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Leder

Når dette leses så har de oppdrettere 
som skal stille ut duer på høstustillin-
gen allerede sendt duene sine til 
Arendal.
Med det så er et av de store arrange-
menter i duenorge i gang.
Jeg håper det blir en utstillingssesong 
med godt kameratskap og en døm-
ming av våre duer vi kan være stolt 
av.

Min fetter var for noen år siden i Russ-
land. Han var der i en kortere periode 
med noe menighetsarbeid.
Da han kom hjem besøkte han oss og 
hadde med en gave. Et fat med hes-
temotiv. Han kjenner min interesse for 
hester.
Fatet har sikkert ikke noen stor verdi. 
Bildet av hesten er heller ikke det bes-
te. Men jeg gleder meg når jeg ser på 
dette fat. Jeg ser arbeidet som ligger 
bak å kjøpe dette fatet. Transport av 
fatet hjem etc etc. Det varmer.
Hvorfor forteller jeg dette? Hva inter-
esse skulle dette ha for lesere av Du-
evennen? Gaver gis der til noen hver 
dag.

Den samme gode følelse fikk jeg da 
jeg ble fortalt om gaven til Paul Jen-
sen da han ble 70 år i august. Vi gra-
tulerer på etterskudd.
Som seg hør og bør fikk også Paul 
gaver. Ikke noe spesielt med det hel-
ler. Men en gave til Paul var uvanlig. 
Et par sorte Afrikanere fra klubben.
Her har medlemmene i klubben plan-
lagt. Duer er skaffet i god tid og tatt 
hjem for å kunne gi duene til Paul på 
hans store dag.
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Dette forteller oss om et godt miljø i 
klubben.

En hver organisasjon består av men-
nesker. Det er vi som er organisasjo-
nen og det er vi som skaper et miljø 
det være seg i forbund eller i klub-
bene.
I dette arbeidet er der noen som er 
med å drar lasset og er de som får 
det til å fungere. Jørgen Eljervik er en 
av disse. Jørgen tok mer eller mindre 
på strak arm, oppgaven som koordi-
nator for Duevennen. Dette har gjort 
at vi også i år kan glede oss med et 
Duevennen. Vi skylder alle Jørgen en 
takk for den jobben han gjør med Du-
evennen.

Det er en som har sagt: Ikke spør hva 
landet kan gjøre for deg, men hva du 
kan gjøre.

Vi skulle alle oftere stoppet opp og 
spørre oss selv om det vi gjør er til 
glede for en selv og framgang for fel-
lesskapet.

Ha en god jul og et godt nytt år.

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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Høydepunktet i mitt arbeid 
og oppdrett av Tysk Nonne 
var da min beste hunn 
vant på Europautstillingen 
i Herning i 1985. Det tok 
lang tid før det gikk opp for 
meg at det var min due det 
dreide seg om.

Høsten 1967 startet jeg opp igjen etter at 
jeg hadde raseduer da jeg var gutt. Som 
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Det tyske forbundets (VDT) fortjenestemedalje i 
sølv til Sigurd Haukås

gutt hadde jeg et lite stolpeslag med 
noen få duer. Et større dueslag med 
plass til flere raser ble bygget. Det første 
problemet jeg stod overfor var hvilken 
duerase jeg skulle satse på. Flere raser 
ble innkjøpt, blant annet Norsk Tomler. 
Men jeg lette fremdeles etter den rette 
rasen. Norsk Tomler var en rase jeg likte 
og ville beholde. De andre rasene følte 
jeg ikke nok for, men samtidig kunne jeg 
tenke meg en rase til. På denne tid var 
Haugesund Rasedueforening ned i en 
bølgedal. For å skape mer aktivitet laget 
vi en utstilling sammen med Rogaland 
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Rasedueforening. Fra Stavanger og 
Sandnes kom det både duer og folk. 
Bland de som kom var Ansgar Stokka 
og han stilte ut Tyske Nonner.

Da jeg fikk se disse duene, gjorde hjertet 
et ekstra hopp. Ja,  det var kjærlighet fra 
første øyeblikk, for å si det på den måten. 
Jeg gikk og kretset rundt disse burene 
under hele utstillingen. Nå begynte 
arbeidet med å skaffe meg dyr. Samtidig 
som jeg måtte få noen til å overta de 
forskjellige rasene jeg hadde på slaget 
for å få plass til ”duen” blant duene. 
Det å skaffe seg Tyske Nonner i Norge 
viste seg å være meget vanskelig. Etter 
en tid, det var i månedsskifte februar/
mars 1969 at jeg fikk mine første Tyske 
Nonner på slaget. Det ene paret kom fra 
en junior i min egen forening, mens det 
andre paret måtte jeg reise til Bergen 
for å skaffe meg. Dermed hadde jeg 
grunnlaget for å sette i gang. De neste 
par årene fikk jeg samlet de dyrene som 
var i Norge. Men ganske snart måtte 
jeg se videre, først til Danmark hvor jeg 
kom i kontakt med Verner Bygvrå. Og så 
videre til duens hjemland, Tyskland hvor 
jeg kom i kontakt med Uwe Meisel. Her 
ble jeg også medlem i Sonderverein der 
Zuchter der Deutschen Nønnchentaube 
von 1908. Det var i 1987. Uwe har flere 
ganger vært behjelpelig med å skaffe 
meg gode dyr. Både fra sitt eget slag og 
fra andre toppoppdrettere i Tyskland. 

Dessverre er det vanskelig for meg å 
stille i utlandet da jeg ikke får dyrene 
med meg tilbake til Norge. Men jeg stilte 
to dyr på Skandiautstillingen i Odense i 
1993 og vant 1 og 2 premie. Siste gang 
jeg stilte var i Dortmund i 2002 hvor jeg 
oppnådde sertifikat. Den duen fikk en 
Tysk Oppdretter. 

Sigurd Haukås med pokal, medaljer og 
moren til vinneren i Herning. Europaskue 
1985.

Tysk nonne glatthodet. Sort. 
Eier: Sigurd Haukås.
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Når jeg i dag tenker tilbake på de duene 
jeg begynte med i slutten av 60-årene, så 
har jeg hatt en jevn framgang hele tiden.

Sportlig hilsen Sigurd Haukås
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Artikkelen er et utsnitt fra en artikkel av K.A. 
i Geflügel-Börse nr. 12/2004 og oversatt av 
J.A. i  tidsskriftet Raceduen nr. 2/05.

Innledning
Nesten enhver storby i Europa hadde en 
flyvetomler som var oppkalt etter byen.  
Som eksempler kan nevnes Wiener, 
Prager, Breslauer, Stettiner, o.s.v.

Disse tomlere og høydeflygere ble 
utelukkende brukt til flyvning, men etter 
hvert begynte man å ta de vakreste med 
seg til lokaler hvor oppdretterne møttes.  
Der kunne det oppnås en høyere pris 
for duen hvis den var både en god flyger 
og hadde et godt utseende. Det var 
begynnelsen til de senere så populære 
utstillinger.

Etter hvert kom disse utstillinger til å bety 
mer og mer for mange oppdrettere og 
flyvingen kom i annen rekke.  Heldigvis var 
det en del oppdrettere som kun oppdrettet 
etter flyveresultatene.  Utstillingsfolkene 
likte ikke å miste de duene som oppnådde 
de beste resultatene på utstilling, og på 
den måten oppstod voliereavlen.

I denne artikkelen skal det handle om 
kortnebbede Budapestere.

En rase i mange farger
De første og mest kjente fargene var 
de såkalte Storketegnede og de blå 
Budapestere - de såkalte “Buddablå”.  
Men det ble også oppdrettet andre farger, 
ensfarget i svart, dun, rødt, gult og hvite og 
hvitslagfjærede med 3-5 hvite ytre slagfjær 
samt Ganseltegnede. Det helt ensartede 
utseende oppnådde “Budapester Korte” 
ved standarden av 1956, men først i 

En ballerina fra Budapest

1968 lyktes det å forene alle kortnebbede 
varianter i èn standard som i 1974 ble 
anerkjent av Det ungarske forbundet.

Budapestere i dag
De fleste oppdrettere har vært den 
kortnebbede Budapester tro i årevis - ja 
i årtier.  Oppdretterne finnes over hele 
verden, bl.a. også i USA hvor det finnes en 
sterk lobby for kortnebbede.  Det er i årenes 
løp blitt hentet mange gode kortnebbede til 
Statene.  En oppdretter hvis “Budapester 
Korte” er blitt kjent over hele verden, er 
Rudi Ottenhoff som bor i en gammel bydel 
i Amsterdam.  Foruten et høyflyverslag har 
han et slag til kortnebbede tomlere. 

“Budapester Korte” er små, opprettstående 
duer med en kort, lukket fjærdrakt.  De 
står på middellange bein nesten opprett, 
og i opphisset tilstand står de på tærne 
liksom en ballerina.  Fra det lett løftede 
bryst fører den slanke, forholdsvis lange 
halsen til det mest usedvanlige hos duen, 
nemlig hodet.  Med hensyn til figuren finnes 
det neppe grove feil ved duen bortsett fra 
en for grov kropp og en for dyp stand, en 
kort tykk hals og hengevinger.  For lange 
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fjær hører også til de alvorlige feil.  Den 
usedvanlige hodeformen fremkommer ved 
det innstukne nebb, de store fremtredende 
øyne og det smale bakhodet som rager 
opp over issen. Bakhodet ser forskjellig 
ut sett fra de forskjellige sidene.  Derfor 
må man betrakte det fra alle sider for å se 
om det er typisk.  Det korte nebbet skal 
ikke bare være kort, men også tykt og 
nebbspissen skal være stump.  Nebbet 
må naturligvis lukke godt da en spaltbar 
åpning har, ikke bare hos de kortnebbede, 
innflytelse på sunnheten.  Dette gjelder 
også for alle andre raser.  Direkte etter 
nebbvinkelen følger den brede, glatte 
øyenrand.  Øynene er store med store 
pupiller.  På ikke-kjennere av rasen kan det 
virke litt frastøtende med det fremtredende 
øyet og synlige deler av øye-eplet.  Irisen 
er gråblå med fine prikker, kun hos de 
sjeldne Ganseltegnede er de mørke.  Den 
brede øyenranden er hos de ensfargede 
Budapestere sitrongul og hertil hører også 
de blå med lyst nebb (smokyfaktoren).

Kun hos de Buddablå, de Storketegnede og 

de Skimlede, er øyenranden mørk gråblå.
Grove feil i hodets områder fører omgående 
til alvorlig reduksjon i poeng. Hertil hører 
mangler i den markante utpregning av 
hodet, en asymmetrisk øyenstilling, smale, 
røde øyenrender - henholdsvis lyse 
render hos Skimlede, Storketegnede og 
Buddablå.  Alvorlige ting er også for tynt 
nebb, nedadrettet nebb og for spisst nebb. 
Rekkefølgen ved bedømmelsen viser hvor 
stor betydning hodets deler har.

Rekkefølgen for kortnebbede 
Budapestere er:
Helhetsinntrykk, hodeform og proporsjoner 
i øyne (hvelving, farge og rand) og nebb. 
Deretter kommer figur, hals, holdning og til 
sist farge og tegning. Av alle tomlere med 
terningaktige hoder er “Budapester Korte” 
de mest ekstravagante fremtoninger som 
man kan like eller ikke like.  De ungarske 
oppdrettere har i hvert fall forstått å kreere 
en liten tomler som ikke kan forveksles 
med andre raser.

Oversatt og bearbeidet av Arthur Kallevik.

Budapester. Oppdretter Ådne OlsenBudapester.
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Undertegnede hadde fått i oppdrag og 
intervjue Ole Gunnar Torp for Duevennen.

Og det var med glede jeg besøkte ham 
lørdag 11. oktober.

Ole Gunnar er jo en av de mest målbeviste 
oppdretter her i landet, og tyr aldri til 
noen raske og lettvinte løsninger. Her 
er det målbevist arbeide og tålmodighet 
som alltid står i høysetet.

Noe hans resultater også bringer preg 
av. Og mer resultat av dette arbeidet, 
vil vi også få se i fremtiden, for her er 
det meget spennende prosjekter med 
langsiktige mål på gang.

Ole Gunnar overtok farsgården for noen 
år siden, og det var også gjennom faren, 
Hans Kristian interessen for duer ble 
skapt. Ole var ikke gamle karen første 
gang jeg fikk se ham både på møter og 
hjemme hos meg selv sammen med 
Hans. Og alltid fulgte han nøye med 
når noen av oss litt eldre snakket om 
duer. Faren hadde i alle år fritt flygende 
Coburger Lærker, men sviktende helse 
hos Hans, har gjort at disse ikke finnes 
på gården lenger.

Av andre raser som har vært på gården, 
nevner Ole Gunnar Norsk Petent, 
Gammel Hollandsk Kapuziner for å 
nevne noen raser som har vært der en 
stund, men ikke nå lenger.

Hans første rase var Hvitvinget Wiener 
fra Ragnvald Pettersen. Og det var fra 
samme mann hans første Nurnberg 

På besøk hos 
Ole Gunnar Torp

Svaler i rødt og blått kom i fra. Senere 
kom det duer i samme rase og farger fra 
gamle storoppdretteren Karl Åkesson 
i Sverige. Senere har stammen blitt 
tilført blå fra Per Nielsen og sorte fra 
stammen til Trond Børseth. Alt nøye 
avlet videre på for å oppnå enda bedre 
duer i de forskjellige fargene, samt for 
oss nye fargevarianter. Noe det er å 
håpe at bildene kan fortelle vedrørende 
nye varianter i farger. Ikke minst i Norsk 
Tomler som han også arbeider meget 
målbevist med. De Gul båndede gjør 
fremskritt år for år, og også Perle blå 
begynner å bli gode selv om de ennå 
ikke har vært utstilt. 
Den første grovsortering begynner han 
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med tidlig, og allerede har ca. 60 duer 
blitt frasortert.

Planleggingen for neste sesong 
begynner tidlig på året, straks innen 
Landsutstillingen, for så å starte avlen 
straks etter denne. Men innen han 
kommer så langt, er det minst en 
sortering til innen alt er klart. For fortsatt 
(11. oktober), er det alt for mange duer 
på slaget i følge ham selv.?

Og slaget, det er et godt gammelt loftslag 
i flere avdelinger. Alltid tørt og fritt for 
rå damp nå på høsten, og alltid sunne 
og friske duer.  Også variert kost med 
fòrblandinger og en god pellets sammen 
med daglig frisk vann, gjør duene sunne 
og friske.

Nye duer fra andre stammer, kommer 
ikke ofte inn på slaget. Da må det være
noe spesielt som han sier, og alltid under 
oppsikt i bur innen de slippes sammen 
med de andre duene.

Årets avl er han meget godt fornøyd med, 
da han har spennende ungdyr både i 
Nurnberg Svaler og Norsk Tomler. I 
Svaler begynner det å bli mange farger
som nevnt, men i rødt trenger han snart 
blodsfornyelse, om han da ikke klekker 
ut en ”egen” plan for å forbedre dem.

Mange gode utstillingsresultater er 
oppnådd, da flere Svaler har kommet 
på 96 poeng, men aldri 97. samt at 3 
duer i rødt og blå m/band har oppnådd 
Championat.

Fellesskapet innen Ø.R.F., samt det gode 
kameratskapet som er på utstillinger i 
inn og utland, sette han meget stor pris 
på. Og å se de store
utenlandske utstillinger blant annet i 
Leipzig, ser han alltid fram til.

Men han er som de fleste av oss andre, 
bekymret for rekrutteringen av yngre 
folk til hobbyen vår, uten at heller han 
har noen ”fiks” oppskrift. Vi får holde det 

Nürnbergsvaler og Norsk Tomler hos Ole Gunnar.
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gode kameratskapet vi har som han sier, 
og håpe det beste.

En ting påpeker han når det gjelder de 
”nye” i sporten: Lytt til, og spør de eldre 
erfarne oppdrettere, det har han erfart er 
meget viktig.

Andre dyr på gården er for tiden: gris, 
høns og selvfølgelig katter. Men annet 
som sau, ku, geit, gås og ender har det 
vært opp gjennom årene.

Og beskjedent får jeg fram at han har 
vært meget aktivt på Landbruksfronten 
ved å være flere ganger Østfoldmester 
i eksteriørbedømming av både ku, hest, 
sau og gris! Ja hvem kan vise til det 
samme innen hobbyen vår? Og snart 
håper vi å få se ham som duedommer 
også? Ja tanken er der sier han.

Og om ikke alle er klar over det, han var i 
6 år formann i Ø.R.F. til stor glede for oss 

som jobbet sammen med ham, og han 
er den første til å si ja til å hjelpe til om vi 
spør om hjelp. Men 3 barn i skolealder, 
samt jobben som slakter ved Nortura i 
Sarpsborg, ved siden av gårdsbruket på 
nær 600 mål korn, samt en del gris, gjør 
sitt til at han for tiden ikke har de tyngste 
verv. Men han kommer sikkert tilbake 
håper vi!

Ved siden av dette har han også i 
mange år vært med i 4 H og andre 
ungdomsorganisasjoner innen landbruket. 

Tiden gikk, og som vanlig hadde vi mye 
å snakke om, men en gang måtte jeg jo 
takke for meg og kjøre hjem igjen.

Bjørn Carlo Andersen
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På duetokt i Skåne, oktober 2008
Johan Ebeltoft inviterte meg i sommer med 
på en tur til det sydlige Sverige. I utgang-
spunktet var planen å besøke Per Alfred 
Nilsson som Johan fikk Kinesere fra i 2007. 
Det var behov for mer informasjon og fa-
glige råd om den videre kursen i avlen. Min 
rolle skulle være kontaktmann, diskusjon-
spartner, fotograf og ”språk-kyndig”. 
Ganske snart kom vår gode venn, Karl 
Mattsson, som er bosatt utenfor Gøteborg, 
inn i bildet. Karl som både er kunnskapsrik 
(på mange områder) og dessuten forstår 
viktigheten av god kontakt, ville gjerne 
være en del av ekspedisjonen. En mer om-
fattende plan ble lagt, og en tidlig morgen i 
oktober møttes Johan og jeg i Københavns 
lufthavn. 
Etter en kort togreise over Øresund traff vi 
Karl på første stasjon syd for Malmø. Karls 
Volvo tok oss nordover til Helsingborg der 
vi møtte fomannen i SDF, Lars-Olof Väle-
mark. Han har slaget sitt i et kolonianlegg 
sentralt i byen. Tidligere var Afrikanere 
hovedrasen, men nå var det Kinesere som 
dominerte sammen med svenske Tumlet-
ter, hovedsakelig i gult. Opptakten til ”Kin-
eseriet” begynte her, og vi fikk klart for oss 
de store linjene i dagens bedømmelse. 

Välemark med metall-figurer av rasene 
sine.

Fjærkvaliteten undersøkes av Johan, 
Karl og Lars-Olof. 

Den viktige forbindelsen Sverige har med 
Europa, og da i særdeleshet Tyskland ble 
understreket. Flipper og bukser er bare en 
liten del av en moderne Kineser. Enda vik-
tigere er tette og godt befjærete puter med 
en lav og tett skillelinje. Strukturen i brystet 
skal dekke vingeknokene godt. En kort og 
bred (kileformet) figur med god holdning er 
nå et krav som vinner frem. Mitt inntrykk er 
at mange oppdrettere og dommere i Nor-
den ikke helt har fulgt med i utviklingen.

En fjærrik pute med tett skillelinje.     
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Det ble også tid til å se på svenske Tum-
letter. Rasen har, i motsetning til de andre 
skandinaviske tomler-rasene, ikke ”kusin-
er” i andre land med lignende særtegn. Det 
er viktig for svenskene at en klarer å holde 
fokus på nasjonalduen, og at bestanden 
holdes på et nivå som sikrer i alle fall de 
vanligste variantene for fremtiden.
Et par ”bell neck” tomlere fanget interes-
sen, og viste seg å ha en spesiell histo-
rie. På en tur med elever til Yekatarinburg 
(tidligere Sverdlovsk, beliggende øst for 
Uralfjellene og langt øst for Moskva) op-
pdaget Välemark et dueslag ved hotellet 
der de overnattet. Etter å ha fått kontakt 
med eieren kom han i besittelse av et 
par Griwinu (navnet på tegningen, over-
satt hvit med nakkeflekk) som ble med på 
den lange togreisen mot vest. Disse flotte 
duene er blitt stamfedre til dyr som nå er 
hos flere oppdrettere i Sverige.
Etter en inspirerende gjennomgang av 
Lars-Olofs duer gikk turen inn til det vakre 
området i Helsingborgs havn. Her var det 
bestilt lunch, og til min glede fikk vi sel-
skap av en gammel venn, den pensjonerte 
tannlegen Ingo Renz. Ingo er ikke bare en 
dyktig oppdretter, han vet og det meste om 
svensk duesports historie. Han har i mange 
år tatt vare på og foredlet den blå svenske 

Tumlett som han har utstilt, og imponert 
med, over hele Europa. Da SDF i 2007 fikk 
utgitt et frimerke i anledning 100-års jubi-
leet var det en blå som stod modell.
Etter lunch kjørte vi (Karl, Johan og jeg) et 
stykke østover på E4. Målet var Per-Erik 
Larsson i Nyvång og hans store oppdrett 
av raseduer. Her var det Kobbergimpler i 
sort og blåvinget, Gullgimpler i blåvinget, 
Pommerske kropperter, Pigmies, Norwich, 
engelske Nonner, Märkiske Skader, Ber-
liner korte, Altstämmer, Novi Sader Tomler 
(Serbia), Orientalske rollere og (selvsagt) 
gule og røde svenske Tumletter. Det er 
ikke ofte en får sjansen til å se en så stor 
besetning, visstnok på over 1000 duer. Det 
som var enda mer bemerkelsesverdig var 
kvalitet og kondisjon. Mange av rasene 
var så vidt jeg kunne vurdere av høy inter-
nasjonal kvalitet, og alle duene var friske 
og velpleiet. Per-Erik hadde best in show 
(Märkisk skade) på siste svenske Nasjonal 
og bl.a. 97 poeng på Pommersk kroppert 
(begge med tysk dommer).

Sortvinget Kobbergimpel med god glans.

Griwinu Tomler      
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Lars Erik  med Pigmy Pouter.

Sort Merkisk Skade. 

  

Et avlspar røde svenskeTumletter 

Stilstudie av Pigmy

Novi Sader høytflyger 
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Engelsk Nonne

Blå ”Pommrare”

Duene her hadde fortjent mye mer tid og 
en egen artikkel. Hovedmålet med turen 
var likevel Per Alfreds Kinesere, og vi ble 
nødt til å rive oss løs for turen sørover mot 
Trelleborg.
Det flate, vakre kulturlandskapet i det 
sørvestre Skåne er en mildt sagt stor kon-
trast til området rundt Bergen. På veien 
mot Båtsgården og Vemmerløv kom vi 
forbi ”Pärlstänket” i Klörup der Berit, enken 
etter Bertil Harrison, fortsatt bor. Berit er et 
bekjentskap fra mange år tilbake, og dette 
var en mulighet jeg bare ikke kunne la gå 
fra meg.

Fra tunet i Pärlstänket. Berit, Johan og 
forfatteren. Foto: Karl Mattsson

 

Bertil, slik vi husker han.
Foto: B. Harrison
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Det omtalte bildet fra 1735 

Oljemaleri. Original etter brødrene von Wright. 
Trolig malt av Ferdinand v W. I 1870

Bertils verdensberømte samling av due-
bøker har Berit gitt til Universitetsbib-
lioteket i Lund (oppmålt til 40 hyllemeter), 
men eiendommen bærer fortsatt preg 
av gjenstander Berit og Bertil har samlet 
opp gjennom årene. Som eksempel kan 
nevnes tre malerier fra 1735 der en non-

netegnet Tomler er velkjent fra litteraturen, 
men for meg var en engelsktegnet og glatt-
benet puster den største overraskelsen, 
og det mest interessante bildet. Berit er 
for øvrig medarbeider i redaktør-staben til 
Svensk Duvavelsförenings Tidsskrift. Min 
dårlige samvittighet for ikke å ha besøkt 
”Pärlstänket” før Bertil ble syk og døde var 
betydelig forbedret da vi kjørte videre.

På Båtsgården i Västra Vemmerløv tok 
Per Alfred Nilsson imot oss, og så ble det 
igjen noen timer med utdannelse i ”avl og 
vurdering av Kinesere etter sekelskiftet 
2000”. På slaget var det i 2008 ringet 171 
Kinesere. Noen av disse var andre gen-
erasjon denne sesongen. Det var tydelig at 
Per-Alfred hadde fått fornyet inspirasjon. 
Mitt inntrykk var at mye av grunnen til dette 
var godt samarbeid med kamerater i Sver-
ige, og utstillinger og miljøet i Tyskland. Et 
navn som dukket opp flere ganger i løpet 
av dagen var Otto Jensen, en tysk Kineser-
oppdretter som har god kontakt med sven-
skene. Driften av Båtsgården er gått over 
til datteren, mens Per-Alfred og konen har 
flyttet i rekkehus et stykke nærmere Trelle-
borg. Kontakten med gården var tydeligvis 
fortsatt viktig, og duene så ut til å være et 
perfekt bindeledd. 

Per Alfred Nilsson med de norske besøkende. 
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Tuntreet

Halefjær sjekkes av Per Alfred.  
   

Johan virker en smule skeptisk

Fin skillelinje    
  

Gul av velkjent ”Båtsgården-type”

Avlsrom
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Etter at vi tre hadde sjekket inn på et godt 
hotell ved strandpromenaden i Trelleborg, 
var det invitert til middag hos Per-Alfred 
og konen. Her kom også Lars-Olof Väle-
mark og Per-Erik Larsson med, og det ble 
en riktig fin duekveld med god mat og in-
teressante diskusjoner. Johan hadde tatt 
med bilder av både avlsdyr og unger slik 
at disse kunne vurderes. De to forbunds-

Johan i godt selskap.

formennene (i Sverige ordförande) fikk og 
anledning til å drøfte mulige former for sa-
marbeid mellom SDF og NRF. 
 
Jeg skylder Johan og Karl en stor takk for 
en interessant og vellykket ekspedisjon til 
Skånske duevenner.

Skribent og fotograf Jan Heldal 

Fuglenes dag

Bergens Praktdueforening og Askøy Brev-
dueforening deltok på Fuglenes Dag ar-
rangert av Norsk Ornitologisk Forening, 
avd. Bergen og Bergen Museum. Stein 
Thorsen var denne gang “ildsjelen” sam-
men med gode hjelpere for arrangementet 
hva angår raseduer og brevdueslippene. 
Vår deltakelse er meget berettiget, det 
viser responsen på brevdueslippene og at 
våre forskjellige raseduer skaper begeis-
tring fordi dette er duer besøkende aldri 
har sett og ikke trodde fantes. Derfor bør 
vi absolutt være med også neste år og da 
med noe utvidet opplegg. F

ot
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Våre oppdrettere

Det hele startet i 1952-53. Basillen fikk 
jeg på loftet hjemme hos en kamerat. 
Der ble det tilbrakt mange timer blant 
duer og fjær. Det begynte ganske i det 
små etter dagens forhold – et toroms 
stolpehus med voliere. De første duene 
var et par sorte NT fra Ragnar Hotvedt. 
Noe senere flyttet nok et par inn – i den 
andre ”leiligheten”. Det var et par hvite 
NT fra Asbj. Klavestad. Under dette hvite 
paret kom det kun en hunn som ble vin-
ner på landsutstillingen i Horten i 1954. 
Det var jo selvsagt litt av en begivenhet 
– amatør og vinne over de ”gamle gar-
vede”. Dette hvite parets etterkommere 
har siden gått som en hvit tråd gjennom 
hele mitt dueoppdrett. Mange  raser har 
forsøkt seg i de 35 år som har passert, 
men den hvite NT har holdt stillingen.
I begynnelsen av 50-tallet var den nor-
ske tomler atskillig mer avlsdyktig enn 
nå, og stolpeslaget ble snart bare til 
pynt. Far min måtte til slutt ofre en del av 
vedskjulet. Det var ikke fred å få. Så kom 
det Reinaugen til Østfold. Disse var det 
Ragnar som fikk, og da var ikke veien 
lang til den hvite norske tomler. Innkrys-
ningen med Reinaugen skapte en helt ny 
og moderne hvit NT. NT-Norge kom inn 
i en kortnebb-tidsalder. Dessverre, får 
jeg si, er denne epoken ennå ikke slutt. 
Jeg husker hvordan vi her virkelig frydet 
oss når vi så en kortnebbet NT-unge, jo 
kortere dess bedre. I dag er jeg jo klar 
over at det gikk for langt. Men det synes 
å være vanskelig å få snudd utviklingen 
den andre veien. Følgene av Reinau-
genkrysningene ble ammeduer, og med 

Gammel årgang Duevennen 6/87

ammeduer ble plassen for liten. Dermed 
røk enda mer av vedskjulet med. I flere 
år var nå NT-hvit og Reinaugen yndling-
srasene , mens stadig nye ammeduer 
fikk prøve seg: påfugl,svaler,modena 
osv. Ideen var at man skulle bytte un-
gene og være oppdretter også av lang-
nebbete. Dette gikk stort sett skitt. De 
mest galne ammeduer jeg har prøvet, er 
sølvsvaberen. Det var freske karer.
Etter en downperiode i slutten av 
60-årene, med etablering av familie og 
husbygging, fikk jeg mine edleste, hvite 
tilbake fra Ragnar der de hadde vært 
internert mens det stod på som verst. 
Med nytt og større dueslag, ble oppleg-
get deretter, mange avlspar. Interessen 
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for kortnebbete var på topp. Foruten de 
hvite, dreide interessen seg om tyske 
kortnebbete – Reinaugen. Hamburger 
og Altstammer. De kortnebbetes prob-
lemer med å få i seg nok mat, førte til 
kunstig foring, fra en tidkrevende hånd-
foring med korn til en effektiv sprøyte. 
Det ble ettervert svært mye jobb med å 
holde liv i alle yndlingene og når hob-
byen begynner å føles som et ork, da er 
det på tide å ro seg inn igjen. Hele den 
tyske kolonien røk ut i tur og orden. Her-
etter skulle det bare være NT. Jeg måtte 
jo ha noe annet i tilegg til hvitt, og etter 
et par sesonger med rødt, fikk jeg et par 
blå av Kjell Gundersen i Bergen. Etter en 
gunstig krysning med blå Gøteborgtom-
ler var det hele i gang. De blå ser nå ut til 
å stabilisere seg. Lyse nebb og smokey 
blå blir mer og mer sjeldent. Filosofien nå 
er livskraft, unger som ikke overlever un-

I Duevennen nr.5-88  i et stykke som 
heter : En ung NTK-veteran , skrevet av 
Jan Heldal , vil jeg trekke ut noe som 
stod i dette stykket: Uten forkleinelse for 
noen er det klart at Roger Eidet har vært 
avgjørende for fremgangen i rasen og for 
aktiviteten i NTK. Jubileumsønsket for vet-
eran Eidet er at han er med å feire 50 års 
utstillingen for NTK i 2008.

(Roger, det er bare å komme på banen ig-
jen. Vi er fortsatt i 2008 og du er hjertelig 
velkommen tilbake. Ragnar kan nok ikke 
hjelpe deg med hvite NT, men jeg tror an-
dre er villige til  å hjelpe deg med duer. 
Duehuset står der, så TOGET er ikke gått 
for å starte opp igjen).

Jørgen.

der ammerne, har ikke livets rett.
For tiden er det den gulaskede varianten 
som opptar mest plass. Jeg har vært 
”ute på bygda” og samlet sammen duer 
som kan tenkes å ha egenskaper i den 
retning: rødasket NT, gulkroet DT, ”gule 
NT” med bånd. Det er nå tredje sesongen 
med dette forsøket. Det begynner å ligne 
på noe, men sammenligner man med 
gulkroet DT, så er det en bot igjen. Hvis 
en noen gang når målet, så blir det van-
skelig å holde fargen konstant, fordi det 
ikke er noe sted å hente blodfornyelse. 
Dessuten er det en avbleket farge og 
dermed svak. Så noen lysende framtid 
kan jeg ikke si jeg forventer for den gu-
laskede NT. Men det er jo spennende og 
interessant mens avlen står på og avlen 
er for meg selve gleden med duene.

 R. Eidet.

Gammel årgang Duevennen 5/88

Reinaugen
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Styret for utenlandske tomlere

Formann:                Ådne Olsen ,5540 Aksnes,Førdesfjorden.
Kasserer                 Gunnar Clemmetsen, Skibberheia 11, 4800 Arendal.
Sekretær:               Jan Skåra, Nyeveien 17, 4370 Egersund.
Styremedlemmer:   Asbjørn W. Knutsen, Moum, 1652 Torp.
                     Willy S. Poulsen, Idungården, 1600 Fredrikstad.

Gammel årgang Duevennen 2/72

NT sommertreff

På NTKs årsmøte ble muligheten for et sommertreff drøftet. Det ble bestemt at det 
skulle prøves avholdt i helgen 19-20 juli i Haugesund hos Sigurd Haukås. Styret 
håper at så mange som mulig ser seg tid til dette og meningen er at vi skal kunne 
granske NT til “bunns”. Det vil bli satt opp en dagsorden og et program. For å få greie 
på hvor mange som kunne tenke seg å komme hører jeg gjerne fra dere så snart 
som mulig og senest 15/6 . Alle er hjertelig velkommen. 

Hilsen  “den Hvite Tomler”
Sigurd Haukås.

Gammel årgang Duevennen 1/75
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Jippi, endelig har en drøm gått i op-
pfyllelse. Den Norske Tomler tar opp 
sine egne unger, ikke bare en men to i 
samme kull.

For noen år siden så skrev jeg her i bla-
det om dette at jeg håpet at Norsk Tom-
ler skulle ta opp sine egne unger. Nå har 
jeg sett det med egne øyne. Det måtte en 
ny oppdretter av rasen til for at jeg skulle 
få oppleve dette. Nå i september var jeg 
en tur ut til Haugesund for å besøke Ar-
thur Kallevik. Han har noen få par blå NT 
+ noen andre par av andre raser. Det var 
faktisk flere andre raser tidligere i som-
mer. Her fikk jeg med egne øyne se at et 
par blå NT hadde to (2) unger, en blå og 
en perlet. Det var parets egne unger (se 
bilde) og de hadde godt med mat i seg.
Hannen (faren) var helt våt rundt nebbet. 
Etter dette paret har Arthur åtte (8)  un-
ger som foreldrene har matet opp selv. 
Dette må vel være det mest positive som 
har skjedd med Norsk Tomler på mange 
mange år.

Hva er grunnen til dette?
Nebbet? Nebbvinkel? Kvaliteten på de 
blå NT? Selv har jeg hatt både gule og 
hvite NT,men det var aldri snakk om at 
de skulle ta opp sine egne unger. De 
kunne greie å gi duemelk til sine egne 
unger.Når de skulle over på korn, så ble 
det normalt problemer med en gang.En-
kelte NT i fargene hvit,rød, gult og svart  
er nok mye flinkere enn andre, men aldri 
i nærheten av det jeg har sett oppe hos 
Arthur og hans blå NT.

Jeg har mer tro på at vi må se på opp-
bygningen av nebbet på de blå i forhold 
til de andre fargene.Nebbet på de blå er 

Norsk Tomler mater sine egne unger

nok litt svakere enn på de ensfargede. 
Den store forskjellen ser en på de små 
ungene. På  de jeg hadde (gule og hvite)  
var det viktig å ha et så kraftig nebb som 
mulig. Nebbet skulle være som en knytt-
neve eller ert. Undernebbet skulle være 
et ”ausekar” veldig kraftig, jo kraftigere 
jo bedre. De blå NT har et helt annet 
nebb, mer som Gammeltysk Mefikk og 
de har et krav om at de skal ta opp sine 
egne unger. Etter min mening så er neb-
bene på de ensfargede NT- ungene alt 
for kraftige når de er små. Der er veldig 
mye nebbvorte og får du da et kraftig un-
dernebb (ausekar), så blir åpningen som 
maten skal inn igjennom alt for liten. Det 
sier seg selv at nebbet på foreldre eller 
ammeduene har en hvis åpning og er da 
ungenes nebb veldig kraftige, så blir åp-
ningen liten å få mat igjennom. Det er 
her forskjellen på de ensfargede og de 
blå er stor. De blå har ett mye ”flatere” 
nebb. Når de blir voksne er ikke forskjel-
len så stor.

Hvordan er forskjellen blitt så stor på far-
gevarianter innen samme rase? Tidlig-
ere trodde jeg at de blå hadde levd sitt 
eget liv. Ingen hadde brydd seg noe vi-
dere om den fargen. Nå i det siste har 
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jeg sittet og sett i gamle Duevennen et-
ter stoff til” Gammel årgang” og da kom-
mer jeg over et stykke som heter Våre 
oppdrettere skrevet av Roger Eidet fra 
nr.6/87 (står i bladet).Her skriver Roger 
at på de hvite NT krysset de innpå Re-
inaugen (har veldig kort nebb) , som 
skapte en helt ny og moderne NT. Da 
skulle nebbet være kort , jo kortere jo 
bedre. Følgende av Reinaugenkrysnin-
gene ble ammeduer.

Roger Eidet gikk etter noen år over til 
også å ha blå NT. Her krysset han innpå 
blå Gøteborgtomler.Hvis jeg ikke tar feil, 
så gikk Roger til topps med de blå NT 
han laget. Jeg vet ikke ,men jeg tror at 
denne krysningen gav de nebbene vi i 
dag har på den blå NT.

Hva om vi hadde prøvet å krysse innpå 
Gøteborgtomler på de ensfargede, og 
fått også de til å ta sine egne unger, da 
hadde enda flere hatt Norsk Tomler som 
sin hovedrase og eneste rase.

For alt i verden ,den Norske Tomler er 
fin i dag men vi må gjøre noe med dette 
marerittet og orket som ammeduer er. 
Etter mitt syn så må vi gi og ta for å få 
en rase som er lettere å oppdrette. De 
beste blå er i dag etter de andre fargene, 
men er det noen som tar tak i fargen, 
så varer det ikke lenge før de blå er på 
høyde med de andre fargene.  Etter som 
jeg har forstått, så er det en veldig inter-
esse for den blå NT nå.

Regner med en god del reaksjoner på 
dette innlegget,men det tror jeg  bare er 
godt og sunt så blir det stoff til Duevennen 
som alle så gjerne vil ha i postkassen.

Jørgen Eljervik. 

Blå og perleblå Norsk tomler hos 
Arthur Kallevik.
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Landsutstillingens beste NT:  Vandreskjold for de fire beste ungdyr:

1961 – Roger Eidet ØRF  Arne Hiorth  RFO
1962 – Peder K. Bøe VTR  Peder K. Bøe
1963 – Roger Eidet   Roger Eidet
1964 – Oddvar Helgesen  BPDF  Roger Eidet
1965 – Arne Hiorth   Roger Eidet
1966 – Bjørn Rikter Svendsen  ØRF Bjørn Rikter Svendsen
1967 – Roger Eidet   Arne Hiorth
1968 – Roger Eidet   Gustav Helgesen  BPDF
1969 – Ragnar Hotvedt  ØRF  Gustav Helgesen
1970 – Øyvind Klavestad  ØRF  Øyvind Klavestad
1971 – S. Haukås  HRF   Peder K. Bøe
1972 – S. Haukås   S. Haukås
1973 – Ø. Klavesrtad   Ø. Klavestad 
1974 – J. Heldal RFB   J. Heldal
1975 – J. Heldal    J. Heldal
1976 – Ø. Klavestad   Ø. Klavestad
1977 – J. Heldal    J. Heldal
1978 – J. Heldal    J. Heldal
1979 – J. Heldal    J. Heldal

Lørdag 1. november 1958 var en gruppe 
venner av Norsk Tomler samlet på Torp 
ved Fredrikstad. Et arbeidsutvalg under 
ledelse av Alf Treu, Horten, var blitt ned-
satt av ØRF og VTR året før. Siden de to 
foreningene hadde geografiske begren-

Norsk Tomler Klubb 50 år

sninger ble det i utgangspunktet siktet mot 
å stifte ”Østlandske Oppdretterklubb for 
Norsk Tommelt”.
På stiftelsesmøtet 1. november ble 
medlemmene til det første styret valgt, og 
ved siden av Treu var disse; Bjarne Bakke, 
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Herøya. Ragnar Hotvedt, Greåker. Arne 
Rikter Svendsen, Sarpsborg og Arne Hi-
orth, Oslo (Snarøya). Varamenn ble Finn 
Abrahamsen og Roger Eidet.

Første styremøte ble avholdt hos Alf Treu 
i Horten 7. desember 1958. Treu hadde 
gjort et solid arbeid og tingene falt greit på 
plass.
Klubbens navn ble Norsk Tommelt Klubb.
Arne Hiorth ble styrets første formann 
med Alf Treu som viseformann. Sekretær, 
Bjarne Bakke. Kasserer Ragnar Hotvedt 
og styremedlem Arne Rikter Svendsen. 
Varamann og revisor ble Roger Eidet, 
Greåker.
Det ble besluttet å tilskrive alle lokal-
foreningene og ønske alle interesserte 
velkommen som medlemmer.

Ni dager senere fikk klubben et alvorlig 
skudd for baugen. Organisa’toren, skole-
mannen og den entusiastiske NT-oppdret-
teren Alf Treu døde plutselig 16. desem-
ber. I 1961 gikk som kjent også Arne Rikter 
Svendsen bort så altfor tidlig. Den første 
formannen, møbelhandler Hiorth, var ak-
tiv utstiller i 60-årene men flyttet senere til 
Spania. Bakke og Hotvedt hadde et livs-
langt vennskap og dyrket sin NT-interesse 
med glød til det siste. Roger Eidet var i 
mange år en fremragende oppdretter av 
hvite NT (Wigdahlstammen) og følger 
sammen med Asbjørn W. Knudsen fortsatt 
med som passiv på sidelinjen i ØRF. 

Til landsutstillingen i 1961 var NTK (Hiorth 
og Bakke) fremsynt, og satte opp en van-
drepremie for beste NT og et vandreskjold 
for 4 beste NT av årets avl uansett farge 
og kjønn. Begge disse premiene ble utdelt 
på Landsutstillingen og skulle vinnes fem 
ganger for å bli til ”odel og eie”. I ettertid 
kan en se at premiene som gikk i nesten 

20 år er blitt historisk dokumentasjon for 
den første epoken i klubben.

NTK fikk en vanskelig start i og med at to 
av de dyktigste oppdretterne og drivkreft-
ene falt vekk kort tid etter stiftelsen. Under 
Landsutstillingen i Sandefjord i februar 1963 
ble et ”lenge etterlengtet medlemsmøte 
arrangert”. Møtet var improvisert og uten 
dagsorden, men heldigvis ble Bjørn Rikter 
Svendsen valgt til formann og Roger Eidet 
ble kasserer. Nå dukker også navnet til As-
bjørn W. Knudsen opp, og Østfold befester 
sin posisjon som et aktivt og dominerende 
område i oppdrettet av NT, og med betyd-
ningsfulle tillitsmenn i NTK.

Aktiviteten i klubben har gjennom de første 
femti år variert fra perioder med mange 
medlemmer og et godt arbeidende styre, 
til år der virksomheten har vært meget be-
grenset. Østfold har fra starten av hatt en 
sterk posisjon og mange fremtredende op-
pdrettere. I en periode var interessen god 
i Bergen, mens det i senere år har vært 
Haugesunds-området som har stått sterk-
est. NTK har to æresmedlemmer, Asbjørn 
W. Knudsen og Bjørn Rikter Svendsen, 
begge fra Østfold.

I jubileumsåret er Svein Harald Vikse for-
mann for NTK klubben som i jubileumsåret 
har hele 33 medlemmer. Kvaliteten på de 
beste duene er meget god. For 50 år siden 
ble det fortsatt brukt enkelte tyske tomlere 
for å forsterke NT som fortsatt var preget 
av problemene etter annen verdenskrig. I 
dag er dette satt på hodet, og vår Norske 
Tomler brukes på kontinentet for å forbe-
dre og styrke flere raser som eksempel-
vis Østprøyssisk Werfer og Hamburger 
Schimmel. 

JanH 
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Aust Agder Rasedueforening øn-
sker alle utstillere, dommere og alle 
duevenner velkommen til Arendal.
Utstillingen blir avholdt i Birkenlund 
Fjellhall 23.-25. januar.
Påmeldingsgebyr er kr. 60,- pr. due.
Gebyret sendes samlet fra hver foren-
ing til AARF v/ Gunnar Clemmetsen, 
Haugsjåsund, 3855 Treungen. Kon-
tonummer 6311 12 49417.
Påmeldingsskjema sendes samlet fra 
hver forening til Hans Petter Nernes, 
postb. 173, 5501 Haugesund, innen 
20 desember 08. E-mail: Hans.Pet-
ter@nernes.com kan også brukes.
Duene må være levert i utstillings-
lokalet senest torsdag 22 januar kl. 
20.00
Eventuelle returfraktbrev må være ut-
fylt og betalt. Helseattest og vaksinas-
jonsskjema må følge duene.

Utstillingen er åpen lørdag fra kl.10.00 
-16.00 og søndag fra kl. 10.00-15.00.

Innkvartering på Hove, Tromøy i ener-
om. Pris fra fredag kveld til søndag ink-
ludert frokost og festmiddag (lørdag) 
er kr. 1150,- pr. person. Fra lørdag 
kveld til søndag inkludert frokost og 
fest kr. 800,- pr. person. Kun festen 
lørdag 350,- pr. person. Eventuelle 
gjester som ønsker innkvartering fra 
torsdag kveld kr. 1150,- alt ikl.overst.
Innkvartering og kameratfest bestilles 
til Gunnar Clemmetsen på telefon 
35145455 - 90193316 innen 1 januar.

Med dette ønsker vi alle våre 
duevenner fra øst og vest velkommen 
til landsutstilling og vi gleder oss til å 
treffe dere igjen!!

Vi har bestemt oss for premie, og det 
blir en karaffel som kan benyttes til 
både vann, vin og annet flytende.

Vennlig hilsen 
Aust Agder Rasedueforening
v/sekretær

Landsutstillingen 2009

Birkelund Fjellhall, Arendal
FOTO: VTR
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Dommerliste til Landsutstillinga
Norsk Tomler   Jan Heldal / Yngve Øvstedal
Bergens Tomler  Ådne Olsen
Norsk Petent  Yngve Øvstedal
Dansk Tomler  Søren Poulsen , Danmark
Mefikk  Anders Christiansen , Danmark
Engelsk Modena  Jan Oksnes
Tysk Modeneser  Kurt Hagh , Danmark
Utenlandsk Tomler  Jan Oksnes
Puster / Kroppert  Hans Petter Nernes
Fargeduer  Bjørn C. Andersen
Strukturduer  Bjørn C. Andersen
Kineser  Anders Christiansen , Danmark
Påfuglduer  Jan Heldal
Vorteduer  Ådne Olsen
Trommeduer  Bjørn C. Andersen
Formduer  Hardy Frandsen , Danmark
Skjønnhetsbrevduer  Ådne Olsen

Best in show i Sverige 2008

Eier: Karl Erik Larson. Markisk skade blå.
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Dommerprøve
Det blir anledning til å avlegge dommerprøve i alle raser på Landsutstillinga i 
Arendal. Prøven blir avholdt  fredag ettermiddag på utstillinga. Dommerringen 
må ha påmelding innen onsdag 21/1 .Send melding til Yngve Øvstedal.
Dommerringen

Sett og Hørt

Fargerekkefølgen på ringene

2009   Hvit
2010   Svart
2011   Gul
2012   Blå
2013   Grønn
2014   Grå
2015   Hvit

På ringene står det bokstavene EE, 
hvilket betyr at duen er født i et land som 
er med i Europaforeningen. Alle duer 
som skal stilles ut på en europautstilling, 
må ha en ring med bokstavene EE.

Europaplakett
2009   Utenlandsk Tomler
2010   Strukturduer
2011   Formduer
2012   Mefikk
2013   Pustere
2014   Fargeduer
2015   Hønseduer
2016   Norsk Tomler
2017   Trommeduer
2018   Vorteduer
EE plaketten deles ut til beste 1.1 på 
landsutstillingen.

Europautstillingen i 2009 er i  Nitra, 
Slovakia. 
Europautstillingen i 2012 er i Nurnberg, 
Tyskland.

Med ønske om en god og 
fredelig jul og et godt og 

spennende nyttår til duevenner 
i inn og utland.

En stor takk for bidragene til 
Duevennen i året som har gått.
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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 op-
pdretterne 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

Til sAlgs

BERGENS TOMLERE
Grunnet for mange raser er en liten 
stamme (3-4 par) hvite BT til salgs.
Duene har aner fra Adolf Jamnes 
stamme, er typiske, og har oppnådd gode 
resultater på utstillingene.
Selges samlet for 2000.-

Henvendelse: Jan Heldal
Tlf. 93040606

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

Norsk Tomler svarte
Kinesere
Terje Nilsen
Tlf. 99 49 18 13

Sortvinget Kobbergimpel.         
Bjørn Carlo Andersen                
Lundheim Allè 4
1636 Gamle Fredrikstad   
 Tlf. 90 72 79 67  

Thyringer Snippduer, sorte
Cate Iris Carlo Hansen
Nordeng  
1892 Degernes
Tlf. 94 15 62 25
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Returadresse: 
Gunnar Brandal
Rehaugveien 17
4262 Avaldsnes


