går inn for at vi må ha en utstillings-
veterinær på samme måte som i Danmark. 
I dag må vi søke mattilsynet om dispen-
sasjon for å arrangere utstillinger.

Ringbok som er ført av foreningene SKAL  
foreligge på alle utstillinger. Dette var van-
lig før men har glitt ut. Det skal være mulig 
å finne ut om utstilte duer er eget avl.Ring-
boken skal inneholde ringnummer fra de 
siste 5 årene.

Vaksinasjonsattestene SKAL sendes til 
NRFs sekretær før utstillingene. Det står 
på skjemaet at orginalen sendes NRF og 
kopi til distriktsveterinær og eier. 
Her kan NRF nekte duer utstilt,hvis vi ikke 
har fått skjemaet. Kommer veterinæren og 
vil se vaksinasjonsattesten, så kan vi ikke 
begynne å lete etter transportkassene for 
å finne skjemaet der.

Høstutstillingen 2009:
Satt og leste i Duevennen nr.3-83 at VTR 
arrangerte landsutstillingen dette året.Et-
ter den utstillingen fikk de 9 ni nye medlem-
mer. Hadde det vært en tanke og hørt med 
VTR om de kunne tenke seg å arrangere 
høstutstillingen 09. Vi trenger noen nye 
plasser å utstille. Jeg (Jørgen) husker 
tilbake med glede på utstillingen i Jotun-
hallen. Det hadde vært fint å få komme 
tilbake på en utstilling i Sandefjord igjen.

Neste styremøte blir etter Duevennen nr.1

Jørgen Eljervik
sekretær
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Det var påmeldt 74 Danske Tomlere denne 
helgen pluss at det var lokal utstilling så totalt 
var der ca 100 duer utstillt. 

Vi var heldige som hadde fått tak i Søren 
Poulsen fra Danmark,  Jan Oksnes og Ådne 
Olsen  kom med duer fra vest  pluss at de  
dømte de andre duene. Vi håper på danske 
duer fra øst neste gang.

På lørdag fikk vi også besøk fra øst da Harry 
W Nielsen tok seg en tur til Rykene. 

Så over til bedømmingen.
Paul Jensen hadde den beste dansken på 
utstillingen med en rød ensfarget på 97 poeng.  

Videre hadde Gunnar A Espeland en god sort 
hun ensfarget på 96 poeng. Den var imdlertid 
litt grønn i forfargen på halsen. Ellers meget 
god. En annen god han fikk 95 poeng. 

Paul Jensen fikk også 2x95  poeng på 2 røde 
skader begge hunner.

I gule skader hadde Paul Jensen en han på 
96 poeng mens Øyvind Vågen hadde en ung 
hun på 95 poeng.

I gråstenket gikk Ådne Olsen av med seieren 
med en ung han på 95 poeng.

Gulstenket ble vunnet av Gunnar Clemmetsen 
med en han på 95 poeng.

I brunstenket ble Stian Knutsen Jr vinner med 
en eldere hun på 95 poeng.

Stian tok også like godt å vant i brunstenket 
støvlet med en ung hun på 95 poeng.

I gulkroet  ble Kenneth Knutsen vinner med 
en ung han på 96 poeng fulgt tett av Gunnar 
Clemmetsen med en eldre hun på 95 poeng.

I hvit ensfarget fikk Erling Friestad 2 x 94 
poeng på en ung hun og en ung han.

I røde greisere ble det 2x 94 til Bjørn Kjetil på 
en ung han og en eldre han.

I lys brandet oppnådde Gunnar Clemmetsen 
94 poeng på en eldre hun. 
 
På lørdags kvelden rigget Gunnar Espeland 
til med rekebord og vi koset oss veldig. 

På søndagen var det tid for nedpakking og 
de som hadde vært på besøk måtte hjem. 
Det ble en vellykket ustillilling mye takket Jan  
Oksnes som kom å dømte og ordnet duer fra 
vest. Takk skal du ha. Det er nødvendig at 
det blir stillt danske duer fra andre klubber 
enn AARF. Hvis ikke blir det nærmest for  en 
lokalutstilling å regne.

Bjørn Kjetil. 

Sertifikatutstilling Dansk Tomler
Rykene 02-04 November 2007

Harry W. Nielsen, Søren Paulsen (DK) og 
Gunnar Clemmetsen.
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Høstutstillingen 2008
Aust Agder Rasedueforening ønsker alle utstillere, dommere og alle andre duevenner 
velkommen til Arendal.

Utstillingen blir avholdt i Birkenlund Fjellhall 22-23 november.

Påmeldingsgebyr er kr. 50.- pr. Due.
Gebyret sendes samlet fra hver forening til AARF v/ Gunnar Clemmetsen, Haugsjåsund, 3855 
Treungen. Kontonr. 6311 12 49417. 

Påmeldingsskjema sendes samlet fra hver forening til Hans Petter Nernes, postb.173,
5501 Haugesund, innen 25. oktober.   E-mail Hans.Petter@nernes.com kan også brukes.

Duene må være i levert i utstillingslokalet senest fredag 21.november kl. 2000. Eventuelle 
returfraktbrev må være utfylt og betalt. Helseattest og vaksinasjonsskjema må følge duene.

Utstillingen er åpen lørdag fra kl. 1400-1700 og søndag fra 1000-1500.

Innkvartering på Hove, Tromøy i enerom. Pris fra fredag kveld til søndag inkludert frokost og 
festmiddag (lørdag) er kr.1150,- pr.pers.  Fra lørdag kveld til søndag inkludert frokost og fest kr. 
800,- pr.pers.    Kun festen lørdag kr. 350,- pr.pers.
Innkvartering og kameratfest bestilles til Gunnar Clemmetsen på telefon 
35145455- 90193316 innen 10.november.
Med dette ønsker vi alle våre duevenner fra øst og vest velkommen til 
høstutstilling og vi gleder oss til å treffe dere igjen !!

Hilsen Aust Agder Rasedueforening
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Dette blir det 12.året på rad vi samles 
på Halsenøy og det er noe vi kan være 
stolte av. 

Etter flere år med en dommerliste som 
kan ta pusten fra de fleste “roer” vi oss 
litt ned i år og satser på norske dommere. 
Hans Petter og Karl Ingve tar seg av eng.
modena. Jan Oksnes og Odd Helge Vågen 
dømmer de tyske. Vi satser på å bli tidlig 
ferdig med dømmingen slik at vi får god 
tid til en skikkelig gjennomgang av duene 
etterpå.

Påmeldingen skjer til Gisle på mail. goe-
due@c2i.net innen 14.oktober. Pris pr due 
er 25,- som betales på utstillingen. Duene 

Norsk Hønsedueklubb har igjen gleden av å invitere 
til sertifikatskue på Halsnøy helgen 24-26 oktober

må være på ungedomsskolen på Sæbøvik 
i løpet av fredag kveld.

Innkvartering blir som vanlig på 
Halsenøy Gjestegård eller hytter. Kontakt 
utstillingssjef Gisle for nærmere info på tlf 
99 21 01 88.

Årsmøte avholdes lørdag ettermiddag og 
selvfølgelig blir det sjømat til kveldens fest.

Vi ser nok en gang fram til en helg på 
Halsenøy som både sportslig og ikke 
minst sosialt er en “høydare”.

Velkommen skal du være!
For Hønsedueklubben Odd Helge Vågen

Stemningsbilde fra Halsnøy
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Modenabok skrevet av Knut 
Normann Larsen ønskes 
kjøpt.

Henv. Jørgen Eljervik
Tlf.95813745.

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

Annonser

ØNSKES KJØPTTil SAlgS

Har for salg en god del små 
2-roms bur for kr. 50,- pr. stk. 
De åpnes i toppen. 

Henvendelse Jan 
Tlf. 98 04 57 94

Haugesund Rasedueforening vil gratul-
ere Kalle med overstått 50 års dag. Kalle 
er mest kjent for sine hvite påfugler, som 
han har avlet i 20 år. I disse 20 årene 
har han levert  mange påfugler  rundt 
i landet, blant annet til et meget  kjent 
sirkus. 

På slaget har det vært Tyske Modener-
ere, Italienske Mefikk og nå i de  siste 
årene  Gammel Tysk Mefikk, blå med 
bånd.

Han har også hatt forskjellige verv i 
styret til HRF.  I de siste årene har han 
hatt ansvar for økonomien i HRF, som 
han har styrt med streng hånd.

Jubilanter

Karl Andreas ”Kalle” Berge 50 år

Vi ønsker deg alle en strålende sommer 
med kjempeavl. 

Hilsen dine duekompiser i HRF.
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Returadresse: 
Gunnar Brandal
Rehaugveien 17
4262 Avaldsnes


