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Leder
Landsutstillingen 2009 er vel over og 
med mer enn 700 duer i burene. Et bra 
antall.

Det var en utstilling i de beste NRF tra-
disjoner og med den gode atmosfære. 
Takk til Aust-Agder Rasedueforening for 
et vel gjennomført arrangement.

I forbindelse med  landsutstillingen ble 
der avholdt et representantskapsmøte. 
I år var  agenda kun valg av nye med-
lemmer til styret for de som ikke ønsket 
gjenvalg. Til valgkomiteen  hadde alle 
forespurte sakt nei til å påta seg vervet 
som kasserer.

På representantskapsmøtet tok noen 
ansvar og vi fikk et nytt styre.Jeg ønsker 
de nye medlemmer av styret velkommen 
og en takk for godt samarbeid  til de som 
gikk ut av styret.

Styret i NRF har vært redaktør for Du-
evennen med Jørgen Eljervik som den 
som har tatt hånd om det praktiske og 
koordinator med trykkeriet. Jørgen har 
gjort jobben.

Nå har Jørgen tatt på seg å være redak-
tør for Duevennen. Vi ønsker ham vel-
kommen. Stoff fra medlemmer og klub-
ber er fortsatt like aktuelt.

Nytt år er også nye utfordringer For NRF 
blir det en stor oppgave sammen med 
Mattilsynet å komme fram til en praktisk 
gjennomføring med kontroll av de duer 
som skal til utstillinger( dyresamling).
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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

I 2002 kom Mattilsynet med en forskrift 
om bekjempelse av dyresykdommer. 
Forskriften gjelder også ansamling av 
duer.Forskriften sier at dyr som skal til 
en dyreansamling og kommet fra et 
annet distrikt skal ha en helseattest.

Jeg har god tro på at vi vil finne en løs-
ning som alle oppdrettere kan leve med.

Har du spørsmål om dette kontakt meg.

Dagene blir lengre og avlen kan starte, 
En spennende periode er i gang. 

Ha en god avl.
Johan Ebeltoft

NRF´s formann Johan Ebeltoft
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NORGESMESTER 

Tysk Modeneser Schietty, Sort, 0.1, ungdyr. 
Oppdretter:  Jan Heldal 

 
NORGES MESTER OPPDRETT 

Luchs, Blå m/bånd m/hv.slagfjær 
Oppdretter: Svein Bohnhorts 
 

EE PLAKETTEN 

Beste par utenlandske tomlere fra siste års avl: Helmet, rød, ungdyr.  
Oppdretter:  Johnny Larsen 

 

GRUPPEVINNERE 

Gruppe KatalogNr Rase Farge Kjøn Årsavl Etternavn Fornavn
Norske Tomlere 21 Norsk Tomler            Hvit                    0,1 No Vikse Svein H
Formduer 185 Luchs                    Blå m/bånd 1,0 Yes Bohnhorst Svein
Vorteduer 207 Carrier                    Blå                  1,0 No Helgesen Rolf
Hønseduer 275 Tysk Modeneser Sort 0,1 Yes Heldal Jan
Kropperter - 391 Hollandsk Ballong         Hvit                 1,0 No Sætre Steinar
Fargeduer 408 Kobbergimpel             Sort                   0,1 Yes Sætersdal Magne 

  Trommeduer 456 Bucharisk trommedue      Ertegul                   1,0 Yes Havsø Jan H 
Strukturduer 509 Kineser Gul                    1,0 Yes Ree Terje
Mefikker 542 Afrikansk Mefikk           Hvit                   1,0 Yes Nernes Hans P
Utenlandske 688 Helmet Rød                    1,0 Yes Larsen Johnny
 

GULLMEDALJER 

Katalog Rase Farge Kjøn Årsavl Etternavn Fornavn
21 Norsk Tomler            Hvit                   0,1 Vikse Svein Harald

129 Bergens Tomler           Hvit                   0,1 Larsen Kåre J.
185 Luchs                     Blå m/b 1,0 x Bohnhorst Svein
275 Tysk Modeneser Sort 0,1 x Heldal Jan
391 Hollandsk Ballong         Hvit                  1,0 Sætre Steinar
509 Kineser Gul                    1,0 x Ree Terje
542 Afrikansk Mefikk           Hvit                   1,0 x Nernes Hans Petter
688 Helmet Rød                  1,0 x Larsen Johnny
710 Dansk Tomler             Rød                  0,1 x Jensen Paul

 

SØLVMEDALJER 
498 Kineser Blå                   1,0 x Ebeltoft Huglen Ole
506 Kineser Blå  ternet                0,1 x Ebeltoft Huglen Ole 
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Dommerkritikker fra Landsutstillingen i Arendal 
23. - 25. januar 2009

Jan Heldal
Norsk Tomler og Påfuglduer på 
Landsutstillingen

Igjen en trivelig utstilling i Arendal. Fjellhal-
len kan gi utfordrene lysforhold, men venti-
lasjonsanlegget er imponerende, ikke spor 
av støv i hallen. Medlemmene i AARF er 
dessuten noen av de vennligste og mest 
gjestfrie vi har.

21 fremmøtte hvite NT var en av de ster-
keste samlingene jeg har sett i rasen. Med 
mange gode duer og forskjellige mindre 
feil fra individ til individ, ble det vanskelig å 
holde en rettferdig og logisk linje.

6 virkelig fine, unge hanner var den beste 
og jevneste klassen med duer fra 94 – 96 
poeng.
Her var det flere kandidater til høyeste po-
eng, men en due fra Vikse hadde et så flott 
og høyt panneparti at de andre kom litt i 
skyggen. Dessverre hadde denne hannen 
sokker ”under utvikling”, og spesielt for 
høyre fot kom utstillingen minst 14 dager 
for tidlig. Likevel 96 poeng til denne, og 
det samme til en fin stallkamerat. Haukås 
med to pene hanner på 95 og 94 og Rikter 
Svendsen med 94.

4 eldre hanner med spisser fra Vikse på 
96 og 95. Den ene er en flott voksen kar, 
men begynner å bli noe grov, mister etter 
hvert farge i øyenringer og har ikke samme 
fjærkvalitet som de yngre konkurrentene. 
ØRF var representert med Ole Gunnar 
Torp (94), og igjen var Haukås med.

Flere bemerkelsesverdige ting i unge 
hunner (5). Haukås med den beste (95) 
og hadde sammen med Rikter Svendsen 
pene representanter på 94. Thorvald Pol-
lestad med to som nok lå noe etter de an-
dre. Overraskende at Vikse ikke stilte noen 
i denne klassen.

Derimot tilhørte alle de 5 frammøtte eldre 
hunnene Vikse. Kvaliteten på det jevne 
med et meget spesielt unntak. På kata-
log nummer 21 stod en hun som nok er 
den beste NT jeg har bedømt. Hun hadde 
”alt”, og dessuten en rolig og tillitsfull frem-
treden. Denne damen visste hvordan hun 
skulle presentere seg. Svein Harald kan 
bare gratuleres med et flott avlsresultat!

Som sagt var de hvite en sterk gruppe. 
Det som kan forbedres på mange er først 
og fremst panne, rosetter, nebb, figur og 
sokker. Noen figurer er fortsatt i lengste 
laget, og en del har en tendens til at ha-
len er smalere ved roten enn lenger ute. 
Noen står med litt utypiske hoder og nebb. 
Dette sammen med tendens til vannrett 
figur styrker mistanken om at det fortsatt 
ligger fremmede gener som forstyrrer. I 
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denne fargen er Vikse dominerende, men 
heldigvis er spesielt Haukås godt med. All 
erfaring viser at dersom en oppdretter blir 
for dominerende i en farge eller en rase, så 
dør interessen i omgivelsene.

14 blå med bånd var preget av duer fra 
Midteide. Chr. André Tollaksen er fortsatt 
med, men det virker som om satsingen har 
avtatt noe. En blå eldre han fra Midteide 
ble ”løftet” opp til 96 og sertifikat. I denne 
fargen er fortsatt de viktigste arbeidsopp-
gavene mer typisk krone, kortere figur 
(spesielt hale), ryggdekning/vingelukking 
og vingeføring. Det finnes dyr med gode 
nebb og panner, pen iris og ikke minst 
holdning. Igjen vil jeg foreslå at hvite eller 
også sorte kan brukes i avlsarbeidet.
En eldre perleblå utstilt av Torp hevdet 
seg godt i den blå familien. Dommeren 
har beklaget overfor utstilleren at det stod 
”for lyst nebb” på kortet. Standarden (som 

dommeren hadde i baklommen) sier klart 
at nebbet skal være lyst hudfarget. At dette 
ikke rimer med mørkt nebb på de blå er en 
helt annen sak.

De rød- og gulbåndete har forandret seg 
lite siden sist jeg dømte dem. Dette under-
strekes også av at det kun var 2 ungdyr og 
11 eldre. Problemene er mye de samme 
som i blå, men i tillegg kommer at mange 
har gjennomfarget grå iris. Det siste kan 
kanskje rettes på med bruk av en blå med 
gode øyne, men igjen tror jeg det ville være 
verd forsøket med en god hvit eller en sort 
med mørkt nebb (burde være lett å få tak 
i). Fargene varierer, men mener det er en 
fordel å ta de andre punktene før fargene 
blir lagt større vekt på. En eldre rødbån-
det han fra Sigbjørn Johannesen fremstod 
som nærmest standardens krav (95).

Til slutt en sort tigret. Denne hadde pen 
holdning og NT-type, men mangler i nebb-
farge, iris, krone og sokker (94).  

Engelsk Påfugldue
Her er det fremgang, og de beste stiller nå 
med gode typer, velpleide haler, og noen 
til og med trening fra ”walking pen” (spas-
ser bur).
I alle fall for meg er det vanskelig å gi en 
bedømmelse uten at  Påfuglene får an-
ledning til å vise seg i en ”walking pen”.  
Central Fantail Club i USA er blitt den fø-
rende klubben for ”Fans” (Fantails) og le-
der utviklingen i resten av verden, også i 
Europa. I CFC standarden er holdning og 
bevegelse vektlagt med 20 poeng. Det 
skulle være innlysende hvorfor det er så 
godt som umulig å bedømme Fans i et 
vanlig utstillingsbur.
Spesielt en av de hvite, en ung han, viste 
fremgang med riktig holdning, god hale og 
stødig balanse. 95 poeng til Berge. Det er 

Norsk Tomler, hvit, 0,1, 97p. 
Eier: Svein Harald Vikse.

FOTO: Jan H.
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ikke vanlig å fremheve duer med 93 po-
eng, men en ung hun med god, rund kropp 
og pen hale hadde benplassering for langt 
bak, og demonstrerte tydelig at det da er 
umulig å få korrekt holdning.
To unge hunner, en sort og en dun fra Mæ-
land var velpleiet og med type som viste at 
de kommer fra en pen familie. Den sorte 
hadde best kropp, men hadde problemer 
med å kontrollere hode og hals når den var 
på ”jaunts” (engelsk for korte turer frem-
over som er typisk for Fans). 96 poeng til 
den sorte, og 95 poeng til den dun.
To unge, sorte fra Havsø manglet for mye 
til at jeg vil anbefale å fortsette uten for-
sterkninger med bedre type og hale.
Berges beste og de to nevnte fra Mæland 
er helt klart typer vi ønsker. Videre avl tror 
jeg kan ha som mål; mer runding i bryst, 
benplassering langt frem og store, jevne 
haler med brede fjær. Med mer konkur-
ranse har dyr med erfaring av håndtering 
og trening i walking pen en fordel.

Indiske Påfugler
5 unge og en eldre han fra Stig Espen Tol-
laksen, alle hvite med blå hale.
Standardens krav er vannrett holdning 
med traktformet hale, men ikke mer enn 
at halen rekker ca. 4 cm høyere enn ho-
det når duen står i ”parade-stilling”. Etter 
min bedømmelse er dette pene duer på 
det jevne. Igjen er ”walking pen” et nyttig 
redskap, og her avslørte i alle fall to at de 
hadde ”zitter-hals” som er en grov feil. En 
stor, pen han med god stilling hadde dess-
verre ”vrifjær” i halen og stoppet derfor på 
95 poeng. Duene stammer ettersom jeg 
forstår fra et par og da er hard sortering 
nødvendig slik at kun duer med få feil blir 
brukt. Videre innavl kan fort befeste feil 
som blir meget vanskelig å bli kvitt senere. 
Mitt råd er å få tak i et virkelig godt dyr i 
samme farge og tegning, og så sette den 

til den i flokken som passer best. Avkom-
met vil sammen med foreldrene gi et ve-
sentlig bredere genetisk grunnlag.

Indisk Påfugl, svarthalet. 97 poeng, VDT 
utstillingen i Leipzig 2007.
Utstiller: Wilfried Dietrich, Tyskland.

Hvit Påfugldue, eldre han, 97 poeng, 
Europautstillingen i Leipzig 2006.
Utstiller: Milan Brkic, Sveits. 
Dommer: Rüdiger Lorenz

FOTO: Jan H.

FOTO: Jan H.
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Yngve Øvstedal
Norsk tomler
Jeg hadde gleden av å dømme svarte, 
røde og gule NT på landsutstillingen i 
Arendal.
Svarte.  Det var utstilt 22 duer fra 6 opp-
drettere.
Det var mange med god figur og hold-
ning, gode hoder med fyldig panne men 
det er vanskelig å få ei god krone med 
rosetter på varianten. beste han ble ut-
stilt av Svein H. Vikse og beste hun av 
Gunnar Brandal, begge duene fikk 96 
poeng. Gode duer også fra Geir Erling 
Birkeland og Jan Oksnes.

Røde.  Her var det 18 duer fra 7 oppdret-
tere. Litt mer variert kvalitet her. Hode og 
rosetter var bra på mange men her er 
det svak farge og smal figur på en del 
av duene. Beste han var utstilt av Gun-
nar Brandal og beste hun kom fra Simen 
og Bjørn Rikter Svendsen , begge opp-
nådde 96 poeng. Bra duer også fra Geir 
Erling Birkeland og Kenneth Knutsen.

Norsk Tomler rød, o,1, 96p.
Eiere: Simen og Bjørn Rikter Svendsen

Gule.  16 duer fra 7 oppdrettere var møtt 
frem. Det var ei god gruppe med mange 
gode eksemplarer. God figur, hode med 
god nebbvinkel og fyldig panne, jevn 
farge og pene sokker var til stede, det 
gjelder bare å få det på en due. Nær-
mest var Bård Gulbrandsen med en han 
på 96 poeng. Gode duer fra Simen og 
Bjørn Rikter Svendsen, Tor Mæland og 
Jan Oksnes med 95 poeng.

Norsk Tomler gul, 1,0, 96p.
Eier: Bård Guldbrandsen
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Petent
I Arendal var det utstilt 18 Petenter fra 2 
oppdrettere. Det var 3 svarte og resten 
røde og rødlasserte. En del av duene 
hadde for lang og smal figur og det var 
en del som hadde et langt, smalt hode 
med dårlig nebbvinkel. Det må passes 
på i avlen at figuren og hodefiguren ikke 
mistes. Den tettliggende krona var god 
på mange av duene. En svart ung han 
med 95 poeng og en rødlassert eldre 
han med 96 poeng, begge utstilt av Cate 
Iris Carlo Hansen, var de beste.

Til slutt en kjempestor takk til Bård, Paul 
Øyvind, Kenneth, Bjørn Kjetil, Gunnar Og 
Gunnar, Paul, Kurt og alle andre i Aust-
Agder rasedueforening for et hyggelig 
opphold og en godt gjennomført utstilling.

Det ser bra ut for NT framover. Vi er 
mange dyktige oppdrettere i rasen. Det 
er viktig at vi beholder det karakteris-
tiske hodet med god nebbvinkel og fyl-
dig panne, en kraftig og kort figur med 
stolt holdning og pene sokker. Noen av 
duene hadde for små sokker, noen for 
ujevne og noen hadde ustelte sokker. 
Her må oppdretterne gjøre en innsats til 
neste utstilling. Lykke til med avlen i år!

Norsk Petent. Rødlasert, 1,0, 96p.
Eier: Cate Iris Carlo Hansen.

Hollandsk ballong, hvit, 1,0, 97p. 
Eier: Steinar Sætre

Afrikansk Mefikk, hvit, 1,0, 97p.
Eier: Hans Petter Nærnes

FOTO: Jørgen E

FOTO: Jørgen E

FOTO: Jørgen E
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Bergens Tomler
Hvite 19 stk.
Her var litt av hvert. En del var store grove 
dyr i god form. Fine øyne og fjær, men ikke 
ferdige etter krysning. Ellers var noen med 
uklar iris, feil stilling, dårlige strømper.
En eldre hun fikk 97p. Denne due var har-
monisk og fin på alle punkter. Det var også 
96p og flere på 95p.
Sorte 2 stk.
På det jevne, men verdt å ta vare på, 94p.
Røde 2 stk. Pen farve og type, men med 
dårlig iris, 96p.
Gule 2 stk.
Svake i farve og øyne, 94p.

Ådne Olsen

Gl. Hollandsk tomler, 
6 stk hvite
Pene duer i figur, sokker, stilling og øyne, 
men hadde dårlig fjærpleie. Derfor lave 
poeng.

Tysk Skjønnhetsbrevdue, 
røde 5 stk
Pene duer, men noen litt i felling. Noen 
hadde litt kort hals og manglet litt i vor-
ten, samt render. Alle hadde prima øyne. 
Den beste var en fin due, manglet bare litt 
brystfull, 96p.

Bergens Tomler, rød, 1,0, 96p.
Eier: Jan Bødtker.

Tysk Skjønnhetsbrevdue, rød, 1,0, 96p.
Eier: Lars Falkeid.

FOTO: Jørgen E

FOTO: Jørgen E
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Carrier 
Sorte 7 stk.
Her var flere gode dyr med god strekk og 
nebbstilling samt øyne. De eldste var nok 
for gamle og grove for utstilling. 96p og 
flere på 95p.
Blå: 2 stk
Den ene ble beste Carrier selv om den 
hadde litt froskelår, ellers helt prima, 96p.

Kobbergimpel, 10 stk
Pen samling. Noen med litt tørre render, 
svak i kappe og figur samt violett. Den bes-
te manglet litt i kappen, 96p. Flere på 95p.

Takker Arendal for en fin helg.

Carrier, blå, 1,0, 96p.
Eier: Rolf Helgesen.

FOTO: Jørgen E

Det var atter denne gang en stor glæde 
at modtage invitationen til at fungere som 
dommer ved jeres Landsudstilling. Jeg be-
nyttede lejligheden til sammen med min 
kone at besøge meget gode venner sam-
tidig og havde nogle rigtig gode og hygge-
lige dage sammen med jer alle.
  På udstillingen skulle jeg bedømme form-
duerne, en gruppe der er i fremgang hos 
jer, hvilket jeg kan glæde mig meget over.
  Jeg begyndte med tre franske kødduer 
af racen Cauchois, varieteten hedder i dag 
”Blå - Bronze skælvinget” (tidligere rød-
skælvinget). Det var alle tre gode kraftige 
duer med god størrelse, blå grundfarve og 
god bronzefarve i tegningen, som kunne 
være mere regelmæssigt fordelt Lidt bre-
dere og mere fyldigt bryst var et ønske. 
Desværre havde alle tre kun 11 halefjer, 

Hardy Frandsen (Danmark)

hvilket udelukker point over 92. 
  Herefter var der en gruppe Damascene-
re. Det var en glædelig overraskelse at se 
dem, idet disse de seneste år har været af 
meget dårlig kvalitet. Jeg forstod på opdr-
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ætteren, at det var en ny stamme, hvilket 
også kunne ses. Der var flere med rigtig 
god størrelse og fine grundfarver, der var 
mørke i bunden. Bånd, slagfjer og hale-
bånd skal gennemgående være mørkere, 
(båndene gerne helt sorte og bredere, 
uden at løbe sammen). Øjne og øjenrande 
var ganske gode. Enkelte kunne have be-
dre ryglukning. Et gennemgående problem 
er den lille wamme, der skal være under 
næbbet og udfylde struben. Det er en grov 
fejl, hvis denne mangler. Jeg noterede 
under ”ønsker” mere synlig wamme. Jeg 
ved, hvordan den skal se ud, og hvor den 
skal sidde, men den var altså ikke synlig 
nok. Det er et generelt problem hos Da-
mascenerne, det er yderst sjældent, det er 
i orden. Vær opmærksom på dette i videre 
avl. Bedst var en ældre han, der fik 96 p. 
   Jeg havde glædet mig til at se en flok La-
hores i flere farver, det var en skuffelse at 
konstatere, at de sølvfarvede slet ikke var 
udstillet. Det var ellers en stamme med en 
kvalitet, der var en af Europas bedste, jeg 
håber ikke, disse går til grunde!
   Der var en samling sorte, der ikke rigtig 
havde den form, jeg havde ventet, men det 
var alle ungdyr, som måske senere udvi-

kler sig i mere positiv retning. Som ønsker 
var der mere brystfylde, og derved syner 
de også for lange. De havde alle en fin 
stilling, idet benlængden gennemgående 
var lidt længere end tidligere, hvilket også 
fordres i dag. Lidt mere livligrøde øjen-
rande var også ønskeligt, men som nævnt 
var det ene ungdyr, så kravene må være 
derefter. Tegningerne kunne være pyntet 
lidt bedre hos flere. To af de bedste med 
fin form og størrelse opnåede 96 p. En en-
kelt blå, der er en vanskelig varietet, jeg 
ikke tidligere har set i Norge, manglede lidt 
i form og størrelse, men havde en fin farve 
og tegning.

Damascener, 1,0, 96p.
Eier: Thorvald Sætersdal

FOTO: Jørgen E

   Så var der udstillet tre Show Racers. 
Bedst var en ung han der fik 95 p. Her var 
der ønsker til smallere hale, mere sub-
stans i undernæb og mere glatte vorter, 
En anden blå skulle have mere kraftfuldt 
udseende, mere kødfuldt bryst, krafttigere 
vinger, hoved og næb. Den sidste en rød-
båndet hun, var for svag i kropsform, for 
vandret holdning og manglede den rigtige 
afrundede hovedprofil, der var for flad.
  Dernæst 4 blå skælvingede Luchsduer 
med farvede slag der alle havde prima teg-
ninger og gode former. Desværre var for-
farverne for rødlige, de skal være grønlige 

Lahore, sort, 0,1, 96p.
eier: Per Nielsen

FOTO: Jørgen E
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Luchs, blå med bånd, hvitslagfjæret, 1,0, 
97p.
Eier: Svein Bohnhorst.

FOTO: Jørgen E

changerende. Hårede halsfjer var desvær-
re også et problem. Den bedste manglede 
desuden en halefjer. Bedst var herefter en 
ung han, der opnåede 95 p.
  En imponerende samling blå med hvide 
slag, alle med en rigtig god form og stilling. 
Farverne var gennemgående gode, dog 
var der enkelte ønsker til forfarverne, der 
som hos øvrige blå skal være grønchange-
rende. Der var små ønsker til båndføring 
og båndsøm, der skal være sort og sam-
tidig smal. Bedre lukket ryg og mere sort 
næbfarve var også på ønskesiden. Næb-
farven er blevet et problem for netop denne 
varietet, idet man har ønsket at hunner har 
den samme blå farve som hanner. Tidlige-
re var hunnerne som hos de fleste andre 
blå duer noget mørkere og randede, dette 
er nu delvis i orden, men samtidig har man 
fået dette næbproblem, så det er med at 
finde et kompromis her. Bedst i flokken var 
en ung han, der opnåede max. point 97 Et 
par havde kun 6 hvide slagfjer i den ene 
side og viste mørk spids, dette betragtes 
dog kun som en mindre fejl.
  Tre gule skælvingede der imponerede 
ved en rigtig god form og grundfarve. Den 
bedste, en ung han havde en ret god teg-
ning, mens de to hunner begge manglede 

den rette trekanttegning Helt flade teg-
ningsmarkeringer, den såkaldte stregteg-
ning, er ikke mere anerkendt. Tegnings-
markeringerne skal danne farvede trekan-
ter på helt hvid bund. Båndene var gode 
rene hvide.
  Tak for god behandling til alle, det var at-
ter en oplevelse specielt at træffe alle de 
kendte ansigter og drøfte fælles interesser 
og oplevelser. Fælles interesser og det so-
ciale samvær er altid i højsædet hos jer. 

Tak til alle.

Henrik Pedersen (Danmark)

Jeg havde igjen i år fornøjelsen, at være invi-
tert til at dømme på Jeres landsutstilling, med 
over 700 duer, - flot. Det var som det plejede 
at være, med god forplejning og fine forhold. 
Flot hal og sikkerheden var helt top, man føl-
te sig godt beskyttet. At deltage i Jeres kam-
meratskap er en KJEMPE-fornøjelse.
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Dommerudtalelse:
Blå schettier uden bånd: Denne gruppe 
skal generelt være mere fikse i typerne. 
Der var en han fra Heldal, fin i typen, men 
desværre skæv i brystbenet. S- formet bryst-
ben er en feil, hvorimod man acceptere let 
buet brystben.
Blå schettier med bånd: Hals- og benleng-
de generelt i orden. Typerne er dog malte-
serpræget, med for høj lodret haleføring. Der 
skal arbejdes med bedre hovedform.
Blå skimlet: En pæn lille gruppe. Flot skim-

meltegning, men desværre for hvide i bugen. 
Der bør krydses stærke båndede schettier på.
Blå-ternet: Der var flere med god typer, lidt 
bedre pynting i bugen, ville løfte et par stykker 
højere op på karakter-skalaen. Pas på tavl-
tegningen. En han fra Trond på 95 med prima 
type, men tavltegningen var mangelfuld.
Gule schettier med hvide bånd: En van-
skelig varietet. Der var en han fra Arne med 
prima farve og flotte bånd, lidt bedre halsfø-
ring ønskes. I denne gruppe skal farven og 

båndene være i orden. Der gives kun hjælpe-
point i hals og ben længde samt hovedform.
Gule lysskjoldssømmet: En virkelig stor og 
flot samling, men desværre lidt tilbagegang 
for ungdyrene. Flere af ungdyrene var ikke 
i orden i sømtegningerne, det ligner mere 
skæltegning (klatter på skjoldet). Den gamle 
han fra Bent var den bedste i samlingen og 
opnåede 96 point.
Sorte gazzier: Denne gruppe skal det ske 
en masse med. Bedre benstilling og vingefø-
ring (krydser), samt generelt bedre fjerstruk-
tur i slagfjer. Hunnerne skal være mer sort i 
skjoldet. Den gamle han fra Odd Helge har 
en fantastisk type, men han er for grov i øjen-
randen og skal have bedre hovedform, derfor 
95 som det højeste.
Blå gazzier med og uten bånd:Det mest 
positive i denne farvevarietet, var en han 
med en god krop, men benene var placeret 
alt for langt tilbage på kroppen.
Blå med bronze bånd og bronze tricolor: 
Der må ikke være farvede fjer i det hvide. Det 
meste kunne være pyntet, men bronzefarven 
var heller ikke optimal i bånd og skjold.

Tysk Modeneser, blåskimlet, 1,0, 94p.
Eier: Arne Tysvær

FOTO: Jørgen E

Gul lysskjoldsømmet, 1,0, 96p.
Eier: Bent Arne Ingebrigtsen

FOTO: Jørgen E
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Mit 5. besøg blant norske racedueop-
drættere blev igjen en stor oplevelse, 
og jeg må kvittere for den meget store 
gæstfrihed og omsorg under vort ophold 
samt ved igen at være sammen med 
kredsen af entusiastiske dueopdrættere.

Jeg havde fornøjelsen at dømme de sor-
te schiette og sorttigrede sorttjekkede.
En ualmindelig stor samling sorte schi-
etti med ialt 39 duer. Vinderen ble en 
ung hun med 97 points fra Jan Heldal. 
Hun havde alt, hvad der kan forventes 
af et topdyr, og hun blev endvidere ”Best 
in show”. Efter mit bedste skøn noget af 
det typemæssigt stærkeste jeg har set 
i sorte schietti her i Skandinavien. En 
for mig vigtig detalje var, at hun frem-

Kurt Haagh (Danmark)

tådte perfekt – også i hvilestilling. Min 
anerkendelse af et flot avlsarbejde. En 
ligeledes fin og elegant ung han fra Odd 
Helge Vågen opnåede 96 points og blev 
2. vinder.

De fleste dyr stod med fin avrundet krop, 
fin hals- og benlængde, pæne afrun-
dede hoveder og gode stærke næb. En-
kelte dyr stod med skrå rygstilling, hvor 
de enten faldt forover eller bagover, men 
ellers var balancen i orden.
Lysforholdene i hallen kunne være mere 
optimale for at kunne bedømme farven, 
men det umiddelbare indtryk var, at de 
fleste stod med fin krops- og skjoldfarve. 
De øvrige kunne have en mer mæt slag-
fjersfarve.
Fjerstrukturen kunne være noget stram-
mere – spesielt i halsfjerene, og nogle 
havde hvirveldannelser, hvilket er uøn-
sket.
På en del dyr var ønsket mørkere smal-
lere øjenrande. Enkelte blev slået for 
grov øjenrand. Men 3 hovedproblemer 
gjorde sig gældende hos en stor del av 
dyrene: X-ben / bedre benstillig, krysen-
de slagfjer / bedre vingeleje eller åben 
ryg / bedre ryglukning. Her er der virkelig 

Tysk Modeneser, Schietty, svart, 0,1, 97p.
Eier: Jan Heldal

FOTO: Jørgen E
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områder, som fremover skal have opdr-
ætternes opmærksomhed, og det kan 
langt hen af vejen kun konstateres i bu-
ret og ikke ude i volieren.
Endelig vil jeg nævne, at en del dyr man-
glede burtræning, og derfor var vanske-
lige at bedømme.

Samlingen af sorttigrede og sorttjekkede 
i alt 27 duer, var derimod typemæssigt 
anderledes homogen med flotte pro-
portioner, fine hoveder,øjenrander,næb 
og generlt godt vingeleje, ryglukning og 
farve.
Der forlanges en jævn fordelt tegning på 
hoved, hals, krop og vingeskjold, og er 
der tegningsmæssige mangler i disse 
områder, som ødelægger helhetsinn-
trykket, ja så koster det points.
Hos de sorttjekkede bliver det ikke læn-
gere bedømt som fejl, hvis de mangler 
en hvid slag- eller halefjer, men det kos-
ter 1 points, for hver gang der mangler 
en hvid tegningsfjer. Det kan naturligvis 
være frustrerende, hvis ens due året før 
var en topdue som tigertegnet, og så i 
år er tjekket, men mangler eksempelvis 
både en hvid fjer i slag og hale, men det 
er vilkårene i dette farveslag. Forsøg 
derfor i tide at ”trække” hvide fjer. Ofte 
lykkes det, hvis der findes fjer, som ikke 
er helt gennomfarvede.
Jan Heldal vandt i sorttigrede med en 
fin hun på 96 points. Hun havde en flot 
tegning og udstråling. En ung hun med 
96 points fra Odd Helge Vågen var ty-
pemæssig mere elegant, men manglede 
tegning. Måske næste år?
I sorttjekkede, vant en fin gammel hun 
med 95 points fra Odd Helge Vågen.

Jeg vil slutte endu en gang at takke for 
nogle dejlige dage i jeres samvær.

Tysk Modeneser, Magnani, 0,1, 94p.
Eier: Harry W. Nielsen

FOTO: Jørgen E

Tysk Modeneser, sorttigret, 0,1, 96p.
Eier: Jan Heldal

FOTO: Jørgen E
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Først vil jeg nok en gang gratulere 
A.A.R.F. med et flott gjennomført arran-
gement.
Både for oss dommere og andre tilrei-
sende, virket det som alt gikk på skinner, 
ja foreningen virker nå meget proffe og 
erfarne på det de foretar seg.
Så litt om duene jeg bedømte denne 
gang: 
6 sorte Silverschuppe Stærduer, en me-
get vanskelig tegningsvariant, som jeg 
både har sett og bedømt i Danmark. Der 
er de mye bedre en de som her stod 
utstilt. Ikke minst hva tegningen  angår. 
2-3 av dem minnet mer om sorte Dan-
ske Svabere, og hadde fått bedre po-
eng i denne rase. De fleste hadde for 
mye tegning i hodet og i månen, samt 
at vingetegningen også fløt for mye i 
sammen. Bur nr. 412 fikk 94 poeng som 
den beste.
10 Nurnberg Svaler i sort og blått med 
en meget høy kvalitet, finnes knapt be-
dre i Tyskland. Spesielt gjelder dette de 
blå med bånd. Her har spesielt båndkva-
liteten de siste år blitt mye bedre enn tid-
ligere. Men også gjennom fargede nebb 
og øyen ring fargen har blitt meget god.
Best i rasen bur nr. 425 med 96 og Ser-
tifikat. 2 sorte fikk også 96 poeng, og 
disse holder også meget høy kvalitet, 
ikke minst hva kappe og rosetter gjelder. 
Men her må vi være oppmerksom på 
gjennomfargede nebb, litt bedre tegning 
bak øynene, og noen som kunne hatt la-
vere stilling, men en meget god samling 
var dette.  
Frankiske Skjoldduer har også bedret 
seg betraktelig i det siste, ikke minst 
gjelder dette at rødfargen i øyenringene 
nå har blitt skikkelig røde, og ikke rød-
sorte som de var en periode.
Fargen er også god, og skal noe sies, 

Bjørn Carlo Andersen

må det være at figuren kunne ønskes 
kraftigere. Best nr. 429 med 96 og Ser-
tifikat.
Thyringer Snippduer i sort, var også en 
pen god samling. Her har snippene blitt 
bedre, samt vingelukningen i forhold til 
tidligere. Fargen på øyenringene har 
også bedret seg. Litt mer kraft i figurene 
gjenstår. Best 434, en hun med 96 og 
Sertifikat.  
De sokkede Isduene har vi nok sett be-
dre tidligere, men litt bedre pynting på 
tidlig tidspunkt hva sokkene angår, kun-
ne hjulpet noe på helhetsinntrykket, flere 
stod nemlig med brekte fjær, og dette 
trekker helhetsinntrykket ned. Litt krafti-
gere i figuren, kunne også hjulpet, samt 
mørkere farge i slagfjær og halebånd. Is-
fargen var ganske god på de fleste, samt 
at skjoldtegningen på de skjellvingede 
var god til tross var litt variert i mørkhets-
graden.  Best en skjelltegnet han på 95 
poeng.
I Trommerne var en ung blå han beste 
blant Bucharene med 95 poeng, men 
gjennomgående her var de alt for løse 
i strukturen. Mer fasthet, spesielt i nak-
ken, må her tilstrebes, og gjerne litt far-
ge og orden i sokkene, flere med brekte 
fjær.
De sorte Tyske Dobbeltkappede Trom-
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merne har nok vært bedre tidligere, for 
også her kunne strukturen vært bedre 
hva fasthet gjelder. Og selvsagt fjærkva-
liteten på sokkene, samt visse skjevhe-
ter i nebbduskene. Fargen var imidlertid 
gjennomgående god. Best En eldre han 
på 95 poeng.
De ertegule Nebbdusk Trommerne er 
meget pene og se på. Litt mer kraft i fi-
guren og fyll i sokkene var også her et 
ønske for enda høyere poeng. Nebbdus-
kene var stort sett av god kvalitet. Her 
var da også den beste Trommeren, en 
ung han på 96 og Sertifikat. 
2 Arabiske Trommere, hvor en sort han 
var god til å tromme, men den hadde 
fargefeil, og derfor 95 poeng. Fargen 
skal ikke ha hvite fjær synlig på denne 
variant.
5 sorte Gammel Hollansk Kapuziner av 
gjennomgående god kvalitet, men litt 
mer vannrett holdning på noen var øn-
skelig. Farge og tegning var god på alle, 
også fargen på øyenringene.
I det hele tatt en meget god samling, og 
en ung han fikk 96 poeng og Sertifikat.
10 Parykker, hvor de hvite var klart best 
i struktur og figur. Flere var meget gode. 
Noen hadde for avlange rosetter, og litt 
løse i manke, mens noen også kunne 
hatt bedre lukning i strukturen i front. 
Samt at bedre burtrening var ønskelig 
på flere av dem. Bedre forberedelser 
kunne med andre ord fort gitt flere poeng 
på noen av dem. Best en ung hvit han på 
96 poeng og Sertifikat. 

GL. Hollandske kapuziner, sort, 1,0, 96p.
Eier: Sigurd Haukås

FOTO: Jørgen E

Nebbdusk trommer, ertegul, 1,0, 96p.
Eier: Jan Helge Havsø

FOTO: Jørgen E

Engelsk parykk, hvit, 1,0, 96p.
Eier: Johan Ebeltoft

FOTO: Jørgen E
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Det er alltid koselig å komme til Arendal 
for å dømme duer. Og som vanlig ble vi 
godt mottatt og tatt vare på. Jeg var satt 
opp på Engelsk Modena og utenlandsk 
Tomler. 

JAN OKSNES

Engelsk Modena. Det var utstilt 29 Schi-
etti. Ingen Gazzi. Det var skuffende få 
med tanke på at det var utstilt over 50 stk 
på Sertifikatutstillingen på Halsenøy.
Kvaliteten var jevnt bra. Det vil si at de 
fleste hadde bra balanse og bra fjærkva-
litet. Hodefasongen og nebbstillingen var 
ok. Noen få stakk fortsatt nebbet ned i 
brystet og fikk dermed det høyeste punk-
tet på hodet bak øyet. Litt kortere og kraf-
tigere nebb kunne også være ønskelig på 
enkelte av duene. Litt mer bredde i forho-

det hadde også gjort seg. Kroppsfason-
gen fra siden var også god men en del 
manglet litt bredde. Modenaen skal være 
bredest bak halsen. Kraftigere hals(Den 
skal helst gå helt ut på vingeknokene) 
burde også flere dyr ha hatt.
Gledelig ble det hjemmeseier. En eldre 
hvit hun fra Glenn Gundersen ble beste 
Modena. Litt fastere fjær i anus og hun 
hadde fått et poeng til. 96 poeng ble det 
også til en ung sort han fra Jan Heldal. 
Litt rundere underlinje var ønsket her. Nr 

Engelsk Modena, hvit med sorte øyne, 
0,1, 96p.
Eier: Glenn Gundersen

FOTO: Jørgen E

Wiener Tomler, blå med bånd, 1,0, 96p.
Eier: Olav Hermod Kydland
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3 ble en ung hvit han fra Gjermund Lys-
sand. Den viste seg nok fra sin beste side 
under bedømmelsen. Resten av utstillin-
gen manglet den balanse. Tilslutt vil jeg 
framheve en ung rød han fra Bjørn Olsen 
som nok var en av de korteste Modenane 
på utstillingen . Den fikk også 96p.
WIENER HVITVINGET 11 dyr i to farger 
fra to oppdrettere. Kjell Bognøy og Rolf 
Tollaksen. Best var Rolf med ei ung hun 
på 96p og sertifikat. Ønsker var bedre øy-
enrandsfarge, bedre skjoldtegning, bedre 
slagfjærfarge.
WIENER TOMLER: Alle fra Olav Hermod 
Kydland. De fleste hadde god holdning 
og god type. Iris var også i orden. Men 
alle manglet litt farge i øyenringene. Litt 
brede haler og dårlige bånd gikk igjen på 
noen av dyra. Best en ung han med flott 
type, godt hode med god panne. Flotte 
bånd. Men dessverre var maska for lys.

TYSKE NONNER: Fra to oppdrettere, 
Bård Gulbrandsen og Sigurd Haukås. 
Best var Sigurd med to unge hanner på 
96p. Litt forskjellige, men to gode repre-
sentanter for rasen. Gode typer.  Bra med 
fjær i kronene. Ok iris. Gode øyenrender. 
Men det samme problemet som vi har 
hatt noen år nå. Brede haler!
FELEGYHAZER. Kun en kom på utstil-
ling. En pen ung han fra Johnny Larsen 

fikk 95 p. God type,tegning og farge, men 
skulle vært litt kraftigere.
HAMBURG KALOTT To dyr fra Ronald 
Drotningsvik. Best en eldre han som har 
vokst opp på Vormedal som har nesten 
alt som skal til for å få gullmedalje, men 
som har for dårlig farge i halen
HELMET: En relativ ny rase her til lands 
som har fått fotfeste på Askøy. Johnny 
Larsen stilte 10 røde med en ung han på 
97 p og gullmedalje på topp. Gratulerer.
En flott ung han med god farge, kraftig 
hals , mye fjær i kronen og en flott nakke 
uten skillelinje. Ønsker på de andre var 
kraftigere hals, mer fjær i kronen, fastere 
nakke uten skill. Bedre farge.
WIENER KORTE: 4 dyr fra to oppdrettere, 
Ådne Olsen og Olav Hermod Kydland. Best 
en ung gul han fra Ådne Olsen med 96p og 
sertifikat. Ønsker her var rødere øyenren-
der, mer parallelle hoder, bedre rygglukking.

KØNINGSBERGER REINAUGEN: En 
ung hunn fra Svein Harald Vikse med 
95p. Ønsker var litt bedre rygglukking, og 
litt bedre iris.
BUDAPESTER: 4stk fra Ådne Olsen med 
en ung han på topp med 95p. Ønsker var 
smalere hale, mer oppreist holdning, rei-
nere tegning.      

Tysk Nonne, kronet sort, 1,0, 96p.
Eier: Sigurd Haukås.
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Wiener Korte, gul, 1,0, 96p.
Eier: Ådne Olsen

FOTO: Jørgen E
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Allerede i døra blir jeg møtt av blide sør-
lendinger. ”God dag, god dag, har mi hatt 
en fin tur på veien? Kom inn, så ska mi 
vise dere åssen mi har det her i hallen 
vår!” Det er umulig ikke å bli i godt humør 
av en slik velkomst, denne lørdag formid-
dagen. Vi går inn i ”tunellen” i Birkelund 
Fjellhall som fører oss helt inn til det aller 
helligste – utstillingshallen.
En lys og vennlig hall åpenbarer seg i all 
sin prakt. Rekker av bur er fylt opp med 
de vakreste duer, over 700 totalt! Her 
hersker fred, ro og fordragelighet. En 
jevn dur av kurrende duer danner et mu-
sikalsk bakteppe for dempede samtaler 
mellom dueoppdrettere. Her kjenner alle 
alle, og det kjennes godt.
Jeg blir vinket bort til ”duekaféen”, og han 
far sjøl, Bjørn Rikter Svendsen, byr på en 
kopp kaffe og noe å bite i. ”Er det ikke fan-
tastisk, så mange nyyydelige norgeser!” 
stønner han i ren lykkerus. I bakgrunnen 
skimter jeg unge Jan Oksnes som med 
verdige skritt beveger sitt store legeme 
frem og tilbake mellom burradene, mens 
han kommenterer, forklarer og gir gode 
råd til de som står rundt han. Som en ro-
mersk gladiator tørker han svetten av sin 
blanke isse, for så å løfte en utenlandsk 
tomler opp mot lyset og gi sine personlige 
vurderinger. Og folk lytter, for denne ka-
ren kan sine saker! Litt lenger borte er det 
Engelsk Modena som er i søkelyset. Jan 
Heldal er omgitt av andre modenaopp-
drettere, samtalen er dempet og intens. 
Her vurderes benstilling, form, farge og 
jegvetikkehva. Heldal øser av sine kunn-
skaper, og publikum nikker takknemlig.
Tilbake til Bjørn Rikter. Hans entusiasme 

Stemningsrapport fra 
Landsutstillingen i Arendal 2009

og kjærlighet til N.T. er grenseløs. Og folk 
flokker seg rundt han for å lytte og lære. 
Bjørn trekker ut av burene den ene duen 
etter den andre, to holdes mot hverandre 
- og hode, panne, krone, rosetter og øy-
erander kommenteres og diskuteres etter 
alle kunstens regler. Kantvinger er et ak-
tuelt samtaleemne, og diskusjonene blir 
til tider så heftige at det er like før noen 
kommer på kant med hverandre… Trond 
Børseth, som er spesialist på blå terner 
(ikke sjøfugl), proklamerer at nå vil også 
han satse på N.T., i tillegg til sine nå så 
berømte Tyske Modenesere. At enda en 
oppdretter vil satse på N.T., får Bjørn til å 
hoppe i taket av glede. 
Og så sannelig, der dukker også Pus-
terkongen William Midteide opp mellom 

Tor Mæland i kjent stil.
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burradene! Med kjappe fottrinn farer han 
frem og tilbake over parketten, gjerne 
med en eske under armen. Trener han 
til O.L. i kappgang, eller er han kanskje 
bare litt tissatrengt? Gjensynsgleden er 
stor, og det klemmes og kysses og kys-
ses og klemmes til den store gullmedal-
jen…
Min gode sandefjordsvenn André Lea har 
sugd tak i Terje Ree og den danske dom-
mer Anders Christiansen for å lære mer 
om kineser. Det foreleses om flipper og 
holdning, farge og kropp, og Andre tak-
ker og bukker for oppdateringen. I bak-
grunnens står Johan Ebeltoft og smiler, 
vel vitende om at hjemme i ”stallen” har 
han gående gode avlsdyr, hentet hjem fra 
söta bror.  I sin velkjente, grønne utstil-
lingsdress troner Bjørn Carlo Andersen 
foran familiens store samling av Norske 
Petenter og får applaus for disse vakre 
duer. Det samme får Bård Gulbrandsen 
for sine Blondinetter og Rolf Tollaksens 
for sine Indiske høystjerter, bare for å 
nevne noen.
Enver Gashi fra Larvik ankommer og fyl-
ler utstillingslokalet. Han får straks tilhø-
rere som vil lære mer om hans styrtdyk-
kere, Donek rollere. En av de som lytter 

William, Bjørn, Bård og Steinar.

med interesse til det Enver har å fortelle, 
er en av Bergens store sønner, Steinar 
Sætre. Tenker han å la sine Hollandske 
Ballonger prøve seg i ville stup fra den 
høye himmel?

Etter en lengre runde i utstillingslokalet, 
setter jeg meg igjen ned ved et av kafé-
bordene for å la alle inntrykkene synke 
ned i min duesjel. Ved min side sitter vår 
dyktige redaktør i Duevennen, Jørgen El-
jervik, som viser meg noen bilder fra sitt 
praktfulle Etne. Det er en natur så vakker 
at en utflyttet vestlending får umiddelbart 

tårer i øyekroken og må snyte seg flere 
ganger.
Senere på ettermiddagen var det møte. 
Ikke representantskapsmøte, men noen 
lignende. I følge utsendte papirer kunne 
det tenkes at det var duket for en aldri så 
liten konflikt mellom styret i NRF og dom-
merringen. Heldigvis, begge parter var 
villige til å la stridsøksene ligge. Og med 
ordstyrer Heldal som ryddig og myndig 
møteleder, endte det hele med at styret 
ble sittende, med noen få endringer - og 
festen kunne begynne.

To oppdrettere, en med krone (Bjørn R. 
Svendsen) og en glatthodet (Gunnar 
Brandal)
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Og det betydde kamerataften på Hove 
leir på Tromøya, vakkert beliggende nær 
den sørlandske skjærgården. Nydelig 
buffet, verdige taler og høytidelig premi-
eutdeling krydret med taktfaste hurrarop, 
var noen av ingrediensene under festen. 
Korte og lange oppsummeringer av de 
danske dommerne var det også avsatt tid 
til. Jan Heldal ble utnevnt til æresmedlem 
i Norsk tomlerklubb, og applausen ville 
ingen ende ta for denne erfarne og dyk-
tige duekaren. Og Jan Oksnes ble utsatt 
for langvarig og kraftfull allsang som takk 
for alle de flotte duene som han gjennom 
årenes løp har importert til Norge, til stor 
glede for mange oppdrettere.
Timene fløt av gårde, det summet rundt 
bordene og latteren satt løst. Topp stem-
ning under hele festen - igjen en bekref-
telse på at duefolk er en svært så trivelig 
rase! Og når Arnstein Aase fortalte en 
saftig historie om høna fra Bjerkreim som 
ble overkjørt av bussen, da var det hele 
fullbrakt.

Takk til Aust Agder Rasedueforening som 
atter en gang har gjort en kjempejobb for 
duesporten her i landet!!!

Tor M.
Sandefjord

Godprat på festen - kamerataften på Hove leir. Ole Gunnar, Sigbjørn og Tor.

Dette er alvor. Gjennomgang av dømmingen. 
Jan, Ådne og Svein Harald.

Den heldige vinner - Odd Helge Vågen (t.h)
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Norsk Tomler klubb har passert 50 år,og 
det gir grunn til ettertanke.
Styret la hodene i bløt,gikk gjennom 
gamle protokoller og Duevenner og kom 
frem til at Jan Heldals innsats for klubben 
og hans oppdrett av  
Norsk Tomler så absolutt fortjente å he-
dres.
Klubben har hatt,og innehar mange dyk-
tige oppdrettere,men ingen har fremmet 
Norsk Tomler gjennom tekst,bilder.arti-
kler og eget oppdrett gjennom flere tiår 
som Jan har gjort.
Styret i NT - klubben går ut fra at vi fort-
satt kan få øse av hans viden,erfaring og 
dommergjerning i mange år enda.
Formann i NT - klubben hadde gleden av 
å meddele Jan om klubbens beslutning 
under festmiddagen i Arendal.
En litt beveget Jan tok imot æresmed-
lemsskapet og stående ovasjoner fra en 
feststemt forsamling,som tydelig gav ut-
trykk for at klubben hadde tatt en riktig 
beslutning.

NTK - Svein H

Jan Heldal, Æresmedlem  i Norsk Tomlerklubb

Æresmedlem av Norsk Tomlerklubb 
Jan Heldal og klubbens formann Svein H.

Dommer i arbeid - Anders Christiansen (DK)
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«Representantskapsmøte» i NRF
Arendal 24.1-09
Det  var møtt frem fra syv av forbundets 
medlemsklubber, til sammen 16 repre-
sentanter. Forbundsstyret utgjorde 4 
stemmer, slik at det totale antall stem-
meberettige var 20.
Møtet ble åpnet av formannen, Johan 
Ebeltoft. Han redegjorde for utsendelsen 
av sakspapirer og da det ikke var innsi-
gelser ble dagsorden vedtatt.
Ettersom NRF har 2-årige årsmøteperio-
der ble representantskapet denne gang 
bare omfattet av valg, gjennomgang av 
regnskap for 2008 og budsjett for 2009.
Før valget redegjorde formannen for 
styrets beslutning om å stille alle styrets 
plasser ”til disposisjon”.
Formannen hadde komponert forslag til 
nytt styre, idet han presiserte at det var 
bare hans sammensetning som var ak-
tuell hvis han skulle fortsette.

Valg:
Nestformann: Kåre J. Larsen, RFB  (2år)
Kasserer: Arthur Kallevik, HRF (2år)
Formann Johan Ebeltoft og sekretær 

Jørgen Eljervik var ikke på valg.

Avgående kasserer, Gunnar Brandal ori-
enterte forsamlingen om regnskapet for 
2008, så gjennomgang av budsjettet for 
2009.
Som en konsekvens av at Arthur Kalle-
vik ble valgt inn som ny kasserer, måtte 
vi ha en ny revisor. Terje Ree,SJRF, ble 
valgt til ny revisor.
Det ble også nytt medlem til valgkomi-
teen. Tor Mæland, VTR, ble valgt frem 
til 2012.

Valgkomiteen ser slik ut:
Formann: Magne Sætersdal, RFB,  (2011)
Medlem: Sigbjørn Johannessen, ØRF, (2010)
Tor Mæland, VTR, (2012)

Jan Heldal,RFB ble valgt til dirigent 
mens Per Nielsen, BPDF og Svein Ha-
rald Vikse,HRF ble valgt til å underskrive 
protokoll.

Jan Bødtker, referent.

Når de gamle duer ikke vil mate sine un-
ger, mister man snart lysten til å være 
oppdretter. Det er særlig trist, når det er 
en nybegynner som kommer ut for dette. 
Han vet selvfølgelig ikke hva årsaken er 
til dette. Det kan fort koste en ny opp-
dretter eller en stamme med duer kan 
forsvinne.

Når de gamle duer ikke vil mate sine unger.
Av Gunter Stach i Deutsche Geflugelzeitung nr. 21/2001.

Det er ikke bare nybegynnere som kan 
komme ut for dette. Hos den ene opp-
dretteren blir ikke ungene matet ordent-
lig, hos en annen oppdretter yngler sam-
me rase som rotter.
Lar de gamle duene virkelig ungene for-
gå, eller mangler ungene vitalitet, så de 
ikke er i stand til å tigge etter mat?
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Når pattedyrene sine unger ikke dier, 
dør de. Hvis fugleunger ikke åpner opp 
nebbet etter mat, blir de ikke matet. Hvis 
redeunger ikke har vitalitet og instinkt, 
går de til grunne. Det kommer med an-
dre ord an på vitaliteten.
Å stabilisere vitaliteten er oppdretterens 
første bud Dette kan kun skje ved mål-
rettet utvelgelse.
Når man skal oppbygge et suksessfullt  
oppdrett, er det en forutsetning, at vi har 
tålmodighet. Skaffer man seg avlsdyr et-
ter det aller beste blod, kan vi kanskje i 
en kortere periode avle gode utstillings-
dyr.
Men kunsten er å holde det høye nivå 
videre i avlen. Vi må ikke la de gode 
anlegg forsvinne, men fortsatt være en 
kamp for å beholde de gode anlegg.
Vi må straks oppdage svakhetstegne-
ne. Det er ikke rett å hjelpe til med for-
sprøyte. Vi redder kanskje et eller annet 
utstillingsdyr, men vi ødelegger stam-
mens vitalitet. Vitamintilskudd fremmer 
ikke de grunnleggende vitalitetsanlegg.
Det samme gjelder for andre midler som 
lover at dyrene blir immune mot sykdom-
mer. Det er altså den grunnleggende vi-
talitet vi snakker om. Det er her nøkke-
len til stabilitet i rasedueoppdrettet.
Den oppmerksomme oppdretter vil hur-
tig se hvordan  det står til med avlspar-
rene.  Meget tidlig vil han legge merke til, 
hvilke avlspar der har unger med fylt kro, 
og hvilke par med unger som ikke trives.
Prøver vi å bytte om på ungene, vil vi 
ofte oppdage at de unger som hos sine 
foreldre hadde full kro, ikke vil få full kro 
hos de nye foreldrene. Det er naturlig 
for duer å passe sine unger, slik at arten 
kan bevares. Dette vil kun lykkes med 
vitale dyr.
Oppdrettere må derfor kunne innse, at 
det for eksempel ikke nytter å hjelpe en 

unge ut av egget. Dette begunstiger kun 
en rases nedgang. At ungene selv kom-
mer ut av egget, er det første trinn til å 
bevise dens livskraft. Det neste trinnet er 
at den strekker hals for å tigge etter mat. 
En unge som er plukket ut av egget, er 
kanskje ikke i stand til å tigge. Ungenes 
vitalitet utløser forholdet mellom foreldre 
og unge.

Tar man forsiktig ungens nebb mellom to 
fingre, vil man merke at ungen forsøker 
å bli matet. Denne tiggingen om mat er 
helt avgjørende for foreldrenes mateinn-
stinkt. Før som nå gjelder det gamle ord-
språket, at sult er den beste kokk.
Det  er stor forskjell på hvordan foreldre, 
der uten lyst går og letter etter delikates-
ser i foret, passer sine unger og så forel-
dre som knapt forer sine unger.
Det er som om vi oppdrettere ikke tar 
vitalitet alvorlig nok. Der er også gamle 
duer som ikke reagerer på ungenes tig-
ging om mat. Det forekommer enda, at 
tidligere slagtedueraser i dag har bruk 
for ammeduer. Dette kan i hvert fall ikke 
være naturlig. Anene til våre raseduer, 
har ikke skrikende unger i redene. Når 
de er matet forholder de seg i ro. Det vil-
le være farlig for ungene å gi lyd fra seg. 
Naturen tillater ingen svakheter. Enhver 
svakhet ville være en fare for artens ek-
sistens.

Det er ikke alltid nok bare å frasortere de 
par som svikter i avlen og deres unger. 
Kanskje må hele stammen sorteres ute-
lukkende etter vitaliteten, selv om frem-
ragende utstillingsdyr rykker med.

Et slikt prosjekt kan ta lang tid.  
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Det er ikke bare kaldt vær som kan 
volde vanskeligheter, tar her for meg 
noen av de problemer en kan møte, 
og vil også prøve å gi noen forslag til 
løsninger.

Duene vil ikke legge egg
Alderen spiller en rolle. Før hunnen er 
5-6 måneder gammel verper hun ikke, 
og ofte slutter hun et sted mellom 5 og 
10 år gammel. Ensidig (feil) foring kan 
være en grunn til at der ikke kommer 
egg. Selv om en bruker en anerkjent 
forblanding vil jeg anbefale at det gis en 
vitaminblanding i drikkevannet av og til. 
Pass på å gi voliereduene grønt om vå-
ren, for eks. tuer med nyspiret syreblad, 
løvetann eller lignende. Noen gir E-vi-
taminer og kalsium tabletter til hunner 
som ikke legger egg. Har dette noe for 
seg, så tror jeg mest på det siste. Dette 
fordi det hender at det blir lagt egg uten 
skall. Når disse da tørker opp, blir det 
bare en liten hvit flekk som ikke er lett å 
oppdage. Kalsium ( kalk) skal så tilføres 
hunnen så mye av stoffet at dette rettes 
på. Grit og skjellsand gir ellers duene 
nok av disse stoffene.
I kalde perioder verper enkelte hunner 
ikke, eller sent. Ellers er vanlig godt stell 
og foring (inkludert rent vann) nok til å ta 
vare på disse vanskene.
Endelig kan sykdom være årsak til at eg-
gene uteblir. Ofte vil dette rette seg så 
snart duen blir frisk, dersom da ikke for 
eksempel eggstokkene er blitt ødelagt. 
Ikke sjelden er det problemer med å få 
innkjøpte hunner til å verpe ( ser da bort 

Problemer i avlen

Gammel årgang Duevennen 3-96

ifra dem som ikke la egg hos selger hel-
ler). Tror forandringen i miljø og foring 
kan ha noe å si, faktum er i alle fall at 
hunner som ikke har lagt egg på flere 
sesonger verper som normalt etter at de 
har flyttet til nytt slag og eier. I disse til-
feller må nødvendigvis for, næringsstof-
fer eller sykdom ha vært inne i bildet.

Eggene er ubefruktet (ufredd)
Etter 5-6 dager kan egget holdes opp 
mot en lyskilde, er det befruktet kan en 
se blodårer og mørke partier. Et egg som 
er stoppet et sted i utviklingen vil etter 
18-20 dagers ruging være råttent, mens 
et ubefruktet vil være friskt (blankt).
Den vanligste årsaken til at befruktning 
ikke har funnet sted, er i voliereslag som 
er overbefolket. Paret har ikke hatt an-
ledning til å få så pass fred fra de andre 
duene at parringen har kunnet fullføres. 
Dette rettes på ved å sørge for bedre 
plass, og aller best er det å sørge for å 
ha så store redekasser at parringen kan 
foregå uforstyrret der. Noen raser har 
svært tett og lang befjæring rundt en-
detarmsåpningen (anus). Ved å klippe 
vekk disse fjærene økes sjansene for 
befrukning. Har duene plass nok, de er 
klippet rundt anus, hannen ”trør” hun-
nen på normal måte og eggene fortsatt 
er ubefruktet, så er det en mulighet å gi 
paret egg som er fredde, og like gamle 
som deres egne egg (+- 2 dager). Når 
de så arbeider med å ta opp unger, blir 
det gjerne tid og ro nok til at neste kull 
egg er i orden. Hjelper heller ikke dette, 
gjenstår det vel bare å la paret få nye 
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partnere. Ofte går det godt med begge 
i det nye ekteskapet, eller den skyldige 
kan finnes og sorteres ut (ikke selges). 
Duer med store sokker, haler, krager 
osv. som Trommeduer, Påfuglduer, Pa-
rykkduer og lignende bør klippes ”ned” 
før avlsesongen. Mange er imot dette da 
de forståelig nok gjerne vil ha sine dyr i 
full prakt også i avlsesongen. Vær bare 
oppmerksom på at det kan gå ut over 
avlen.

Ungene dør i skallet
Dette kan skyldes en rekke ting som for 
eksempel kulde, voldsomme bevegelser 
påført egget, sykdom som dreper el-
ler svekker ungen, mangler ved ungen 
osv. Vanligvis er ikke klekkingen noe 
problem, i alle fall ikke for langnebbede 
raser. En og annen unge kommer ikke 
fram, det er normalt. Er flokken angrepet 
av salmonella (paratyfus, alias vinge-
lammelse) så viser dette seg ofte først 
ved at en stor prosent av ungene dør i 
skallet like før klekking. Løsningen er s 
elvfølgelig å holde flokken frisk.
Mange mener at en frisk, sterk unge 
med livets rett selv skal klekke. Det er 
nok mye i, og selv om mange oppdret-
tere ikke kan holde fingrene borte, så er 
det nok best å la ungen klare dette selv 
– det går gjerne best på det viset.

Ungen dør 1-3 dager gammel
Igjen er det mange årsaker, og gjerne 
naturlige. Det hender alikevell ofte at 
ungen ”tørker” vekk fordi foreldrene ikke 
har duemelk tidsnok. Dette kan avhjel-
pes. Har ikke ungen fått melk ca.  12 
timer etter at den er klekket kan opp-
dretteren gi en hjelpende hånd . Knus 
hardkokt eggeplomme eller melkeer-
statning oppløst i lunkent vann gis un-
gen ved å la ungen drikke av en teskje. 

En frisk unge vil bare et par timer gam-
mel selv drikke/spise dersom en dypper 
nebbet i en slik oppløsning. En eller to 
slike nødforinger med 6-8 timers mel-
lomrom er vanligvis nok til at foreldre-
ne kommer i gang med duemelken. Er 
ungen spesielt  verdifull og det er ikke 
tegn til at den skal få melk av foreldrene, 
er det nesten eneste mulighet å legge 
den under et annet par som nettopp har 
klekket.

Ungen dør 8-20 dager gammel
Vanligste årsak er frost og gjerne kom-
binert med sult. Så snart temperaturen 
går under -10 grader (+), og foreldrene 
ikke varmer ungene er det fare på ferde. 
Blir det svært kalt fryser ungen ihjel i 
løpet av noen timer, men det kan ellers 
være en lang prosess som tapper ungen 
for krefter i dager og enda uker. Dette 
er den klart mest kritiske tiden, og de 
fleste faller i fra her. Vær oppmerksom 
på at en helt kald og stiv unge kan tines 
opp igjen dersom den kommer i et varmt 
rede eller varmes opp ved en ovn eller 
lignende. Vet ikke om dette er vanntett, 
men selv ser jeg om tungen er normal. 
Er den inntørket, ser det ikke ut som om 
det går an å få liv i ungen igjen, ta dette 
med et lite forbehold. Gode foreldre sit-
ter stadig over ungene til de er minst 14 
dager gamle. Her er hunnen av størst 
betydning, mens hannen gjør største 
innsatsen som matfar. Selv om en pluk-
ker ut avls/ammedyrene med dette for 
øyet, så varierer innsatsen fra kull til kull 
med hvert par, og ungdyrene kan en jo 
aldri vite noe sikkert om på forhånd. I 
de vanskelige rasene er  beste måten å 
gardere seg på å gi ungene to par forel-
dre. Ungene klekker og får duemelk hos 
et par til de er rundt en uke gamle.
Deretter flyttes de til et annet par som er 



Duevennen 2-2009    30 Duevennen 2-2009    31

i ferd med å klekke. Det en da oppnår er 
at det blir dobbel periode med duemelk, 
og at de blir holdt varme i alle fall de før-
ste 14 dagene og gjerne lengre. Ungene 
kan også legges under et par som har 
ruget i minst 10 dager, men da blir det 
sansynligvis  ikke duemelk, men direkte 
på fast føde. Dette er altså aktuelt for de 
mest foredlete rasene der ungene vok-
ser sent, og da spesielt når en kan ven-
te minimumstemperaturer ned mot +10 
grader. 2 unger i kullet er nok en fordel, 
de holder hverandre varmere enn en 
gjør alene. Er du i tvil om ungene fryser i 
denne alderen, så kjenn på benene som 
skal være varme.
Viktig er det at redene er godt isolert  og 
at ungene har en skikkelig dyp grop å 
ligge i. Redeskåler av tre som polstres 
med avispapir er ypperlige. For at de 
skal holde fasongen brukes våte aviser 
som når de tørker blir skreddersydde. 
Noen oppdrettere bruker forskjellige for-
mer for kunstig oppvarming uten at det 
ser ut til å  ha fått noen avgjørende be-
tydning enda. Dagene før hunnen skal 
legge egg igjen er kanskje de verste. 
Hannen er mest opptatt med å ”drive”, 
og ungene kommer gjerne i annen 
rekke. Er redekassen stor nok til både 
ungenes og den nye redeskålen, så går 
det vanligvis bra, og straks det første 
egget er lagt er problemet løst. Hunner 
som konstant er tidlig ute med neste kull 
egg, og hanner som driver mye, kutter 
jeg ut når ammeduene for neste år skal 
velges. Litt urettferdig for hannene kan-
skje, drivingen/hakkingen på hunner er 
en form for sjalusi, og forekommer ikke 
når paret er alene.

Ungene på egenhånd
Mange er i tvil om når og hvordan un-
gene kan klare seg på egenhånd. Helt 

sikkert er der at ungene klarer seg fint 
selv når halen er ”tommelfinger-lang”, 
og at de utvikler seg best når de får gå i 
en egen avdeling uten voksne duer.
Ungen begynner å spise ved at de pluk-
ker opp korn som faller på gulvet i re-
dekassen under foring. For å hjelpe på 
dette er det alltid bra å fore litt i kassen 
slik at ungene kan spise sammen med 
foreldrene. Så snart de spiser uten van-
skeligheter kan de settes i ungdyr-avde-
lingen. De første dagene må så nebbet 
dyppes noen ganger i drikkekaret for at 
de skal finne vannet. Undersøk om kvel-
den at de har spist ved å kjenne på kro-
en. Sitter ungen og blinker med øynene 
er det ofte tegn på at den er tørst.
Allsidig for, rent drikkevann, grit og litt 
grønt er nå alt som skal til for at ungene 
skal utvikle seg godt. Lys og luft er også 
selvfølgelig.

Dette høres kanskje ut som innviklede 
greier. Derfor vil jeg gjerne understreke 
at duer er hardføre dyr, også de såkalte 
vanskelige raser. Problemet er at det 
gjerne er de minst rasepregete unger 
som vokser opp, og de rådene som er 
gitt er ment som hjelp til å få fram de ed-
leste ungene. Det er mange andre tek-
nikker og ”knep” som brukes med mer 
eller mindre hell.
Dueoppdretteren som av natur har ev-
nen til å se detaljer, vil i løpet av kort tid 
finne sitt eget opplegg og forsøke seg 
fram. Det er også han som lykkes på 
utstillingene og ikke minst, det er trolig 
han som har mest utbytte av hvert mi-
nutt i dueslaget. Det er alltid noe å lære, 
og skuffelsene kommer like sikkert som 
våren, gledene er det litt mer arbeid og 
planlegging bak.

Jan Heldal 
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Vinnerne til Norsk Tomlerklubb i Arendal

Fra v.: Sigbjørn Johannessen, William Midteide, Bård Guldbrandsen, Bjørn Rikter Svend-
sen, Svein Harald Vikse og Gunnar Brandal.

Norsk Tomlerklubb ś 50-års jubileum. 
Utdelt i Arendal 2009

En av dommerne på Norsk Tomler. 
Jan Heldal - Bergen.
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Høstutstillingen 2009
Høstutstillingen blir arrangert av Bergen Praktdueforening i tidsrommet 
27-29 november 09.

Utstillingen blir på Os, samme plassen som utstillingen var i 2006. Det er lovet bedre 
lys i hallen til årets utstilling. Årets utstillingsformann er Johnny Larsen.

Kommer tilbake med flere opplysninger i bladet og på NRF´s hjemmeside 
www.raseduen.no.

Avlsforum 2009
Avlsforum 2009 avholdes på Sola 17 - 18 oktober 2009

Quality Airport Hotel, Stavanger
Agenda vil bli sendt klubbene senest august måned
Sett av tid til noen spennende dager om avl, utstilling og hold av duer.

Enkeltrom med frokost kr 655,00 -
Dobbeltrom med frokost kr 425,00 pr person. 
Full pensjon kr 1075,00

Arrangør  : NRF          For flere opplysninger: www.raseduen.no

LANDSUTSTILLINGEN 2010
Landsutstillingen i 2010  blir arrangert på Quality Airport Hotel, Stavanger 
i tidsrommet 4-7 februar.

Flere opplysninger om landsutstillingen vil komme i bladet og på www.raseduen.no.

Nå er det opp til dere utstillere å lage mange gode dueunger i løpet av sommeren. 
som vi igjen skal få dømt på hotellet i februar.

Kontaktperson: Sturle Assersen tlf. 47 66 71 93
Rombestilling : Geir Rune Eriksen tlf 99746037

Aktiviteter

Påmelding til : Johan Ebeltoft  tlf 93434593                   
Rom bestilling : Geir Rune Eriksen tlf 99746037
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Diverse

Norske Tomlinger
i sort og gult(AVLSPAR) OG TYSKE 
MODENESER BLÅ GAZZI OG 
SCHIETTI 
TILSALGS.JAN O TLF 98045798.

Er dette et godt tips for de av 
oss som reiser på duetur til 

USA?

Kilde: VG

Smuglet duer i 
strømpebuksa

ETTERLYSER
Jeg fikk ikke hjem alle mine duer 
fra landsutstillingen i Arendal, en 
var vekk da de pakket duene.
Hvit Norsk Tomler, 0,1  352-08, 
bur nr.13 og fikk 94 poeng.
Kan noen ha pakket feil due i 
farten eller kan den blitt TATT?

Sportslig hilsen, Sigurd Haukås.

TIL SALGS

Årsrapportene 
til NRF, lokalforeningene og spesialklubbene finner du på

www.raseduen.no
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Returadresse: 
Gunnar Brandal
Rehaugveien 17
4262 Avaldsnes


