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Forsiden: Beste NT på LU 2018
Oppdretter: Jan Heldal 

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 3. 2018 er 15. juli

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

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

Utenlandske abonnenter innbetaler til 
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX
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www.raseduen.no
Takk til Stavanger og Jæren 
Rasedueforening for en vellykket 
landsutstilling som ble arrangert 
på Quality Airport Hotell på Sola.
Det ble gjort en glimrende jobb, 
og som alltid så har vi lokaliteter 
ingen andre varter opp med. For 
vår egen del og våre utenland-

ske gjester så settes dette meget stor pris på.
 I år står Europautstilling i Herning i Danmark 

for tur. Den avholdes i tiden 9. – 11. november 
og forstår det er mange som vil ta turen dit.

Det er ønskelig at NRF medlemmer støtter 
opp om utstillingen spesielt med våre nasjo-
nalraser, dette gir oss en flott anledning til å 
fremvise både Norsk Tomler og Bergens Tomler 
for europeiske dueinteresserte. Norsk Petent 
er enda ikke godkjent i europastandarden som 
egen rase.

 Fra Norsk Rasefjærfeforbund er det kommet 
invitasjon til Norsk Rasedueforbund, Norges 
Brevdueforbund, Norske Tropefuglforeningers 
Landsforbunds og Norges Kaninavlsforbund 
om samarbeid mellom smådyrforbundene. Det 
foreslås at de fem forbundene kan samarbeide 
på områder som standplass på utstillinger – 
tidskriftutveksling – samarbeid statlige høringer 
– kontakt med Mattilsynet, m.m.

 Fra leder i Tropefuglforeningen opplyses det 
om en samarbeidsgruppe på Facebook som 
er opprettet - Norsk Dyreholder Allianse. Der 
utveksles erfaringer og dyrehold blir diskutert.  

 Samarbeid er en god ting og det er helt 
sikkert mange oppgaver vi som smådyrforbund 
treffer og kan dra nytte av hverandre, utveks-
ling av tidskrifter og demonstrasjonstands er 
noe som kan være nyttig og her tenker jeg vi 
kan lære av hverandre. I denne sammenheng 
kan jeg også nevne at SJRF i år var med stand 
med raseduer på LU for kaniner på Vigrestad i 
februar.
 
Avlen er så vidt i gang og jeg ønsker alle sammen 
lykke til med årets dueunger.

Hans Petter Nernes

Leder DV 2 - 2018 
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Bjørn Carlo Andersen, Jan Oksnes, Hans Petter Nernes, 
Ole Gunnar Torp, Bent Gasseholm, Jan Heldal, Rainer Dammers, 

Harald O. Skålevik, Alf B. Knutsen,  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.  Bildekodenummer må følge bildene 
og må ikke endres. Du bør ha 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
Tlf. 920 58 199 - E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.

Bidragsytere til denne utgaven
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Stavanger og Jæren Rasedueforening 
(SJRF) 

skal arrangere Landsutstillingen i 2019

SJRF initierte muligheten under Representant-
skapsmøtet i januar og bekrefter i dag 

foreningens beslutning

Utstillingen blir arrangert på Quality Airport hotell 
på Sola den 10. til 13. januar 2019 og utstillingsfor-

mann er Lars Erik Bentzen

NRF styret er tilfreds med at SJRF påtar seg 
arrangørjobben og ser frem til et godt samarbeid

mvh
for NRF styret

Hans Petter Nernes
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Kjære norske duevenner.
Jeg må nok en gang 
takke for innbydelsen til 
deres Landsutstilling og 
de tre fine dagene som 
fulgte med. 

Jeg følte meg meget velkommen. 
Det var for meg en stor ære å 
dømme deres nationalrase, den 
norske Tomleren. Jeg har fått 
anerkjent denne rase i Tyskland, 
men vi har få oppdrettere. Men jeg 
har gjennom diskusjoner med topp-
oppdrettere lært de små ting som 
er viktig for denne flotte rasen.

Da jeg på fredag morgen startet 
med en hurtig gjennomgang av de 
25 hvite Norske tomleren, og hadde 
fått et første inntrykk, slo den flotte 
fasongen på pannen meg. Slik en 
høy kvalitet har jeg aldri sett før! 
Det var egentlig ingen dårlige dyr! 
Lave poeng fikk kun duer som var 
dårlig forberet og dårlig pyntet. 
Imponerande var at dyrene hadde 
veldig like kroner med relativt høye, 
ikke for store rosetter. God struktur 
var det både i nakkefjær og i kro-
nen hos de hvite.

Dessverre var det kun et dyr 
som hadde god nok burdressur. De 
fleste var veldig nervøse, noe som 
gjorde det meget vanskelig for meg 
å dømme dyret i bur.

(Dette gjaldt alle fargeslag) Jeg 
trener mine Gammel Orientalske 

Mefikker og Hamburger Sticken så 
lenge at de står helt i ro midt i bu-
ret. Hos mange kan dette ta en hel 
uke. Med mine kortnebbede Mefik-
ker trenger jeg ikke å gjøre dette.

Som et resultat av dårlig burdres-
sur ble mange NT trukket (uberet-
tiget) for manglende brystfylde eller 
dårlig holdning. (for vannrett)  På 
lørdagen viste flere av disse dyr 
seg fra en mye bedre side. For 
seint. Da var kortene skrevet! Ved 
siden av gode kropper imponerte 
de brede og høye pannepartiene.

Når det gjelder nebbvinkel og 
nebblengde er det forskjellige 
meninger innen Norsk Tomler-
klubb. Noe jeg erfarte da jeg neste 
dag snakket med flere toppopp-
drettere. Det ønskes om mulig litt 
kraftigere nebb, noe som jeg som 
oppdretter av kortnebbede også 
kan tenke meg. Men dessverre har 
jeg opplevd med andre raser, at jo 
sterkere nebb en middellangnebbet 
får, jo dårligere blir de til å fore sine 
egne unger. Dette vil ødelegge for 
utbredelsen av NT i Tyskland. Med 
ammeduer kommer aldri NT til å slå 
an i Tyskland.

Ønsket var mer oppreist hold-
ning, mer brystbredde, bredere 
vinger og mer masse i panne. 
Imellom var det også små ønsker i 
kronen. Når det gjelder øyenfarge 
var det vanskelig å se pga. dårlig 
belysning. Men også her har jeg 
lært noe nytt. 1.1 gamle fra Jan 
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Heldal fikk 97p. Videre fire på 96p. 
1.0 ung fra Svein Harald Vikse, 0.2 
unge fra Odd Helge Vågen og 0.1 
gammel fra Jan Heldal. Den flotte 
gamle hunnen fra Jan H ble beste 
NT. Hjertelig til lykke Jan!!

De 7 svarte var i snitt tydelig 
svakere. Bare 1.1 eldre fra Jan 
Oksnes var for det meste i kropp, 
rygglukking, hode og nebb i orden. 
Ung hunn fra Gunnar Brandal likte 
jeg veldig godt. 96p. Hadde hun 
bare vært pyntet bedre i kappen.
Trist. Hun hadde også den beste 
nebbfargen av alle de svarte. Alle 
andre dyr manglet mest i den 
typiske kroppsholdningen, panne, 
sokker, og hadde farget nebb.

De 12 røde og 9 gule var i kropp 
og hode og farge ganske pene. 
Mange røde hadde store problemer 
med åpen rygg (rygglukking) og 
til og med dårlig vingeføring (hen-
gevinge) hos enkel dyr. De beste 
dyrene kom fra slaget til Gunnar 
Brandal, som vant begge klasser. 
Bevist ga jeg 97p. til en rød gam-
mel 1.0 som var forbilde i ryggluk-
king. Den var kanskje litt feminin, 
men en god due. Ganske henrykket 
fant jeg hans tamme eldre korte 
hunn med flott farge som p.g.a dår-
lig pynting i kronen kun fikk 96p. En 
nedtur var at en prima 1.0 kun fikk 
90p. da den manglet flere halefjær.

Hos de gule som også mang-
let rygglukking, var strammere 
fjærdrakt (hårfjær) et ønske hos 

mange. Ellers var kvaliteten lik sine 
røde brødre og søstre. Den første 
unge 1.0 hadde dårlig farge og alt 
for svakt undernebb. De tre for meg 
beste dyr fra Odd Helge Vågen, 
Gunnar Brandal og Jan Heldal fikk 
95p.

Normalt er det stor forskjell mel-
lom de ensfargede og de båndede. 
Det manglet tre av de påmeldte 15 
blå m/sorte bånd. Videre var det 
8 stk. i dårlig kvalitet. Smale krop-
per med dårlig rygglukking, spisse 
hoder, også duer i dårlig kondisjon. 
Men jeg ble overrasket over enkelt 
dyr med flott hode, prima type, 
gode brede kropper, og kraftig 
nebb. Slike dyr har jeg ikke sett 
før! De kom alle fra Ole Kjell Løvås.  
(For meg inntil da, en ukjent opp-
dretter). Her kunne jeg til to gode 
typer (1.0 gammel og 0.1 ung), gi 
96p. 1.0 var det ønske om bedre 
rygglukking og hunnen ønske om 
bedre øyenfarge. I snitt var de 
perleblå litt bedre. De to eldre han-
nene og den eldre hunnen hadde 
god holdning og gode hoder. Men 
de manglet litt i rygglukking og 
var litt lange bak. Det absolutte 
høydepunktet for meg i denne far-
gen i kropp, hode og nebb kjempe-
flotte unghunn. Naturligvis fra Ole 
Kjell Løvås. Uten å nøle skrev jeg 
97p på kortet. Hun viste for meg 
kanskje det største framskritt i NT 
i oppdrettsåret 2017. Gratulerer 
hjerteligst Ole!! Jeg hadde ikke 
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tenkt å ha henne som beste NT på 
utstillingen, selv om hun kanskje 
fortjente det. Ole hadde også en 
flott perleblåternet hunn som ikke 
lukket skikkelig i ryggen, som så 
mange andre NT heller ikke gjorde! 
Derfor 96p. Hans Rødbåndede 
1.0 ung hadde dessverre henge-
vinge hele tiden, mens den gamle 
1.0 var for lang i halepartiet. Men 
hadde det beste hodet av alle de 
båndede. Den gulbåndede 1.0 fra 
en annen oppdretter var for dårlig i 
fargen og for spiss i hodet.

Mye arbeid ligger foran for å lage 
skikkelige tigret. Egentlig var alle 
dyrene feilfarget, da de var hvite 
med relativt lite svart. Tigret skal 
har farget hale og farget slagfjær. 
Typen (fleste for vannrett) og hode 
(for spist), gjorde det til en svak 
samling. En eldre 0.1 fra Jan Helge 
Havsø fikk 95p.

Jeg ønsker mine Norske duevenner 
(spesielt de med NT) mange, 
mange flotte unger i 2018 og gleder 
meg til vi treffes igjen.

Vennlig hilsen
Rainer.

Kommentar over de duer 
jeg dømte på Lands-
udstillingen på Sola 2018

 
Det var med stor spænding og 

forventning jeg lande i Olie Staten 
Norge for at dømme Tyske Mode-
neser.  Jeg blev ikke skuffet.

Der var 64 duer i 12 forskellige 
farve variteter, med 53 stk. Schietti.

 
6stk sorte. Pæn bredde med øn-

ske om mere fisk figur og stramme 
fjerdragt.

4 stk. Blå u/bånd.Fin lille samling 
med top point til ældre han med en 
prima figur stilling og fremtræden 
og stram fjærdragt.

1 stk. Blå m/bånd. Noget tilbage 
i forhold til de øvrige.

8 stk. Blåtavlet her var der også 
topdyr ung han med fin tavl og 
farve. En fin samling hvor der blive 
stilet høje forventning.

4 stk. Mørktavlet de var noget 
tilbage i forhold til de overstående. 
Her stilles der jo ikke så høje krav 
til tavl fordeling så må vi jo forven-
ter top figur.

17 stk. Rødfahlet  en fin samling 
hvad angår figur men meget vari-
eret i farve og tegning. Men generel 
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synes ikke jeg det var så slemt med 
at den blå farve blive dommineren, 
høje point til ung han.

7 stk. Rødhalt tavlet. Meget vari-
eret i farve og tegning. Høje point til 
ung han, med fin figur og stilling lidt 
mere markeret tavl tegning så top 
point.

6 stk. Rødskimlet. 
Fin samling som er godt op vej.  De 
fleste med fin figur og stilling.
 
   11 stk Gazzi.

9 stk. Sorte Gazzi. 
Fremragende farve og tegning høje 
point til ung han og hun, lidt kortere 
i ryg hale og slag så top point.

2 stk. Rødfahlet/tavlet. 
Fin tegning men lidt problemer med 
farven.

 
Det var en rigtig god oplevelse at 

se i godt med i vores dejlige race. 
Fin udstilling at gå på gulvtæppe 
og dømme duer have jeg ikke troet 
jeg skulle opleve. Det er jo også 
fint i slutter op om jeres udstilling 
tros de store afstande i har i forhold 
til lille Danmark. Tak for rigtig god 
betjening. Håbe vi ses i Herning til 
efteråret.

 
Med venlig hilsen 
Bent Gasseholm

DOMMERKRITIKK 
ENGELSK MODENA 
LU 2018

Skuffende antall utstilte dyr. Kun 
25 dyr fra 4 utstillere, ingen Gassi. 
5 røde. Best en eldre 1.0 fra Bjørn 
Olsen tett fulgt av en eldre 0.1 
fra Jan Heldal. Begge 96 poeng. 
Ønsker her var: bedre fjærkvalitet, 
bredere figur, bedre avrunding bak 
bein, bedre farge, renere nebb. 
Det har kommet nytt standard-
bilde hvor amerikanerne ønsker 
kortere(kraftigere) nebb. 

12 svarte. (3 ikke møtt)  Best var 
en pen ung 1.0 fra Glenn Gunder-
sen 97poeng, sertifikat og beste 
Modena, fulgt av en eldre 0.1 fra 
samme oppdretter med 96 poeng. 
Gratulerer Glen med gode dyr. 
Samme problemene her som med 
de røde, minus nebbfarge og farge. 
Kun et dyr stod med dårlig farge, til 
gjengjeld var det en pen Modena.                          
Ung 0.1 blå 95p, eldre 0.1 bronce 
tricolor 94p. Begge tilhører Jan 
Heldal.

2 bronce spangled black. Best 
Terje Eljervik med en eldre 0.1 med 
96 poeng.

3 bronce. Alle fra Terje Eljervik. 
Best, en pen ung han med 96p. og 
sertifikat. 

Jan Oksnes
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Dommerrapport
Gratulerer med en fin sertifikat-
utstilling for norske raser.
Det var 30 Petenter å dømme 

8 hvite: Den beste burnummer 70 
på 96 poeng, ønsker mere høyde 
over øye i hode. Nr 74 bør brukes i 
avlen, meget god stilling og bredde 
i dua til å være en hunn. 

Ønsker på de hvite er kraftigere 
bryst, krone mere til hode og kort-
ere figur.
18 Røde: 4 gode duer på 96 poeng

Ønsker på de røde, bedre farge 
på noen, mer reisning i figur, bedre 
nebbvinkel, kraftigere bryst 

For mange fargede slagfjør på 
en, krone mer til hode, bredere 
forhode og bedre ryggluking og 
vingeføring. 
3 Sorte:  Den klart beste Petenten 
er sort bur nr 75 på 97 poeng. 

Ønsker på de sorte er mer reis-
ning i figur, bedre nebbvinkel og 
bedre farge på de to andre. 

Bur nr 77 veldig god bryst 
bredde. 
1 Rødbåndet: Det var kanskje litt 
snilt å gi 95 poeng. Da ønskene er 
kortere figur, bredere bryst, mindre 
og høyere ansatte rosetter. Men det 
er en due som er viktig å ta vare 
på, for den har den rette skjoldfar-
gen, de har hatt lett for å være for 
mørke. 

Det er generelt problem på en 
del norske Petenter som har åpen 
rygg.

Jeg takker for måten en blir tatt 
imot på, og at noen vil prøve noe 
nytt. 

Hilsen 
Ole Gunnar Torp

Hei. Jeg ble invitert til dommer-
møte/konferanse i dommerkomiten 
i Europaforeningen i Holland i 
september i år. Jeg takket ja da det 
er Europautstilling i Herning i nov. 
18 og, vi trenger en oppdatering. 
Jeg hadde en gjennomgang under 
dommerkurset for Norske raser. 
Det var også en mulighet for gjen-

Europamøte
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Arne var i mange år rasedueopp-
dretter og en foregangsmann 
når det gjaldt genetikk. Han 
oppdrettet i alle år fargeduer og 
nasjonalrasen Norsk Tomler, raser 
som han også var dommer i. Arne 
var en god organsator og gjen-
nomførte flere flotte utstillinger 
på vegne av Haugesund Rase-
dueforening. Noen år på nittital-
let var han også formann i Norsk 
Rasedueforbund. Arne har ikke 
hatt duer de senere årene og ble 
da medlem av Bergens Praktdue-
forening.

NRF styret 
v/ Hans Petter Nernes

Arne Sundve døde i februar 70 år gammel
En sentral skikkelse i norsk 
raseduesport  er gått bort. 

5. februar 2018 døde Arne 
Sundve, 70 år gammel, etter en 
lang sykdomsperiode.

De siste årene hadde han ikke 
duer, men han fulgte med sin kjære 
dueinteresse  like til det siste.

Arne var spesielt engasjert i 
duesporten i 70-80 og 90 årene.

I denne perioden hadde han 
en mengde tillitsverv som vel 
ingen annen kan skilte med. Hør 
bare,formann i Haugesund Rase-
dueforening, formann i Stavanger 
og Jæren Rasedueforening, redak-
tør av “Duevennen”, Forbundsfor-

nomgang av Hollanske raser.  Hans 
Schipper hadde en flott gjennom-
gang av det Europeiske bedøm-
melsesystemet. Vi vil gjerne invit-
ere Jean-Louis Frindel, formann i 
standardkommiten i Europaforenin-
gen til å dømme på Mefikker på LU 
i 2019. Da bør Petentklubben få 
oversatt standarden til engelsk og 
presentert Petenten skikkelig og få 
den godkjent i Europastandarden? 
Formannen i den tyske dommer-
foreningen, Rainer Wolf var også 
med.

Mvh. 
Jan Oksnes, 
formann i dommerringen.
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mann, internasjonal dommer, samt 
engasjert i ulike spesialklubber.
Selv satt jeg sammen med Arne i 
Forbundsstyret en periode. Jeg 
opplevde ham som en meget ryd-
dig  og dyktig organisator.

Også som oppdretter nådde 
han langt. Utallige premier og ut-
merkelser på norske, skandinaviske 
og Europaskuet, vitner om det.

Hans foredrag om arvelære, nøt 
vi alle godt av. Hans kunnskap 
praktiserte han i sine egne slag og 
var nok bakgrunn for hans resul-
tater.

Spesielt innen Fargeduer nådde 
han langt, men også innen uten-
landske - og norske tomlere viste 
han topp dyr.

Innen oppdrett av undulater, 
dverghøns og blomster, var han 
også en ener.

Arne hadde mange venner  og 
kontakter både i Norge og i utlan-
det.

Selv har jeg hatt kontakt med 
ham i 50 år. Han vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over en stor due-
manns minne.

På vegne av BPDF
Alf B. Knutsen

Årsmøtet i Norsk 
Petent Klubb 2018

Møtet ble avholdt på Quality 
Hotel Sola søndag 14. januar.

Det var 10 medlemmer til 
stede når undertegnede kunne 
ønske velkommen kl. 11, og 
lese den oppsatte dagsorden 
som var:

1. Åpning. Det var hyggelig 
med så mange fremmøtte ble 
det sagt innledningsvis.

2. Valg av møteleder og refer-
ent. Her ble undertegnede valgt 
til å foreta begge deler.

3. Årsberetningen ble lest av 
undertegnede og godkjent uten 
bemerkninger. 
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4. Regnskap. Her kunne 
Sigbjørn lese dette som viste at 
selv om vi hadde kjøpt inn 100 
cognacglass til blant annet pre-
mier, så hadde vi likevel penger i 
banken.

5. Premieutdeling fra seson-
gens 3 utstillinger, og her ble det 
delt ut 2 glass for hver utstilling, 
og det var sertifikatvinnerne som 
ble tildelt disse.

6. Innkomne forslag. Her var 
det kommet forslag på å stryke 
setningen med 10-10 som ideal 
i standarden, noe som ble dis-
kutert og enstemmig avslått. Vi-
dere ville Nina Solbjørg ha god-
kjent fargevarianten Kite. Dette 
skapte litt debatt, og slutningen 
ble at for å få godkjent nye 
fargevarianter, var at vi måtte 
følge EU foreningens normer 
all den tid vi nå ønsket rasen 
tatt opp i denne standarden, og 
en fra dette utvalg kommer til 
Landsutstillingen 2019 kun for å 
se rasen. Dette ble vedtatt mot 
2 stemmer. Oppgradering og 
fornyelse av standarden ble så 
gått gjennom, og her fulgte vi 
Nina sin tilsendte oppgradering, 
og kom med noen små juster-
inger som skulle følges opp.

7. Forslag til dommere i neste 
sesong: Ole Kjell Løvås ble 

innstilt til sertifikatskue og Ole 
Gunnar Torp til Landsutstillin-
gen. Blir det Høstutstilling, noe 
som var tvilsomt grunnet Eu-
ropaskuet, kommer vi tilbake til 
dette senere. 

8.Valg: Bjørn Carlo Andersen 
ble gjenvalgt som leder/sekretær 
og Sigbjørn Johannessen som 
kasserer. Rolf Hansen, Ron-
ald Drotningvik og Bjørn Carlo 
Andersen ble valgt til å sitte i 
fargeutvalget for eventuelle nye 
farger om slike skulle dukke 
opp.

9. Avslutning. Undertegnede 
takket for et meget positivt møte 
som ble avsluttet kl. 12.45.

For Norsk Petent Klubb 
Bjørn Carlo Andingen. 
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I November 2017 var jeg innvi-
tert til Los Angeles for å dømme 
Gammel Hollansk Tomler. Første 
gang jeg reiste bort var i 1992. 
Da traff jeg Dennis Weyrauch 
og Rick Barker for første gang. 
Spesielt Dennis har jeg hatt god 
kontakt med helt opp til dags 
dato. Jeg vet ikke hvor mange 
ganger jeg har vært der borte, 
men jeg har alltid overnattet 
hos Dennis og Rose Mary. Rick 
har dømt Modena en gang og 
Dennis to ganger i Norge. Los 
Angeles Pigeon Club ble startet 
i 1911 og begynte med utstill-
inger med en gang. De starter 
med å sette inn duene onsdag 
ettermiddag og avslutter lørdag 
ettermiddag. Duene står i to 
høyder, men blir bedømt i en 
egen seksjon. Eierene henter 
duene og setter dem inn i bu-
rene i dommerseksjonen hvorpå 
dommerene dømmer.   Jeg 
startet med å dømme gammel 
Hollanske Tommlinger. Jeg følte 
meg ganske trygg til å gjøre det, 
da jeg hadde en tur til Holland 
noen måneder tidligere hvor 
jeg fikk full gjennomgang av 
rasen i forbindelse med Euro-

pamøtet i dueseksjonen. Beste 
due ble en eldre hvit som var 
rasetypisk. Det var også noen 
røde med god farge utstilt, men 
disse var litt lenger i figuren. 
Dette dømte jeg på fredagen. 
Lørdagen dømte jeg noe du 
ikke ser andre plasser. Nemlig 
duer stilt ut av kvinnelige opp-
drettere. Vinner ble en Gam-
mel Hollansk Tomler, eid av en 
dame som heter Penny Parsen.                                           
Lørdag ettermiddag kom 
høydepunktet på utstillingen 
som de her kaller Parade  of 
Champions, hvor de beste 
duene i hver rase ble stilt opp. 
50 stk. Dette blir også kalt Den-
nis Soares Memorial Award etter 
Parykk kongen Dennis Soares 
som også Johan E har fått duer 
fra. Første vinner får 250 dollar, 
andre 100 dollar og tredje får en 
sekk for. Dennis W vant i fjor og 
ble tilbudt 3000 dollar for duen 
etterpå, men han taket nei. In-
gen dommer får dømme denne 
konkurransen to år på rad. I år 
var en dommer fra Bahrain, en 
tysk fargeduedommer og jeg 
som fikk æren. 

Greg Pola vant med en fantas-
tisk rødtigret Engelsk Tromme-
due. Nr. to ble en rødtigret

Jan Oksnes, dom-
mer i Los Angeles
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Vinnerne av Gammel Hollansk Tommler sammen med dommeren

Parykkdue. John Heppner 
hadde tredje plass med en 
Domestic Show Flight. Dennis 
W 4.plass med en Modena og 
5. plass gikk til Bobby Coralles 
med en American Show Racer. 

Tekst og bilder Jan O.

Dennis W pynter en Modena Gassi 
før utstillingen
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Dennis W. og Rick Barker ser på Modena bedømmelsen. Foran er 
sekreteriatet hvor de har kontroll over duene som er satt inn. 

Jan Oksnes flankert av to andre utenlandske dommere, (fra v.) Abdullah 
Alqahtani fra Bahrain, og Leo Kunath fra Tyskland
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Artikkelen er skrevet etter bes-
tilling fra redaktøren av “Svensk 
Duvavelsförings Tidskrift”, 
Börje Duvell. Börje oversetter til 
svensk og Marie Louise Rydén 
sørger for oppsett av tekst og 
bilder.

Til Landsutstillingen i Stavanger  
i januar var det tilmeldt 87 nor-
ske Tomlere (NT). 

Interessen for rasen er ge-
nerelt god, og den nærmeste 
fremtiden ser lys ut.

Vår tyske venn, Rainer Dam-
mers var denne gang dommer, 
og han er den andre utlending 
som dømmer NT i Norge (Hans 
Ove Christiansen var den første). 
Rainer har hatt NT i en årrekke 
og han har også vært drivkraft-
en for å få rasen anerkjent til 
utstilling i Tyskland. Han var 
spesielt fornøyd med den høye 
kvaliteten i de 25 hvite. Den 
store overraskelsen for mange 
av oss var likevel flere fine dyr 
I den blå familien utstilt av Ole 
Kjell Løvås. En ung, perlet (blå-
fahl) hunn fikk fortjent 97 poeng.

Røde og gule var på samme, 
gode nivå som de siste årene 

med en eldre, rød hann fra Gun-
nar Brandal på 97 poeng. De 
sorte har vært bedre tidligere, 
men flere oppdrettere ser nå  ut 
til å satse på denne varianten. 
  For 45 år siden startet en 
fornyelse av NT, et arbeid som 
fortsatt er grunnlaget for rasen. I 
begynnelsen av 1970-årene kom 
nye, unge oppdrettere og Norsk 
Tomler  Klubb (NTK) ble enig om 
et nytt standard bilde i 1977. 
Dette gjelder fortsatt.   

Det har vært flere forsøk på å 
få nye standard-tegninger god-
kjent, men alle har blitt forkastet 
av NTK. I det tyske standard-
verket er det i dag et bilde 
malt/tegnet av franskmannen 
Jean-Louise Frindel. Dette er 
også forkastet av NTK. Frindel 
har enerett på illustrasjonene I 
“Deutscher Rassetaubenstan-
dard in Farbe”. Noen av bildene 
i standardverket er godkjente 
standardbilder for den aktu-
elle rasen, men mange er kun 
Frindels “artist impression”. 
Kvaliteten på Frindels bilder er 
forøvrig helt utmerket.

Norsk Tomler anno 2018 
Tekst og bilder Jan Heldal.
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En topp NT anno 2018 skal 
ha god figur, et godt hode, fin 
krone, kraftig nebb og klar, hvit 
iris. Det er også nødvendig med 
gode, hele sokker og god farge. 
Konkurransen I hovedfargene 
er så stor at alt må være i or-
den. Det som skuffet Dammers 
denne gangen var manglende 

burtrening, et område der vi i 
Norge har stort forbedrings-
potensiale.

De senere årene har det vært 
fokusert på figur, holdning og 
rygglukking mens andre egen-
skaper har kommet mer i bak-
grunnen. Det kan fort straffe seg 
og et godt eksempel er stan-
dardens krav om ren, hvit iris. 
Dette punktet har tydeligvis ikke 
blitt lagt nok vekt på og gul eller 
rødlig iris har blitt et problem 
som vi nå må ta tak i.

Kvaliteten på benbefjæring 
er forbedret og uten jevne, hele 
sokker med minst 5 cm lengde 
er det vanskelig å oppnå de 
høyeste poengene. Tidligere 
var de såkalte “gribbefjærene” 

  Rainer Dammers er en fremtre-      
  dende oppdretter og dommer i    
  Tyskland.

  Standard bildet fra 1977.  
  Perleblå ung hunn, 97 p. 
  Ole Kjell Løvås.
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(fjærene som går fra leggbenet/
tibiotarsus og bakover under 
kroppen)viktige, og sett forfra 
skulle disse dekke rommet mel-
lom duens ben. De fleste utstilte 
NT oppfyller nå dette kravet.

Et annet punkt som tidligere 
var vanlig er svake, spisse nebb. 
Spesielt kunne undernebbet ha 
for lite substans. I dag er det få 
dyr som viser denne feilen.
  Kravet til en krone som omslut-
ter bakhodet med tydelige og 
symmetriske rosetter er abso-
lutt. Det ønskes en kraftig og 
buet nakkelinje uten skill eller 
åpninger. Etter diskusjoner ble 
standardens tekst at nebb-
lengden målt fra munnvik til 
nebbspiss skal være cirka12 
millimeter. Det ville vært mye 
mer presist å gi et minimum 
og et maksimum, men de aller 
fleste duene ligger I nærheten av 
12 mm. Duer med kraftig nebb 
får ofte bemerket “for kort nebb” 
til tross for at det kan være 12 
mm. Dommeren bør måle før det 
skrives ønske da det er fort gjort 
å bli “optisk lurt”.

Rainer Dammers viste at han 
er en erfaren og dyktig dommer 
som kan dømme NT på et høyt 
nivå. Han var også stor nok til å 

be om gjennomgang av duene 
og poengkortene etter bedøm-
melsen for sin egen del. Til alt 
overmål gjorde han dette sam-
men med flere oppdrettere for å 
forsikre seg om at informasjonen 
ikke ble for “smal”.

Ledelsen i NTK har invitert 
Rainer til å dømme NT på 
Landsutstillingen I Stavanger 
11. – 13. Januar, 2019.

  Beste NT på Landsutstillingen     
  2018. Hvit, eldre hunn, 97 p.     
  J. Heldal
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Til venstre en rød med flott rosett 
og fin nakke. Duen til høyre har 
en uryddig rosett og åpning I na-
kken. I beste fall er bildekvaliteten 
så bra at forskjellen på iris mel-
lom de to kommer tydelig frem.

Rainer Dammers er initiativ-
taker til spesialklubben for 
“Altorintalischer Mövchen der 
han er Zuchtwart.

Stokka sykehjem. 
Tekst av Harald Oddvar Skålevik,

Hei alle medlemmer i klub-
bene, «Stokka Calling» !!!                                                                                                                    

 Mitt navn er Harald Skåle-
vik. Jeg er alkoholiker, bor 
på rusavdelingen på Stokka 
Sykehjem i Stavanger, Og min 
historie begynte i Odda. Dro 
derfra i 1961 som 15 åring ut 
på de store hav. Min 1. båt 
het Cometa, i Den Norske Sy-
damerika-linjen. Jeg mønstret 
på i Stavanger. Og etter 7 dager 
anløp vi Tenerife hvor vi bunkret, 
deretter 21 dager i sjøen kom 
vi til, “nesten himmelen” Rio De 
Janeiro. Alt var jo bare en drøm, 
komme fra trang fjord og høye 
fjell, til åpent hav og fremmende 
steder. Mor hadde pakket “sjø-
manns-sekken” og den hadde jo 
bare vinterklær!! Fikk kjøpt som-
mer klær ombord. Så det var litt 
av en opplevelse Rio med Suk-
kertoppen, og det andre fjellet, 
Corcovado, hvor det var bygget 
en 40 meter høy Kristusstatue 
Det er vel noen av leserne som 
begynner å lure på om dette inn-
legget er kommet i feil blad, men 
det er det ikke. Jeg kunne sik-
kert ha skrevet en bok om sjø-
mannslivet. Giftet meg i 71 med 
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ei Stavangerdame, og ble land-
krabbe i 74. Vi bosatte oss på 
Husnes, men flyttet til Stavanger 
i 81. Var da vaktmester i 3 bo-
rettslag frem til 92. Etter ekte-
skapet ble slutt, gikk det stadig 
nedover med meg, endte til slutt 
i en kommunal leilighet, hvor det 
fortsatte med alkoholen, etter 
12 år var jeg så dårlig til beins at 
jeg måtte begynne med rulla-
tor, noe som ikke var noen god 
løsning. Da grep Kjellaug, min 
forbindelse med kommunen, 
inn. (Knakende kjekk dame, bare 
synd hun var gift). Hun kom til 
meg og sa at hun hadde skaffet 
meg en plass på Stokka Syke-
hjem, på rus avdelingen. Jeg 
sa tvert nei, mente at jeg hadde 
det som plommen i egget, god 
trygd og gode venner, som var 

mer enn vil-
lig til å gjøre 
innkjøp for 
meg. Kjel-
laug ga seg 
ikke og jeg 
gikk meget 
motvillig 
til og bare 
“prøve” i en 
uke?!! Jeg var fult bestemt at 
jeg ikke kom til å flytte. MEN, 
tro det eller ei så ble det Stokka, 
bare etter to dager! Årsaken? 
lå rett under vinduet mitt, der 
kunne jeg skue fra 4. etasje, 
ned på “Edens hage”. Våknet 
om morgningen av hanen som 
ønsket alle god morgen. Her var 
det fugler som spaserte rundt, 
som jeg bare hadde hørt om, 
fugler i alle farger og størrelser, 
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papegøyer i bur osv. Alt “dette” 
vekket barndommen i meg.

 Isak Johan Ebeltoft og Arne 
Johannes Soma fra rasedue 
foreningen NOR og Jæren 
brevdue forening laget et bur for 
praktduer (bur eller voliere?) her 
inne i hagen på Stokka syke-
hjem, et fantastisk flott påfunn 
av dem, vi er mange som har 
hatt mye glede av å beskue 
disse flotte fuglene. Jeg skulle 
i utgangspunktet daglig mate 
den flotte dueflokken, ikke store 
jobben, men dessverre så måtte 
jeg etterhvert overlate denne 
jobben til andre. På grunn av 
at jeg hadde problemer med 
oversikten av redekassene, og 
førligheten i beina mine. Duene 
yngler godt, det er til stadighet 
nye flotte avkom i reirkassene 
som medlemmer av klubbene er 
inne og ringmerker, og sjekker at 
alt er ok. Det var ikke så veldig 
lett for meg å komme meg inn 
og ut av buret for å mate duene. 
Men jeg ble imponert over 
utseende på duene. Trodde at 
ei due var “ei” due jeg! Så feil 
kan man ta. Jeg har hatt en due 
jeg og, men den var vanlig. På 
vei fra Europa til USA, så fant 
jeg ei forkommen due på skips-
dekket, det var på den båten 

jeg seilet med. Trodde ikke den 
ville overleve, men den gjorde 
det! Og ikke bare det, den ble 
tam, fulgte meg over alt, hvis jeg 
slapp den ut av vinduet, om det 
var ute på havet eller ved land-
ligge så tok den seg noen turer, 
men landet i riggen, og kom på 
skulderen min så snart jeg viste 
meg. Jeg hadde den i 3 1/2 
mnd. Problemet var at når jeg 
hadde rortørn, så følte “hun” seg 
hjemme på instrumentene inne 
i styrhuset, og det falt ikke helt 
i smak. Jeg ble kvitt den ved at 
jeg tok taxi til sentrum av New 
York, hvor jeg slapp den ut og 
siden så vi den ikke mer igjen. 
Jeg har og en historie om høne-
dune, ei due som ble oppdaget 
i det nye hønsehuset, her på 
Stokka, hvor den satt og vaglet 
sammen med hønsene og blant 
hønsene har den oppholdt seg i 
1/2 år? Er hønsene ute så er den 
i blant dem!  

Tusen takk til alle som har bidratt 
med hagen vår! Hilsen Harald 

Oddvar Skålevik
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Vi hadde en brevduemann her i 
Bergen som var veldig opptatt 
av gamle stemplingsur for brev-
duer. Han hadde en samling på 
40 ulike treur av ulike modeller.
Desverre gikk vedkommende 
bort for noen år siden og hans 
etterlatte ville at klokkesamlin-
gen skulle bli en del av museet 
i Blomsterdalen. Gamle stem-
plingsur  helt tilbake til forrige 
århundreskiftet teller nå nesten 
100.

Videre har jeg fått utformet i 
Polen noen meget flotte, natur-
troe figurer av Komornere i sort, 
gul og rød skadetegnete.Videre 
har kunstneren også sendt meg 
modeller av Saksisk Skjolddue, 
Budapester,  Polsk Mefikk, La-
hore ogUspekisk Tomler. Noen 

av figurene har han endog sign-
ert, noe jeg er spesielt takknem-
melig for.

Nå, i Facebookens tids-alder, 
har jeg også fått mange kontak-
ter gjennom Facebook, spesielt 
fra Syd-Amerika og Portugal. 
Med disse har jeg byttet ringer, 
medaljer, vimpler og diplomer.

Dessverre finnes en del “sam-
lere” som vil bytte og ber meg 
sende til dem ulike ting, men 
sender ikke noe tilbake som de 
har lovet. Dette har tappet meg 
for “bytteringer” og resultert i at 
jeg har lite ringer å bytte med 
ærlige venner. Dersom  noen har 
gamle brevdue-ringer liggende, 
er jeg meget glad dersom noen 
har noe å avse.  

Alf B. Knutsen

Nytt fra duemuseet i Blomsterdalen 
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Utstillingen ble avholdt i Tånga-
hallen i Vårgårda, og var en 
sammensatt utstilling av duer, 
kaniner, noen høns og masse ju-
leartikler som ble solgt unna da 
dette var en slags juletilstelning.                                                                                          
Det var påmeldt hele 156 duer i 
24 raser og jeg hadde med Ole 
Gunnar Torp som skriver. Det 
var meningen at begge skulle 
dømme, men med så mange 
ukjente raser valgte vi å dømme 
samme, noe som falt meget hel-
dig ut. Det hele stod på i drøye 
9 timer, så det ble en lang dag.
Det begynte med 3 Svenske 
Tomlere som var svake, for 
oss en skuffelse. Men det var 
atskillig bedre i gruppen på 24 
Gøteborg Tomlere i flere farger. 
Og nok en gang fant vi det 2 
beste i de sorte, med 96 som 
tok poeng. Hvite har også kom-
met langt, og de gule og røde 
har gjort stor fremgang siden 
sist jeg dømte dem, men også 
en blå var meget lovende. En 
stor heder her til Erland Al-
lansson for hva han gjør med 
denne rasen. Litt mer strekk i 
hals og klarere iris på de fleste 
var de vesentligste manglene.                                                                                       

Det var så 2 meget gode 
Dansk Tomler i gult, hvor den 
beste fikk 96. En herlig type.                                                                                                                                       
Debreciner Tomler hadde sine 
mangler, og dermed ikke de 
store poeng. Det var også 
blandet kvalitet i Engelsk Short 
Faced Tomler, men en Kite 
farget hadde et godt hode og 
nebbplassering, og dermed 
96 poeng. Sisak Tomler i flere 
skadetegnede farger var en 
blandet samling uten det helt 
store i kvalitet.  2 Tysker Nonner 
i sort var derimot av god kvalitet.                            
Så fikk vi oss en stor overrask-
else i Svensk Kråsdue. Her var 
det gjort en fantastisk jobb for 
å få dem tilbake til sin opp-
rinnelige standard, noe som var 
meget gledelig å se. Spesielt 
den korte og bred figuren de 
hadde fått, men også nebbfa-
songen med det noe spinkle 
utstående nebbet var kommet 
meget langt. Et problem som 
tydelig gikk igjen, var de åpne 
ryggene, noe de fleste duene 
led av. Best syntes vi om en 
rød som fikk 96, mangler i far-
gen i forhold til vår Petent, men 
et herlig hode og nebbvinkel. 

Høstutstillingen i Sverige 8/10-12 2017.
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Denne tilhørte Lars-Olof Väle-
mark, men også Mattias Staff-
strøm hadde mange lovende dyr 
i de båndede variantene. En rød-
båndet med et klart lyst skjold, 
kunne således gjort det godt som 
Norsk Petent. De sorte lå noe 
tilbake i kvalitet, og var det nok 
ikke noe nytt blod inne på dem.                                                                                                               
Italiensk Mefikk gulbåndet 
var ikke i den store kvaliteten, 
og så ikke høye poeng.                                                                                                                             
Amsterdam Ballong i flere farger 
hvor vi har bedre hvite her hos 
oss, men i sort engelsk tegnet 
stod det 2 meget gode dyr, også 
gode i rødbåndet og rødskimlet.                                                                                                                              
I Brynner var det flere meget 
gode blå fra Bengt Malteson 
med en herlig god pust og rund 
fin ballong, best en blå med 96 
poeng. Også en rekke med gode 
Pigmy fra Sten Rahnslid hadde 
stort sett god pust og stilling.                                                                                                                             
Det samme gjaldt 2 gode blå 
Voorburgere fra Mikael Jonasson.                                     
I Engelsk Høystjert var det flere 
farger i noe blandet kvalitet, og 
i gjennomsnitt med for ufer-
dige haler og noe feil stilling.                                                                           
2 sorte Gammel Hollansk Ka-
puciner fra Sten Rahnslid var 
meget gode med 96 som best, 
de hadde en fin stilling og gode 
farge.  I Parykk var det igjen 

meget blandet, hvor ved første 
øyekast en fantastisk rødtigret 
aspirerte til 97, men dess-
verre hadde den et mørkt øye, 
bedre struktur innen rasen 
tror jeg knapt jeg har sett, de 
andre var stort sett for løse 
i manken og feil i rosetten.                                                                                               
Derimot var kvaliteten i Ki-
nesere meget god på alle 
dyrene, og her fant vi utstillin-
gens eneste 97 poenger til en 
blåhamret fra Lars-Olof Väle-
mark. En bredde og en struktur 
som vi aldri har sett maken til.                                                     
En stor rekke Bucharere 
av meget blandet kvalitet, 
de flerste for løse i manken 
og mangler i sokkene, men 
en blå fra Faik Hadzimura-
tovic hadde det meste i 
orden og oppnådde 96.                                                                                                      
En enslig sort Lahore fra Glenn 
Larsson var meget god og fikk 
96 poeng. Luchsduer i blåskjel-
let med hvite slagfjer var en 
god samling fra Bjørn Anders-
son med den beste på 96.                                                                                           
2 hvite Mittelsmauser var også 
ganske gode i typen, mens 2 
røde Märiske Strassere hadde 
god type, men dessverre noen 
lyse slagfjær på den begge.                      
3 farger i Texaner uten den helt 
store kvaliteten avsluttet det 
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hele. Som de fleste forstår så 
ble 156 duer en stri jobb, men 
med 2 matpauser underveis, og 
godt samarbeide mellom Ole 
Gunnar og meg, tror og håper vi 
de fleste var godt fornøyde med 
jobben vi gjorde.

Bjørn Carlo Andersen.

Et utsnitt av aktiviteten innover i hallen, den store kaninavdelingen er 
ikke synlig.

Dette er vinneren i Svensk 
Kråsdue, en rød av meget 
god kvalitet, bortsett fra 
fargen, her er våre klart bedre.
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Denne rødbåndede hadde 
fått høye poeng som Norsk 
Petent.

Denne lille blå Svensk Krås-
duen var faktisk like bred som 
den var “kort” 

Denne rødbåndede hadde et 
meget godt lyst skjold som vi 
gjerne skulle hatt på våre duer.

En herlig bredde på denne 
lille rødbåndede hunn i Svensk 
Kråsdue. 
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En vellykket lokalutstilling ble 
avholdt på Folkvang, Kråkerøy, 
og vi hadde en tur til en utstill-
ing i Aalborg, Danmark, og 
der fikk vi også stille ut noen 
duer. Noen av medlemmene 
var også tilstede på den sven-
ske Landsutstilling i forbin-
delse med deres forbunds 75 
års-jubileum i Landskrona.                                                                                                                 
I 1979 hadde foreningen 54 
medlemmer, da det igjen hadde 
vært en økning i medlemsmas-
sen. Da vi som nevnt ble nektet 
flere bingoarrangement, forsøkte 
vi med en anke her, men dette 
ført ikke fram, dessverre. Møn-
string av årets avl ble på nytt 
avholdt hos Poulsen, da det 
hadde uteblitt året før. I 1980 
deltok vi igjen på en propagan-
dautstilling i Askim sammen 
med kaninfolket, likeså i Fredrik-
stad sammen med de samme 
foreningene som i Askim. Kai A. 
Johansen avløste Willy Poulsen 
som formann. På høsten var vi 
på en vellykket slagvandring i 
Aalborg, Danmark, men møn-
stringen av årets avl ble avholdt 
hos Poulsen. Noen av våre 
medlemmer var også tilstede 

på den sture Hannover utstillin-
gen i Tyskland, og hadde mye 
å fortelle da de kom hjem der 
fra denne. I 1981 reiste flere av 
foreningens medlemmer til den 
Danske Nationale, og hadde 
selvsagt mye nytt å fortelle da 
de kom hjem. Flere nye bur ble 
bestilt fra Herning Rusefabrikk 
for avhenting året etter. Vi del-
tok med egne stand både på 
Borgedagene på Selbak, og på 
distriktets dag i Fredrikstad. På 
høsten hadde vi først mønstring 
av årets avl hos Poulsen, innen 
vi avholdt Høstutstilling på 
Cicignon Ungdomsskole i 
Fredrikstad som dessverre ga 
oss et lite underskudd. I 1982 
ble Willy Paulsen igjen valgt til 
formann. Da det ble vanskelig 
å avholde større utlodninger, 
begynte vi med utlodninger på 
møtene hvor diverse rekvisita til 
duene var gevinster. Noe som 
selvsagt var meget populært 
både blant medlemmene og 
deres duer som kom dette til 
nytte.
Denne historiske beretningen fra 
Østfold fortsetter i neste nr.

Bjørn Carlo Andersen

Ø.R.F. sin historie 1936 - 2017
Fortsetter fra DV  1- 2018
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Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæledyr 

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


