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Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 4. 2017 er 15. november

Forsiden: Norsk Tomler fra LU 2014, 97p 
Oppdretter: Gunnar Brandal  

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

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

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

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

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
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Det ser ut til at sesongen 
for utstillinger etter hvert vil 
bli som før, og hvis mattil-
synets regler justeres i positiv 
retning hva gjelder duer over 
grensene, har vi grunn til å 
senke skuldrene. 

Beveger vi oss mot mer “normale” tider både 
her til lands og ellers i Europa, blir det etter hvert 
positivt for hobbyen vår. 

Noen av våre nye landsmenn kommer fra om-
råder hvor duehold er vel så vanlig som her hos 
oss. Det er må derfor være å ønske at vi får med 
noen av disse som medlemmer i NRF.

Av helsemessige grunner er Duevennen forsinket 
denne gangen, også grunnet begrenset tilgang 
på stoff. Det er derfor å håpe at skribenter og 
fotografer sørger for stoff til DV i forbindelse med 
kommende utstillinger. Det har også vist seg at 
sammenkomster og seminarer finner sted uten 
at det kommer DV for øret, så redaktøren må 
nok følge bedre med når det gjelder å spore opp 
referater og bilder... 
 
I dette DV 3-17 har vi med stoff som blir fordelt 
på flere nummer av DV. Denne gangen gjelder 
det historisk tilbakeblikk på Østfold Rasedue-
forening, fra oppstart i 1936. 
Møtereferat og gamle bilder vil her være til god 
hjelp for andre som vil prøve seg, så vi sender 
stafettpinnen videre til første forening i køen…  

Kos deg med denne utgaven av Duevennen og 
lykke til ved kommende utstillinger!

Paul-G. Scholz

Norsk Rasedueforbund

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

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

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

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

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

Dommerringens styre:

Formann: 
 Formann Jan Oksnes
 Stordalsvn.19
 5521 Haugesund
 Tlf. mob: 980 45 794  
 E-post: jan.oksnes@gmail.com

www.raseduen.no

Leder DV 3 - 2017 
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Bidragsytere til denne utgaven

Per G. Nielsen, Alf B. Knutsen, Bjørn Carlo Andersen, 
Hans Petter Nernes, Terje Ree, 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. Fint hvis du har med tekster til bildene. 

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

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

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

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

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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HØSTUTSTILLINGEN 2017 – HAUGESUND 
24. – 26. November

Haugesund Rasedueforening ønsker velkommen til 
Høstutstillingen 24.- 26. november 2017. 

Vi skal bo på Radisson Airport Hotel, tlf 52861090, mrk HRF.
Pris kr 600 for enkeltrom og kr 800 for dobbeltrom. 

Festen på lørdag blir med Buffet m/ribbe, pinnekjøtt og dessert. 
Pris kr 495 og bestilles samtidig med rommet.

Utstillingshallen ligger 2 min. fra hotellet.

Duene må være i hallen før kl. 18.00.
Påmeldingsskjema finnes på NRF’s hjemmeside under” Skjema” 

og sendes på e-post til : utstilling@raseduen.no 
Pris pr due er kr 70,- 

som settes inn på konto nr 3240.10.12388, 
mrk HU 2017, Torbjørn Jektnes.

Husk vaksinasjonsattest, egenerklæring og helseattest!

Spørsmål rettes til Jan O. tlf. 980 45 794

Vel møtt!
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På denne siden skulle vi hatt med en annonse vedr.
sertifikatutstillingen for Modena og Tysk Modeneser 

helgen 20 - 22 oktober. 
  Grunnet forsinkelse med utabeidelse og 

produksjon av DV, er annonsen fjernet.

Resultater og bilder vil vi ha med i neste nr.

I neste nr. vil vi også ha med referat og bilder fra 
årsmøte og Norsk Tomler treff, som fant sted på 

Haugaland Travpark 7. oktober

Det er ønskelig å få med referat fra Jan Oksnes sitt 
besøk i Nederland hvor det, etter sigende, 

var møte om europeiske regler for bedømming

Dommerringens kurs 14 - 15 oktober
må også få plass i DV

Det bør være en selvfølge at informasjon som dette
tilflyter redaktøren uten unødvendig purring...
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NORSK RASEDUEFORBUND

MØTEREFERAT 
Styremøte Aksnes 23.09.2017

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

DV redaktør Paul-G. Scholz (deltok ikke men forberedte 
innlegg til møtet)

Agenda 
1. Kommende utstillinger
2. Kommunikasjon web- Duevennen
3. Regnskap
4. Neste års handlingsplan
5.	 Årsmøte
6. Annet

1. Kommende utstillinger
-Gjennomgang og forberedelse HU17 og LU18
HU: Hotel og plass er i orden. Bestilling av rom direkte til 
hotellet. Hallen ligger 100 m fra hotellet, det planlegges 
kafeteria i hallen. Dommerlisten er ferdig og bekreftet.
LU: Hotel og plass i orden, dommerlisten er komplett og   

   bekreftet. Oppgavene går som planlagt. 
NRF står for følgende premier til LU:
* Gruppemedaljer – er på lager
* Gullmedaljer – er på lager
* NM og BIS – bestiller inn banner 
* Sløyfer: - championat – gruppevinner – NM og BIS 
-Info fra DR
DR hadde litt utfordring i forbindelse med LU for rettledning av  

   dommervalg/forslag. Det er viktig at DR blir engasjert i tidlig 
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fase, det er god informasjon å bruke internt i DR.
DR arrangerer dommerkurs i oktober i norske raser. Det er 

påmeldt 3 fra Stavanger, 2 fra Haugesund, 1 fra Østfold, 2 fra 
Bergen.

DR v/Jan Oksnes har deltatt på EE sitt dommerseminar i Dorn 
i Holland. Gjennomgang av hvordan bedømmelse skal foregå 
under europautstillinger. Bla. annet skal grov feil dømmes til 90p 
(i dag praktiseres hos oss 92p). Gode gjennomganger med prak-
tiske oppgaver. f.eks hvordan anatomiske detaljer som slagfjær, 
halefjær og form på fotbefjæring skal vurderes. Det er mottatt et 
fyldig informasjonsmateriale fra arrangøren som vil tilpasses og 
brukes i våre egne kurs.

2. Kommunikasjon web- Duevennen
-Hvordan bruke web og bladet 
Redaktøren av DV hadde før møtet presentert noen tanker 

rundt DV. Muligens er det slik at en web løsning tvinger seg frem 
før eller siden grunnet store kostnader for et lite forbund.

En mulig løsning er å redusere til 2 årlige utgivelser som en 
overgangsløsning.

Styret hadde en god diskusjon på dette og det vil bli presen-
tert et forslag til fremtidig kommunikasjon på neste represen-
tantskapsmøte.

Mye av stoffet kan legges til web og kommuniseres der.

Vurdere:
* Et årlig utstillingsnummer som produseres i passelig tid etter 

at utstillinger og etterarbeidet er klargjort. I dette nummeret kan 
det også være plass til gratulasjoner etc., og annet som naturlig 
hører hjemme der.



9Duevennen 3 - 2017

*	Årsutgave	lager	vi	ved	slutten	av	året.	Her	kan	vi	presentere	
det som i løpet av året er lagt ut på web. Her vil det være plass 
for	besøk	hos	oppdrettere,	Sett	&	Hørt	etc.,	vanlig	DV-stoff	som	
ikke blir vist på nettsidene.

*	Trenger:	noen	som	kan	lage	utstillings-stoffet	med	bilder.	–	
redaktør på web – få foreningsinformasjon

DV redaktør sammenstiller utgavene og får disse utsendt.
Web: legge jubileum og gebursdager i egen side som nås fra 

hovedmenyen. 

3. Regnskap
Årets	regnskap	viser	pr.	dato	et	overskudd.	Alle	medlemsbidrag	

og ringer er betalt.

4. Neste års handlingsplan
Styret gjennomgikk planen og budsjettet. Den vil bli justert etter 

medlemstallet pr. 1. oktober og så sendt til foreningene til høring.
Medlemstallet pr.nå, (se under), i forhold til fjor så er det en 

reduksjon med 3 seniorer og 5 juniorer
 
2017 
             SR     JR 
AARF 4 0 4
BPDF 22 0 22
BRFF 5 0 5
HRF            32 5 37
RFB 15 15       0        15
NOR 10 4 14
SJRF 37 8 45
VTR 4 0 4         4
ØRF 21 21 0         21
           150     17       167
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5. Årsmøte
-NRF styret hadde ifjor forslag til representantskapsmøtet og 

disse punktene ble gjennomgått og vil bli sendt inn som forslag til 
neste års møte.

FORSLAG:
EE	medaljen	skal	gjelde	for	våre	definerte	rase	grupper	hvor	

grupperingen representerer oppsett og premiering på våre utstill-
inger. Gruppen for «Norske tomlere» skal være «Norske raser» 
som inkluderer Norsk Tomler, Bergens Tomler og Norsk Petent. 

FORSLAG:
Fjerne aldersbegrepet i Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en 

rase. 
I dag står det følgende: «Duene kan vær inntil 2 år gamle, vorte-
duer kan være opptil 3 år gamle.»
Dette erstattes med: Norgesmester oppdrett – Beste 2,2 i en rase 
– eget avl – inntil 5 år gamle.

Begrunnelse: I dagens kriterie med opptil 2 års alder (3 år på 
vorteduer) så mangler det informasjon om alder (foruten årsdyr 
og eldre) i både påmelding og katalog. Dette betyr at utstillings-
systemet ikke kan brukes til å kåre vinneren, men en må manuelt 
gjennomgå burrekkene med summering av poeng for kjønn og 
sjekk av ring for alder for alle aktuelle duer. 

FORSLAG:
For Best In Show – tilføre i reglementet at BIS blir automatisk 

Gruppevinner i den gruppen duen representerer. Alle rasevinnere i 
en gruppe på 97p deltar i BIS uttaket.

Det skal være logisk riktig at BIS, som er utstillingens beste 
due, også blir den beste duen i sin  gruppe.
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FORSLAG:
Ærespriser utgår og erstattes med 1. og 2. vinner i rasen som 

angis av dommeren. Antall 1. og 2. vinnere i rasen er avhengig av 
antall påmeldte duer.

1. vinner i rasen tildeles til beste due i rasen med minimum 
95p. 

2. vinner i rasen tildeles til nest beste due i rasen med min 95p 
som gjelder for raser hvor det deltar 5 duer eller mer.

6. Annet
Reisestøtte til DR formannens deltakelse på EE dommermøtet 

vil dekkes og regning leveres kasserer.

Fra	ringforvalter	er	det	opplyst	om	problemer	ift	å	skaffe	nok	og	
riktig størrelse på fotringene. Rasene varierer mye og da vi be-
stiller ringene tidlig vår så gir dette store utfordringer. 

Ny rutine blir at NRF bestiller samlet fotringer basert på hva den 
enkelte forening bestiller.

Ringbestilling fra foreningene skal sendes ringforvalter senest 
1. april. Av praktiske og økonomiske grunner blir ringene utsendt 
i løpet av første halvdel av januar. NRF har sett på alternative 
leverandører	av	fotringer	og	finner	dagens	løsning	med	sambe-
stilling med Danmark som den beste for oss. Vi har små serier og 
skal dette lages og sendes direkte til Norge så betyr det høyere 
kostnad og mere administrasjon.

Kassereren ber også om at medlemsbidraget blir innbetalt som 
avtalt innen april hvert år.

Hans Petter Nernes
(fung.sekretær)
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Duenøtter del 3 
Her kommer duenøtter del 3 med 
20 nye spørsmål. 
Første del var i duevennen nr. 
1-2017, andre del i nr. 2-2017.

Fristen for innsendelse av riktige svar 
del 3 til Terje Ree, er den samme som 
for innsendelse av stoff til duevennen 
nr. 4. 

Her er de riktige svarene på del 2;
21) Haugesund rasedue forening. 
22)1957
23) Bergen praktdue forening 30 års 
jubileumsutstilling.
24) 25% 1.0 grå stenket, 25% 1.0 
sorte, 25% 0.1 grå stenket, 25% 0.1 
sorte.
25)  Alle 1.0 grå stenket, alle 0.1 sorte.
26) 25% 1.0 grå stenket, 25% 1.0 hvite 
(homozygot), 25% 0.1 grå stenket, 
25% 0.1 sorte.
27) Fingerfjær.
28) Håndsvingfjær (slagfjær 1. orden)
29)  Armsvingfjær (slagfjær 2. orden)
30) Marinekaptein S. J. Foss, Peter 
Wendelborg, Knut Normann Larsen. 
31) Henholdsvis «Pragtduer og Sports-
duer», «Håndbok for duevenner», 
«Modenaboken»
32) Norsk tomler.
33) Arabisk trommedue, Syrisk 
vammedue.

34) Utpreget vertikal hudfold i strupen.
35) Kineser.
36) Oppadrettet fjærkrave som oms-
vøper øvre del av halsen og går over i 
manken. Når oppunder øynene.
37) Frankisk trommedue.
38) Fransk sottobanca.
39) Seldschuken.
40) Tyrkia.

Ingen besvarelser mottatt innen tids-
fristen.

Så over til de 20 nye spørsmålene:
41) Hvilket land skal arrangere 
Europautstillingen i 2018 ? 
42) Hvilket land arrangerte forrige Euro-
pautstilling ?
43) Hva slags utøy er det på bilde 1 ?
44) Hva slags utøy er det på bilde 2 ?
45) Hvor mange sertifikater skal til for å 
oppnå championat ?
46) Hvilken farge dominerer ved sam-
menparringer mellom de forskjellige 
fargene: blå med bånd – brun med 
bånd  – rød med bånd (dominant rød). 
Det forutsettes at alle kun har anlegg for 
den farge de viser (homosygot). Ranger 
disse 3 hovedfargene etter domin-
ans med den sterkeste først og den 
svakeste sist.
47) Hvor mange halefjær skal de aller 
fleste dueraser ha ?
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48) Hvor mange halefjær har normalt 
en Engelsk høystjert; 20-24 eller 25-29 
eller 30-35 ?
49) Hvor mange halefjær har normalt 
en gaffelhalet trommer; 11-13 eller 14-
16 eller 17-20 ?
50) Hva heter personen på bilde 3 ?
51) Nevn tittel på 2 av hans duebøker.
52) Hvilket årstall utkom første nr. av 
Duevennen ?
53) Hvilken forening var utgiver ?
54) Hvilket år og årgang overtok 
Norges Rasedueforbund utgivelsen av 
Duevennen ?
55) Jeg kommer med  påstander om 
3 foreninger som tidligere har eksistert 
der den ene er feil, hvilken ? Rasedue-
foreningen Oslo, Sunmøre og Nord-
fjoreid Rasedueforening, Trondheim 
Rasedueforening.
56) En av disse 3 personene er en 
kjent duemaler/tegner, hvem ? Max 
Holdenried, Veronica Mayhew, Dusan 
Stojimirov.
57) Hvilken rase er det på bilde 4 ?
58) Hvilken rase er det på bilde 5 ?
59) Hvilken rase er det på bilde 6 ?
60) Hva regnes som opprinnelse landet 
til duen på bilde 6 ?

Terje Ree

2

1
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3

4

5

6
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ARNE SUNDVE 70 år.

Arne Sundve, en markant ildsjel 
i norsk raseduesport, fylte 70 år den 
3.juni.

“ Den røde løo” i Dukkelunden i 
Haugesund, var et begrep, en institu-
sjon i duemiljøet i Haugesund.

Hans meritter i norsk raseduesport 
innbefatter de fleste verv, der kan 
nevnes formann i Forbundet, formann 
i Haugesund Rasedueforening og for-
mann i Stavanger og Jæren Rasedue-
forening, redaktør av “Duevennen” og 
dommer, både i Norge og i utlandet.

Hans enestående faglige dyktighet 
har han formidlet til oss alle og vi er 
mange som har oppnådd gode resul-
tater som følge av å ha hatt Arne som 
mentor.

På vegne av alle i miljøet vil vi få 
gratulere med vel overstått dag!

Mvh. Alf og Per.

Som vanlig var vi samlet i Kan-
tinen til Rikter Svendsen, 
og til tross for en tidlig start, 
nemlig kl. 17, møtte hele 
14 av foreningens medlem-
mer denne mandagen.                                                                                                                      
Buroppsetting etc. gikk unna 
som en lek. Og i bura var det 
nærmere 100 duer i 15 forskjel-
lige raser og fargevarianter. Og 
det var mange lovende ung-

dyr å se, til tross for at fellin-
gen langt fra var ferdig for de 
fleste sitt vedkommende, og 
vi igjen håper å se en del av 
disse på sesongens utstillinger.                                              
Duene ble fordelt på dommerne 
Harry W. Nielsen, Ole Gunnar 
Torp og Bjørn Carlo Andersen.                                                                                                                        
Den rasen som var sterkest 
representert var ikke uventet 
Norsk Tomler i de fleste farger, 

Mønstring av årets avl hos Ø.R.F. 25/9 -17.
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og Norsk Petent i rødt, gult, 
rødbåndet og sølvfarget. Vi-
dere Dansk Tomler, Modeneser, 
Høystjert og Nürnberg Svaler i 
flere farger for å nevne noen av 
rasene. Med det var også meget 
interessant å se flere polske 
tomlerraser, som noen knapt 
hadde sett tidligere. Og her kan 
nevnes Polske skader, Polske 
Langnebbede Tomlere, og ikke å 

forglemme Polske Kortnebbede 
Tomlere i rødt, gult og sort.                                                                                        
Stemningen var meget god hele 
tiden, og som vanlig smakte det 
godt med boller og kaffe. Og 
som vanlig alltid spenning når 
utlodningen var avsluttet med 3 
fine gevinster som ble fordelt til 
glade vinnere. Det hele var over 
kl. 21.00.

Bjørn Carlo Andersen.  

I samband med et pinse-
besøk hos Otto Jensen ble 
Per-Alfred og jeg stilt ovenfor et 
par ungdyr i gult og rødt av årets 
avl. Så ble den røde faderen i 
buret ved siden av, og vi kunne 
konstatere at den gule ungen så 
mer lovende ut enn den røde. 
Når så moren havnet i buret med 
faderen, ble vi litt overrasket 

da hun var blåhamret, samtidig 
som begge ungene var renfarget 
uten noen sotigheter eller annet 
forstyrrende i fargen. Forklar-
ingen lå i at den blåhamrede 
moren var falt under et gult dyr. 
Uten andre sammenlikninger har 
jeg et intensivt matchet par på 
tumletsiden med en gul han og 
en sort hu, som gir rentegnet og 

Fargenedarvinger og rasekrysninger.
Fra S.D.F. sitt blad nr. 2-2017 har jeg funnet en meget interes-
sant artikkel om Fargenedarvinger og rasekrysninger. Artik-
kelen er skrevet av Lars-Olof Välemark, og tillatelse er gitt for 
å bruke den i Duevennen. Lars-Olof skriver:
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renfargede unger i gult, rødt og 
sort.

Så vær ikke redd for å sette 
sammen ulike farger for å oppnå 
resultat om det finnes andre, 
ikke minst typemessige gevinster 
du vil oppnå. I visse fargesam-
mensettinger, kan det nok bli 
visse fargeurenheter, men etter 
noen generasjoner er dette borte 
igjen.

Til dette skal det legges til at 
det som gjør at vi er der vi er i 
dag med mange rasers mang-
fold og kvaliteter, bygger på 
krysning av raser av ulike slag. 
Som mange av dere kjenner til, 
snakker man ofte om de gode 
erfaringene gjeldende krys-
ninger blant pusterrasene, der 
ikke minst ulike krysninger blant 
rasene innen denne gruppe, har 
gjort det godt på både den ene 
og andre rasen innen gruppen.                                                                                                                                        
Første gang jeg opplevde dette 
konkret, var et misstag hos 
tidligere pusterveteran Sven-
Erik Svensson, stor i flere tiår 
med Norwich, og i mange år 
også med Amsterdam ballong. 
En slik tilfeldighet viste at sam-
menparring her ga gode resul-

tat for pusten på ballongene.                                                             
På ulike hold anvender man 
seg av de beste, eller bra dyr i 
de raser som det skal krysses 
med, og at man blir skuffet 
av første generasjons krysn-
ingsdyr (F1). For at med beste 
fremgang skal gå videre med 
rasekryssninger, bør man 
pare i sammen avkom fra den 
første omgang krysning (F2), 
og så pare inn disse avkom-
mene (F3) i den aktuelle rasen.                                                                                                                 
Naturligvis er dette en lengre 
vei å gå i stedet for å krysse 
in en annen fargevariant som 
har større gjennomslagsk-
raft enn det man vil forbedre i 
den aktuelle fargen. Men i en 
situasjon der et «bedre dyr» 
ikke er tilgjengelig, er det en 
rasekryssning som gjelder.                                                                                           
I løpet av dette avlsår, kjenner 
jeg til et par prosjekt med Am-
sterdam Ballong og Norwich, 
hvor det igjen blir gjort forsøk 
med å forsterke Ballongenes 
pust. Videre krysses det Engelsk 
Trommedue med en Kineser hos 
Fredrik, etter Per-Alfreds kyndige 
hjelp, dette for å styrke en yt-
terligere sterkt og lengre fjær hos 
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Kineseren. Dessverre resulterte 
denne parring med kun huer, 
men disse er i dag i fullt arbeide 
med gode hanner på ulike hold 
for å styrke og fortsette dette 
utviklingsarbeidet av Kineseren.

Farge- og rasekryss gjerne, 
men ha tålmodighet og anvend 
alltid de best mulige egenskaper 

for de egenskapene du vil forbe-
dre i vedkommende rase! Først 
typen, og så tegning og farge!

(Kjenner til utrolige resultater 
fra tidlige av om hvordan det er 
blitt brukt av raser for å forbe-
dre nettopp den nevnte Kineser. 
B.C.A.s bemerkning).

Bjørn Carlo Andersen.     

Sorte Skade Purzler fra 
Willy Hansen..

Gul og sort Norsk Tomler 
fra Odd Lindquist.
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Gul, rødbåndet og gulbån-
det Norsk Petent fra Svend 
Rostad.

Sort og gul dansk Tomler 
fra Harry W. Nielsen.

Perleblå Norsk Tomler fra 
Ole Gunnar Torp.
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Rød Norsk Petent fra Ole 
Gunnar Tiorp.

Polske Skader fra Marek 
Galicki.

Polske langnebbede Tom-
lere fra Marek Galicki.
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Sort Gammel Hollandsk 
Kapuziner fra Victor 
Mongstad-Waage

Polske Kortnebbede tomler 
fra Marek Galicki.

Sort noe broget i fargen, 
men egentlig med god hale 
fra Kenneth Stensrud.
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Østfold Rasedueforening ble stiftet 
i Sarpsborg, etter at flere due-
holdere hadde hatt ønske om det.                                                                                                                 
Og stiftelsesmøtet ble avholdt på 
Bondeheimen mandag 9. mars 1936.                                                
Navnet som ble bestemt den gang, 
var Sarpsborg og Omegns Rasedue-
forening. Ny Generalforsamling som 
var avertert i 3 aviser i Sarpsborg, ble 
avholdt allerede torsdag 12. mars med 
9 duekarer til stede.                                                            

Det første styret:                                           
Formann: Arne Rikter Svendsen.                                                                                       
Kasserer: Andreas Nilsen.                                                                                                
Sekretær: Håkon Skjøren.                                                                                                      
Styremedlemmer: 
Aa. B.Hansen og A. Børressen.                                                            
Revisorer: 
Iver Iversen og Carl Tveter.                                                                           
Supplanter: 
R. Grønberg og Tøgersen.                                                                   
Kontigenten ble satt til kr. 2 
+ kr. 3 for å være medlem i 
Landsforeningen for Brevduer.                                                                                                                                  
Allerede på neste møte 2. april, var 
medlemstallet steger til 15, og det var 
tilbud om å få kjøpt 50 Raseduer fra 
Danmark, og disse ble det ikke van-
skelig å få solgt videre, da det var flere 
interesserte medlemmer.                                                 
En medlemsutlodning ble satt 
i gang, da det var mange ting 
foreningen trengte, og den ga 
et overskudd på kr. 144,15.                                                                               

Medlemstallet var stabilt de første 
årene på 15-17 medlemmer. 
Fremmøtet på møtene var ikke like                                                     
stabilt hele veien. Den første lokalt 
avholdte utstilling, fant sted i Gilde-
stova, Sarpsborg 8-9.januar 1938, og 
det var det 133 duer utstilt. Av kjente 
raser som var utstilt, kan nevnes: 
33 Norsk Tommelt, 20 Gimpler og 
2 Petent. Gimpler var i flere år en 
meget stor rase innen foreningen, 
og fantes i 5 forskjellige varianter.                                                 
På Årsmøtet 1938 ble Ragnar Hot-
vedt valgt inn som sekretær, og 
kassabeholdningen var kr. 500.                                                                                          
Dette året deltok også medlemmene 
for første gang på en Landsut-
stilling. På sommeren 1938, var 
også medlemmene ute på sin 
første slagvandring. Turen gikk til 
Horten, Tønsberg og Sandefjord.                                                                                                                              
På en utstilling i regi av Vestfold og 
Telemark Rasedueforening i desember 
1938 deltok foreningen med 60 duer. 
Foreningen fikk i 1939 sine første egne 
ringer merket: S.R.F.-39, og nummerert 
fra 1-350 i forskjellige størrelser.                              
Foreningen skulle i februar 1939 
avholde Landsutstilling, men ut-
stillingen ble annullert grunnet en 
epidemi. På generalforsamlingen 
samme år, ble det besluttet å gå ut 
av Landsforeningen for Brevduer.                                                                   
Duevennen kostet på den tiden kr. 4 
pr. medlem i året, og dermed måtte 

Historisk oversikt om Østfold 
Rasedueforening 1936 - 2017.
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kontingenten økes!  Da foreningen 
ikke fikk arrangert Landsutstilling i 
1939, ble denne arrangert i stedet i 
1940 i Sarpsborg. Der var det utstilt 
316 duer utstilt på 28 raser, og Norsk 
Tommelt var største rase med 80 
duer. Det ble delt ut 33 ærespremier.                                                                                                                    
Krigsårene ble vanskelige, og 
medlemsmøter ble det vanskelig å 
avholde i tiden 1941-44. Det ble ikke 
avholdt medlemsmøter i denne tiden, 
men på møtet 12. mai 1944 ble blant 
annet den senere formann og sekretær 
Øyvind Klavestad første gang innmeldt 
i foreningen. Han var senere borte noen 
år grunnet blant annet militærtjeneste. 
Men kom senere sterkt tilbake, og var 
i flere år ledende oppdretter i Norsk 
Tommelt, hvor særlig hans gule var av 
meget høy klasse.                 
På den samme Generalforsamling ble 
foreningens navn forandret til Østfold 
Rasedueforening, da det var begynt å 
melde seg inn medlemmer fra andre 
deler av fylket. Noe som var et enstem-
mig vedtak.                                               
Arne Rikter Svendsen hadde vært 
formann siden stiftelsen, men ble 
i 1945 avløst av Ragnar Hotvedt. 
Hovedsakelig på grund av at Svend-
sen da ble valgt som formann i Norsk 
Rasedueforbund som ble stiftet det 
året. Gunnar Hannestad ble her valgt til 
sekretær. I desember samme år deltok 
foreningens medlemmer med Norsk 
Tommelt på en utstilling i Gøteborg.                                                           
Da foreningens medlemmer ble 
fratatt mange duer under krigen, 
var importen av duer høsten 1945 

et godt tiltak. Det kom mange 
duer fra Danmark, og her var spe-
sielt Kai R. Dahl meget behjelpelig.                                                                         
Av Norsk Tommelt var det kun 51 duer 
igjen etter krigen innen foreningen, og 
derav ingen blå, men denne variant 
håpet man fantes i en annen forening. 
Alt i alt fantes det kun 86 duer igjen 
blant foreningens medlemmer etter 
krigen. Foreningens medlemmer var 
meget aktive når Norsk Raseduefor-
bund ble stiftet i 1945. N.R.F. hadde 
nå kommet gått i gang, og ringer 
kunne nå kjøpes til 15 øre pr. ring. Og 
i og med at foreningen også måtte 
tjene litt på dette, ble ring prisen til 
medlemmene satt til 30 øre pr. ring.                                                                 
1946 var et meget aktivt år, medlem-
stallet var steget til 22, og den ble plan-
lagt og avholdt Landsutstilling 1947 
i Folkets Hus, Sarpsborg. Av ringer 
hadde foreningen 400 stk. til salgs i 4 
forskjellige størrelser. Møtene ble nå 
avholdt i Bøndernes Hus, Sarpsborg.                                                                                                                  
Landsutstillingen, som også var den 
første Nordiske utstilling ble avholdt i 
dagene 31. januar til 2. februar hadde 
samlet 523 duer fordelt på 44 duer, 
hvorav 67 duer fra Danmark og 162 
duer fra Sverige. Dette var til nå de 
12 første, deretter 50 øre pr. due. 
Det ble et overskudd på kr. 25,59 
som ble betegnet som meget godt.                                                                                         
Ringsalget økte med aktiviteten, og i 
1948 ble det solgt 743 ringer til de 37 
medlemmene som foreningen nå 
hadde.                                                                      
Petenten var stadig et samtaleevne på 
denne tiden, og det ble gjort forsøk på 
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å krysse inn Smerler for å få den større, 
og at den lettere skulle kunne avle sine 
egne unger. Et eget krysningsopplegg 
ble satt i gang hos Arne Olsen og Ole 
Johansen.                                                                                                                                             
Til Landsutstilingen i Bergen 1949, ble 
det stilt ut 20 duer fra foreningen av i alt 
150. Krysning med Norsk Tommelt og 
Kønigsberger ble satt i gang dette året, 
og etter rapportene som kom inn, viste 
dette gode resultater.                                         
På Landsutstillingen i Sarpsborg i 
Folkets Hus, var det stilt ut 232 duer fra 
foreningen av i alt 419. Av disse var 93 
Norsk Tommelt.                                          
Medlemstallet var steget til 62 mot 47 
året før! Og stigningen skyldes blant 
annet flere juniorer, og tanken om en 
egen juniorgruppe ble luftet. Det ble 
solgt 997 ringer til medlemmene, og 
kassen viste en beholdning på kr. 
3795,32, og da hadde foreningen også 
kjøpt inn 50 nye bur rom.                                                         
I 1951 hadde medlemstallet steget til 
65, og det ble solgt 1196 ringer. Under 
Landsutstillingen i Horten var det stilt ut 
145 duer fra foreningen, hvorav 34 
Norsk Tommelt, og foreningens 
medlemmer vant omtrent det som var 
av premier, inklusiv lagpokaler og det 
hele. Samtidig vanket det 4 Gullme-
daljer til foreningens medlemmer av de 
5 som ble delt ut.                                                          
Bjørn Rikter Svendsens navn ble i 1951 
nevnt for førte gang, blant annet som 
referent fra medlemsmøtene.  Årene 
1952-53 var også to meget aktive år. I 
1952 ble det blant annet stilt ut 170 
duer fra Østfold på Landsutstillingen i 

Bergen, og i 1953 ble det solgt hele 
1100 ringer til våre medlemmer. I 1953 
var det også første gang rasen L. F. 
Tomler ble nevnt, blant annet beregnet 
for å krysse inn på Norsk Tommelt. Det 
var Håkon Skjøren som ville forsøke 
dette, for blant annet for å få inn denne 
rasens flotte perleøyne på vår egen 
rase.                
Fra 1954 begynte medlemstallet igjen å 
gå noe tilbake til tross for fortsatt stor 
aktivitet innen foreningen.                                                                                                      
I 1955 ble det tross alt solgt 1350 
ringer til medlemmene tross en liten 
nedgang i medlemstallet. Rasene 
Reinaugen og Alstämmer var nå blitt 
innført til å krysse inn på Norsk Tom-
melt. Medlemmene stilte dette året ut 
120 duer på Landsutstillingen i Bergen, 
og som nær sagt vanlig, tok 
medlemmene godt for seg av de 
oppsatte premiene på utstillingen. 
Medlemstallet var dette år 62, og Bjørn 
Rikter Svendsen overtok som formann 
etter Ragnar Hotvedt som hadde hatt 
dette vervet siden 1945. Mønstring av 
årets avl ble for første arrangert  på 
høsten dette året.                                                                                                                                       
Foreningen arrangerte Landsutstilling i 
1956 i Folkets Hus, Sarpsborg med 
180 duer utstilt fra våre medlemmer. 
Medlemstallet var dette år sunket til 54, 
og Hotvedt tok igjen over som formann 
grunnet Bjørn Rikter sin bristende tid til 
å inneha vervet som formann.                                                                                             
I 1957 var det blitt problemer med 
utgivelsen av Duevennen, og hver 
lokalforening måtte bevilge kr. 200 for 
at bladet skulle bli gitt ut en gang i 
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måneden. Medlemmene stilte ut 124 
duer og vant 9 Gullmedaljer (95 poeng) 
på Landsutstillingen. En ung gutt som 
senere markerte seg meldte seg inn i 
foreningen dette året, nemlig Bjørn 
Carlo Andersen. For øvrig var medlem-
stallet fortsatt synkende.                                                                                            
I 1958 var medlemstallet sunket til 42, 
og det ble solgt 757 ringer. Eilert 
Jensen ble dette året for første gang 
valgt til formann i foreningen. 
Medlemsmøtene ble nå i en periode 
avholdt på Torp Fagforenings lokale, for 
så senere igjen gå tilbake til Bøndernes 
Hus, Sarpsborg, mens noen møter 
også ble avholdt i Lundblads Gjestgiv-
eri på Selbak.                                                                                 
Fortsatt 42 medlemmer i 1959, og det 
ble avholdt en lokalutstilling på Torp i 
Torp Fagforenings lokale med 140 duer                                                                             
I 1960 ble Roger Eidet valgt inn for 
første gang i styret som kasserer. 
Forøvrig gikk mye av året til å planlegge 
landsutstillingen 1961 i Folkets Hus, 
Sarpsborg da foreningen fylte 25 år det 
året. En vellykket utstilling med 350 
duer. En foreningsannonse fra hver av 
lokalforeningene i landet, måtte forøvrig 
være med for å dekke N.R.F. sitt 
underskudd som i hovedsak var på 
grunn av store utgifter til Duevennen. 
TV var for øvrig for første gang tilstede 
på en dueutstilling under nevnte 
Landsutstilling. Bjørn Carlo Andersen 
ble dette året valgt inn som sekretær 
for første gang, og en lokalutstilling ble 
avholdt på Selbak Avholdslokale med 
116 duer. Vår mangeårig medlem og 
god støttespiller, og samtidig en av 

stifterne i foreningen, Arne Rikter 
Svendsen døde denne høsten. 
Medlemsmøtene ble i en periode 
avholdt i Lundblads Gjestgiveri på 
Selbak, innen de igjen ble avholdt i 
Bøndernes Hus, Sarpsborg fra 1962 
og videre framover en periode. Øyvind 
Klavestad meldte seg på nytt inn i 
foreningen etter å ha vært borte en 
periode, og Harry W. Nielsen meldte 
seg inn for første gang. Dette året fikk 
vi også meldt inn 2 kvinnelige junior-
medlemmer, nemlig Anne Berit Jensen, 
datter til Eilert og Bjørg Solveig Ander-
sen, søster til Bjørn Carlo., samt et 
kvinnelig seniormedlem, Laila Bøe, 
datter til Ragnar Hotvedt. Denne 
høsten ble det også avholdt lokalutstill-
ing i Ynglingeforeningen, Fredrikstad 
med 190 duer. Her var det også stilt ut 
noen duer fra VTR og RFO. Helge 
Johansen på Kråkerøy hadde på 
høsten blitt frastjålet Nurnberg Svaler i 
flere farger uten at disse dukket opp 
igjen. Omtrent alle de beste duene fra 
de siste års utstillinger var borte, slik at 
det kunne se ut som noen hadde stått 
med katalogene i hånden. Ringnummer 
på duer sto jo på trykk i katalogene 
den gang. Fòr ble importert som en 
prøveforsendelse fra Danmark til stor 
glede for både duer og eiere. Dette ble 
solgt til medlemmene for kr. 25 pr. sekk 
à 25 kg. Dette ble så godt mottatt at vi 
bestemte at neste gang skulle vi 
importere 2 tonn fra Jysk Fourage som 
firmaet het den gang, senere forandret 
de navnet til BS Spesialfoder. Medlem-
stallet dette år var 50. I 1963 var det på 
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tale å starte en kvinnegruppe da 
interessen var tilstede, men noen slik 
gruppe ble allikevel ikke startet. 
Forsendelseskasser til og fra utstillinger 
ble for første gang kjøpt inn, slik at 
duene slapp å stå samlet i pappesker 
o.l., noe som alltid skapte problemer 
når duene skulle tas ut på utstillingene. 
Igjen ble det avholdt lokalutstilling i 
Ynglingen, Fredrikstad, og Willy 
Poulsen som senere var foreningens 
formann i flere år, ble meldt inn i 
foreningen. Det var godt fremmøte på 
møtene, til tross for fortsatt synkende 
medlemstall, det var 48 medlemmer 
dette året.                                                             
På årsmøtet i 1964 ble Øyvind 
Klavestad valgt til formann, og den 
første utenlandstur med slagvandring 
gikk til Gøteborg. En tur som ble meget 
vellykket, og foregikk med privatbiler 
søndag 28. juni.                                                 
Forberedelsene til Landsutstillingen 
1965 foregikk ut over høsten 1964. 
Denne utstilling måtte vi avholde i det 
en annen forening frasa seg dette 
arrangement. Fòr fra Danmark ble igjen 
kjøpt inn, og dette ble lagret hos 
Hotvedt og Knudsen. Det var ofte 
demonstrasjon av opptil flere raser på 
møtene, noe som vakte stor interesse 
blant de fremmøtte. Mønstring av årets 
avl vakte også stor interesse, og ble 
senere avholdt omtrent hvert år. Denne 
ble avholdt hos Ragnar Hotvedt. 
Redaktørjobben i Duevennen, og hva 
som burde stå i bladet ble ofte disku-
tert på møtene, og der bidro våre 
medlemmer med stoff meget ofte. Vi 

fikk nye dommeraspiranter som senere 
avla dommerprøver, deriblant Harry W. 
Nielsen og Bjørn Carlo Andersen, 
sistnevnte fikk sin debut som dommer 
året etter bare 21 år gammel.  Landsut-
stillingen 1965 i Folkets Hus, Sarps-
borg, hadde vært meget vellykket med 
420 duer, vår forenings duer gjorde det 
meget bra, men det dessverre kr. 1150 
i underskudd. Utover året ble det gjort 
forsøk på å få tak i duelitteratur, og 
der4 lykkes det å få fatt på Kai R. Dahls 
Lille Duebok til stor glede for mange i 
foreningen. Den tyske duemannen 
Heinz Scheller var på besøk hos Bjørn 
Rikter Svendsen, og vi var invitert dit til 
en meget hyggelig kveld. Senere ble 
disse årlige sammenkomstene noen år, 
lagt til Scheller sin hytte i Ullerøy. Han 
skaffet oss også rasen Braunschweiger 
i sort, men rasen som var meget sky, 
forsvant etter noen år fra slagene til 
tross for stor ynglekraft. Denne rasen 
kom fra Scheller sin hjemby Braunsch-
weig og minnet om en slankere og noe 
lenger enn rasen Dansk Tomler. Og 
denne høsten gikk planleggingen til 
Landsutstillingen 1966 da foreningen 
også skulle fylle 30 år.                                                                                                     
Ragnar Hotvedt utarbeidet et nytt 
standardutkast for rasen som ble 
vedtatt i 1968. 

Denne historisk beretningen fra Østfold 
fortsetter i neste nr.                           

Bjørn Carlo Andersen. 
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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


