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Leder

Sommeren er på hell. For noen opp-
drettere er avlen  avsluttet mens for 
andre er det de siste unger som skal 
taes opp. De meldinger jeg har fått 
så langt er varierende når det gjelder 
antall unger som er ringet i de for-
skjellige slag. Det er som det  pleier 
å være.

Rekruttering er stadig et tema i vår 
organisasjon. Som det også er hos 
andre som har dyr som hobby. Vi reg-
istrerer det med at medlemstallene 
ikke øker. Den samme utvikling ser vi 
andre land.
Er interessen blant de unge til å hol-
de dyr som hobby mindre i dag enn 
tidligere år ?
Det er med interesse jeg nå i som-
mer leser om norske dyrehager i våre 
landsdekkende aviser. Over flere 
sider blir de forskjellige dyrehager og 
familieparker med dyr beskrevet. De 
får sågar terningkast. Dette er aviser 
som ikke har en misjonærende opp-
gave og har som mål å få opp interes-
sen for dyrehold. De skriver fordi  der 
er interesse blant mange lesere og 
det selger aviser.

Der kan være varierende motiver for 
å starte opp med en dyrehage. Som 
de grundere og grunneiere som nå 
gjør truede  husdyrraser til et reise-
livsprodukt. Dølafe, vestlandsk fjord-
fe, kystgeit, gammelnorsk spælsau 
og andre truede husdyrraser fra hele 
landet skal ikke bare vernes.
Men også brukes til å trekke besøk-
ende til stedet. Felles for alle er at de 
regner med er stort besøk. 
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Interessen for å ha kontakt med dyr 
må derfor være stor hos mange.
Her skulle der være mange framtidige 
dueoppdrettere ?

Men er vi blitt et folk som nå synes 
det er greit nok å bli underholdt.
Arbeidet med å holde egne dyr vel-
ges bort. Hest og hund er vel unntak.

I disse olympia tider blir vi stadig min-
net på av trenere og utøvere at det 
er viktig å ha fokus på de mål og re-
sultater en ønsker å nå. Det må ar-
beides målrettet. Det tar tid og der er 
oppturer og mange nedturer.
Som i en annen lære : For å nå et mål 
må du vite hvor du er, hvor du kom-
mer fra og hvor du vil.

Vi er eiere av tre norske dueskatter : 
Norsk Tomler, Bergens Tomler og 
Norsk Petent.

Det er min påstand at for disse 
dueskatter har vi ikke  nedskrevet, 
kontroll med og tilstrekkelig doku-
mentasjon tilgjengelig for alle på hvor 
vi skal med rasene, hvor vi er og hvor 
vi kommer fra.
Har vi til en hver tid referanse avls-
materiale i fall vi avler oss bort og må 
tilbake til utgangspunktet ?

Høstutstillingen nærmer seg. Vær 
raus og send duer til utstillingen.

På gjensyn i Arendal.

Johan Ebeltoft

Avlsråd norske dueraser:

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

Spesialklubber :

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

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

Norsk Petent klubb
Formann  Robin Arnesen
          Svaneveien 48
                    1661 Rolvsøy

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

Norsk Hønsedueklubb
Formann    Odd Helge Vågen
                     Alvanutveien 17
         5570 Aksdal

International kontakt
            Jan Heldal
            Dyngelandsveien 111B
         5226 Nesttun
jan.heldal@broadpark.no
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Av Henrich Schrøder i Geflügel-Børse 
nr. 9/2007.
Oversatt til dansk av J.A. i nr. 10-2007.
Gjengitt med tillatelse fra redaktøren av 
Raceduen.
 
Selv om man i dag ser alle fargeslag 
i god kvalitet, er det allikevel de 
sortvingede fargeslag, og særlig 
sortvingede Kobbergimpler som har de 
fleste oppdrettere.
De sortvingede Kobbergimpler er jo 
også urfargeslaget, som kom fra India 
over Balkan til oss. Denne vei er det 
man i dag tror. Det blir hele tiden hevdet 
at veien gikk gjennom Østerrike og til 
Sydtyskland.
Nå har man i de siste år i ”Naturhistorisk 

Gimpler i sortvinget kobber og guld

Museum” i Wien funnet skinn av 
sortvinget og av den første speilgimpel, 
og dette underbygger teorien om at 
veien har gått gjennom Østerrike og til 
Sydtyskland.
Sortvingede Kobbergimpler ble særlig 
kjent ved, at de gjennom Belgia kom til 
den kjente engelske oppdretter Sebright. 
Under navnet ”Archangel” (ærkeengel) 
ble dette fargeslag anset for å være som 
det ekte for denne rase. Her grunnla 
man allerede i 1984 ”Archangel Club”.
De andre fargeslag i rasen ble regnet 
som tyske Fargeduer. Man kalte dem 
for uekte, da de ikke hadde glans på 
vingene. Selv om det hos ”Archangel” falt 
lysere avkom, altså en slags Guldgimpel, 
arbeidet de engelske oppdrette av 
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”Archangel” ikke videre med dem.
Det var annerledes på fastlandet. Her 
oppdretter man snart både sortvingede 
Kobbergimpler og sortvingede 
Guldimpler, og de andre fargeslag, 
selv om de ganske langsomt ble til de 
varianter vi kjenner i dag.
De sortvingede fargeslag fant også snart 
veien til Nordtyskland. Her ble de i i 
slutten av det 19. århundre oppdrettet av 
Emil Schachtzabel, og han leverte også 
gode bidrag til fagtidskiftene om rasen.
Hvis vi i dag anser oss selv som 
oppdrettere, utstillere eller dommere av 
Gimpler, bør vi ganske nøye gjennomlese 
de siste setninger i standarden. Der står 
det:
Av primær betydning er en regelmessig, 
glansrik kobberfarge eller guldfarge fra 
hode til og med kile.
En avtagende glans fra brystet av, er 
allerede en feil.
Også de i de senere år, dyr opptredende 
med mørke fjærspisser, forstyrrer 
regelmessigheten.
Heretter kommer alle de andre ting.
Nebb, øyne, ja selv spisskappen spiller 
ikke den helt store rolle, kun viss det 

oppstår større mangler.
Man kan godt forstå at utenforstående, 
nybegynnere eller all-round dommere, 
som selv ikke har hatt rasen, straks får 
problemer.
Kobberglansen skal gå dypt inn i fjærene. 
De skal være rødglinsende, om en litt 
mørkere eller lysere er uten betydning. 
Den lyse glans står dog bedre til den sort 
skjoldfarge.
Skjoldet har sort grunnfarge, med en 
så bred billegrønn lakksøm som mulig. 
Viktigst i den vanskelige, er å holde 
kobberfargen og skjoldfargen strengt 
avskilt. Mest utsatt er kobberet i hode og 
hals, nakkens overgang og på sidene. 
Her vil grønnglansen gjerne snike seg 
inn i kobberet, og det spesielt når den 
grønne laksøm er bred og god på skjold 
og rygg. Dette må man styre unna i avlen. 
Alt etter  hvor sterkt det forekommer, 
behandles dette under ”Ønsker” eller 
”Feil”.
Etter mange års erfaring, vet vi at 
skjoldfargen slår hardere gjennom enn 
kobberfargen. Derfor er vi hele tiden 
henvist til at vi skal a arbeide med 
overskudd av grunnfargen i form av rust. 

Kobbergimpel
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Danmarksmester og Europamester 
Flemming Nielsen med en av sine 
Gullgimpler.
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Dette er et fargestoff, som sees bak 
kobberets røde søm, og som hos våre 
sortvingede Kobbergimpler er skjult i 
hale, de innerste slagfjær og i undervinge 
som et slags speil. Dette er noe man 
ønsker, og er absolutt ingen feil. Ser man 
en smule rust i i ryggen hos huene, eller 
kanskje enda en smule i båndområdet, 
så skal man ikke som dommer gripe 
tak i det, hvis kobberfargen ellers er 
førtseklasses.
Det finnes fargenyanser som er meget 
farlige. Det er f. eks. når lakksømmen går 
tilbake og ikke mer er grønn, men violet. 
Den første tendens til dette violet, kan 
være vanskelig å se både for oppdretter 
og dommere. Men dette kan man lære 
seg.
Gjennom våre oppdrettere fra det 
tidligere Østtyskland, har vi fått en 
meget bedre sort slagfjærfarge, fordi at 
der har man alltid lagt stor vekt på dette 
punkt. Det betyr også at andelen av sort 
har blitt enda sterkere. Dette ser vi blant 
annet ved at det er mindre speil i halen. 
Dette er i orden for bedømmelsen, men 
ikke i avlen.
Av og til ser man også mer eller mindre 
purpur (rødglans) i rygg og skjold. Dette 
står på en eller annen måte i forbindelse 
med kobberfargen. Derfor kan man ikke 
generelt anse dette for en feil. Men er 
den for sterk, skal dette straffes.
Hvorfor må vi arbeide med rust?
Den sorte farge på skjold, slagfjær og 
hale vil gjerne bre seg. Man ser det 
særlig ved nakkeovergangen, i sidene, i 
kilegrunnfargen og i hjørnene ved gattet. 
Dette må man styre unna i avl.
En anelse sot kan komme under ønsker, 
mens sterk sot er feil.
Her må også nevnes at kilefargen verken 
må være sotet eller nougatfarget, dvs. 
beigebrun.

Hva man for tiden legger merke til, er at 
det forsterket kommer en anelse grønt 
bak rødsømmen.
Den negative grønnglans i kobberet, i 
sær i kileområdet bak rødsømmen, sees 
best i solen i juli og august. Ved denne 
kontroll, er det viktig at man betrakter 
duen fra hode til hale uten å kikke inn 
i fjærene.
Som et ytterligere fargeslag er 
sortvingede Guldgimler, stadig blitt mer 
og mer populær. Vi må si at det har 
skjedd mye de siste årtier, således at det 
kun er finhetene som skille de gode dyr.
I avlen er det paralleller med sortvingede 
Kobbergimpler, særlig i arbeidet med rust, 
men også i bedømmelsesprinsippene.
Grunnfargen skal være et mettet gullgul 
med lys glans, regelmessig fra hode 
til kile. Denne gullfarge skal vise en 
lysende glans. Fargen må ikke være 
matt, rød eller grønnglinsende. Her ser 
vi de fleste feil og mangler.
Også hos dette fargeslag, er det likegyldig 
om gullet er litt mørkere eller lysere. 
Fargens regelsmessighet kommer 
i første rekke ved bedømmelsen. I 
avlen tenderer den mørke grunnfarge 
til avtagende glans fra brystet, dvs. at 
fargen blir matt under brystet.
En grov feil hos mange dyr, er er stadig 
den lyse halsring, som muligens ser 
god ut i buret, men faller gjennom når 
man får den i hånden. Disse mangler 
regelmessighet i gullfargen.
I de senere år, har vi trukket hodets farge 
mer inn i bedømmelsen. Vi slåss stadig 
vekk med de noe mørke hoder.
Skjold og ryggfargen skal være sort, 
men jo lysere grunnfargen er, jo mattere 
blir skjoldfargen.
Den grønne lakksøm er betydelig 
bredere enn for noen årtier siden, men 
når ennå ikke opp på Kobbergimpelens 
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sømbredde. Men en millimeter bred bør 
den være.
Purpurglans bør sortvingede Guldgimpler 
ikke ha.
Blå hale ser vi heller ikke mer hos 
Guldgimplene. Oppdager man dette 
ved avl eller bedømmelse, så vekk med 
dyret.
For oppdretterne er det viktig å kunne se 
fargenyansene.
I avlen er det viktig å bruke 
utlikningsparring.
Den tyske spesialklubb gir gjerne råd til 
nybegynnere, eller man kan innformere 
seg i:
www.gimpeltauben.com.
Tillegg:
Kan av egen erfaring i tiden 1962-1992, 
og fra 2004 og fremover legge til:
Utligningsparring er meget viktig. Bruk 
for all del ikke 2 duer med antydning 
violet, ingen slike duer Må brukes i avl, 
da dette er meget arvelig!
Jeg vil heller ikke anbefale 2 dyr med 
mørk kobberfarge, ei heller at begge har 
helt mørke nebb. Da blir avkom gjerne 
enda mørkere, samtidig som dette går 
spesielt ut over fargen på hodet og hals.
Jeg har oppnådd best kobberfarge ved 
å bruke dyr med lyse nebb, men her må 
man samtidig se opp for antydning sot 
mellom beina. Dette siste har lett for å 
følge dyr med lyse nebb.
At huene bør ha antydning rust i vinger 
og i båndområdet, er helt klart en 
fordel i følge mine erfaringer. 
Men ikke bruk hanner som har 
dette.
Å bruke 2 toppdyr i sammen, 
er heller ikke noen god 
løsning, selv om jeg på 80 
tallet hadde 2 prima søsken 
fra forskjellig årgang i par. 
De ga den beste ungen 

jeg på den tid hadde hatt, men kun 1 av 
brukbar kvalitet.
Å bruke ensfargede Guldgimpler har 
også latt seg gjøre. Bertil Klemmentsson 
i Sverige brukte dette 2 ganger på sin 
stamme på 50 og 60 tallet. Disse ga 
regntegnede unger av ypperste kvalitet. 
Ådne Olsen snr. Fikk også fram en slik 
under duer fra meg, som igjen stammet 
fra nevnte Klemmentsson, også han 
meg godt resultat.
Ensfargede Kobbergimpler har derimot 
vært mer sjeldne. Jeg har fått fram 2 slik 
i år under samme par, begge ser ut til 
å være huer, og en annen oppdretter i 
rasen skal gjøre samme forsøk som 
meg, nemlig forsøke en slik sammen 
med en rentegnet i neste omgang. 
Begge har en meget god gjennomfarget 
kobberfarge. Og da jeg har undersøkt 
dette gjennom kanaler nedover i Europa 
gjennom erfarne oppdretter, 
skal dette også være 
forsøket verdt.
Bjørn Carlo 
Andersen.     
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Steinar Sætres siste dueslag (Kleiven)

STAFETTPINNEN

Duevenner!

Av alt i denne verden så klarte Kenneth 
(Knutsen) å sende stafettpinnen videre 
til meg, ja det skal med tiden ikke gå 
ustraffet hen. Vi treffes nok i baren 
en kveldsstund , på en eller annen 
utstilling.
Dersom det er meningen i stafettpinnen 
å fortelle litt om hvordan man startet og 
driver denne fantastiske hobbyen , så 
blir dette å gjenta seg selv for så vidt 
jeg husker så er det fortalt om dette før i 
Duevennen. Så de som husker godt får 
ha meg unnskyldt eller bla hurtig om.
Jeg har holdt på med denne hobbyen mer 
eller mindre siden jeg var 5-6 år gammel 
og er nå 63 år gammel. Min far hadde 
en sterk interesse for denne hobbyen og 
da spesielt raseduer. Ofte er vel  det slik 
at eplet ikke faller så langt fra stammen 

og denne gangen stemmer det. Et lite 
stolpeslag med plass til 4 duer var mitt 
første bekjentskap med hobbyen, laget 
til min bror og meg laget av far.Dette sto 
på et avsaget tre og med en trestige opp 
for å komme til. Så mye mer av dette 
slaget,hvordan det fungerte husker jeg 
lite av,det er kun bildet av slaget som 
sitter i hodet og etter hva jeg husker så 
var det ganske fint, fatteren  var meget 
flink med sine små hender. Duene kom 
fra en arbeidskollega  av min far som 
bodde på Bjorøy. Hva det var for slags 
duer husker jeg lite av, men det kan ha 
vært noen Bergens Tomlere. Det var nok 
fatteren som tok seg av stellet. Det var i 
alle fall noe som rørte seg i oss allerede 
så tidlig da både broderen og jeg har hatt 
denne interessen  siden. Broderen ga 
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seg for noen år siden men har fremdeles 
galskapen liggende i seg. Likeledes har 
hans eldste sønn samt vår datter og 
sønn det liggende i seg . Hva fremtiden 
vil bringe for de to når de kan bo slik at 
mulighetene er der, vil vise seg.
1951/52 flyttet vi i nytt hus og det varte 
ikke så lenge før et nytt slag så dagens 
lys og du verden så stort det var, ca. 1 
ganger 1 meter og 2 meter høyt. For 
oss var jo dette fantastisk og ikke nok 
med det, ”volieren” var i grunnen ,ja 
sett med dagens øyne, ganske så stor. 
Han hadde laget det så flott til med 
trestamme inni  så dette var et syn for 
oss og ikke minst for våre kompiser 
som måtte ofte opp å ta dette i øyesyn. 
Min store sorg fra denne tiden er at det 
ikke ble tatt bilde av slaget, tror ikke vi 
hadde fotoapparat heller, men hadde vi 
tenkt over det skulle vi fått det til. Tiden 
var så kommet for å fylle noe i slaget 
og her kom det etter hvert litt forskjellig. 
Fattern hadde god kontakt med en av 
de ”store gutta” i BPDF, nemlig Peder 
Godvik (Pedersen), og han var flink å 
forsyne oss med litt forskjellig skal jeg 
si. Det første jeg husker som kom var 
Engelsk Modena og Berliner Lange. 
Seinere kom både Kobbergimpel og en 
del annet og deriblant noen sokkeduer, 
alt fra Pedersen.
Det ble nok slik at det var fatteren som 
holdt orden og matet duene mer enn 
oss, men vi var nok interessert likevel. 
Jeg  har nok en mistanke om at slaget 
var like mye for ham som for oss.Jeg 
husker også at vi var med på noen av 
møtene og hva som huskes derfra så 
var det gørr kjedelig, men det var jo i 
byen så akkurat det var jo litt spennende 
siden vi bodde ” langt på landet ”. 
Husker at det var Pedersen som styrte 
møtene men jeg husker også Bennaen 

(Bernhard Christiansen) og Henryen 
(Henry Larsen).
Første gang jeg var med på utstilling og 
hadde med duer stilte jeg en Engelsk 
Modena og den fikk 94 poeng. Svære 
greier gitt.
Ungdomstiden var nok med på å legge 
vekk litt av interessen rundt hobbyen,da 
styrte hormonene mer i retning av andre 
ting uten at det er nødvendig  å nevne 
her. Resultatet av denne tiden ble at 
Agnes og jeg stiftet eget bo (1966) og 
til verden kom Vivian. Deretter satte vi 
i gang byggingen av egen bolig på tomt 
som vi kjøpte flere år tidligere. Vi flyttet 
inn i 1969 og der ble nestemann Vidkun  
Johan produsert, som så dagens lys i 
1971.
Etter kort tid i det nye huset dukket Arne 

Steinar Sætre og John Logemann.
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Henanger opp og vi pratet om ”gamle 
dager” når vi begge hadde duer. Arne 
var jo på landet om sommeren og da var 
han å besøkte oss for å se på våre duer. 
Selvfølgelig husket jeg denne tiden og 
jeg kjente straks at det var sommerfugler  
i magen. Jeg holder på med dette enda 
sa Arne og forsøkte å få meg tilbake i 
miljøet, og det var ikke så vanskelig. Det 
skulle vise seg at han allerede  hadde 
vært for å påvirke broderen også og det 
hadde han selvfølgelig klart. Så ble det 
etter hvert ”kleive” på oss begge to. Det 
har opp gjennom tiden vært forskjellige 
raser men det har i de siste årene vært 
den Hollandske Ballongen som har 
stått mitt hjerte nærmest selv om også 
Kineseren er en utrolig herlig og flott 
due.
Som den urolige sjel jeg er har vi hatt 
5 eneboliger og også bodd i blokk. Alle 
plasser har vi hatt duer, ja selv når vi 
bodde i blokken. Da var duene i losji hos 
Ronald Drotningsvik og noe i et lite hus 
hos den eldste broderen.
I det herrens år 1988 og en tur til 
Danmark var det som skulle til for å få 
hjerte til å banke litt ekstra. Hos Per 
Lykke som den gang omtrent bare hadde 
hvite Hollandske Ballonger og hvor hele 
”volieren” var full av disse. Dette bildet 
festet seg på netthinnen og medførte 
at jeg fikk ordnet noe fra han, og siden 
har det omtrent bare vært denne rasen. 
Meningen var å bare ha hvite men da 
han Jan Oksnes noen år senere ordnet 
noe fra Holland, også med andre farger 
og av bedre kvalitet, ja da var det i gang. 
Hos meg finnes det i dag : hvite ,blå og 
sorte. Hva som blir av farger i fremtiden 
vites ikke, men mitt øye har en ekstra 
glød  for de hvite.
Den gode kontakten som er opparbeidet 
i Holland har selvsagt gjort det hele mye 

mer morsomt, men det triste er at den 
som sendte meg mine første Ballonger 
fra Holland,nemlig Piet de Bruijn og som 
har vært en av de mest aktive i  Holland 
for denne rasen, døde den 21 november 
2007 i en alder av 67år. Han var også en 
stor resurs for de som drev med Engelsk 
Modena. Han vil nok bli savnet av de 
fleste duefolk i treskolandet.
Nå tror jeg det får være nok skittprat og 
sender med dette pinnen videre til en 
god venn i BPDF, nemlig Leif Larsson, 
som for tiden ikke har duer men som har 
et glødende angesement for hobbyen og 
er en inspirator for de som er interessert 
i Bergens duehistorier. Han har en utrolig 
husk fra ”gamle” dager slik at man av 
og til kan lure på om det er sant alt han 
forteller, men så bekrefter jo Alfen (Alf 
Knutsen) alt sammen og som de fleste 
kjenner til så er jo Alfen også interessert 
i duer samt dens historie og det som 
måte følge med den.

Steinar Sætre,
Bergen.

Hvit Hollandsk ballong. 
Eier Steinar Sætre.
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En litt kjølig kveld i juli tar jeg turen inn til 
Sandnes for å besøke Aastein Aase. Jeg 
var der en gang for vel 30 år siden så jeg 
må lete litt før jeg finner rette adresse. 
Huset er velstellt  med beleggningstein 
i gårdsrommet. Duene holder til i en 
avdeling innerst i garasjen og i et dueslag 
nederst i hagen. Vi tar en runde og kikker 
på duene og tar noen bilder før vi setter 
oss ved et kafebord og får servert kaffe 
og kaker av hans kone.

Aastein vaks opp på en gård på Aase, 
midt på flate Jæren.På den tida var det 
mer utbredt å holde noen frittflyvende 
duer rundt på gårdene. En kasse ble 
plassert på låven med et hull ut gjennom 
veggen og en pinne rett under som 

På besøk hos Aastein Aase

Aastein utenfor sitt dueslag.

landingsplass. Alternativt ble en kasse 
hengt på utsida rett under takutstikket. 
Etterhvert som interessen ble befestet 
i 10 – 12 års alderen ble skikkelige 
raseduer anskaffet. Dette var raser som 
Trommere, Tysk Mefikk, Skjoldduer, 
Smerler og Påfuglduer. Raseduene 
trengte skikkelige og tryggere forhold 
så dueslag med voliere ble bygget bak 
grishuset. Aastein  fikk etterhvert kontakt 
med flere rasedueoppdrettere så det 
ble derfor naturleg å melde seg inn i 
Rogaland Rasedue Forening . Da det 
første duebladet ankom i posten var det 
mange nysgjerrige rundt i bygda som 
lurte på hva unge Aase var involvert i.  
Møtene ble den gang holdt i Stavanger 
så det var ikke alltid like lett å komme seg 
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dit. Aastein mimrer tilbake og husker at en 
gang så kom det en liten buss med duefolk 
for å se på duene hans. Det var den gang 
mer vanleg at dueinteresserte besøkte 
hverandre. Det var alltid spennende å 
se om noen hadde fått noen nye raser 
eller om noen hadde noe å selge, kjøpe 
eller bytte. Den gang var dueoppdrettet 
ikke så spesialisert. Jo flere raser desto 
mer interessant var det. Etter gymnaset 
bar det til Oslo og senere til Amerika en 
periode. Dueholdet fikk et opphold i rundt 
10 år. 

Vel hjemme igjen og med nybyggd hus 
på Sandnes rundt 1970 kom tankene inn 
på raseduer. Gamle kjente ble kontaktet. 
Blant annet Tom Rørtvedt, Torstein 
Mikalsen, Olav Stokka og Ansgar Stokka 
var hjelpsomme med anskaffelse av 
avlsduer. Snart var Tyske Nonner, Eng. 
Modena og Smerler på plass i nybygde 
dueslag. Etter hvert ble nye duer hentet 
fra danskene Andersen og Dahl i rasen 
Smerler. Eng. Modena ble anskaffet fra 
datidens store oppdretter Knut Normann 
Larsen. Aastein var i mange år alene 
om å oppdrette Smerler men har i de 
siste årene hatt godt samarbeid med 
Haugsnes i Haugesund og Jensen i 
Arendal. Belønning for mange års trofast 
og iherdig oppdrett fikk Aastein på 
landsutstillingen på Sola 2008.
96 poeng ble tildelt en sort han. Denne 
duen ble karaktisert som antagelig 
den beste Smerle som finnest i dag av 
dommer Hans Ove Christiansen. På 
verdensbasis er det svært få Smerler så 
Aastein håper at flere kan tenke seg å 
starte med denne rasen. 10 par er i avlen 
dette året i fargene blå, sølv, sort, rød 
og gul i både spread, båndet og tavlet. 
Smerler er en rolig og tillitsfull rase. De 
er ikke særlig gode ammere, spesielt de 

første dagene er kritiske.  Så det beste 
er å bruke brevduer til ammere mener 
Aastein. I avlen er det viktig å passe på 
at ting som figuren stemmer, at hode er 
kraftig, ikke for langt nebb, kryss er på 
plass, tegning ikke flyter ut. Før utstilling 
er det viktig med pynting, burtrening og 
kondisjon.
I Eng. Modena har det spesielt vært 
grissle som har vært favoritten med 
jevnligt gode utstillingsresultater. Men 
de siste års endringer i  oppfattelse av 
hvordan modenaen skal se ut har brakt 
den gamle stamme i skyggen. Noen av 
den nye moderne typen er blitt anskaffet 
men de sparsomme avlsresultatene har 
bokstavelig blitt meget brogete.

Dueslagene er innredet med kasser og 
sitteplasser på alle vegger så det er flust 
med valgmuligheter, slik duene liker. På 
gulvet brukes sand. Det fores med vanleg 
duefor tilsatt ekstra bygg og kyllingpellets. 
Skjellsand er alltid tilgjengelig og ute i 
volieren settes inn salat eller grønnkål på 
rot. Dette liker duene godt å pikke i pluss 
at det gir tilskudd av viktige vitaminer. 
Aastein mener det er viktig å ikke overfylle 

2 x 97 p? Gule Smerleunger. 
Eier: Aastein.
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dueslaget med duer. Dette fører til mye 
krangling og uro og det igjen til få unger.

På spørsmål om fremtiden for duehold 
svarer Aastein at det nok blir vanskeligere 
i moderne bysamfunn rent praktisk. 
Det er en spesiell hobby som krever en 
viss plass og mange folk er skeptiske 
og kritiske spesielt i disse tider med 
fugleinfluensa. 
Vi må passe på å ikke bli for mye 
spesialister og individualister. Det er 
viktig med alsidighet der vi har med oss 
dueholdere med ganske få duepar til 
oppdrettere som er engasjert over alle 
landegrenser.
Det er viktig å drive med opplysning om 
hobbyen for å verve nye medlemmer. 
Internett  er blant annet en god mulighet 
.
Duevennen betyr mye for de som 
allerede er etablerte og litt oppi årene. 
Bladet knytter oss sammen  og er en av 

de viktigste bærebjelkene i NRF.

Som pensjonist kan Aastein se tilbake på 
en arbeidskarriere som lærer og lektor. 
Han har vært sterkt engasjert i politikken 
både i kommunestyre, fylkesting 
og gruppesekretær på stortinget. I 
en periode var han også formann i 
trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. 
Hver vår når vipa kommer tilbake kribler 
det i de ”grønne” fingrene. Derfor har han 
skaffet seg en parsellhage på ca 150m_ 
hvor det dyrkes allslags grønnsaker.
Til slutt forteller Aastein stolt at han nyligt 
har blitt bestefar til en jente. 
Men at han rundet 70 år den 7. februar i 
år må liksom lirkes ut av han.

Vi i Stavanger og Jæren Rasedueforrening 
gratulerer så mye med barnebarn 
og 70 års jubileumet !

Terje Ree

Aasteins vinner fra landsutstillingen på Sola 2008. Sort Smerler.
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Medlemmer utenfor Harry W. Nielsen sitt nye flotte dueslag, ja uten tvil det flotteste 
i hele Østfold

Fra Salih Baha sitt slag i Tistedalen med flere typer flygeduer.
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Nytt påmeldingsskjema - E-post
Til bruk for påmelding av duer til utstilling har jeg laget et nytt skjema. Skjemaet er laget 
for å bli utfylt på PC og sendt som e-mail til katalogansvarlig. Informasjon om dette er lagt 
til web, www.raseduen.no ref. link: http://home.online.no/~raseduen/seksjoner/utstillinger/
pameldblankett.htm Skjemaet er basert på Excel (Microsoft Office) og inneholder 
ferdigutfylte lister hvor man kan velge rase, farge og varitet for duene som skal påmeldes 
utstilling. I Skjemaet er det programkode som “mapper” rase, farge -koder som tilsvarer 
de koder vi bruker i katalog/utstillings-programmet. Det er også laget et program som kan 
lese dette elektroniske skjemaet inn i utstilligsprogrammet.
Forhåpentligvis gjør dette av vi får et mindre arbeid for den som skal registere alle 
påmeldingene til en utstilling. Til info så snakker vi om ca 40-50 timer ialt (fra reg. til ferdig 
katalog). Noe av dette får vi håpe å vinne med bruk av et nytt skjema.
Det henstilles derfor til at vi informerer alle om dette, gjerne via Duevennen, evt.brev til 
foreningene og så håpe flest mulig av utstillerne er istand til å gi oss skjemaet elektronisk. 
Det er også laget detaljert brukerveiledning for utfylling.  At alle våre utstillere klarer dette 
er ikke sannsynlig, men de som ikke kan levere elektronisk får fortsatt sende arket pr. 
post. Håpet er å få flest mulig som har tilgang til PC å gjøre dette.

Kontaktperson Hans Petter Nernes telefon 48 01 90 01
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Dommerliste til 
Høstutstillingen

Norsk Tomler Bjørn C. Andersen / 
 Jan Oksnes
Bergens Tomler Johne A. Larsen
Norsk Petent Jan Oksnes
Formduer Bjørn C. Andersen
Vorteduer --------
Engelsk Modena Jan Oksnes
Tysk Modeneser Johnny Larsen
Kropperter - Pustere Johne A. Larsen
Fargeduer Svein Harald Vikse
Dansk Svaber Ådne Olsen
Trommeduer Bjørn C. Andersen
Strukturduer Terje Ree
Mefikk Yngve Øvstedal
Danske Tomlere  Hans Høy
Utenlandske Tomlere Ådne Olsen

Høstutstillingen
i Arendal

Husk påmeldingen av duer til 
høstutstillingen som er INNEN 

25 oktober til Hans Petter. 
Helst på E-mail.

Jørgen.

Til dommerne!

HUSK at DERE skal sende inn 
dommerkritikk til Duevennen innen det er 
gått 14 DAGER etter utstillingen. 
Har du ikke vært fornøyd med bildene, så 
vennlig send bilder sammen med kritikken 
på jo-eljer@online no.

Jørgen

Sortvinget tysk Mefikk, eldre hann, 96 
poeng. Utstiller: Poul Erik Helweg.
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Svaber gul. 97 poeng. Nasjonal 08.
Oppdretter: Hans O. Christiansen.
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Fredag 13 juni reiste 7 ivrige Ø.R.F. 
folk fordelt på 2 biler til Næstved på 
slagvandring. Hans Ove Christiansen 
hadde laget et opphold for oss i sine 
hjemtrakter.

Etter en fin tur gjennom Sverige, og 
over broene fram til Næstved, var vi 
innom en oppdretter av tropiske fugler, 
fasan og høns innen vi kom fram til vår 
første overnatting på Vandrerhjemmet i 
Næstved.

Etter en god frokost, hentet vi vår 
hyggelige vert, Hans Ove som nå tok oss 
rundt til forskjellige oppdrettere.

Ø.R.F. på slagvandring i og rundt Næstved i 
Danmark

Vi startet i duekolonien i Vordingborg, 
hvor vi fikk et flott syn som vi ikke hadde 
ventet, nemlig Svensk Tomler i nær sagt 
alle farger. Og for en kvalitet og mengde 
dyr. Disse var i slagene til far og sønn 
Gilbert og Kenneth Olsen. Ja denne 
kvalitet og mengde finnes nok ikke selv 
i Sverige lenger. De samme oppdretter 
hadde også Mærkiske skader og Arabiske 
Trommere.

I samme koloni så vi også slagene til 
Erling Rasmussen som hadde Strasser,
King og Høystjert. 

Videre Damacenere, Mondain og 
Luchsduer i flere farger hos 82 årige 
Gunnar Eriksen.

Flere andre slag hvor eierne ikke var 
til stede, var vi også. Men det flotteste 
var koloniens klubbhus med møterom, 
kjøkken og det hele! Ja, dette var en 
drøm fort en hver dueforeningsmann! Og 
her gikk praten livlig til alle tider. Også 
mens vi var der og ble buden på lidt av 
hvert.

Vi kjørte videre til Ole Sværke i Nørre 
Alslev hvor det var meget gode
Nurnberg Lærker, Stærduer og Danxiger 
Høytflygere. Spesielt Lærkene
imponerte oss i kvalitet.

Hos Anne-Lise og Bent Hermansen i 
Kippinge fikk vi se Cachois i blant annet
rosa bånd og tavlet, ja dette hadde ingen 
sett tidligere, men så er de også skjeldne Svensk Tomler hos Kenneth Olsen
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i hjemlandet Frankrike.

Bent hadde jo tidligere vært oppdretter 
av Dansk Svaber, men disse var ikke på 
slaget lenger.

Hos Anders Ådersen langt ute på landet 
fikk vi se en mengde raser, de fleste i 
fritt flyging. Der var Birmingham Roller, 
blå Wienere, Cumuletter, Brevduer, men 
også Norwich og Brynner. Et flott skue 
i flotte omgivelser på landsbygden var 
dette.

Turen gikk så til Curt Hansen og hans 
meget flotte Afrikanere, ja en slik samling 
hadde vel ingen sett tidligere. De sorte 
finnes det vel ikke bedre av noen plass i 
verden antok vi!

Siste stopp var hjemme hos Hans Ove 
hvor også Anders sine duer var på 
slagene.

Litt av et opplegg med flere slag og 
raser.

Her var Hvitbåndet blåvinget Guldgimpel, 

Stærduer hos Ole Sværke.
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Dansk Tomler, blant annet hvitvinget, Gule 
og Røde Svabere i utmerket kvalitet, ja 
det finne nok ikke bedre noe annet sted. 
Det var Anders sine meget god Gule 
Kinesere, og ikke minst Orientalerne i 
Blondinett og Satinett. Og hvilken kvalitet! 
Ja disse imponerte oss virkelig. 

Men noe annet som også imponerte 
oss, var hvor tidlig Hans Ove fikk 
Orientalerungene og andre til å klare seg 
selv! Jo han satte knapt 2-3 uker gamle 

Curt Hansen.
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unger i bur sammen med en sulten 
voksen hu. Denne spiste av maten, og 
de små tok etter! Dette hadde vi ikke sett 
tidligere, og var virkelig en lærdom som vi 
tok med oss hjem.
Som avslutning hadde Birgith laget til det 
flotte matbordet som avslutning, og vi 
hadde en meget hyggelig aften.
En slagvandring som ingen vil glemme, 
ikke minst takket være Hans Oves 
flotte omvisning og opplegg, og den 

gjestfrihetene vi nok en gang fikk ta del i.
Etter en overnatting på Vordingborg 
Vandrerhjem, var det en meget tilfreds
gjeng som tok samme tur hjemover, og 
var meget godt fornøyde når vi ankom
gamlelandet  søndag aften, etter igjen ha 
tittet på fugler på hjemveien.

Cate Iris Carlo Hansen.

Orientalerunger hos Hans Ove Christensen

Hans Ove Christensen og Øsfold-gjengen utenfor slaget.
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Tilstede var: 
Johan Ebeltoft, Gunnar Brandal og Jørgen Eljervik. 
På telefon Sturle Assersen. Referat fra forrige styremøte 
godtjent.

Økonomi
Økonomien er tilfredstillende.

Ekstraordinær generalforsamling
Ved landsutstillingen i Arendal i 2009, er 
det kun valg som blir avviklet. Johan ringer 
til Sigbjørn Johannessen som er formann i 
valgkomiteen og forbereder han på valget.

Krav fra Mattilsynet om helseattest
Alle foreningene må skaffe helseattest til 
utstillingene som vi har gjort tidligere år.
Paul Øyvind Jensen har skaffet 
dispensasjon, slik at høst og 
landsutstillingene blir som før. Hvordan  
det blir videre med utstillingene, får vi 
komme tilbake til.
Videre vil vi lage til et egenmeldingsskjema, 
hvor vi (oppdrettere) skriver under på at vi 
ikke har hatt sykdom på duene de siste 
14 dager før utstillingen. Dette skjemaet 
skal ligge i transportkassen sammen med 
duene. Følger ikke dette skjemaet duene, 
vil duene bli satt i en egen avdeling . Johan 
lager dette skjemaet .

Katalog NRF
Kontrakten som Hans Petter Nernes og 
Trond Børseth  har med NRF, går ut i 
2008. Trond er blitt erstattet av Jarl Undal, 
Haugesund. 
Hans Petter har nå gitt beskjed om at han 
vil ha avløsning . Han fortsetter til og med 
landsutstillingen 2010. Gunnar snakker 
med Jarl Undal om han kan ta over etter 
Hans Petter. For å gjennomføre katalogen 
må det være to personer.
Foreningene må stille med en person til å 

Styremøte 12 august 2008 i Haugesund

hjelpe til med katalogen under utstillingen. 

Norsk Petent
I siste nummer av Duevennen 2-08, stod 
standarden av Norsk Petent. Det viser seg 
at den ikke er rett. Den var sendt av Norsk 
Petent klubb.
Vi har fått ny standard fra dommerringen. 
Vi sender den over til Norsk Petentklubb 
og får den kvalitetssikret av de, slik at vi 
får den rette standarden tilbake på mail. 
Deretter blir den rette standarden satt inn 
i Duevennen.
Når standarden er godtjent av Norsk 
Petentklubb, sender vi søknad til 
Europaforeningen for godkjenning som 
egen rase.

Skriv fra Dommerringen om Norsk Petent
Norsk Petent blir satt i gruppe 0 som 
er norske raser. Som en prøveordning 
på kommende høst og landsutstilling i 
Arendal, vil Norsk Petent komme i gruppe 
0. Dermed blir rekkefølgen på utstillingene 
som følgende: Norsk Tomler,Bergens 
Tomler og Norsk Petent.

Nytt forbundsemblem
Her vil styret i NRF fremme dette som en 
sak på neste representantskapsmøte i 
2010, om vi skal ha et nytt emblem med 
de tre norske raser.

Høstutstilling i VTR
VTR ser seg ikke i stand til å ta på seg 
en utstilling nå. De er ikke mer enn 3-4 
aktive medlemmer,så det blir en for stor 
belastning på foreningen.

Duepellets
Tilbakemeldingene som er kommet, er at 
de som har prøvet pellets er fornøyd. Det 
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som har vært minus med pelletsen,er at 
den har vært for tykk og lang for mindre 
duer. Vi vil nå prøve om det lar seg gjøre 
å få den laget i Norge, da med mindre 
lengde og tykkelse. NRF er ingen importør 
eller selger, så her må vi få noen andre til 
å stå for dette.

Eventuelt
Ringbok
Ringbok skal foreligge på alle utstillinger 
fra foreningene. Den skal inneholde ringer 
fra de siste fem årene.

Vaksinasjonsattest
Denne skal nå tas ut av transportkassen 
sammen med egenmeldingsskjemaet og 
tas vare på av arrangerende forening. 
Grunnen til at vi gjør det slik nå, er at det er 
ikke så enkelt å få vaksinasjonsattestene 
fra alle foreningene. Skjemaet for 
egenerklæringen skal arrangerende 
forening ta ut av transportkassen og ta vare 
på i 6 (seks) måneder etter utstillingen. 
Dette vil si at  oppdretterne må legge med 
en ny vaksinasjonsattest for hver utstilling. 

Søknad fra Dommerringen om dekning 
av utgifter til kurs i år på kr.2250,-.
Etter noe diskusjon godkjenner styret å 
dekke utgiftene. 

I ettertid MÅ søknad sendes på høsten. 
NRF sender brev til alle spesialklubber 
også dommerringen om søknadsfrist. 
Dette skal jo komme frem i budsjettet som 
forbundet skal rette seg etter.

En av NRF`s æresmedlemmer fyller 90 år i 
høst. Det er Asbjørn Knudsen i Fredrikstad. 
Styret vil gratulere han med en blomst på 
den store dagen.

Duevennen
Her går arbeidet sin gang. Til nr.3 har vi 
nok stoff. Det største problemet er at vi har 
lite bilder. Det er kommet litt kritikk på at vi 
ikke har bilder av norske duer ved norske 
dommerkritikker. Det er ikke lett for oss å ha 
bilder, når vi tar på oss denne jobben med 
bladet lenge etter at utstillingene har vært. 
Vi må bare takke de som vi har fått bilder 
av og Ditlev Duus, for at han har gitt oss 
tillatelse til å bruke hans bilder. Kvaliteten 
på hans bilder er veldig god.Til nr.4 har vi 
lite stoff men regner med at medlemmene 
har mye å bidra med. Husk redaktørjobben 
er fortsatt ledig. Tar du utfordringen?

Jørgen Eljervik
Sekretær. 

Aktiviteter og utstillinger 2008-2009
September 26. - 28.  Modeneser ungduetreff hos Jan Oksnes, Haugesund
Oktober 3. - 5. Norsk Tomlermøte i Østfold
Oktober 24. - 26. Hønsedueklubben, Sertifikatutstilling på Halsnøy
November 7. - 9.  Norsk Tomlermøte på Sand
November 22.- 23. Høstutstilling i Arendal
November 28. - 30. Landsutstilling for Raseduer i Tyskland i Dortmund
Desember 6. -7. Landsutstilling for Raseduer i England i Pickering
Desember 11.- 14.  Fjærkre og rasedueutstilling i Erfurt i Tyskland
Januar 09. 10. - 11. Dansk Nasjonalutstilling i Fredericia
Januar 09. 23. - 25. Norsk Landsutstilling i Arendal  
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5O år med Modena
 
Svein Anders Øvrevik fra Halsnøy har ikke 
bare hatt raseduer lenge han har også 
vært imponerende trofast med sin rase
Engelsk Modena. Ikke mindre enn 5Oår 
har rasen vært fast innslag på hans slag. I 
tillegg til brevduer er det også den eneste 
rasen han har hatt.  Et besøk i sommer på 
Modena øya viste at han framdeles gløder 
for sin rase,15,16 par i avl og flere lovende 
ungdyr kunne vises fram. Lofte på slaget 
var fylt med flotte brevduer i svart og rødt.
Odd Helge Vågen

Svein Anders Øvrevik

FOTO: Odd Helge Vågen

Duehuset til Svein Anders Øvrevik    FOTO: Odd Helge Vågen
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Modenaoppdrettere

På Halsnøy bor Modena-oppdretterne 
tett og et besøk hos Johnny Eide og Gisle 
Eide var en selvfølge, Begge to med 
gode modena i blå og bronce tri. Gisle 
som de seneste år også har markert seg 
sterkt i Tysk modeneser viste også flere 
spennende unge modenesere.  Ønsker 
dere alle lykke til videre!  At oppdrettere 
av samme rase bor så tett gir helt klart 
hobbyen en ekstra dimensjon. 
Takk for en flott dag!
Odd Helge Vågen

Lovende Gazziunge fra Svein Anders
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Duehuset til Johnny Eide Gisle, Big Boss (Jan Oksnes), Johnny

Den nye generasjon styremedlemmer 
på Halsnøy

Flott blå Modena hos Johnny
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Jubilanter

Asbjørn W. Knudsen fyller 90 år 5-10-08
Søndag 5. oktober fyller hele duenorges 
Asbjørn 90 år!

Det er vel kun de aller nyeste duefolk 
som ikke kjenner Asbjørn.

For alle vi som har vært med en stund, 
har på en eller annen måte vært i
kontakt med denne kjernekaren av en 
duemann. For det Asbjørn ikke har rede 
på når det gjelder duer, tror jeg knapt nok 
er verdt å ha rede på. Han har øst av seg 
av sin visdom i alle år når noen har stilt 
ham spørsmål. 

Ikke minst vi som har vært dommere, 
har hatt en god læremester i ham. Selv 
kom jeg tidlig under hans ”vinger” som 
dommeraspirant. Og jeg er langt fra den 
eneste som har gått en god skole hos 
ham. 

Å utpeke ham som landets desiderte ener 
som duedommer gjennom tidene, er nok
ikke å gå for langt.

Han begynte sitt duehold i 1949 med 
Norsk Tomler, og denne rasen har i alle 
år vært hans  hovedrase hva interessen 
angår, og den rasen han har vært mest 
opptatt av, ikke minst også som dommer.

Og som dommer startet han opp i 1951. 
Hvor mange utstillinger han har dømt opp 
gjennom årene, har han selv ikke tall på, 
men det er ikke få. Også i Sverige han 
har vært benyttet mang en gang på lokal-
høst og landsutstillinger.

Asbjørn W. Knudsen
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Selv har jeg vært på reisefot sammen 
med ham en rekke ganger til utstillinger 
både innen og utenlands, og alltid har 
han hatt med sitt gode humør til glede for 
oss andre.

Selv har han Arne Rikter Svendsen som 
sitt forbilde innen raseduesporten, men 
hvor mange har ikke Asbjørn som sitt 
forbilde? Ikke minst undertegnede, som 
til enhver tid har henvendt seg til Asbjørn 
når ens egen viten ikke har strukket til.

Til dagens status for vår kjære hobby, 
håper jubilanten på at flere duefolk jobber 
for å stille ut sine duer, og ikke bare har 
dem på slaget. At medlemstallet ikke er 
større, får dagens samfunn ta skylden 
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for mener han. Og han håper selvsagt at 
hobbyen vår igjen kan få en oppgang, og 
at Norsk Tomler holdes i god hevd i alle 
tider.

Asbjørn er Æresmedlem i både Norsk 
Tomler Klubb, Østfold Rasedueforening, 
og Norsk Rasedueforbund. Men også 
innen Brevduesporten, Binæringen 
(Hvor han har vært en foredragsholder 
på alle plan, og også mangeårig dyrker 
av honning), og for ikke å glemme 
spillet Bridge, har hatt mye glede av 
denne praktkaren i mange år. Og på 
Jubileumsdagen, tror jeg vi må stille oss i 
kø, for å gratulert ham! 

Etter å hatt en jernhelse uten sykdom i 
mange år, er han dessverre ikke like rask 

på dansegulvet lenger, noe han sterkt 
beklager.

De siste månedene har helsen sviktet 
litt, slik at et sykehusopphold, samt et 
opphold på sykehjem har vært nødvendig. 
Men da undertegnede igjen besøkte ham 
på sistnevnte sted, var humøret igjen på 
topp. Han så fram til snart igjen å komme 
hjem til sitt kjære hus, hage og duer. Og 
innen dette leses er han igjen forlengst 
på plass på Moum.

Hele Duenorge gratulerer Asbjørn med 
dagen, og vi håper han blir blant oss i 
mange år ennå.

Bjørn Carlo Andersen.

Asbjørn W. Knudsen, her igang med å demonstrere Modena på et møte i Ø.R.F i 
1975.
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Engelsk Høystjert
Ønsker å kjøpe 2 par hvite Engelsk 
Høystjert. Betaler godt for kvalitet.
Bjørn
Tlf. 69 33 65 38

Norsk Tomler
Par eller single i fargene gul, rød, eller 
sort ønskes kjøpt.
Thorvald Pollestad
Tlf. 918 61 678

Norsk Petent
0,2 i rødternet eller rødlassert kjøpes.
Arnt Henning Skåra
Tlf. 51 45 02 25 / 911 65 405

Engelsk Modena
Gazzi eller Schietti i fargene 
bronse plain - bronse lassert kjøpes.
Jørgen
Tlf. 53 75 70 65 / 958 13 745

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

Annonser

ØNSKES KJØPTTil SAlgS

Frankisk Skjolddue
Svarte Frankiske Skjoldduer til salgs
Gunnar Vestre
Tlf. 53 76 87 80 / 917 61 826

Engelsk Modena
Schietti i rødt til salgs
Terje Eljervik
Tlf. 52 82 48 86 / 941 69 766

Har for salg en god del små 2-roms bur 
for kr. 50,- pr. stk. De åpnes i toppen. 
Henvendelse Jan 
Tlf. 98 04 57 94
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Returadresse: 
Gunnar Brandal
Rehaugveien 17
4262 Avaldsnes


