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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
Stordalsvn.19,
5521 Haugesund
Tlf. mob: 980 45 794 
E-post: jan.oksnes@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 Lars Erik Bentzen
Gamle Heastnesvei 21, 4372 Egersund
Tlf. mobil: 922 02 815
E-post: larsbent@hotmail.no

Østfold Rasedueforening
Formann Ole Gunnar Torp
Haldenveien 310, 1890 Rakkestad
Mobil. 934 01 061 
E-post: ole.torp1962@gmail.com

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

NRF lokalforeninger
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Norsk Rasedueforbund

Formann: 
 Hans Petter Nernes
 Skrevegen 398
 5541 Kolnes
 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: 
 Jan Oksnes
 Stordalsvn.19,
 5521 Haugesund,
 Tlf. mob: 980 45 794 
 E-post: jan.oksnes@gmail.com

www.raseduen.no

Leder DV 2 - 2017 

Våren er allerede godt over til sommer 
og jeg regner med det er god avl i 
gang rundt om hos alle oppdretterne.

2017 startet noe uvanlig og kronglete for oss som 
driver innen fuglehobbyen med fugleinfluensaen. 
Heldigvis kom sykdommen ikke til Norge men vi 
ble allikevel underlagt de strengeste restriksjoner 
med fullstendig portforbud og avslag på å avholde 
vår årlige Landsutstilling. Det er godt våre myndig-
heter er påpasselig og følger slike situasjoner men 
allikevel bemerkelsesverdig at andre land som har 
fått påvist fugleinfluensa utbrudd har opprettet 
sikkerhetssoner og i flere tilfeller latt utstillinger bli 
gjennomført. Det er dokumentert at duer i praksis 
hverken er bærere av, eller kan smitte andre arter 
med fugleinfluensa, noe som er hensyntatt i andre 
land. Portforbudet ble opphevet 1. juni og la oss 
håpe vi ikke får en lignende situasjon senere i år 
når fugletrekket tar til.

Nå skal vi glede oss med raseduene våre og 
passe godt på årets avkom. Det er sommeren 
med lys og varme som ungene behøver for å 
vokse fint til og gå gjennom sin første fjærfelling 
for å være klar til utstillingene som kommer utover 
høsten og vinteren.

På foreningsfronten virker det som det går sin 
vante gang og for SJRF og HRF som skal stå for 
henholdsvis Landsutstillingen og Høstutstillingen 
så jobbes det med å få komplette dommerlister. 
Det er svært viktig at vi her gjør en grundig jobb 
og skal utenlandske dommere inviteres, så må det 
forlanges at dette er spesialister på de raser som 
skal bedømmes. Vi kan ikke bruke de få utstill-
ingene vi har til utenlands dommertrening, i så fall 
skal vi trekke på egne kandidater så langt dette er 
mulig. Spesialklubbenes interesse og ønsker skal 
vektlegges.

God sommer!

Mvh Hans Petter Nernes
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Bidragsytere til denne utgaven
Alf B. Knutsen, Jan Oksnes, Bjørn Carlo Andersen, Per G. Nielsen, 

Terje Ree, Ole Kjell Løvås, Hans P. Nernes, Rolf Hansen, Jan Oksnes, 
Johan Ebeltoft, Paul-G. Scholz

Tekster og bilder til Duevennen

l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster, 
men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.

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

og skal ikke endres. 

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

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

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

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

Paul-G.Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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NORSK RASEDUE-
FORBUND
MØTEREFERAT
Styremøte Aksnes 25.02.2017

Deltakere
Hans Petter Nernes
Svein Harald Vikse
Gunnar Brandal
Ole Kjell Løvås
Jan Oksnes, DR representant

Agenda
1. Høstutstillingen 2017
2. Landsutstillingen – 2018
3. Sertifikatutstilling Norske 
raser 2017

1. Høstutstillingen 2017
Innkommet søknad fra 
Rase og Flyvedueforeningen 
NOR og Haugesund Rasedue-
forening

Søknadene:

Rase og flyvedueforeningen 
NOR
Det søkes om å få tildelt Høst-
utstilling 2017 som: 
Citaslow Høstutstilling 2017, 
Sokndal 1 - 3. 12..2017.
Arrangement som tidligere.
Vi ber om at der i NRF budsjett 

2017 avsettes kr 7000,00
til Høstutstilling og at beløpet til-
deles ovennevnte arrangement.

Med vennlig hilsen NOR
Johan Ebeltoft

Haugesund Rasedueforening
Hrf v/styret søker om HU 24-26 
nov 2017. på Henderson hotell  
v/  flyplassvn. på Karmøy. 
Vi har tidligere hatt HU på 
samme hotell med godt resultat. 
Vi kjører til døra og parker bilen 
til søndag! Dvs. Ingen kjøring fra 
rommet til hallen! Alt foregår
på hotellet! Bespisningen er 
selvsagt på samme plass! 
Det er bra plass til 450 duer.
Tilslutt. Det begynner å bli en 
stund siden HRF har hatt en 
utstilling. 

For styret Jan Oksnes

Stemning fra alle foreningene er 
bedt om og resultatet er fordelt 
med Haugesundsalternativet 
som foretrukket samt ligger 
Haugesund også nærmest 
for tur. Haugesund Rasedue-
forening tildeles høstutstillingen 
24.-25. november 2017 og vi ser 
frem til et godt samarbeid og 
ønsker gode utstillingsforbere-
delser.
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2. Landsutstillingen – 2018
Innkommet søknad fra SJRF 
– LU ønskes avholdt 12.-14. 
januar 2018

Søknad:
SJRF søker med dette om å ar-
rangere Landsutstillingen 2018
Utstillingen blir arrangsjert på 
Sola, i hotellet til Geir Rune, et-
ter opplegg fra tidligere Lands-
utstillinger.
Foreløpig dato er helga etter den 
danske Nationalen.
Håper på et godt samarbeid.
for SJRF

Ole Kjell Løvås -  sekretær.

Stavanger og Jæren Rasedue-
forening tildeles Landsutstillin-
gen 12.-14. januar 2018, vi ser 
frem til et godt samarbeid og 
ønsker en god utstillingsforbere-
delse.

3. Sertifikatutstilling Norske 
raser 2017

Det søkes om sertifikatutstilling 
fra SJRF.

Søknad:
Stavanger og Jæren rasedue-
forening

Det søkes herved om å avholde 
sertifikat-utstilling for de Norske 
raser, Norsk Tomler, Bergens 
Tomler og Norsk Petent.
Utstillingen avholdes av 
Stavanger og Jæren Rasedue-
forening den 07.10.17 i Eger-
sund.

For SJRF
Rolf Hansen

Et positivt tiltak som kan støttes, 
men det behøves mer detaljert 
beskrivelse rundt opplegget. 
Dersom det er lagt opp til en 
dags utstilling så kan det være 
en utfordring ift å få utstillere og 
duer på plass og bedømming 
samme dag. Det er behov for 
at SJRF samkjører og avklarer 
arrangementet med spesialklub-
bene. Dommerbruk må sam-
kjøres med Dommerringen og 
ses i sammenheng med bruk av 
dommere på høstutstillingen og 
landsutstillingen. 
Datoen kan kollidere med NT 
treffet som er fastlagt til første 
helgen i oktober...

Hans Petter Nernes
(fung.sekr)
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Årsmelding for 
Stavanger og Jæren 
Rasedueforening 
2016
Styret har bestått av: 
Formann:  Lars Erik Bentzen,  
Kasserer:  Erling Friestad,                
Sekretær: Ole Kjell Løvås,  
Styremedlem: Gunnar Hafsø. 
De har hatt 2 styremøter i 2016.

Dette har vært et meget 
godt år for Rasedueforeningen. 
Medlemstallet ved inngangen 
til 2016 var 33 stk fordelt på 27 
seniorer og 6 juniorer. Ved ut-
gangen av året var medlemstal-
let steget til 41 stk fordelt på 33 
seniorer og 8 juniorer. Dette er 
resultat til en forening som driver 
aktiv rekruttering og god opp-
følging av medlemmer.

SJRF har deltatt på stand på 
Høstmarken i Egersund, her var 
det ca 20 duer i utstillingsbur 
og ca 10 duer i ett transporta-
belt dueslag. Rasene som ble 
vist var Norsk Tomler, Bergens 
Tumelt, Norsk Petent, Limrick 
Tomler, Dansk Tomler, Tysk 
Nonne, Markiske Skader, Stær-
duer, Afrikanere, Bernburger 
Trommer, Nebbdusk Trommer, 
Tysk Dobbeltkappede Tromme-
duer, Tyske Skjønnhetsbrevduer, 

Pommers Kroppert, Norwich 
Kroppert, Fransk Sottobanca og 
Engelsk Modena. Standen var 
godt besøkt og sentralt plassert 
midt på torget.

SJRF har også avholdt lokal-
utstilling, med dommerkurs. Det 
møtte 241 duer i Løa på Hafsøy. 
Dette var en vellykket utstilling 
som ønskes som en årlig aktivi-
tet, med mulig sertifikatutstilling 
i Norske Raser. Dommerkurset 
ble holdt av Jan Oksnes. Han 
var også dommer på utstillingen 
godt hjulpet av Sturle Assersen 
og undertegnede. Sturle dømte 
105 duer i alt. Nina og Mona 
Eirin var flittige skrivere. Alt på 
utstillingen ble utført på dug-
nad. Takk til dere alle. Ellers kan 
nevnes at Lars Erik fikk best in 
show.

Foreningen har hatt 9 
medlemsmøter. Møtene har 
blitt holdt på Øksnevad og i 
Egersund annenhver gang. 
Saker som har gått igjen på 
møtene er: Evaluering av Lands-
utstilling 2016 planlegging av 
deltagelse på marken, og lokal-
utstilling. Saker til represen-
tantskapsmøtet 2017 (ligger nå 
på is). Anskaffelse av konteiner 
til utstillingsmateriell, for å 
forenkle lasting og transport. 
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Konteineren er også malt på 
dugnad. Foreningen har også, 
ved hjelp av Jan Helge, skaffet T 
skjorter, gensere og jakker med 
SJRF`s logo. I tilleg til dette har 
det vært servert, både god og 
mye mat og drikke på møtene. 
Jan Helge og Erling har sørget 
for serveringen. Midt på som-
meren syntes Lars Erik det ble 
for lenge siden duevennene var 
samlet. Så han ordnet grillfest 
med skalldyr og dueprat. Dette 
var gøy, med” dualigt møje ” mat 
og drikke.

For styret
Ole Kjell Løvås – sekretær.

Fugleinfluensa-
epedemien 

Området for «portforbudet» 
for fjørfe utvides
Publisert 31.03.2017  Sist endret 
31.03.2017.  
Trekkfuglene fra områder i Euro-
pa med utbrudd av høypatogen 
fugleinfluensa er i disse dager 
på vei til Norge. Mattilsynet har 
derfor utvidet virkeområdet for 
«portforbudforskriften» for fjørfe 
til å omfatte Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal, Hordaland, 

Sør-Trøndelag og Nord Trøn-
delag.

Virkeområdet utvides
«Portforbudforskriften» har til 
hensikt å beskytte fjørfe og fug-
ler i fangenskap mot høypato-
gen fugleinfluensa. Den innfører 
derfor en rekke tiltak for å hindre 
direkte eller indirekte kontakt 
mellom ville og tamme fugler i et 
definert høyrisikoområde.

Etter endringen inkluderer dette 
området Oslo, Akershus, Hed-
mark, Oppland, Vestfold, Øst-
fold, Buskerud, Telemark, Aust-
Agder, Vest-Agder, Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal, Sør-Trøn-
delag og Nord-Trøndelag.

Tiltak for å beskytte fjørfe og 
tamme fugler
I høyrisikoområdet skal fjørfe 
eller andre fugler i fangenskap 
enten holdes innendørs eller 
utendørs i innhegnet område 
med tett tak. Det stilles krav til at 
drikkevann til dyrene skal være 
behandlet og at fôret ikke skal 
komme i kontakt med villfugl. 
Videre er det forbud mot dyre-
ansamlinger og registrerings-
plikt for fjørfehold. I særskilte 
tilfeller kan det søkes Mattilsynet 
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om dispensasjon fra bestem-
melsene. Typen av fugleinfluen-
sa som herjer i Sentral-Europa 
er ikke farlig for mennesker, men 
den er dødelig for både ville og 
tamme fugler.

Prøver av død villfugl
Nord-Trøndelag, Rogaland, 
Østlandet og Oslofjord-området 
er mest sannsynlig landings-
plass for trekkfuglene. Andefug-
ler (ender, gjess og svaner), 
måkefugler, vadere, rovfugler og 
åtselsfugler (ravn og kråker) er 
mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønsker å ta prøver av 
død villfugl uten synlige skader 
av disse artene i det beskrevne 
området. Du kan hjelpe til med 
dette ved å ringe Mattilsynet på 
tlf. 22 40 00 00 og be om ditt 
lokale Mattilsynkontor når du 
finner slike fugler. En medar-
beider vil da ta prøver av fuglen 
slik at eventuell smitte med fug-
leinfluensa kan oppdages.

Les mer om at innsamling og 
undersøkelser av døde villfugler 
er intensivert på Veterinærinsti-
tuttets nettsider.

Se også
Fugleinfluensa: «Portforbud» for 
fjørfe.
«Portforbudforskriften» for fjørfe 
er revidert.
Forebygging og bekjempelse av 
fugleinfluensa.
Veterinærinstituttet: 
Fakta om fugleinfluensa (aviær 
influensa)

Kontaktinformasjon
Fredrik W. Andersen, 
veterinær/seniorrådgiver, seksjon 
dyrehelse, 
hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Årsmøte i Ø.R.F. 
20 mars 2017.
Som vanlig ble Ø.R.F. sitt 
Årsmøte avholdt i Rikter Svend-
sens Kantine på Evje, Rolvsøy.                                                                                                                                     
Det var 15 av foreningens 
medlemmer som var møtt fram 
når Ole Gunnar kunne øn-
ske alle velkommen kl. 19.00.                                                                            
Etter et forholdsvis kort 
medlemsmøte, gikk vi over til 
Årsmøtesakene etter en kort 
kaffepause med utlodning
mens det ble demonstrert og 
fordelt blant medlemmene 
en del av Gunnar Borge sine 
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Hvite Norske Tomlere. Dette 
grunnet Gunnar sin sviktende 
helse, men duer skal han fort-
satt ha så lenge som mulig.                                                                                                                                          
Årsmøtesakene ble åpnet 
med årsrapport fra 2016.                                                                   
Den kunne referere til god ak-
tivitet som slagvandring hos 
medlemmene, mønstring av 
årets avl, medlemmers besøk 
på dansk Nationale, og 3 av 
våre dommere som hadde vært 
i aktivitet siste, nemlig Sigbjørn 
Johannessen, Ole Gunnar Torp 
og Bjørn Carlo Andersen. Men 
antall utstillere på utstillingene, 
kunne og burde vært langt høy-
ere da det er flere raser som ikke 
i det hele tatt blir stilt ut dess-
verre, og det er mange gode 
duer blant de som ikke stiller ut.                                                                                   
Antall medlemmer hadde 
siste i 2016 vært 18, men 
var ved årsskiftet på 21                                                                                     
Den økonomiske siden er fort-
satt god, mye takket være 
overskudd på salg av fòr og 
rekvisita importert fra Danmark. 
Men noe som bekymret flere 
var den stadig økende kontin-
gent til N.R.F., og her håpet de 
fleste på en lemping på denne, 
i det de viste til N.R.F. sin gode 
bankbeholdning. For som det 
ble nevnt fra flere hold, øker vi 

medlemskontingenten mer nå, 
risikerer vi å miste medlem-
mer, ikke minst de såkalte pas-
sive som ikke lenger har duer. 
Og her fikk vi noe å tenke på.                                                                                                        
Valgkomiteens leder Willy Han-
sen hadde gjort en meget god 
forhåndsjobb, slik at alle valg 
gikk uten problemer, og styret 
ser således ut i det kommende 
år: Formann: Ole Gunnar Torp.                                                                                        
Viseformann: 
Bjørn Carlo Andersen.                                                                               
Kasserer. Sigbjørn Johannessen.                                                                                          
Sekretær: 
Cate Iris Carlo Hansen.                                                                                
Styremedlem: Harry W. Nielsen. 
Etter drøye 2 timers møte, kunne 
Ole Gunnar takke for gjenvalg, 
de som igjen fortsetter i styret, 
valgkomiteen for en god jobb, 
at alle ville få en god avlssesong 
i 2016, og derved heve nok et 
meget positivt møte.

For Ø.R.F. Bjørn Carlo Andersen.

Ny oppdatert Dommerliste.
For de som er interessert, kan 
den nylig oppdaterte dommer-
liste lese på N.R.F. sin webbside 
under: Om oss.

For Dommeringen 
Bjørn Carlo Andersen.
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Det er tydelig at mitt forrige 
innlegg i bladet fattet interesse 
hos noen. Og jeg fikk straks 
forespørsel om hva med sam-
mensetting av sort-rødt og gult.                                                                  
Igjen tok jeg kontakt med 
min gode venn Jørgen Prim-
dal, og jeg skal forsøke å 
gjengi noe av han svar, dess-
uten litt om egne erfaringer.                                                                                                        
Jørgen skriver: Med hensyn til 
å sette sammen fargene sort og 
rødt, er det lett å forsterke sort, 
da man her kan bruke alle øvri-
ge farger, for å få fram gode dyr 
allerede i første forsøk. Men til 
gjengjeld er det vanskeligere å 
finne noe å forsterke rødt med, 
da det her er lett å ødelegge 
fargen med det samme, og jeg 
har aldri opplevd at det kommer 
noe godt ut i første, andre eller 
tredje ledd. (man kan bruke gult- 
som jo er en fortynnet rødt, men 
gult finnes sjeldent i en kvalitet, 
som er bedre enn de røde).                                                                              
Jeg har hørt at man kan bruke 
helt hvite for å krysse inn, men 
så blir de ustabile i tegningen 
hos de tegnede i flere generas-
joner framover. Har selv noen 
gule (Gammel Tysk Mefikk), 
og  her faller det det flere un-

ger som er nesten hvite, så 
her har det helt sikkert vært 
krysset inn helt hvite duer.                                                                                                                                            
    Kan for øvrig tilføye at sort 
kan brukes til å forbedre gult.                                                                                                  
Når man setter sort på rødt og 
gult, er de som har kun farget 
vingeskjold heldige, for det 
største problemet når man krys-
ser andre farger inn på rødt og 
gult, er bukfargen og under og 
i halen. Hos de røde (Gammel 
Tysk Mefikk) opplevde jeg at 
de røde ble matte og/eller blå i 
fargen når man satte sort inn på 
dem.

Mine egne erfaringer med å 
sette sort og rødt sammen, er 
i likhet med Primdal sine erfar-
inger, at dette ikke er så lett og 
oppnå gode resultater i de første 
generasjonene. Først i fjerde 
ledd ble fargen god, men da ble 
den også markant god om man 
hadde gjort riktig underveis. 
(Se Cate sine beste røde, de er 
nemlig laget på denne måte, 
men det trenges tålmodighet). 
Det skal også her nevnes, at 
fortsatt kommer det noen sorte 
unger under såkalte rene røde 
i hennes røde stamme, men de 
har ikke noen sort god farge, 

Fargesammensettinger av duer, del 2
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og er bør ikke brukes videre 
på sort etter min mening. Hun 
bruker dem heller ikke tilbake 
på sine røde, noe som muligens 
kunne vært gjort, men de blir 
heller borte underveis grun-
net å få de så rene som mulig.                                                                                                                                           
Under sammensetting av sort og 
rødt fra min egne gamle stamme 
Norsk Petent, kom det, som 
mange sikkert har rede på flere 
unger som ble såkalt jordbær-
farget, men aldri to som var helt 
like i tegningen noen gang, og 
dermed helt ubestemmelig hva 
dette angår. Dette igjen mener 
jeg selv kommer av at den første 
hu jeg begynte med, hadde 
denne farge. I type og alt an-
net var denne meget god. Den 
ble i flere år brukt på hanner av 
forskjellige farger, jeg kan da 
nevne sort, rødbåndet og også 
på en blå. Den var bare 2 år når 
jeg fikk den fra Arthur Johansen, 
(mangeårig oppdretter i rasen, 
og fikk navnet Arthurhuen), 
den la befruktede egg helt til 
den hadde passert 12 år, og 
således meget fruktbar. Unger 
under denne hu, hadde merke-
lig nok gode avkom i alle farger 
etter datidens krav (fra 1990).            
De røde hadde lenge en klart 
dårligere farge enn hva vi ser i 

dag, da de hadde en noe grålig 
farge i slagfjær, og klart dårligere 
farge på selve skjoldet. Satte jeg 
disse røde sammen med sort, 
kom selvsagt de foran nevnte 
jordbærfargede meget ofte. Og 
det som også skjedde helt til 
Cate tok over duene, var at alle 
jordbærfargede var hanner av 
meget god type, det var først 
når hun hadde overtatt dem og 
flyttet til Degernes at det kom 
fram huer. Disse huene igjen, 
hadde alltid en noe lysere farge-
tone enn hva hannene hadde 
hatt tidligere, mens disse igjen 
ikke var like gode som hannene 
hele tiden hadde vært i type.                               
Når vi så senere satte sam-
men rødt og sort for å forbe-
dre rødt, brukte vi ikke rødt av 
den gamle stammen som ikke 
hadde vært helt «rene», og det 
samme gjaldt de sorte. Altså 
kun duer som var såkalt «rene» 
i fargen. Og her har det aldri 
kommet noen jordbærfargede 
fram! Med andre ord tydet dette 
med jordbærfargede avkom, at 
disse måtte være kjønnsbundet 
på en eller annen måte grunnet 
den foran nevnte «Arthurhuen».                                    
Mens det å sette gult sam-
men med rødt eller sort, har 
jeg kun teorier å holde meg 
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til, da jeg ikke har sikre egne 
erfaringer å komme med.                                                                                                      
Men her sier visse andre erfa-
ringer at avkom under rødt og 
gult, lett kan få såkalte «hårfjær» 
på skjoldet, noe jeg selv erfarte 
da jeg på 1970 tallet hadde 
Sachsiske Skjoldduer, og brukte 
fra tid til annen å sette sam-
men gult og rødt, mest med 
hensyn til å forbedre de gule i 
fargen. Men unger med «hår-
fjær», kom i begge variantene 
under denne sammensetting. 
Dette har jeg rede på skjedde 

også med sammensetting av 
de samme fargene i Sachsiske 
Munkeduer. Og muligens det 
samme skjer i flere andre raser.                                                                                                                                          
Dette var litt til om sammenset-
ting av farger, og håper noen 
kan ta litt lærdom av dette.

Bjørn Carlo Andersen.

Ingen  besvarelser hadde 
kommet inn til tidsfristen som 
var 15. mai. Om det er lite inter-
essant, for vanskelige spørsmål 
(som ikke kan googles) eller 
det kan være at man rett og 
slett bare sitter i godstolen og 
funderer med seg selv over 
hva svarene kan være. Uansett 
så fortsetter neste runde med 
duenøtter så har vi hvertfall litt 
stoff til duevennen. 

Her er de riktige svarene på 
del 1;
1)   Ringstørrelse var merket  
      med bokstaven C                                     
2)   Ringstørrelsen var merket  
      med romertallet II
3)   Første året due måtte ha 97  
      p for å tildelse gullmedalje    
      var 2003
4)   Første Norgesmester junior  
      var Iren G. Møller og senior  
      Svein Harald Vikse

Her kommer duenøtter del 2 med 20 nye spørsmål. 
Første del var i duevennen nr. 1-2017.
Frist for innsendelse av riktige svar del 2 til Terje Ree, er den samme 
som for innsendelse av stoff til duevennen nr. 3.

Duenøtter del 2
Tekst og bilder: Terje Ree
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5)    Året var 1992
6)    Møller med Isduer og Vikse    
       med Sachisk vingedue.
7)    Månetegning
8)    Kalott
9)    Munketegning
10)  Hamburg Sticken
11)  Felegyhazer
12)  Strasser
13)  Alle hanner blir røde og alle  
       hunner blir gule.
14)  Alle hanner og hunner blir  
       røde. Hannene har anlegg  
       for gult.
15)  25% røde hanner, 25% gule  
       hanner, 25% røde hunner,  
       25% gule hunner.
16)  Personen på bilde heter  
       Wendell M. Levi  
17) To kjente titler er The Pigeon    
       og Encyclopedia of pigeon  
       breeds.
18)  Alfred Kirk
19)  Glenn Larsson
20)  Jakob Relovsky er en kjent  
       duemaler

Så over til de 20 nye 
spørsmålene. 
I spørsmål 24 – 26 er det ikke 
så lett å stadfeste fordelingen 
med få unger. men med f.eks. 
100 unger vil man se de klare 
linjene i fordeling farge, kjønn og 
prosenter.

21)   Hvem arrangerte skandia- 
        skue i 1990? 
22)   Hvilket år var det skandi-      
        navisk raseduekonkuranse i  
        Bergen? 
23)   Hva var anledningen (mark- 
        eringen) for utstillingen? 
24)   Hvilken farge blir det på  
        ungene etter grå stenket  
        hann og sort hunn, i %,    
        hanner og hunner ?
25)   Hvilken farge blir det på 
        ungene etter sort hann og  
        grå stenket hunn, i %, han 
        ner og hunner ? 
26)   Hvilken farge blir det på  
        ungene etter grå stenket  
        hann og grå stenket hunn, i    
        %, hanner og  hunner ?
27)   Hva kalles fjærene merket  
        b på bilde 1 ?
28)   Hva kalles fjærene merket  
        d på bilde 1 ?
29)   Hva kalles fjærene merket e  
        på bilde 1 ? 
30)   Nevn 2 Norske forfattere av  
        bøker om raseduer.
31)   Hva er tittelen på bøkene ?
32)   Hvilken rase handler det  
        følgende verset om ? 
        Verset er hentet fra due-  
        vennen en gang på 50 
        tallet og er undertegnet  
        D.L. Jeg har endret ordet  
        «trofast» til «stundom» på  
        4. linje.
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Hvem er det ? 
Hvem er det som tripper i lubne 
sokker og har ved øra, så fagre 
lokker? 
Og bærer «krona» på nakkeheld 
og pleier stundom sitt avkom 
selv? 
Og alltid har perlens glans i øyet 
og virker så velkledd og varm i 
tøyet? 
Og bærer atletens sluttede 
kropp med ukunstlet ynde, fra tå 
til topp? 
Er kjent og skattet i flvesporten 
og friluftsvenn av den riktige 
sorten og stedvant ynder av 
hjemlige kår ?
Jo, det er den ....... vår.

33)   Nevn en rase som skal ha    
        “vamme”.
34)   Hvor er disse på duen ?
35)   Nevn en rase som har 
        “flipper”.
36)   Hvor er disse på duen ?
37)   Hvilken rase er det på 
        bilde 2 ?
38)   Hvilken rase er det på 
        bilde 3 ?
39)   Hvilken rase er det på 
        bilde 4 ?
40)   Hva regnes som opprin-
        nelselandet til rasen på    
        bilde 4 ?
  

1

2

4

3
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Ringer:
Når det gjelder ringsamlin-
gen, som nok er en av de 
største i verden, har jeg nå 
valgt å montere ringene på løse 
oppslagstavler, slik at jeg lett
kan arrangere på og arbeide 
med dem ved et arbeidsbord. 
Ringene, opphengt på knap-
penåler med fargehode er mer-
ket år/land med dymotape slik 
at det blir oversiktlig og lett å se 
hva jeg har og mangler.

DUEMUSEET I BLOMSTERDALEN.
På oppfordring fra redaktøren har jeg skrevet noen ord om 
status for duemuseet. Dette gjør jeg gjerne, da jeg nå som pen-
sjonist har mer tid til museet, både når det gjelder katalogisering 
og fremskaffing av nye gjenstander.
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I utgangspunktet samler jeg 
en ring fra hvert år fra alle ver-
dens land, men de fleste land 
har ringer fra spesielle anled-
ninger og derbykonkurranser. Jo 
lenger bakover i tid jeg klarer å 
fremskaffe ringer, jo artigere blir 
det. Fra Tyskland for eksempel 
har jeg ringer nesten kontinuerlig 
tilbake til 1907, i tillegg til egne 
ringer da Tyskland var delt i øst 
og Vest-Tyskland i årene 1952 til 
1991. Når det gjelder rasedue-
ringer, samler jeg bare fra Dan-
mark, Sverige og Norge. Eldste 
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norske raseduering er fra 1932. 
Her mangler jeg sårt NRF 1952. 
Kan noen hjelpe?

Litteratur:
“Duevennen” er innbundet 

komplett, riktignok har jeg 
måttet leve med noen kopier fra 
de tidligste årganger. “Prakt-
duen” har jeg også fått bundet 
inn noen årganger, men her 
mangler jeg noen blader fra 
1952/53 Er meget takknemlig 
dersom noen kan hjelpe meg 
med de få numre jeg mangler.

“Norsk Tidsskrift for Brev-
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duesport” prøver jeg også å få 
komplett fra 1910 til d.d. Også 
her mangler jeg noen numre, 
dog har jeg fått bundet inn de 
fleste årganger. Likeledes har 
jeg danske “Raceduen” og dan-
ske brevdueblad “Brevduesport” 
med forgjenger tilbake til 1900. 
Her er nok å søke etter og mini-
mal hjelp å få, skulle startet mine 
søk tidligere.  

En nesten komplett samling 
av plaketter med danske 1.vin-
nere, 2.vinnere, ærespriser og 
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medaljer fra Danmark. Det dan-
ske medaljerepetoar synes jeg 
er meget flott og ettertraktet.

Utstillingskataloger fra Norge, 
Danmark og Sverige er nesten 
komplett fra oppstart i starten 
av 1900. Mange kjente, gamle, 
store duenavn finner man  her.

Videre har jeg samlet en 
mengde pins og tøyemblemer 
med duemotiv. I høst var jeg 
en tur i Spania. Oppe i en liten 
fjell-landsby kom jeg i snakk 
med en spansk kunstmaler. Han 
fikk se foto av mine kormonere,             
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og han tilbød seg å lage et 
maleri av slag og due. Resultatet 
ble et fantastisk maleri. (Bilde til 
høyre).

Samlingen innbefatter også 
de 6 fargevariantene av dan-
ske tumlere i kongelig dansk 
porselen. Jeg har også samlet 
flere duerelaterte figurer i Lladro-
porselen, Spanias svar på kon-
gelig dansk.

Takket være god hjelp fra 
gode venner i utlandet og mine 
venner i Bergens Praktdueforen-
ing, har samlingen nådd for 
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meg, helt uante dimensjoner. De 
4 disponible rom i huset vårt er 
fulle av både brev-og raseduere-
laterte ting, dog er jeg fremdeles 
ute etter “gap” i samlingen, så 
alt er fremdeles av interesse. 
Vi skylder våre etterkommere 
en dokumentasjon på hva vi 
duefolk åndet og levde for. Det 
finnes mange dueleksikon og 
duefagbøker, men lite litteratur 
som får frem miljøet og stemnin-
gen kun vi duefolk har opplevd 
gjennom et langt dueliv.

Tekst: Alf B. Knutsen
Foto: 
Per G. Nielsen og 
Maren Sofie Knutsen
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SETT & HØRT
Noen oppegående medlem-

mer i SJRF, fikk tilbud om å 
kjøpe en godt rustet konteiner. 
De så straks at denne kunne 
brukes til oppbevaring og trans-
port av utstillingsmatriell. Dette 
var til stor hjelp ved rigging. 
Fordi det ble mindre lasting og 
lossing, og enklere transport. 
Styret besluttet og gå til innkjøp 
av konteineren, og sette den i 

respektabel stand. Konteineren 
ble så flyttet til Havsøy. Deretter 
ble det anskaffet bøttevis med 
kvalitetsmaling.

På bildet kan vi se konteineren 
og dugnadsgjengen som er: fra 
venstre,  Arvid Bentzen, Sturle 
Assersen, Nina Solbjørg, Gun-
nar Hafsø og fotografen som var 
Lars Erik Bentzen. Ein dualige 
gjeng. Takk for innsatsen !
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I denne volieren er det plass nok for 
duer som tomler…

Her ser du Bakinere på slaget.

BPDF hadde medlemsmøte hjemme 
hos Arzumov Hmadjan ute på 
Manger i Radøy kommune. 
Der fikk da se Bakinere som viste 
sine kunster i den store volieren. 

Foto: Per G. Nielsen
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Nå også Gml. Orientalske 
Blondinetter og sortlaserte 
Satinetter…

I siste nummer av det tyske 
medlemsbladet, AOM-Journal 
2017 for Gml. orientalsk mefikk, 
får vi se flere fargevarianter av 
blondinetter og den etterspurte 
sortlaserte satinetten. 

På bildene øverst til høyre ser 
vi en blå Blondinett med 

hvite bånd

Under en brunlasert
Blondinett

og nederst en 
sortlasert Satinett

(Bruk av bilder fra AOM-Journal er 
godkjent av Rainer Dammers)

Bruk av bilder fra AOM-Journal er

godkjent av Rainer Dammers 
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Redaktøren ser fram til litt historikk fra foreningene: 
Stiftelsesdato og litt om den spede begynnelse…

Et tilbakeblikk og litt nostalgi kan være spennende, 
bl.a.for nye medlemmer. Ledsaget av sv.hvit-bilder 

med gamle kleiver/dueslag setter vi det hele litt i perspektiv.

Under ser vi redaktøren med sin første kleive/stolpeslag. 
Bildet er tatt en gang i midten av 50-årene.

Per G. Nielsen (BPDF) kom plutselig på at Bergens Praktdue-
forening ble stiftet 14.4.1927 og har dermed fylt 90 år. 

Videre mener han å huske at dette er landets eldste 
rase/praktdueforening. 

Da er det er betimelig med en setning eller to i Duevennen. 
Ikke mange ord nå, det kan vente til foreningen fyller 100…

Litt nostalgi…
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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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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


