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NRF lokalforeninger
Aust-Agder Rasedueforening
Formann Kenneth Knutsen
Kirkevn. 65, 4817 His
Tlf. 402 96 948
E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Bergens Praktdueforening
Formann Rolf Henning Hegland
Hodnesdalsvegen 78, 5915 Hjelmås
Tlf. mob: 908 57 505 
E-post: rolf@hegland.info

Buskerud Rase & Flyvedueforening
Kontaktperson: Jan Erik Andersen
Strømshaug gt. 8, 3300 Hokksund
Tlf. 327 53 398
E-post: janeri-2@online.no

Haugesund Rasedueforening
Formann Jan Oksnes
Øyvind Skaldaspillersveg 13B 
5518 Haugesund
Tlf. 480 78 264, E post: jarl.undahl@gmail.com

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun, Tlf. mobil: 930 40 606 
E-post: jan.heldal@broadpark.no

Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Terje Ree
Øygardsholen 20, 4342 Undheim
Tlf. 514 84 246, mobil: 901 51 638
E-post: ree.terje@gmail.com

Østfold Rasedueforening
Formann Bjørn Carlo Andersen
Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad
Mobil. 907 27 967 - 977 36 872
E-post: bj.carlo@online.no

Vestfold og Telemark Rasedueforening
Formann Tor Mæland 
Sverstadveien 45, 3216 Sandefjord 
Tlf. 334 68 401 mobil: 476 53 723
Epost: VTR@rolenda.no  tor.maland@sfjbb.net

Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593 
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net
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Norsk Rasedueforbund

Formann: 
 Hans Petter Nernes
 Boks 173 hovedpostktr.
 5501 Haugesund
 Tlf. 480 19 001
 E-post: hp@nernes.com 

Nestformann: 
 Svein Harald Vikse
 Nerheimsvegen 49, 5580 Ølen
 Tlf. 404 06 326
 E-post: shvikse@gmail.com 

Kasserer: 
 Gunnar Brandal
 Rehaugvegen 17, 
 4262 Avaldsnes
 Tlf. 971 77 204
 E-post: gunnar.brandal@haugnett.no 

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

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

Dommerringens styre:

Formann: 
 Formann Johny Larsen
 Bønesveien 28, 5155 Bønes
 Tlf. mob: 407 44 160  
 E-post: bleikne@online.no

www.raseduen.no

Leder DV 2- 2016 

Da er vi midtsommers og det er 
forhåpentligvis mange dueunger på 
gulvet. Avlsesongen går kjapt den og 
før vi aner så er vi for fullt i gang med 

utstillinger og duetreff.
Tilbakemeldingene fra foreningene gav et klart 
inntrykk av at forrige LU arrangert av styret i NRF 
ble god. Det er et ønske fra foreningene om at 
denne praksisen videreføres. Vi kjørte da LU over 
to dager og for enkelte ble det vel travelt men det 
er en delt oppfatning i duenorge om dette bør 
fortsette eller ei. Kostnadene går ned, vi binder 
ikke hotellet og hallen så lenge men det blir hek-
tisk for dommere, katalog og premie teamet som 
skal bli tidlig ferdig for å slippe til ivrige utstillere 
og publikum i hallen.
For neste LU er vi allerede i gang med forbere-
delser og denne vil arrangeres over tre døgn, 
slik som tidligere. NRF styret skal i slutten av juni 
ha styremøte og LU 2017 er på agendaen. Den 
komplette utstillingskomiteen er tenkt å bestå av 
medlemmer fra foreningene foruten NRF styret 
og dommerringen. Det ventes fortsatt på navn-
gitte foreningsmedlemmer men de kommer nok. 
Er det spesielle ønsker om dommere, så bruk 
anledningen og send en melding.
Sommertid med feriereiser er alltid en utfordring 
for oss dueoppdrettere. Som oftest er det på 
denne tiden det er mest aktivitet i dueslaget og 
derfor trenger vi hjelp av gode duerøktere som 
påser at alt går som det skal. Håper dere alle 
har en god hjelper slik at familieferien går som 
ønsket. Bruk sommeren godt og stell fint med 
deg selv og duene.

Hans Petter Nernes
formann NRF
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Bidragsytere til denne utgaven

Per G. Nielsen, Alf B. Knutsen, Bjørn C. Andersen, Hans P. Nernes,
Bjørn Olsen, Steinar Sætre, Ole G.Torp, Rolf H. Hegland, 

Paul-G. Scholz, Rainer Dammers

Tekster og bilder til Duevennen
l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster, 

men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.

l Bildene bør være i jpg-format, helst med en oppløsning 
     på min. 300 dpi.  Billedkodene må følge bildene 

og skal ikke endres. Fint hvis du har med tekster til bildene. 

l Tekstene produseres i et tekstprogram som f. eks. 
  Microsoft Word (doc). De må, bortsett fra linjeskift, være 

ubehandlet, dvs fortløpende tekster uten innrykk, orddelinger 
og andre korrigeringer. NB! Ikke lag PDF av tekstene.

l Små tekster kan du også sende som “mailtekster”.

l Alt stoff sendes til redaktøren som vedlegg via e-post, 
eller som vanlig postsending. 

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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Til foreningene, DR 
og redaktør DV.
 
 Møtereferat etter styremøtet i NRF 
avholdt 9. april 2016, er lagt ut til web.
Link: http://www.raseduen.no/seksjoner/
rapporter/styremote_090416.pdf

Møtet behandlet følgende oppgaver:  
 
1.           Evaluering av LU 2016
2.           Landsutstillingen – LU 2017
3.           Søknad om støtte til container  
  for utstillingsmateriell
4.           Premiering – utstillings-
  reglement
5.           Annet - infosaker
 
Merk at for pkt 2 – LU2017 så ber vi om 
en aksept fra foreningene for at NRF 
styret skal jobbe videre med LU 2017. 
Foruten høstutstillingen 2016 som skal 
avholdes i Bergen av BPDF, er det p.t. 
ingen foreninger som har søkt om å ar-
rangere noen fremtidige utstillinger.
 
Håper ellers at det jobbes godt i forenin-
gene og at alle våre medlemmer er kom-
met vel i gang med årets avl. En god 
sesong ønskes alle sammen.
 

Vi ser frem til å høre fra dere snarest!

 
Sportslig hilsen for NRF styret 

Hans Petter Nernes
(formann)

Først vil jeg rekke en stor takk til her-
rene Lars Erik Bentsen og Jan Gunnar 
Skipstad for det flotte tiltak de påtok 
seg slik at det igjen ble en Høstutstill-
ing. At det ikke kom flere enn 287 duer, 
var ikke deres feil, for et slikt tiltak burde 
samlet flere duer fra due - Norge. At 
folk strømmet til på lørdag var også 
meget 4 skjønnhetsbrevduerdet er bare 
å håpe at dette brakte nye medlemmer 
for ettertiden. At utstillingslokalet ikke 
hadde det beste lys for bedømmelse, er 
noe som lett kan rettes på til en senere 
anledning. Overnatting og festmiddag 
lørdag på Bakkamo var en gledens op-
plevelse. Noe flott hotell behøver vi ikke 
ha ved enhver anledning. Vi må sette 
ned på noen av våre krav her, for at det 
skal kunne være noen som vil påta seg 
et slikt arrangement i fremtiden. Håper 
at arrangementet bærer seg, slik at det 
kan gjentas på samme områder ved en 
senere anledning. 
Så over til de rasene jeg dømte denne 
gang. Jeg startet med 12 Bergens Tom-
lere, alle hvite, som i kvalitet har vært vist 
mye bedre tidligere. Kun 1 oppnådde 
sertifikat og 96 poeng. Den hadde god 
stilling og gode øyne. Felles for mange 
var feil i halefjær, noen stod med opp 
til både 14 og 15 halefjær, mens andre 
igjen hadde for få. Øyne og hodeform 
bør også bli bedre.
I Form duer startet jeg med 9 Show 
Racer, hvor en blå ternet fikk 96 og 
sertifikat. Denne hadde god figur og 

Minner fra Høstut-
stillingen 2015 i 
Sokndal.
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godt hode og nebbform. Mangler som 
gikk igjen var her mer kraft i figur og 
noe bedre hodeform. 2 gode Genuine 
Homer, hvor den rødbåndede var en 
meget god type og fikk 96 og sertifikat, 
den ble også best Form due. 4 Skjøn-
nhetsbrevduer hvor vi har sett jevnere 
kvalitet tidligere, men en blå eldre hann 
fikk 96 og sertifikat. Denne hadde god 
type, mens de andre mankerte noe i 
strekk og hodeform.
I Farge - duene var en flott samling 
Nurnberg Svaler hvor også utstillingens 
beste due befant seg, nemlig en blå 
båndet han som fikk 97 og sertifikat. 
En bedre blå i rasen har vel ikke vært 
vist tidligere. En blå uten bånd var også 
meget god og fikk 96. Den samlingen 
som stod der av blå ser vi nok ikke like 
gode i hjemlandet Tyskland. Også 2 
rød båndede var sjelden gode i denne 
vanskelige variant. I Isduer var en eldre 
skjellet hann best med 96 og sertifikat. 
Denne hadde god tegning og type, den 
andre skjellete manglet skarpere tegning 
og de båndede burde hatt litt bedre sok-
ker og skarpere båndsøm.
Da er det bare å takke for en hyggelig 
duehelg med mange flotte duevenner 
i god atmosfære hvor vi koset oss på 
alle måter. Ikke minst når vi kunne sitte 
samlet på kveldene på Bakkamo, meget 
koselig var det der. Og takk og pris for at 
ikke utstillingen var en uke senere.

Bjørn Carlo Andersen.

Norsk Rasedue-
forbund møtereferat
Styremøte Aksnes 09.04.2016

Deltakere
Hans Petter Nernes
Svein Harald Vikse
Gunnar Brandal, Ole Kjell Løvås

Agenda
1. Evaluering av LU 2016
2. Landsutstillingen – LU 2017
3. Søknad om støtte til container for    
    utstillingsmateriell
4. Premiering – utstillingsreglement
5. Annet - infosaker

1. Evaluering av LU 2016
NRF styret ble av representant-
skapsmøtet 2015 bedt om å arrangere 
LU for 2016. Det var et ønske om at det 
for arrangementet ble gjort en vurder-
ing på om dette kunne gjøres sammen 
med brevdueforbundets landsutstilling. 
Basis for LU 2016 var at de nærmeste 
foreningene skulle delta i arbeidet. Ar-
rangementet skulle deretter evalueres og 
eventuell fortsettelse av praksisen med 
at forbundstyret står som arrangør av LU 
vurderes.

NRF styret har bedt om tilbakemelding 
fra alle foreningene hvor det bes om 
foreningenes tilbakemelding på årets 
arrangement og videre bes det om 
foreningenes tanker om kommende LU 
arrangement.

Tilbakemelding er mottatt fra 6 av 9 
foreninger: RFB, BPDF, HRF, SJRF, VTR, 
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AARF. Overordnet: Det er enighet om at 
dette var en flott utstilling i gode rammer 
på Quality Airport hotell Sola.

Innkomne punkter:
l Positivt at NRF stod som arrangør
l Flere foreninger ønsker at LU holdes 
fast på Sola
l At foreningene selv stod for innsetting 
av duer og vann/for var bra.
l Delt oppfatning om å ha LU på 2 
døgn (fre-søn) eller 3 døgn (tors-søn) – 
noen ønsker å fortsette med 2 døgn og 
noen ønsker å gå tilbake til 3 døgn
l Overskudd ble ca kr 2000,-
l Fest sammen med brevduefolket var 
ikke bra. Vi må ha vår egen fest, gjerne 
med konferansier.
l Premieutdeling må være på festen
l «Årets ildsjel» - bør være fast innslag
l Dueforing trenges ikke etter lørdags 
kveld
l Dommerkort bør bestrebes å være på 
norsk
l Alle foreninger bør delta med en 
person
l Bedre kommunikasjon til alle forenin-
gene
l Nedrigging – gikk litt «over stokk og 
stein», trenger bedre kontroll/oversikt ifm 
pakking og utgang av duer
l Dommerkritikk fra alle dommerne

2. Landsutstillingen – LU 2017
NRF ved forbundstyret påtar seg å ar-
rangere neste LU 2107.
Alle LU bør heretter arrangeres av NRF, 
såfremt det ikke skulle være en helt 

spesiell grunn til at dette kan gis til en 
forening etter søknad og godkjenning på 
representantskapsmøtet.

Styret diskuterer organisering og rammer 
og har følgende forslag

LU avholdes fast på Quality Airport hotell 
– Sola (såfremt det lar seg gjøre med 
avtale med hotellet)

LU organiseres slik at hver forening, 
som er større enn 10 stk seniorer, deltar 
med en foreningsrepresentant i utstill-
ingskomiteen. Det vil pr i dag bety at 
utstillingskomiteen blir besatt av NRF 
styret med 4 pers, DR med 1 pers, 
foreningene med 6 pers.

Utstillingskomiteen står samlet for alle 
oppgaver ved LU arrangementer.

Foreningsrepresentantene og DR rep-
resentant får økonomisk dekning for et 
døgn kost og losji.

Hotellet skal kontaktes og vi søker LU 
2017 arrangert, den 20.-22. januar 
2017.

LU gjennomføres over 3 døgn, som 
tidligere; fra torsdag til søndag.

Buropplegg – det må inngås en løpende 
avtale om tilgjengelighet av utstillings-
materiell fra SJRF. Dette må være lett 
tilgjengelig ift plassering, lagring, lever-
ing, og avhenting på hotellet.

NRF styret ber om at alle foreningene 
gir sin tilbakemelding og aksept på at 
NRF styret jobber videre med neste års 
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LU basert på foreslått organisering og 
rammer.

3. Søknad om støtte til kontainer for 
utstillingsmateriell
Søknad fra SJRF 
Vi i SJRF ønsker støtte til kjøp av 
konteiner for lagring av utstillingsma-
triell. Vi har fått lagerplass til konteiner 
i Egersund. Konteineren koster kun kr 
20.000. Dette vil redusere behov for 
ekstra arbeid i forbindelse med henting 
og levering av utstillingsmatriell. 
Dermed kan andre foreninger lettere ar-
rangere utstilling på Sola, ved at kon-
teineren blir levert ved hallen. for styret i 
SJRF Ole K. Løvås - sekretær

Behandling NRF 
Styret mener dette er en god ide, som 
passer godt inn i foreslått opplegg for 
fremtidige LU - arrangement. SJRF tar 
ansvar for at uts.materiell er tilgjenge-
lig og i orden. NRF styret går inn for at 
SJRF får støtte for innkjøp av container 
til utstillingsmateriellet.

4. Premiering – utstillingsreglement
NM Oppdrett (2,2) ble for et par år siden 
endret og i den sammenheng beskre-
vet at opptil 2 år gamle duer deltar (3 
år for Indianer). Dette skaper imidlertid 
et problem ved uttak av 2,2 parene da 
vi ikke har informasjon om alder utover 
at det krysses av for ung eller eldre. 
Ungdyr: Ung har i vår sammenheng hittil 
vært det samme som årsdyr, dvs duer 
som er født i foregående avlsesong.

For at fremtidige premieringer skal kunne 
tas ut maskinelt vil heretter Ungdyr 
endres til å bety de to siste års avl for 

eksempel 2015 og 2016 vil gjelde for LU 
2017. Påmeldingsarket oppdateres og 
tydeliggjør betydningen av Ungdyr, dvs 
Ungdyr=2 siste årsavl. Det er heretter 
kun EE plaketten som vil gjelde årsdyr. 
Dette må sjekkes manuelt i Ungdyr- 
klassen.

Ærespris-oppsettet ønskes forenklet og 
heller innføres 1. vinner pris i rasen.

Deltager - diplom for LU ønskes innført.

Endringer i utstillingsreglementet blir 
beskrevet nærmere og forelagt forenin-
gene for derpå følgende godkjenning på 
neste representantskapsmøte.

5. Annet – infosak HU 2016
Bergens Praktdueforening jobber iherdig 
med planlegging av høstutstillingen. 
Vi vet de har vært i kontakt med både 
arrangerende sted og dommere. Det er 
fra BPDF signalisert at også denne ut-
stillingen kan bli gjennomført på et hotell. 
Vi kommer tilbake til dette når endelig 
informasjon foreligger.

Hans Petter Nernes (fung.sekr)
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Norsk Rasedue-
forbund møtereferat 
Styremøte Telefonkonferanse
28.04.2016

Deltakere:
Hans Petter Nernes
Svein Harald Vikse  
Gunnar Brandal  
Ole Kjell Løvås 

Agenda:
1.
Burmateriell LU 2017
Styret i NRF har d.d. hatt et styremøte 
vedrørende burmateriell for LU 2017. 
SJRF’s opplegg med kontainerstøtte blir 
for dyrt. I ettertid fremkommer infor-
masjon om at kontaineren må flyttes 
av arrangør og dette anses å bli svært 
kostbart mhp at utstyret for tiden står i 
Egersundtraktene.  
NRF har mottatt tilbud fra HRF om å 
få burmateriell (utsbur, krakker, vann/
matkopper og papir rundt burrekkene) 
levert og avhentet på hotellet på Sola 
for kr 5000,-  Dette inkluderer to per-
soner som er med å sette opp og tar 
ned utstillingen sammen med arrange-
mentskomiteen. 
Et enstemmig styre går inn for å takke ja 
til HRF sitt tilbud. SJRF informeres om at 
containerstøtte ikke blir aktuelt. 

Hans Petter Nernes 
(fung.sekr

Høstutstilling 2016.
Hei alle sammen

Da har der vært møte i utstillingskomi-
téen og alle brikkene er falt på plass 
etter dette.  Vi har et totalbudsjett på 
37 000,- og regner med minst 350 duer.

Lurer du på noe så ta kontakt med 
utstillingsformannen Johnny, men husk 
å sette av helgen 11. - 13. november på 
Scandic hotell.  Dommerliste og inn-
bydelse finner du på sidene 28 og 29

Rolf Henning

Dueavl på Island.
Raseduer i mer enn 100 år.

I Island har rasedueavl meg bekjent vært 
å finne i litt over 100 år, men det har gått 
opp og ned i perioder. Danmark og Is-
land hadde gode forbindelser, og det var 
faste ruter med skipsanløp. Jeg minnes 
som ung gutt mellom 1950 og - 60 at 
det kom ofte rase duer med skipene 
til Island. Spesielt minnes jeg Dron-
ning Alexandrine, et meget flott skip, 
som brakte mange fine duer til Island. 
Det bodde mange dansker på Island, 
og mange av dem hadde raseduer, og 
kjente til dueholdere i Danmark, og fikk 
således jevnlig sendt over gode duer. 
Det ser ut til at det var meget enklere på 
den tiden å få duer hit opp. På den tiden 
var det mange unge gutter som fikk duer 
av dansk opprinnelse, og det var mange 
små dueslag i hovedstaden Reykjavik. 
De alminneligste raser var Dansk Tomler, 
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Mefikker, Nonner, Gimpler, Høystjerter 
og Elbinger. Av duer som hadde fot-
befjæring var det Isarar (Isduer) og de 
kappede Topparar. Det var vanlig formål 
å eie de fineste hvite Toppisara, det er 
hvite rundkappede, fotbefjærede duer. 
Jeg minnes også de Danske Kalotter.
Frykt for sykdommer setter dueavlen i 
stå.
I tidsrommet 1970-1980 årene, var det 
nesten helt slutt med raseduer. Det var 
et hysterisk snakk om at duer var smit-
tebærere, og ble kalt for flygende rotter, 
samt at de tiltrakk seg mus og rotter. 
Kommunene startet krig mot duene, og 
alle de små slag som lyste opp blant 
bydue bestanden.
Rasedue sporten gjenoppstår ved dan-
nelse av Rasedueklubb og import av 
duer.

I 1977 hadde jeg flyttet 25 km fra 
Reykjavik, og kunne ha duer igjen. Men 
problemet var at det nesten ikke var 
duer å få tak i. Men likevel startet vi en 
due klubb som førte til økt interesse.                                                                                                           
Jeg forsøkte å få lov til import i 1980, 
men det var ikke så lett å få til. Jeg 
kunne få lov til å importere 12 duer fra 
Norge i 1981, men det tok uker og 
måneder innen dette gikk i orden. Styret 
i Norsk Rasedueforbund var meget 
behjelpelig med å skaffe duer, samt 
ordne resten. Må her nevne Bjørn Rikter 
Svendsen og Roger Eidet for meget 
god hjelp. Da det fantes kun få rene 
rase duer i Island, og de fleste av dårlig 
kvalitet, så ville vi gjerne ha så mange 
raser som mulig. Samtidig å forsøke å 
øke interessen for rasedue avl. Jeg fikk 

Òmar Runòlfson sammen med duene
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et par røde ensfargede Dansk Tumling, 
et par Modenesere, et par Nurnberg 
Svaler, et par Schlessisk Kroppert, 
samt et par Orientalske Mefikker. Det 
kom ikke så mye ut av dety, noen ble 
stjålet, og vi fikk en fryktelig Paramyxo- 
virus som var meget dødelig. Dette 
fikk brakt hit grunnet brevduer som 
var blitt med skip som anløp Island. 
Men det ble snart meget stor interesse 
for brevduesporten, og en klubb ble 
startet med stor interesse for kappflyv-
ing. Og flere som hadde hatt rase duer 
gikk over til brevduer. Tilføyelse:(Halldòr 
Gudbjørnsson var i Norge i 1982 og 
fikk med seg både Kobber Gimpler og 
Gull Gimpler fra Bjørn Carlo Andersen. 
Halldor drev med flere idretter, blant 
annet Judo og løp innen friidretten).                                                                         
I 1987 til 1994 var det igjen import 
av raseduer fra Norge, Tyskland og 
Skottland. Det kom igjen mange nye 
raser, men dessverre nådde ikke av-
len de store høyder, og flere ga opp.                                                                                         
I 2005 kom det en stor import fra USA, 
men de fleste av disse duer var enten 
gamle eller ufruktbare. De beste av 
de duer som kom der i fra var noen 
Hamburg Kalott og Indiske Høystjert.                                                                                
I 2011 og 2014 importerte vi duer fra 
Danmark med stor hjelp av Svend 
Erik Rasmussen, Hans Ove og An-
ders Christiansen. Vi har fått meget 
gode duer fra dem, og det samme fra 
Jørgen Vedel, Flemming Madsen og 
Gert Nielsen. Vi vil meget gjerne sende 
en stor takk til dem alle som var vil-
lige til å hjelpe oss med gode duer. 
Så Dansk Tumling her begynt å få en 
økende stor samling i Island, og mange 
venter på å få kjøpt avkom etter dem.                                                                
I de siste 20-30 år har flere av oss vært 

stødige i sitt due hold og oppdrett, og 
har dermed oppnådd stor erfaring og 
kjennskap i det å ha duer. De fleste har 
hatt tilhold i en duekoloni hvor noen 
oppdrettere har hatt duer i mange år.
Katastrofe for Islands rase due sport i 
januar 2016.
Men så skjer det en ulykke nå i januar, 
da det største hus, hvor 4 dueavlere 
hadde sine duer brenner ned, og nesten 
300 duer mister livet. Dette var en stor 
del av rasedue sporten i Island som 
forsvant på en gang, og de 4 mest 
aktive due holdere mister sine duer. 
Det igjen betydde at når vi har få due- 
holdere og med få raser, så er det ekstra 
trist at dette forsvinner på en gang.                                               
Vi har snakket sammen og trøstet 
disse så godt som mulig, og håper å få 
bygget dette opp igjen. Og med dette 
som formål avholdt vi en dueutstilling i 
samarbeide med Reykjavik Park og Zoo 
30.januar, hvor det kom omkring 500 
besøkende, og hvor medier som TV”, 
radio og Nyhedsbladet var møtt opp.                       
Vi har også vært i kontakt med Jens 
Erik Rasmussen og Hans Ove om en 
ny import, og de har igjen tilbudt seg en 
stor hjelp. Så om alt går etter planen, får 
vi igjen noen nye gode duer senere dette 
året fra Danmark. Selvsagt til stor glede 
for dem som har mistet sine duer. Til sist 
håper jeg, at danske oppdrettere hjelper 
Hans Ove og Jens Erik med å skaffe 
gode duer til Islands rasedue sport etter 
denne avls sesong.         

Tekst og bilde: Òmar Runòlfson. 

Noe ”fornorsket”, men ikke forkortet av
Bjørn Carlo Andersen
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Lørdag 29. august 2016 ble det invitert 
til det årlige mefikk treffet i Danmark, 
som for min del startet med reise til 
Danmark og til familien Christiansen i 
Næstved fredagen. Her var også Rainer 
Dammers og kone ankommet og vi fikk 
alle en flott innlosjering som startet med 
en deilig felles middag fredagskvelden.
Lørdag morgen startet mefikktreffet hos 
Kurt Hansen og senere på dagen var vi 
hos Anders og Hans Ove Christiansen i 
Næstved.

Kurt og hans kone hadde stelt i stand et 
stort frokost / morgenmat – bord med 
deilige ferske rundstykker, pålegg, ost, 
med mere og gammeldansk til å rense 
halsen.

Mefikk treff i Danmark
Etter en trivelig stund rundt bordet gikk 
vi ut i den flotte hagen og så på Kurt 
sine flotte afrikanere. For tiden er det 
bare sorte afrikanere, noen av den 
ypperste kvalitet. 

 Deretter gikk turen videre til familien 
Christiansen som har en flott og stor 
hage som egner seg godt for slike sam-
linger. Her er det mefikker i mange raser 
og farger og her kan nytes mye av det 
beste som finnes i mefikkverden.

Spesielt på programmet denne gangen 
skulle mefikktreffet få høre nærmere 
om de gammel orientalske mefikkene, 
som for tiden har en stor oppblomstring 
med hensyn på nye oppdrettere i hele 
europa. Rainer Dammers en foregangs-

Frokosten smakte den..
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To velkjente rasedueoppdrettere/dommere – 
far og sønn Christiansen

Hagen og dueslaget til Kurt Hansen

mann og ekspert innen rasen 
og var invitert til å snakke 
nærmere om den.
Vi fikk en meget interessant 
og kyndig gjennomgang av 
standarden og tolkning av 
denne sammenlignet med 
hvordan dagens avlstadie er 
i rasen.
Før vi avsluttet med lunsj og 
medbrakt mat, delte vi oss 
opp i 5-6 grupper a 3-4 mann 
som bedømte de medbrakte 
mefikkene. Veldig interessant å etterpå 
gjennomgå resultatene av dette, hvor 
Hans Ove og Rainer gav god og infor-
mativ, og av og til korrigerende, tilbake-
melding på bedømmelsen.
For egen del ble det ytterligere en 
koselig kveld sammen med mine mefikk-

venner, Rainer, Wiebcke, Hans Ove, 
Birgit og Anders. Takker dere alle for en 
riktig så flott høstweekend.

Tekst og bilder: Hans Petter Nernes
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Rainer Dammers med gjennomgang av gammel orientalsk mefikk

Dueslaget til familien Christiansen
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Rainer Dammers og Anders Christiansen 
diskuterer mefikker

Satinetter i flere farger
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Hønsedueklubben ønsker alle 
hjertelig velkommen til sertifikat-

utstilling for Modena og 
Tysk Modeneser helgen 

21 - 23 oktober.
Dommer Modena: Johny Larsen

Dommere Tysk Modeneser: Odd H. Vågen, Ronald Drotningsvik

Duene må være i bur senest 16. oktober kl. 19.00
 

Burpenger kr 40,- pr. due. 
Påmelding sendes som e-mail til Hans Petter Nernes innen 1. oktober, 

hp@nernes.com

Når det gjelder overnatting i rorbu/hytte, kontakt Gisle Eide 
mob.: 992 10 188. 

For overnatting på Misjonshuset/gamlehjemmet, kontakte Reidun på 
tlf.: 95118750.

 
Som vanlig blir det arrangert fest om lørdagskvelden.

Vi håper på en hyggelig og kameratslig helg.
 

For Hønsedueklubben: Bjørn Olsen
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Med utsikt over Vatlestraumen, med 
Bjorøy på Sotra i bakgrunnen, har Arne 
duene sine. På plenen bak hovedslaget 
har han et slag for “reserveduer” som 
delvis er frittflyvende. Hoveslaget, som 
er på 14 m2,, er inndelt i tre avdelinger 
med en fargerik flokk med Cociner 
(dverghøns) i den første. I de to neste 
avdelingene ser vi duene hvor Norsk 

Tomler var i fargene rødt, gult og hvitt, 
hvor de hvite dominerte. 
Vanningsanlegg og finurlige kreative 
finesser vitner om at her er det en 
dreven ingeniør som driver med prakt-
duer. 
Det er flott å se at Arne, som har vært 
rammet av slag, helt tydelig snart vil 
være “den gode gamle” igjen... 

Tekst og bilder red.   

På besøk hos Arne Melheim i Mathopen
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Til tross for at vi viste Roger hadde 
vært syk en tid, var det likevel trist 
å få høre at han nå hadde gått bort.                                                                                                                 
Roger gikk bort 16. februar nær 77 år, 
og ble gravlagt ved Tune Kirke 24. feb-
ruar. For oss som var til stede var det en 
meget gripende og flott begravelse hvor 
blant annet 2 av hans døtre holdt en 
flott minnetale over sin far. 12 av han og 
Ellens 15 barnebarn dannet et sangkor 
som gikk i margen på mange av oss. Og 
begge sønnene, 2 av hans 4 døtre og 2 
barnebarn bar kisten til graven.            
Norsk Tomler var hans hovedrase i alle 
år helt fra guttedagene i Dueveien på 
Greåker, og senere i Grålumveien 181. 
Få har vell betydd mer for rasen enn 
nettopp Roger. Først de hvite innen det 
ble blå en periode laget på det svake 
materialet vi hadde, krysset innmed en 
enkelt Gøteborg Tomler. Bedre blå har 
vi verken sett før eller senere. De ble 
etter noen år overlatt til andre, innen 
han igjen satte i gang med hvite krysset 
inn med Reinaugen, og fargen var på 
nytt på topp. Av raser for øvrig, kan jeg 
kun huske at det var en stund Isduer, 
og en kort stund Nurnberg Svaler på 
hans slag. Men i alle år Norsk Tomler.                                                                          
I alt han foretok seg var nøyaktighet 
hans varemerke. Det gjaldt både i due 
avlen, hans daglige arbeide, og hage og 
område rundt huset. Sitt yrkesliv startet 
han på KPS i Sarpsborg etter ingeniør 
og tekniker - utdannelse i Gøteborg. 
Ble så hentet til Rikter Svendsens 
firma hvor han var produksjonssjef til 
han gikk av med alderspensjon. I hans 

periode vokste også firmaet til store 
høyder til stor glede for eier med familie.                                                                                              
De seneste årene var det ikke duer i 
Grålumveien. Slaget ble gjort om til 
modelljernbane som hadde spor også 
inn i leiligheten, noe guttene ikke minst 
hadde stor glede av sammen med sin 
far. Men hver gang Ø.R.F. arrangerte 
utstilling dukket Roger opp og hadde 
igjen lyst til å begynne med hvite duer, 
men selv om det var nære på at ikke 
han startet med hvite L.F., ble det kun 
med tanken og håpet fra hans side.                                                                                                                           
Vi i dueverden fikk jo også stor nytte av 
ham som redaktør av Duevennen i en
10 års periode fra 1974. Samtidig var 
han på samme tid kasserer i N.R.F., og 
for ikke å snakke om alle år både som 
kasserer og ansvarlig for utstillinger i 
Ø.R.F.. Med sitt lune vesen med alltid et 
smil på lur, vil vi alltid minnes Roger som 
den gode kamerat og menneske han 
var.

For Østfold Rasedueforening 
Bjørn Carlo Andersen.  

Roger Eidet til minne.
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Jeg havde den glæde og være blevet 
inviteret til at dømme mæfikker på den 
Norske Nationaludstilling i Stavanger. 
Udstillingen blev afholdt på Quality 
Airport Hotel i Sola den 22.-24. januar 
2016. Fantastiske udstillingslokaler med 
bløde tæpper på gulvet, helt igennem 
nogle pragtfulde facitter, blandt dejlige 
duevenner
Nu til duerne.
Der var udstillet 10 Antwerpen smerler, 
kvaliteten her var noget skuffende, alt 
for flade og korte i hovedform. En enkelt 
havde nogenlunde hovedprofil og pænt 
ansat næb 95 point til denne. Flere stod 
med meget dårlig fjerkvalitet ( fjermide 
angreb), blandt øvrige ønsker var bedre 
hovedform, mere hovedlængde og mere 
brystbredde.
8 Gm Tyske, her en meget god rød 1,0 
med fin kappe, rosetter og hovedform. 
Lidt kortere i figur ville pynte. Ønsker på 
øvrige var bedre rosetter, mere højde på 
kappe, bedre hovedform( mere pande) 
samt korter i figur.
Den store oplevelse var de 23 Afrika-
nere, her flere af virkelig høj klasse, ja 
Europæisk topklasse.
Hans Petter Nernes hvide var helt i top, 
97 point til både 1,0 og 0,1. Hannen 
havde et fantastisk stort rund hoved, jeg 
har ikke før set en hvid med så meget 
fyld over øjet, dejlig næb indbygning 
og kort i figur. Hunnen havde ligeledes 
et stort rund hoved, samt en perfekt 
næbindbygning, og fin kort figur. Flere 
kom lige efter, ønsker var kortere i figur 
samt bedre næbdrej, men meget stærk 

samling hvide. De øvrige farveslag var 
også af fin kvalitet en ung rød 1,0 havde 
fin figur , dejlig rund hoved, som dog 
ønskes større , bedre pudset næb ville 
pynte 94 til denne, opdrætter Bødtker/
Larsen. Blandt de brogede stod en ung 
0,1 fra Bødtker/Larsen, med en dejlig 
kort figur, dejlig rundt hoved og prima 
næbindbygning, bedre næblukning var 
et ønske samt bedre vingebæring var 
ønskelig, jeg gav den 95 point. ( burde 
havde haft 96 point), en 0,1 jeg godt 
kunne bruge på mit slag. Blandt ønsker 
på øvrige var mere fyld over øjet, bedre 
næbindbygning, stærkere i næb, flere 
manglede horn, bedre pudsning af næb. 
Enkelt havde korsnæb, pas på dette kan 
være meget arvelig.
 Alt i alt en samling Afrikanere i kan være 
stolte af i Norge.
4 Blondinetter bedst en ung han som 
fik 94 point. Mere pandefylde og bedre 
næbindbygning ( mere drej) var ønske-
ligt. Øvrige var meget unge derfor ikke 
færdig udviklet, derfor lave point.
Til slut 4 stk Gm. Orientalere, her kunne 
man se Rainer Dammers også har 
leveret fine avlsdyr til Norge. En ung 1,0 
rødlaceret vandt med 96 point, fin ifigur, 
tegning og hovedform. En sortlaceret 
0,1 fik ligeledes 96 point her var ønsket 
korter i haleparti.

Poul Erik Helweg

Mæfikker på den Norske National-
udstilling 2016.
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Jeg vil gratulere igjen med vel gjennom-
ført landsutstilling på Sola. Jeg vil takke 
for tilliten atter en gang som dommer i 
norsk petent.
Jeg starter med 12 hvite. Var den beste 
var en ung han bur nr. 88 på 96 poeng 
hvor manglet lit i bryst bred. Ellers man-
glet det reisning og kroner som vi ønsker 
den og (nebbvinkel) og lang og smale 
4 Sort. Jeg ga bur nr 103 en hun 96 po-
eng. Den kunne vært bedre sort. Bur nr 
102 som ikke 95 poeng var meget god 
i farge, men lit lang og med markert neb-
bevinkel. Jeg håper noen tar tak i den. 
Sorte varianter for der er det få ustilte og 
i kvalitet i forhold til tidligere. 
Så er det røde var det 21 stykk og der 
er kvaliteten meget god med 1 på 97 
og 3 på 96. Duen i bur nr 114 på 97 
poeng meget tiltalene på det meste som 
vi ønsker og de beste er nå veldig god 
i farge. Jeg vil gratulere Cate Iris Carlo 
Hansen med stor fremgang i varianten 
som oppnådde 1 på 97, 3 på 96 og 3 
på 95 poeng. Ellers skorter det noe på 
stiling, noen er lange, farge, krone og 
hode og (nebbevinkel).    
Det var utstilt 1 blå og 5 blå vinget, men 
det riktig under blå med sorte bånd. Den 
beste bur nr 125 på 96 poeng kraftig 
ung han som var lit lang. Sturle Assersen 
stilte noen lovende haner som spesielt 
slet med dårlige krone som var for lås og 
dårlige rosetter. Hunene var for spisse 
i hode og for lange men bedre krone. 
Men lovende fram skritt og mulig heler 
videre. 

3 Rødbåndet. Som det har vært flere av 
får det mangler lit krone og er lange i fig-
uren. Og lit maske i skjoldfargen i forhold 
til de vi har sett best får..  

2 gullasert. Der er det vanskelig når det 
gjelder fingerfjær og for mange hvite 
slagfjør og komme videre i den lyse 
varianten som da får 92 poeng. Jeg tror 
det riktige videre er å bruke røde som er 
7-7 eller mindre i hvite slagfjær og som 
er i orden med fingefjær. Å du får med 
på kjøpet god krone og riktig type. 

Jeg avsluttet med en sjeldenhet 2 gule. 
Var hanen bur nr 131 som fikk 96 poeng 
var veldig god, men vær klar over at gult 
er lys variant, men hunen i bur nr 132 
var god på det han var veldig akkurat 
med 10-10 i hvite slagfjær. Hunen hadde 
7-7 så de passer veldig god sammen. 
Hun kunne vært bedre gul men der er 
de potensiale videre. 

Generelt er krysse i orden på alle nå  
Så lykke til med avlene 2016 

Hilsen Ole Gunnar Torp

Domerkritik lands-utstillingen Sola 2016
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Bernt Rekustad 
Eriksen i Florida.
Jeg fikk en meget hyggelig telefon fra 
Florida for noen dager siden, stemmen 
tok jeg ikke med det samme, men 
det var Bernt Rekustad som han het i 
Norge. Det ble en ganske lang samtale 
om ”gamle dager”, da vi var gode due 
kamerater, og Bernt hadde mange 
spørsmål han ønsket svar på.                      
Han var medlem i Ø.R.F. fra han 
var gutt, inntil han reiste til U.S.A. 
og bosatte seg der og giftet seg 19 
år gammel. Bernt er for øvrig bror 
av tidligere vektløfter, og deltager i 
O. L. for Norge, Eyvind Rekustad.                                                                         
Duer startet Bernt opp med i tidlig 

skolealder, og hadde i alle år Nurnberg 
Svaler i flere farger som han stilte ut 
helt til han reiste til U.S.A., også Norsk 
Tomler hadde han hjemme i Borggata 
i Fredrikstad. Han var også den første 
som, om jeg ikke husker feil, som stilte 
ut rødbåndet Nurnberg Svaler som ikke 
var godkjent som fargevariant tidlig på 
1960 - tallet. Han hadde også med seg 
til U.S.A. katalogen fra Landsutstillin-
gen 1961 i Sarpsborg hvor han stilte 
ut duer. Han var hjemme og besøkte 
oss i forbindelse med en lokalutstill-
ing i Fredrikstad i 1966, og hadde der 
med seg sin forlovde som han skulle 
gifte seg med når de kom tilbake til sitt 
nye hjemland. Allerede da hadde Bernt 
skaffet seg duer, og selvfølgelig var det 
Nurnberg Svaler, som han i alle år har 

Her er det Bernt til venstre med sønn i midten og så sønnesønn er til høyre.
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hatt i både blått med og uten bånd, 
samt røde og sorte, og nå også Thy-
ringer Svaler i flere farger ved siden av 
oppdrett av Engelske Undulater som det 
går fram av visse bilder jeg har mottatt.                                                                                                                         
Helt fra han flyttet over, har han også 
drevet oppdrett av hester, og han og 
kona kjøpte en egen ranch ganske tidlig, 
som jeg også tidligere har sett bilder i 
fra. Han håpet å få tatt en tur hjem til 
Norge om ikke så lenge, har ikke vært 
her siden 1983 fortalte han. Så da håper 
jeg og noen andre som kjente han fra 
den tiden at det skjer. Jeg skulle hilse til 
alle ”Duevenner” som eventuelt husker 
ham fra gutte dagene hjemme i Norge.

Tekst: Bjørn Carlo Andersen.

En utsøkt praktisk og flott innredning

Frittflygende Nurnberg svaler
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Medlemsmøte hos Roger Birkeland
i Blomsterdalen

BPDF holder møtene sine hjemme 
hos medlemmene. 26 april hadde vi 
medlemsmøte hos Roger i Blomster-
dalen. Familien Birkeland bor ikke langt 
fra innflygingen til Flesland flyplass, men 
støy fra flyene var lite sjenerende. 
Naturlig nok ble høstutstillingen hoved-
tema også på dette møtet og med Rolf 
Henning som møteleder er det vanskelig 

å bli avledet fra temaet. Johnny Larsen 
kunne ikke være med på møtet, men vi 
føler oss trygge på at han ordner opp 
med det meste av det praktiske. Det ser 
ut til at vi er godt i gang med det meste 
og med god hjelp av våre duevenner i 
bl.a. Haugesund, skal dette gå på skin-
ner. 
Roger har Petenter og Gammel Orien-
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Bløtekake med dekor av Roger sin datter Lotte

talsk Mefikk på slaget. Det nye lyse og  
praktiske slaget ligger, som vi ser, like 
ved hovedinngangen til boligen. I tillegg 
til duene driver han også med rasekatter 
og med hester. 
Det er trivelig når duemøtene blir sam-
menkomster som dette, men selv om 
det manes til moderasjon er det (som vi 
ser) vanskelig å passe måten, så vi er i 
overkant bortskjemte med god mat og 
drikke...
Neste møte skal holdes hos Tor Opdahl 
på Kloppedal, like ved Nesttun, og der 
skal vi også presentere et nytt anlegg for 
duene.
En kort tekst med bilder fra duebesøk 
og møter mottas med takk.

Tekst red. Bilder Steinar Sætre
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SETT & HØRT

“Duemannen med 
støv på hjernen” var 
overskriften i dobbelt-
sidig oppslag i BA 
(Bergens Arbeider-
blad) 7. februar i år.

Alf Knutsen hadde 
omvisning for avisens 
utsendte hos duene 
og på museet, så 
det mangler, i all 
beskjedenhet, ikke 
på spalteplass når 
det gjelder duehold i 
Bergen...

Tekst: Red. 
Foto: Steinar Sætre

Nå er også den 
ensfargede varianten 
av Gml. Orientalsk 
Mefikk, Blondinetten,
godkjent. 

Her et sortlasert
eksemplar. (uten 
speil i halen)

Bare den gullaserte, 
som vises på neste 
side, har oppnådd 
godkjenning til nå og
mye arbeid gjenstår 

 



27Duevennen 2 - 2016

Her ser du forsiden 
på medlemsbladet 
til spesialklubben for 
gammelorientalske 
mefikker i Tyskland.

Sonderverein der 
Züchter 
Altorientalischer 
Mövchen von 2012

44 sider med mange 
gode bilder...

Her omtales avls-
arbeidet med de 
“nye “ variantene. 
De vil etter hvert 
matche  den tradisjo-
nelle (foredlede) når 
det gjelder både 
godkjennte farger/
varianter...

Som med de større
(den tradisjonelle), og 
kortnebbede orien-
talerne er det også 
her varianter som er 
både med og uten 
speil i halen.

Bildene har red. 
hentet fra AOM-
JOURNAL

Tekst: Red.
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Høstutstillingen Bergen 2016
Bergen Praktdueforening ønsker velkommen til høstutstilling 2016 

i Bergen 11.-13. november. 

Utstillingen vil bli holdt på Scandic Bergen Airport Hotell (Kokstadflaten 2).  
Kameratskapsaften på lørdag vil foregå på samme hotell.  

Hotellet ligger 2,5 km fra flyplassen og 15 km fra Bergen Sentrum, det er gode 
buss- og bybaneforbindelser i nærheten av hotellet.

Påmelding av duer sendes senest innen 9. oktober til 
utstilling@raseduen.no.  Påmeldingsskjema finnes på www.raseduen.no.  

Påmeldingsavgift kr 75,- pr. due skal innbetales til bankkonto 1201.61.03584 
v/ Arne Melheim – BPDF innen 15.oktober 2016. 

Duene skal leveres i utstillingslokalet senest fredag 
11. november kl. 19.00. 

Den enkelte forening skal stå ansvarlig for innsetting av 
medlemmenes duer.

Helseattest, vaksinasjonsskjema og egenerklæring skal følge med duene. 
Forøvrig i henhold til NRF utstillingsreglement. 

Utstillingen er åpen: Lørdag kl. 1500 – 1900. Søndag kl. 1000 – 1300. 

Hotellet tilbyr enkeltrom inkl/frokost til kr 690,- og dobbeltrom inkl/ frokost til kr 890,- 
Videre tilbys det lunch til kr 235,- og 3-retter middag kr 365,- som dekkes av den 
enkelte.  Kameratskapsaften som holdes på lørdag vil som vanlig bli et festlig lag 

med premiering og god stemning, på kameratskapsaftenen serveres det en 3 retters 
festmiddag til kr 490,-.  Bestilling av rom og kameratskapsaften gjøres direkte til ut-
stillingformann  Johnny Larsen, e-mail johny.mannen@gmail.com eller tlf: 46544678. 
Ved bestillinger etter 9.oktober kan vi ikke garantere hverken pris eller tilgjengelighet 

på hotellrom.

For nærmere opplysninger kan Johnny Larsen kontaktes. 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en fin helg i Bergen.

Med vennlig hilsen
Bergen Praktdueforening

Johnny Larsen Utstillingsformann
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Dommerliste Høstutstillingen 
Norsk Tomler...........................   Johny Larsen
Bergens Tomler .....................   Jan Oksnes
Norsk Petent ..........................   Sigbjørn Johannessen
Mefikk ....................................   Simon Christensen

Utenlandske Tomlere
* Dansk Tomler......................     Anders Christiansen
* Øvrige Utenlandske Tomlere.  B C Andersen 

Fargeduer
* Svabere................................   B C Andersen 

Strukturduer
* Kapuziner.............................   Anders Christiansen
* Indisk Høystjer       “             “
* Kinesere        “             “
* Øvrige Strukturduer                   “             “

Formduer
* Skjønnhetsbrevduer  ............  Jan Oksnes
* Øvrige Formduer                “        “

Kropperter / Pustere...............   Simon Christensen  
     “             “
Hønseduer
* Modena................................   Terje Eljervik
* Tyske modenesere...............   Ronald Drotningsvik/
              Jan Oksnes 
Trommeduer
* Bucharer...............................   B C Andersen
* Øvrige Trommeduer               “          “

Vorteduer.................................  B C Andersen
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Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæle-

dyr og akvariefisk...

Midtun Zoo Åsane AS 
55 19 33 78 - Litleåsvegen 49 - 5132 Nyborg 

Midtun Zoo Senter AS 
55 91 30 70 - Midtunheia 20 - 5224 Nesttun 

www.midtunzoo.no

Totalt 4000 m2 med zooprodukter

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Som medlem av lokal forening for praktduer eller 
fjærfe, kan du benytte deg av rabattavtale.

Vi tar også vare på alle mindre kjæledyr (burdyr), 
ikke hund og katt, når du er bortreist/på ferie... 
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Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...

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

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

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

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


