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Det ser i år ut til at vi har hatt 
gode forhold for en vellykket 
avlssesong. Dem jeg snakker 
med har avsluttet tidligere enn 
ellers med mange unger på 
slaget. 

Nå står Europautstillingen i 
Herning for tur og det ser ut til at mange NRF 
medlemmer holder av helgen 9. - 11. november, 
med og uten duer.

Som redaktør av DV må jeg nok lede oppmerk-
somheten mot stoff til bladet. I denne utgaven 
har jeg spandert mange sider på min egen rase. 
Med hjelp av gode “gjengangere” som bidrar 
med stoff, har det  tross alt blitt 32 sider. 

Jeg er selv medlem av den tyske klubben for 
Gml. Orientalsk Mefikk og nyter godvilje fra vår 
gode venn og klubbens formann Rainer Dam-
mers. Han har her godkjent bruk av stoff fra 
medlemsbladet AOM-Journal 2018.  

I neste nr. av DV vil jeg gjern ha med noen sider 
med Sett & Hørt-stoff, hvor vi ser på praktiske 
og greie løsninger på slaget og ellers, så skriv 
noen ord, gjerne med bilder. 
Jeg kommer til å fortelle om vann til voksne 
duer og vann til nykomne unger på gulvet… Om 
luften i slaget, renhold, om foring med hønse-
pellets etc. 

Jeg savner også stoff fra ledelsen, fra møter 
med referater og litt om hva som skjer. 

Rasen jeg satser på, Gml Orientalsk mefikk, 
kan nesten sammenlignes med brevduene hva 
gjelder fruktbarhet og antallet unger. Det betyr 
at det fort blir fullt i slaget. Det betyr også at 
antall par og antall årskull må reduseres…

Red. ønsker alle medlemmer en fortsatt god 
sommer og høst!    

Paul-G. Scholz

Leder DV 3 - 2018 
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Bjørn Carlo Andersen, Hans Petter Nernes, 
Rainer Dammers, Alf B. Knutsen, Johan Ebeltoft,

Svein H.Vikse,  Ragnar Hotvedt,  
Hans Ove Christiansen, 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

NT TREFF 6. oktober 2018
Årets Tomlertreff blir avholdt som vanlig første lørdagen i oktober.
Sett av denne dagen til hyggelig og lærerike timer sammen med 

NT venner.

Tomlerstyret Gunnar og Svein H
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Petenten er en middels langneb-
bet mefikk som med letthet am-
mer sine unger. Alltid med krone 
og kryss.- Grunnfargen er hvit 
med farget vingeskjold.                     

Figur og holdning: 
Liten, kort og bred med kokett 
holdning, 27-30 cm. 
Hode: 
Bredt, jevnt avrundet med oval 
form.                                                    
Nebb: 
Middels langt, bredt ved roten, 
bæres svakt nedatrettet og og 
buet ved spissen. Nebbvortene 
små og glatte, hjerteformet.                                                           
Øyne: 
Store, livfulle med mørke-
brun iris. Blek enkel øyenring.                                                                  
Krone: Denne skal ligge 
godt til bakhodet og ende 
i små velutviklede roset-
ter i retning ved ørene.                                                                                                                   
Hals: 
Kort, moderat innskåret under 
nebbet, bæres tilbaketruk-
ket. Skal ikke ha strupefold.                                                                                                                            
Kryss: 
Vel utviklet, tett og jevnt, brer 
seg til begge sider. Strekker seg 
fra strupen og ned til brystbenet.                                                                                             

Bryst: 
Bredt, høyt båret, fremtredende. 
Rygg: Kraftig, bred over skuld-
rene og jevnt smalnende bak-
over. 
Vinger: Skal alltid hvile på halen, 
og når ca.1 cm fra spissen.                                     
Hale: Kort og smal (12 fjær).                                                                                               
Ben: Korte, friskt røde, 
og klofargen som nebbet.                                                              
Farger: 
Sterk og mettet, forekommer i 
alle nyanser. Sorte, røde, rødter-
net og rødasket, gule, gulternet 
og gulasket, blå, blåternet og 
sølvgrå, samtlige med bånd.                                                                                                                                         
Tegning: 
Alltid hvit med farget vinge-
skjold. De 10 slagfjær av 
første orden skal være hvite. 
4 fingerfjær skal ha samme 
farge som vingeskjoldet.                            
Grove feil: Mindre enn 8 og fler 
enn 12 hvite slagfjær. Fargede 
fjær på rygg og gump. Hvite 
fingerfjær. Skjev krone og mang-
lende rosetter. Fargede fjær 
foran på lårene. Manglende 
kryss utelukkes fra premiering.                                          
Mindre feil:
Selv om 10-10 hvite slagfjær er 
ønskelig, bør vi se det som min-

Forslag til standard for Norsk Petent av 1966
Dette tilhører samme standardbeskrivelse fra Ragnar Hotvedt i 1966
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dre feil med 8-8, 9-9 eller 11-
11 og 12-12, og bør ikke trekke 
duen når den ellers er god. Des-
suten bør det trekkes når duen 
opptrer med ujevnt antall slag-
fjær, så som 8-9, 9-10, 10-11 
eller 11-13.

Poengtabell:
Hode:                       15 poeng.                                                                                                       
Nebb:                       10 poeng.                                                                                                       
Øyne og 
øyenringer:              10 poeng.                                             
Krone:                      15 poeng.                                                                                         
Kryss:                      10 poeng.                                                                                                  
Farge og tegning:   15 poeng.                                                                                  
Figur og holdning:  25 poeng.
-------------------------------------
Til sammen:           100 poeng.

Bjørn Carlo Andersen

Den Norske Petent
Denne historiske artikkelen er 
skrevet av Ragnar Hotvedt, og 
stod i Duevennen nr. 5-6 1966. 

Han skriver:
Petenten var en meget utbredt 
og vellyndet due av mefikk-
rasen, som selv ammet sine 
unger. Ofte ble den brukt som 

ammer for kortnebbete raser, og 
klarte oppgaven tilfredsstillende.                                                                                     
Hvorfor ble Petenten satt uten-
for? Og var det ingen standard 
som ga denne lille vakre mefik-
ken retten til å hevde seg?  
Disse spørsmål er ikke av ny 
dato, det viser møte-referater 
som er gjengitt i tidligere nr. 
av Duevevennen. I dag er 
spørsmålene like aktelle og i 
tillegg kommer ønsket om stan-
dard forrasen slik vi minnes den.                                                                                                      
Da jeg av ØRF ble pålagt opp-
gaven om å bringe rasen frem 
igjen, var jeg meget betenkt.  
Bjørn R. Svendsen oppsporet 
en oppdretter i Moss, som 
hadde holdt rasen på eget slag 
fra 1923. Fra dette slag fikk vi 
en asket hunn, og fra et annet 
slag en rød hann. På Trosvik ved 
Fredrikstad fikk Per Olsen sort, 
blå, gul og gulasket, i tillegg har 
vi gående rød, blå og gulasket 
etter svensk avstamming. På 
siste Landsutstilling i Sarpsborg 
sto det blant de utstilte Tyske 
Skjoldmefikk en nydelig Petent. 
Bjørn gjorde alt for å erobre 
den, dessverre fikk vi den ikke, 
men vi skal ikke gråte over spilt 
melk. Petenten skal seire og vi 
ønsker den velkommen tilbake.                                                                                                                
I oktober nr. 1940 Duesport 
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skriver dyrleger Andy Madsen 
følgende: «Den nu sjeldne Ital-
ienske Mefikk, Den Norske Pe-
tent og Den Belgiske Smerle er 
nærmest outsidere som mefik-
ker betraktet. Vel, det var slik 
man ønsket dem, nebblengden, 
nebbstillingen og hodeformen». 
Dessverre overtok den Tyske 
Skjoldmefikk mer og mer av 
plassen på våre utstillinger, og 
vår Petent ble holdt utenfor.                                                                                                                                         
  Den 7. februar 1948 på 
Landsmøtet i Horten, tok Dr. 
Hansten opp spørsmålet om 
den Norsk Petent. Dr. Hansten 
sa, hvorfor hadde den Norske 
Petent mistet sin plass til Den 
Tyske Skjoldmefikk, det er, sa 
han en historisk kjensgjerning 
at Petenten er kjent her i landet 
gjennom mange år, visstnok 
enda lenger tilbake enn den 
Norske Tommelt. Dr, Hansten 
sluttet med en appell: Hvorfor 
skal vi ikke ha vår Norsk Petent?                                                                                                            
Dyrlege Andy Madsen var til-
stede på møtet, og han svarte 
slik: Skal nordmennene ha sin 
Petent må de få sin karakter-
istiske standard, og denne 
må jo være slik at det som blir 
utsortert fra den Tyske Skjold-
mefikk skal være Petent fordi 
den vesentligste forskjell er 

nebblengden. – Standarden ble 
atter etterlyst og forbundets 
daværende formann svarte 
at det tidligere var standard 
for den Norske Petent, men 
at den antagelig var forsvun-
net fordi Petenten måtte gi 
tapt for sitt påståtte opphav. 
Standarden eksisterer, den er 
trykt på spesielt gult papir og 
bærer Norsk Rasedueforen-
ings emblem, og er trykt i Oslo 
1937. Denne standard er prak-
tisk talt på linje med den tyske. 
Den forlanger kort, tykt nebb, 
velformet og nedadbøyed.                                                                                    
Man kan vel ikke si bort i fra at 
forut for denne standard har 
vært en en eldre som var mer 
på linje med duen. Petenten er 
middels langnebbet, hodet er 
ovalt, vi kan sammenlikne det 
med et godt Kinesisk Mefikk-
hode. – Vi kan bare beklage at 
det ikke finnes noe litteratur hvor 
Petenten er beskrevet. Wen-
delborg nevner bare Petenten 
i forbindelse med Tysk Skjold-
mefikk, og marinekaptein S. J,. 
Foss nevner den som den almin-
nelige mefikk (Petent) i parentes.                                                                                                                                      
Det har flere ganger vært stilt 
spørsmål om navnet Petent, 
hvor skriver det seg fra o.s.v.? 
Det er antydet å kunne stamme 
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fra klostertiden, og har fått 
navnet etter en munk eller en 
munkeorden. Hvorfor ikke, det 
var jo så mangt munkene sys-
let med bak klostermurene.                                                                                           
ØRF.s Dommerring og 
medlemsmøte har behandlet 
forslag til ny standard, og vider-
esendt den til Forbundet for å 
få den godkjent på kommende 
Landsmøte. Av NRF.s styre 

blir jeg bedt om om å sende 
forslaget til ny standard og de 
opptegnelser som her følger inn 
til bladet Duevennen. Jeg tror 
at vi hedrer våre gamle opp-
drettere, de som så det som en 
æressak å få Petenten tilbake 
som en selvstendig norsk rase.      

Hilsen Ragnar Hotvedt.
Bjørn Carlo Andersen.

 

I Duevennen nr. 2-2018 skriver 
Jans Oksnes på side 11 at pe-
tentklubben blant annet bør få 
oversatt standarden til engelsk 
og tysk vedrørende godkjen-
ning av rasen i EU standarden.                                                                                                          
Dette er for lengst gjort, og 
Oksnes fikk disse oversettelsene 
tilsendt fra undertegnede 21/3-
2018. De var da oversatt av 
en utenlandsk duemann som 
flere ganger har oversatt stan-
darder. Dette igjen grunnet av 
at den engelske oversettelsen 
var gjort av 2 «norske» overset-
tere, men som vi ikke var helt 
fornøyde med i fag og ordvalg. 
De 2 nevnte oversettelsene 

skulle så gås gjennom av Oks-
nes og Yngve Øvstedal til en-
delig godkjenning, men etter 
flere purringer har det fortsatt 
pr. 16-6-2018 ikke vært mulig å 
få noe annet svar enn at det er 
lenge til landsutstillingen 2019!                                                                                       
Ønsker ikke noe videre diskus-
jon om dette, men vil bare få gitt 
denne opplysningen, slik at ikke 
alle tror at Norsk Petent Klubb 
ikke har foretatt seg noe, da det 
jo er flere oppdrettere som har 
spurte etter oversettelsene.

Med hilsen for Norsk Petent 
Klubb Bjørn Carlo Andersen.

Oppklaring om oversettelsene til engelsk og 
tysk av standarden på Norsk Petent
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Bruk av bilder, hvor de fleste er 
hentet fra AOM-Journal 2018 
(tysk medlemsblad for Gammel 
Orientalsk Mefikk), er godkjent 
av foreningens formann Rainer 
Dammers. 

Jeg fikk mine første orientalere 
(den foredlede varianten som vi 
kjenner) i midten av 50-årene.  
Et par satinetter, en sortlasert 
hann og en brunlaser hunn, som 
jeg kjøpte av Bernhard Chris-
tiansen i BPDF. Jeg hadde brev-
duer som ammere, men måtte 
også trå til selv med mating, noe 
som nok ikke fungerte optimalt. 
Senere, i 70 årene, kjøpte jeg 
noen par blondinetter av Olvar 
Dahl (BPDF). Han hadde da 
duene sine ute på landet på 
Holsnøy i Meland nord for Ber-
gen. Avlsduene hadde Olvar fra 
Henry Halvorsen (BPDF) som 
igjen hadde hentet duene i 
Danmark (etter sigende hos 
Hans Ove Christiansen). 

Etter hvert ble det for krev-
ende med ammeduer og når jeg 
fikk høre om prosjektet til bl.a. 
Rainer Dammers i Tyskland, fant 
jeg ut at dette måtte jeg prøve. 

Der var de i en begynnerfase 
hvor det i første omgang ble 
satset på satinetter, hvor sølv-
varianten (Silver) var i flertall.

Så, ved hjelp av Jan O., ble 
det henter to par sølv og senere
nok en import, og denne gangen 
med blå og blålaserte, også fra 
Rainer Dammers. 

I Tyskland er disse betegnelsene 
mye brukt: Geschuppt = skjellet.
Gesäumt = randet. Fahl = blek.

FORSLAG:
Når vingeskjoldet bare har en 
farge er det greit å bruke 
RANDET. 
(Schwarzgesgesäumt på tysk)
Sortrandet på norsk…

Når vingeskjoldet har mer enn 
en farge er det greit å bruke 
LASERT.
Blaugeschuppt på tysk (Blue 
laced på engelsk) 
Blålasert på norsk…

SILVER betegnes som Braun-
fahl (blekbrun) på tysk.
SØLV på norsk…

Red.

Gammel Orientalsk Mefikk
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Illustrasjonen viser 
hodeform og 
ønsket plassering 
av nebb, øye og 
topp.

Silver med 
hvite bånd

Den tyske 
betegnelsen: 
Braunfahl mit 
weissen Binden

Satinettene
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Blå med hvite 
bånd

Den tyske 
betegnelsen: 
Blau mit weissen 
Binden

Blålasert

Den tyske 
betegnelsen: 
Blaugeschuppt
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Lys brunlasert

Den tyske 
betegnelsen: 
Khakifahlgeschuppt

Sortlasert

Den tyske 
betegnelsen: 
Schwarzgesäumt
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Gml. Orientalsk Mefikk klarer fint å ta opp to unger i kullet. Du kan gjerne 
også, som brevduene, ha hel mais i foret, noe som ikke er en selvfølge 
for andre kortnebbete duer

Her ser vi et steg 
på vegen mot å 
lage rødlaserte 
satinetter. 
I oppstarten ble 
en rødrandet 
blondinett satt 
sammen med 
en sortrandet 
satinett, men mye 
gjenstår…
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Blondinettene

Blå med hvite 
bånd

Den tyske 
betegnelsen: 
Blau miit weissen 
Binden

Oppdrettere i Europa og i USA 
jobber nå iherdig med blondi-
nettene. 
I Tyskland var det den gule vari-
anten som først ble godkjent. 
I samarbeid med bl.a. Classic 

Old Frill Club i USA er nå flere 
varianter til godkjenning. Sam-
arbeidet med mefikklubber i 
Belgia og Frankriket gir resul-
tater og i Frankriket har flere 
varianter blitt godkjent.

Blondinettene, 
er uten hvitt og 
finnes i mange 
fargevarianter  

Her et sortrandet
eksemplar. 
(uten speil i halen)
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Blålasert

Den tyske 
betegnelsen: 
Blaugeschuppt

Gulrandet

Den tyske 
betegnelsen: 
Gelbgesäumt
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Rødrandet

Den tyske 
betegnelsen: 
Rotgesäumt

Rød og sortrandet frost

I USA er betegnelsen: Red and black frosty.
Den tyske betegnelsen: Frosty rot und schwartz gesäumt 
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Lys sortrandet frost

Tyske betegnelse: 
Frosty fahl schwarz

Betegnes i USA: 
Light Frosty

Mørk sortrandet 
frost

Tyske betegnelse: 
Frosty dunkel 
schwarz

Betegnes i USA: 
Frosty
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1 2

4

5 6

3

1 Perfekt haletegning
2 Lett nedduset - 97p mulig 
3 Nedduset, men hvit tegning - 96p mulig   
4 God avgrensing - 97p mulig
5 Ugjevn fargefordeling, men ingen stor feil
6 Manglende speil, stor feil
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Etter nærmere 40 års fravær 
er der igjen Svensk Tomler på 
vestlandet. Den gang var ra-
sen i Bergen, Haugesund og 
Stavanger. Oppdrettere var Nils 
Reither, Jørgen Eljervik og 
Randulf Svendsen. Også barne-
barn til Randulf, Geir Rune 
Eriksen, hadde rasen i denne 
perioden. Nå er rasen igjen i 
Stavanger området. Ny Svensk 
Tomler Klubb er startet. For-
mann er Arne Johannes Soma.
I forbindelse med LU 2019 i 
Stavanger vil der bli arrangert et 
kurs for innviterte dommere, 
oppdrettere og andre som er  

interessert i Svensk 
Tomler. Svensk Tom-
ler klubb har innvitert  
Per Alfred Nilsson og 
Lars - Olof Valemark 
til Stavanger som 
instruktører.
Per  Alfred og Lars - 
Olof har takket ja til 
innvitasjonen og vil 
her fortelle mer om 
Svensk Tomler. Som 
dommer av rasen til 

LU 2019 har klubben ønsket Jan 
Oksnes. Dette er nå godkjent.
Jan dømmer Svensk Tomler på 
LU 2019 i Stavanger.

Er du interessert i Svensk Tomler 
ta kontakt med Geir Rune Erik-
sen, mob 99746037.

Svensk Tomler Klubb

Johan Ebeltoft

Svensk Tomler Klubb
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fornøjelse at være sammen 
med.   

Når vi kommer til afviklingen 
af Europaskuet er Hans Petter 
også uundværlig. Han har lavet 
programmet både til hønsene og 
til duerne.

Duemæssigt er han meget 
dygtig, og han har ført mange 
racer til tops, men de sidste år 
er det den afrikanske mæfik, han 
har høstet stor anerkendelse 
for. På europaskuet i Kolding 
for mæfikker blev Hans Pet-
ters kåret som Europas bedste. 
Hjemme i Norge har han flere 
gange opnået prædikater ”Best 
in Show”.

Hans Petter har nu i en lang 
årrække været formand for 
Norsk Rasedueforening. Et 
hverv han høster stor respekt 
for. 

Vi dine venner i Danmarks tak-
ker for mange års godt venskab, 
og vi glæder os til Europaud-
stillingen, hvor vi igen skal være 
sammen med dig.

Du ønskes hjertelig til lykke 
med fødselsdage.
     
Hans Ove Christianse

Duevennen gratulerer med 
overstått!

Hans Petter Nernes 60 år.
Vor norske gode ven Hans Pet-
ter fylder 60 år den 12. juni. Vi 
lærte Hans Petter at kende, da 
vi ville gå over til computerstyret 
udfærdigelse af katalog. 

Det skete 
første gang i 
1992. Hans 
Petter re-
jste ned til 
Danmarks, 
hvor Herluf 
Pedersen og 

jeg blev undervist i brugen af 
computer. Det var ikke uden ud-
fordringer, men Hans Petter var 
meget tålmodig, og det lykkedes 
da også at få katalogerne fær-
diggjorde. Men udviklinger går 
hurtigt, så inden længe havde 
Hans Petter lavet nye Windows 
styrede programmer.

Det betød, at vi nu kunne lave 
kataloget færdig fredag aften 
med point, dette skete i 1998. 
Men vi havde brug for Hans 
Petter på selve nationalen. De 
efterfølgende mange år (jeg tror 
omkring 18 år) var Hans Petter 
en uundværlig hjælp på nation-
alen. Ud over eksperthjælpen 
til afviklingen af nationalen er 
Hans Petter også en rigtig god 
kammerat, som det altid er en 
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Min samling suppleres til sta-
dighet.

Flotte, illustrative bøker med 
store brevduelegender- virkelig 
et rikt tilskudd til museet.

Samme giver hadde også 
vakre figurer i 5 ulike farger av 
Afrikanere, laget av Marleen 
Brouwer.

Likeledes en flott “ duejakke”, 
med duemotiv på ryggen og 
tekst på armene “born to winn”. 
Den hadde bestyreren tenkt å 
ha liggende i bilen når vi drar på 
Europaskuet i Herning, men kun 

Per G. Nielsen 75 år.

Per fyllte 75 år den 6. juli. Dessverre har prob-
lemer med helsen ført til at hans dueoppdrett 
har opphørt.
Hans mange Norgesmesterskap og supre resul-
tater med Lahore og Svaleduer er viden kjent. 
Vi savner duene hans på utstillingene.

Et lyspunkt er dog  at han fremdeles er ivrig og aktiv i foreningens 
arbeid og på møtene.
Vi ønsker til lykke med overstått dag og alt godt i fremtiden, med 
eller uten duer.

På vegne av BPDF 
Alf B. Knutsen

Nytt fra duemuseet  i Blomsterdalen
anvendes dersom mitt resultat 
tilsier det...

10 vimpler, vunnet av min 
tyske venn, oppnådd på tyske 
nationalutstillinger.

Videre har jegbytter til meg 
gamle ringer, fra Polen 1920 tal-
let.

Har også fått laget et maleri 
av min Skjoldduechampion i 
samme stil som maleriet av min 
Komorner. Vedlagt bilde.

Alf B. Knutsen
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Ø.R.F. sin historie 1936 - 2017
Fortsetter fra DV  2- 2018

Utstillingsmateriellet ble ytterlig-
ere forbedret, da vi fikk laget 
lemmer i metal på Bjørn Carlo 
sin arbeidsplass på Nebb i 
Fredrikstad, og her bidro 
medlemmene til dette med 
dugnad. Dette var laget i to 
størrelser i bredden slik at når to 
og to lemmer kunne skyves i 
sammen, og tok dermed for-
holdsvis liten plass under 
lagring. En ny folder med navn 
på styret etc. ble laget for rekla-
mens skyld til bruk på messer 
og liknende. Vi hadde nå stadig 
gjester på møtene, blant annet 
fra Fylkeskulturkontoret som 
orienterte om forskjellige kultur-
tiltak. Gjettekonkurranser om 
hva som var opphavet i diverse 
krysning mellom raser, var et 
artig innsalg på flere møtene ved 
siden av demonstrasjon av 
forskjellige raser. Et nytt slag til å 
ha på messer  osv., ble leget. Og 
dette var lett å sette opp og ta 
ned, og ikke minst å frakte, da 
det var laget i lemmesystem. 
Dette ble innviet på høsten når 
vi deltok på Sarpsborg Handel-
stand sin messe. På høsten 
hadde vi igjen en vellykket tur til 

Gøteborg, og vi hadde møn-
string av årets avl i Rikter 
Svendsen kantine.                                                                                                            
I 1983 ble Norsk Petent et hett 
tema på møtene, og det ble 
besluttet å blåse nytt liv i raser 
etter standarden fra 1968. Ble 
denne ikke godkjent på et sener 
landsmøte, skulle vi uansett 
beholde rasen som vår egen her 
i Østfold. Det var nå blitt få igjen 
av rasen, men de dyrene som 
fantes, ble samlet sammen for å 
få rasen levedyktig. En ny film 
fra flere slag rundt i Østfold ble 
tatt opp, og den ble meget 
interessant når den ble vist på 
medlemsmøtet. En lokalutstilling 
med 109 duer i burene ble 
avholdt på Fagen, Torp 12-13 
november.                                 
I 1984 var kontigenten for senior 
hevet til kr. 120 for senior og kr. 
70 for juniorer, mens ringprisen 
var steget til kr. 2,50 for alle, 
Mønstring av årets avl ble igjen 
avholdt hos Poulsen. Norsk 
Petent hadde begynt å få fot-
feste rundt omkring, og rasen 
ble nå vist frem i 4 forskjellige 
farger. En lokalutstilling ble 
avholdt i Rikter Svendsens 
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fabrikk i romjulen, samt noen 
brevduer og diverse burfugler. 
Det var 168 raseduer og 100 
brevduer i burene.                                               
I 1985 gikk det meste av året 
med til å planlegge foreningens 
50 års-jubileum og landsutstill-
ing året etter. Navnebytte var 
oppe med bakgrunn i at vi ikke 
kommunal støtte far noen kom-
muner da vi hadde Østfold i 
navnet, og ei helle fikk vi noen 
støtte fra fylket. Forslaget ble 
droppet, da det frembrakte 
sterke private følelser, dette til 
tross for at foreningen het 
Sarpsborg og Omegn Rasedue-
forening de første årene. Vi var 
igjen representert på Distriktets 
dag i Fredrikstad med vårt slag, 
og det ble laget ytterligere et 
stort antall lemmer til utstillings-
burene på NEBB. Flere av 
medlemmene besøkte også 
Europautstillingen i Herning i 
desember, og her var det et 
yrene liv med både duer og 
andre fjærfe.                                                                                                               
I Jubileumsåret 1986 avholdt vi 
Landsutstilling 31-1 til 1-2 i 
Seiersten Skole, Fredrikstad 
med 846 duer i burene. Hele 
arrangementet ble meget vellyk-
ket, og vi høstet store lovord om 
hvordan dette var gjennomført. 

Vi hadde gjort meget god 
presseomtale i aviser og radio, 
og vært på lokal TV på forhånd. 
Og TV kom også på besøk 
under utstillingen, noe som 
vakte oppsikt i Due Norge, dette 
var nemlig første gang noe slikt 
gikk i orden. Selve utstillingen 
ga oss et ent overskudd på kr. 
5696. Nytt lagerbygg for vårt 
utstyr ble satt opp på dugnad 
på tomten til Rikter Svendsens 
fabrikk, og der fikk vi plassert alt 
vårt utstyr inklusive fòr og re-
kvisita på et sted. Dette ble tatt i 
bruk i september det året. Det 
ble påbud om vaksinering mot 
Paramyxo denne høsten, og det 
resulterte i at alle duer hos hver 
enkelt måtte vaksineres etter 
pålegg fra veterinærmyn-
dighetene. Duer fra foreningen 
var med i et TV program som 
Tom haller hadde laget, og der 
var det også mange andre 
fuglearter. I romjulen avholdt vi 
en lokalutstilling sammen med 
brevduefolket i Seiersten Skole, 
et samarbeidsarrangement som 
gikk meget godt.                                                             
I 1987 hadde vi 44 medlemmer, 
og var fortsatt store på landsba-
sis. Det trengtes en kraftig 
opprydding på vårt nye lager, da 
alt stod ut over, men igjen viste 
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en god dugnadsånd fra visse 
medlemmer at dette ikke bød på 
noen problemer. Blant annet ble 
det laget hyller, slik at visse ting 
kunne stables bort, og henges 
opp langs med veggene. Igjen 
deltok vi på Distriktets Dag i 
Fredrikstad uten at dette ga noe 
utslag på antall medlemmer. 
Gjettekonkurranser på diverse 
krysningsprodukter var blitt et 
populært innslag på møtene, og 
mange artige produkter ble her 
vist fram. Et eget karanteneslag 
ble opprettet hos Knut Melby på 
Ise, men dette kom aldri i bruk 
dessverre. Dette igjen grunnet 
delte meninger om hvordan 
dette burde fungere, samt 
meget strenge restriksjoner. Nok 
en gang ble det arrangert en 
vellykket lokalutstilling på Seier-
sten skole, Fredrikstad i romju-
len med 177 duer fra våe 
medlemmer, denne ga oss et 
overskudd på kr. 759.                                                                                                                       
I 1988 var medlemsantallet 
fortsatt 44. Flere av 
medlemmene reiste til Landsut-
stillingen, samt at noen også 
reiste til Dansk Nationale i 
Odense. Seniorkontigenten 
hadde vi nå satt til kr. 170 og 
juniorkontigenten kr. 90, mens 
ringprisen var satt til kr. 3,50. 

Øket bruk av vitaminer blandet i 
vann og mat var blitt meget 
populært rundt omkring. Vi 
hadde stand på Kulturdagene 
på Kråkerøy som var godt 
besøkt, og det var en aktiv 
juniorgruppe på Kråkerøy Ung-
domskole hvor Bjørn Rikter 
Svendsen og Bjørn Carlo Ander-
sen var og fortalte om vår hobby 
fra tid til annen. Igjen ble det 
avholdt Høstutstilling på Seier-
sten Skole hvor det var 478 
duer, hvorav 102 fra vår egen 
forening.                     
I 1989 ble vi med på V-6 spill i 
regi NRF. Dette ga oss et pent 
overskudd i starten, men døde 
senere ut, og ga ikke det vent-
ede overskudd til andelshaverne 
som var lokalforeningen rundt i 
landet. Igjen var vi med på 
Distriktets dag i Fredrikstad, og 
vi fikk nå det lovede utbytte på 
kr. Fra 2 år tilbake. Ande tiltak 
på denne helgen, ga oss et 
overskudd på kr. 3659, og dette 
var blant annet bøttelotteri og 
vaffelsalg. I romjulen hadde vi en 
meget vellykket lokalutstilling i 
St. Olav videregående skole i 
Sarpsborg hvor Gøteborg-
foreningen også var innbudt. 
Duene stod utstilt fra hverandre, 
men dette fungerte meget bra. 
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Det var 215 duer i burene, 
hvorav 75 av dem var svenske.                                                                                                                                   
I 1990 var foreningens verdier 
steget til kr. 92409, og her 
hadde lotteriene de siste årene 
vært sterkt utslagsgivende! Flere 
nye bur ble bestilt i Danmark, og 
det ble laget egne bukker til å ha 
bur og lemmer stående på, slik 
at nå hadde vi helt topp utstill-
ingsmateriell. Vårt mangeårige 
medlem og Æresmedlem Rag-
nar Hotvedt døde dessverre 
dette året. Og det var en 
kjernekar som hadde gjort 
meget for foreningen i mange år 
som vil ble dypt savnet.                                                           
I 1991 hadde vi for første gang 
landsutstilling i Borgehallen med 
607 duer i burene. Kai A. Johan-
sen skaffet oss en ny Jøtul ovn 
til utlodning, og dette ga oss 
gode inntekter i forbindelse med 
utstillingen som ble meget 
kostbar, men dette flotte bidrag 
bidro til at vi ikke gikk med 
underskudd. Vi var selvfølgelig 
meget takknemlige for dette 
flotte tiltak.  Vi hadde også fått 
laget flotte t-shorter og gensere 
med foreningens motiv trykket 
på, og dette var selvsagt meget 
populært og en fin reklame for 
foreningen. På høsten hadde vi 
en flott tur med slagvandring i 

Frederikshavn og Aalborg hvor 
vi var 16 personer med på turen. 
På høsten hadde vi igjen en 
lokalutstilling i Seiersten skole 
med 171 duer i burene, dette til 
tross for at noen av 
medlemmene ikke stilte ut duer 
denne gang dessverre av en 
eller annen grunn.                                                                              
I 1992 ble senior kontigenten 
hevet til kr. 225 for seniorer i det 
Duevennens utgifter hadde øket 
såpass mye at foreningene 
måtte tre støttende til. Asbjørn 
W. Knudsen avløste Willy Pouls-
en som formann i det Knudsen 
ønsket avløsning. Vi gikk inn for 
et nærmere vennskapsbånd 
med Frederikshavnforeningen i 
Danmark, og dette førte igjen til 
et besøk hos dem på en lokalut-
stilling og slagbesøk i septem-
ber. Vi var også på slagvandring 
i Blekinge, Sverige i helgen 
14-16. august. Her hadde vi rom 
på et hotell i Kristianstad som vi 
ga navnet «Hotel i særklasse» 
oppkalt en en TV serie som gikk 
på den tiden. Dette grunnet den 
lettvinte måten vi ble betjent, 
eller rettere sagt ikke ble betjent 
på, vi fikk nemlig gå og forsyne 
oss av nesten hva som helst, 
deriblant diverse drikkevarer! På 
turen var også 3 av damene 
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med Det var noen nye og inter-
essante raser å se på turen som 
foregikk i flott høstvær. Senere 
på høsten deltok vi på en kani-
nutstilling i Skiptvedt, og vi 
arrangerte Høstutstilling i no-
vember i Seiersten skole med 
377 duer.                                                            
1993 begynte med at vi deltok 
på en utstilling i Kongstenhallen 
i januar, her hadde vi blitt invitert 
av kaninfolket. Våre medlemmer 
besøker igjen utstillinger i utlan-
det, og våre dommere blir stadig 
benyttet både i Sverige og i 
Norge. Nye utstillingsbur ble 
igjen bestilt fra Herning Ruse-
fabrikk.                        
Medlemskontigenten for senior-
er ble hevet til kr. 275, mens 
junior kontigenten ble stående 
på kr. 100, og ringprisen på kr. 
3,50 pr. stk.. Kassabeholdningen 
hadde skrumpet inn en del de 
siste 2 årene, og tiltak måtte set-
tes i verk.  Slagvandring ble 
igjen arrangert på høsten etter å 
ikke ha blitt avholdt de siste 2 
årene. Vi deltok på Distriktets 
dag i Rakkestad med vårt slag, 
og på høsten hadde vi besøk av 
veterinær Nils Reither som holdt 
et flott kåseri om duesykdom-
mer og bekjempelse av slike, og 
selvsagt hva slike sykdommer 

kunne føre til om ikke noe ble 
gjort. I romjulen avholdt vi en 
lokalutstilling på Torp Avhold-
slokale.                                                                                                                         
I 1994 innledet vi et samarbeide 
med firma med et nytt firma 
vedrørende levering av fòr og 
rekvisita fra Danmark, nemlig 
Firma Chr. Pedersen på Sjæl-
land. Den type fòr vi fikk levert 
fra dem, ble meget vellykket i 
flere år, helt til nye avgifter fra 
departementene skapte nye 
problemer. Transport av duene 
med fly til utstillinger på Vestlan-
det ble innført, da jernbanen 
nektet å ta med levende dyr og 
fugler. Seniorkontigenten ble 
hevet til kr. 285, mens juniorkon-
tigenten ble uendret på kr. 100, 
og det samme med ringprisen 
på kr. 3,50. Vi deltok på en 
messe på Hellerudsletta på 
høsten sammen med B.R.F.F.. 
Denne var godt besøkt med stor 
interesse for duene uten at 
medlemstallet økte av den 
grunn. Dette var nå kommet ned 
i 34. Dataoppsett for oppsett av 
kataloger var kommet på ta-
petet, noe som virket meget 
interessant, da dette jo ville lette 
dette oppsettet betraktelig. Vi 
hadde besøk av Aalborg Sir-
dueklubb tidlig på høsten, og 
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noen av våre medlemmer var på 
gjenvisitt hos dem noe senere 
samme høst. Vi hadde plassert 
noen duer i en dyre/fuglepark 
nord for Elverum, og noen av 
våre medlemmer var en tur der 
og beså hvordan det var der, 
samt besøkte en dueoppdretter i 
Kongsvinger hvor det var flere 
raser og se på.. Nye bukker til 
burene ble igjen laget på NEBB/
ABB, og disse ble også lakkert 
slik at de ikke skulle avgi rust. 
Nå hadde vi slike som dekket 
drøyt 1000 bur rom.                                                                                                                                             
     I 1995 arrangerte vi landsut-
stilling i den nye Kongstenhallen 
i Fredrikstad sammen med 
kaninfolket. Dette var samtidig 
markering av N.R.F. sitt 50 
års-jubileum. Utstillingen var 
meget vellykket på alle måte til 
tross for kun 683 duer i burene, 
og ga oss et økonomisk bra 
resultat med kr. 7500 i over-
skudd. Dette mulig grunnet stort 
innrykk av publikum grunnet god 
omtale på forhånd i aviser, radio 
og lokalt TV. På denne utstillin-
gen ble det stilt ut en rød Norsk 
Petent fra Bjørn Carlo Andersen 
som oppnådde 96 poeng. En 
utrolig god due som hadde 
kommet fram av en jordbærfar-
get hu fra Arthur Johansen sin 

stamme, og en rød han av 
Svensk Kråsdue fra Clas Jans-
son. Dette ga støtet til en rev-
olusjon i rasen. Innen det hadde 
flere av våre medlemmer besøkt 
Europautstillingen i Herning, 
Danmark, hvor de selvfølgelig 
fikk mange gode inntrykk og 
ideer for fremtiden. Eilert Jensen 
ble igjen valgt til formann, og vi  
høsten i Torp Avholdslokale 
sammen med Gruppe 7 av 
Norsk Brevdueforbund, og her 
var det 118 raseduer i burene.                                                                             
I 1996 var vi igjen med på spill, 
denne gang V-75 i regi Tore 
Rikter Svendsen, men dette ga 
oss ikke det ventede økono-
miske utslag, og vi trakk oss 
dermed fra dette igjen. Nok en 
gang var vi representerte på 
messen på Hellerudsletta sam-
men med B.R.F.F., samt at 
familien Torp representerte oss 
på Markens Grøde i Rakkestad, 
og vi var igjen på Momarkedet. 
Seniorkontigenten ble hevet til 
kr. 350, men denne var nå subsi-
diert grunnet overskudd på salg 
av fòr og rekvisita. Slagvandring 
på høsten var igjen på tapetet, 
oig denne gang til våre medlem-
mer i Indre Østfold. Noen flotte 
postere med duemotiv ble kjøpt 
inn fra Tyskland, og disse var 
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meget populære blant medlem-
mene. Nok en gang ble nye 
bukker til bura laget.                                                                                                        
I 1997 arrangerte vi igjen land-
sutstilling i Borgehallen med et 
økonomisk godt resultat: ca. kr. 
9000 i overskudd til tross for kun 
495 duer, men salget i hallen 
utgjorde det flotte overskuddet 
takket våre flinke damer. På et 
av møtene fikk vi se en meget 
flott videofilm fra duer i Kurdis-
tan, og ingen hadde vel trodd at 
det skulle finnes så mange for 
ioss nye raser i de fantastiske 
farger og tegninger. Vi hadde 
dueslaget vårt stående på Hjør-
gunn Gård på Lisleby om som-
meren, og i var med på Borged-
agene på Selbak uten at nye 
medlemmer dukket opp. Møn-
string av årets avl ble igjen 
avholdt, og vi deltok på en 
idekonferanse i regi av N.R.F. på 
Velemoen. Kurs for nybegynnere 
ble forsøkt avholdt sammen 
med 4 H, men kun 1 meldte seg 
på, nemlig Sigbjørn Johannes-
sen, som i stedet med det 
samme meldte seg inn i forenin-
gen. Dessverre døde vår for-
mann Eilert Jensen brått like før 
julen, og Per M. Olsen fungerte i 
stedet for ham fram til årsmøtet i 
1998.                                                           

1998 begynte med felles tur til 
Dansk Nationale i Odense, der 
13 medlemmer reiste samlet i 
minibuss. Medlemstallet hadde 
nå gått ned på nytt, og anta-
gelsen var den nå etter manges 
mening den høye kontigenten 
på kr. 350, noe som skyldes 
øket avgift til N.R.F.. Ringprisen 
ble nå satt til kr. 5 pr. ring i håp 
om å holde budsjettet i orden. 
Ole Gunnar Torp ble valgt til 
formann på årsmøtet. Ny data-
maskin med tilbehør ble kjøpt 
inn og plassert hos sekretær 
Bjørn Carlo Andersen. Vi var 
igjen representert på Markens 
Grøde i Rakkestad, og vi 
avholdt mønstring av årets avl 
på vårt lager i oktober. 7 av våre 
medlemmer reiset på en velly-
kdring i Skåne, Sverige på 
høsten og knyttet gode 
bekjentskaper på nye områder.                                                                         
1999 begynte med at vi arrang-
erte landsutstilling i Skytterhal-
len i Rolvsøyhallen med 664 
duer, et lokale vi likte meget 
godt da alt materiell kunne 
kjøres helt inn til dørene.

Denne historiske 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


