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Artikkelen er trykket i tidsskriftet 
Raceduen nr. 8 i 2002 og skrevet av 
Jürgen Wutzler, Kirchberg, Tyskland og 
oversatt til dansk av Henrik Futtrup.

Opprinnelse
Rasen ble til i begynnelsen av det 
19. Århundrede i en liten ungarsk by 
ved navn Kiskunfelegyhaza og derfra 
kommer navnet Felegyhaza.

Den attraktive Felegyhaza tomler 
oppstod gjennom en krysning av tre 
tomlerraser som typemessig var svært 
like, men forskjellige med hensyn 
til karakter.  Det handler om den 
temperamentsfulle sigøynertomler 
Komoner tomler og den rolige og 
tillitsfulle Köröser tomler samt den 
attraktivt tegnede, glatthodede avls- og 
flyvedue Palager tomler.

Hvis man ser en Felis som de kjærlig 
blir kaldt av oppdretterne i slag eller 
på utstillinger, er det tydelig å se at det 
kun er det beste fra hver rase som er 
kommet til syne i Felis.  Fra Komoneren 
er det temperament og den herlige 
kappen.  Köröseren har gitt den dens 
omgjengelighet og tillitsfulle adferd.  
Dens avlsdyktighet og tegning har den 
fått fra Palager tomleren.

I 1964 kom den for første gang til 
Tyskland hvor den fant sitt hjem 
hos medlemmer fra spesialklubben 
”Südeuropeiske tomlere”.  Siden den 
kom til landet har den samlet over 80 
oppdrettere i spesialklubben, deriblant 
flere aktive kvinner og oppdrettere 

Fasinert av Felegyhazaer Tomlere
– En rase for alle som kan like det spesielle

Standardbilde

fra dens hjemland Ungarn samt fra 
Frankrike, England, Holland og Sveits.

Dette eksemplet på internasjonalitet 
og kameratskap i spesialklubben, har 
drevet klubben fremover.  På grunnlag 
av dette var det utstilt 175 flotte Felis i 
Nürnberg og 27 på Europautstillingen i 
Wels.

Rasekjennetegn
Dens stadig større utbredelse ligger i 
levedyktighet og tillitsfull adferd så vel 
som i en enestående tegning.  

Helhetsinntrykket blir påvirket av tre 
blikkfang:
Det første er en kompakt, knapt 
middelstor figur som er preget av det 
brede brystet og den nesten vannrette, 



Duevennen 4-2009    6 Duevennen 4-2009    7

dype standen.  Lengden på bakpartiet 
skal passe til størrelsen på duen.  En 
god ryggdekning gjør en flott Feli 
fullkommen.

Det andre er hodets punkter.  Her er det 
viktig som basis å ha et massivt, kraftig, 
knapt middellangt og kjøttfarget nebb.  
Pannen ønskes bred og skrånende.  
Hodet er avrundet og omkranset av 
en tett rundkappe.  En topp Feli har 
utpregede rosetter og manke.

Det tredje kvalitetskjennetegn gjelder 
en stor smekk som pryder et avrundet 
bryst.

Fargeslag og tegning
Det mest utbredte fargeslag er 
ganzeltegning i svart, rødt, gult og 
blått.  Man ser dog oftere på utstillinger 
ensfargede hvite, men man finner 
sjelden ensfargede røde, gule, svarte og 
blå med svarte bånd.  Ny anerkjent farge 
er blå hamret/tavlet i ganzeltegning.  
Når man betrakter en Felis, ser man 
straks kappen hvor den på innersiden 
er hvit, mens rosetter og manke er 
farget.  Hodet er hvitt, men fra enden av 
nebbvorten starter en farget snipp som 
om mulig, ikke berører øyenranden og 
som ender midt på hodet.  For å oppnå 
en stor flott smekk tolereres for tiden 
enkelte hvite fjær i kilen og ved gattet.

I løpet av de siste år er man kommet 
langt med hensyn til intensivitet i fargen, 
slik at gode dyr viser rene og intensive 
farger. For tiden er det røde, svarte, 
gule ganzeltegnede som ligger på 
topp.  Avlssamarbeide skal nok hjelpe 
de blå ganzeltegnede og i sær de 
blåtavlede ganzeltegnede så vel som 
de ensfargede foruten hvite, frem til det 
nivå som de andre fargene har.

Arvelighet i form og tegning
Typemessig avgjørende kjennetegn – 
figur, holdning og hodets punkter – er 
de viktigste rasekriterier for en flott 
Feli.  Felis er ved stadig utvelgelse, blitt 
vesentlig forbedret de senere år.  

Erfarne oppdrettere setter heller en due 
med tegningsfeil eller fargeønske i avl 
enn en due med mangler i typen.  Det er 
bedre å parre to duer sammen som har 
en tegningsfeil, men som har en perfekt 
type da type er dominant i forhold til 
tegning.  Typeforbedring oppnår man 
hurtigst over begge partnere da feil som 
en lang, smal eller høytstillet figur, for det 
meste er dominant selv med en meget 
fin utstillingspartner.  Dette er dog noe 
annerledes hva tegning angår.  Viktig er 
det at duene passer til hverandre, det vil 
si at en Feli som har rikelig med farge, 
skal parres sammen med en som har 
meget hvitt noe som ofte gir det ideelle 
avkom.

De mest praktiserte utligningsparringer 
er:
Duer med en farget flekk midt i hodet 
parres med en due med farge i nebbet.

Felegyhazaer. Eier Hartmut Rammelt, 
Tyskland. 97p i Leipzig 08. Foto: Jan H
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Duer med for mye farge parres med en 
due med for mye hvitt i tegningen.
Duer med en stor, brutt smekk parres 
med en due som har hvitt i snippen.

Avl og holdning:
Felis er i sin karakter tross sin 
levedyktighet, også meget tillitsfulle 
overfor sin eier.  Ofte blir de så tamme 
at de spiser av hånden eller setter seg 
på skulderen eller hodet når man går 
inn i slaget.  Det er en due som ikke 
krever stor plass, men som føler seg 
like hjemme i små som i store slag, 
dog føler de seg best tilpass i slag uten 
andre raser enn Felis.  De er velegnede 
både som frittflygende og i voliere.  
De stiller små krav til bolig bare den 
er tørr og fri for trekk.  Ettersom de er 

oppdrettet i Ungarn hvor det er varmt, 
skal avlen ikke settes i gang for tidlig.  
I vintermånedene klarer de greit minus 
20 grader.  De forer ungene sine godt 
under riktige betingelser. Hver 30 – 32 
dag kan man regne med egglegning. 

Den spesielle tegningen gir hvert 
år oppdretteren store utfordringer.  
Imidlertid er rasen så gjennomavlet at 
det hos de dyktigste oppdretterne faller 
30-40% utstillingstegnede dyr.

Artikkelen er oversatt, forkortet og 
tilpasset norske forhold.

Arthur Kallevik

Felegyhazaere hos Alf B. Knutsen. Foto: Per N.
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Sort skadetegnet. Herlig manke, super 
nebb og pannefylde. Eier: S. og J. 
Wartzler. Foto: S. Wartzler

Blå skadetegnet, 95 p. på Nationalen i 
Fredericia 2002. Eier: Matthias Jensen. 
Foto: Duus.

Rød skadetegnet. Super kappe og 
kraftig nebb.

Tegning A
Hodet – sett fra siden – viser en ensartet, 
avrundet overgang (1) fra skillefjærene 
til rundkappen (fjærene mellom den 
loddrette linjen og rundkappekanten.  
De såkalte støttefjær bevirker – utover 
stabilitet – den kompakte kappe som er 
typisk for Felegyhazaer tomlere (2).

Tegning B
Fjerner man støttefjærene (skillefjærene 
foran kappen – se tegning A), tipper 
kappen fremover (foran den loddrette 
linjen).  Så oppstår det en tydelig vinkel 
(3) mellom skillefjærene og kappen – 
utover det, taper kappen sin stabilitet (4), 
som er typisk for Felegyhazaer tomlere.
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Artikkel er skrevet av R. de Koster i 
Geflügel-Börse og oversatt til dansk av 
Henrik Futtrup til Raceduen nr. 8 - 2002.

Ovennevnte spørsmål er forståelig når det 
stilles av nybegynnere som mener at det 
hører til utstillingsforberedelsene å pynte en 
kappe.  Men for å svare på spørsmålet slik 
at det ikke kan misforstås; NEI!  Kappen på 
en Felegyhazaer tomler skal ikke pyntes.
At det likevel blir grepet til saksen i ny og 
ne, har følgende grunner:
Oppdretteren ønsker å oppnå at kappen 
bøyer fremover og virker optisk høyere.  
Dette oppnås ikke med saksesnitt.  En 
kappe som sitter for dypt, vil ikke bli høyere 
av å bli klippet og i tillegg til dette, skal 
ikke en kappe på en Felegyhazaer under 
noen omstendighet, bøye fremover.  Det 
blir alltid brakt på banen at man kan fjerne 
de styrende fjær, henholdsvis ved å klippe, 
men dette er unntaksvis tilfellet ved de duer 
som er utstilt de senere år.  I ytterste tilfelle 
kan det la seg gjøre, men kun ved bruk 
av erfarne hender som med et saksesnitt  
korrigerer høyden på kappen på begge 
sider av hodet, men oppdretteren er ikke 
hjulpet i avlen med dette snittet. Med andre 
ord;  Enten er kappen i orden eller så er 
den det ikke og da hjelper det ikke med 
et kunstnerisk inngrep.
Men bortsett fra det, må kappen på en 
Felegyhazaer tomler i nevnte område – det 
vil si de bakerste, øverste skillefjær som 
virker som støttefjær for kappen og gir den 
en slags stabilitet – ikke bli pyntet, da denne 
tomleren har sin egen rasetypiske kappe, 
som kun ønskes hos få dueraser.  Det er da 
godt at det finnes en standard.

En Felegyhazaer tomler har en rundkappe.  
En Komoner tomler har muslingkappe som 

Skal kappen på en Felegyhazaer 
Tomler pyntes?

sitter som et muslingskall rundt bakhodet.  
Overgangen fra hodet til kappefjærene 
er ved denne rasen betydelig vinklet.  
Hos Felegyhazaer tomleren sørger 
bakhodefjærene for en ensartet, jevn 
stigning – det vil si en rund overgang inn 
i rundkappen.  Hvis man klipper vekk 
disse viktige fjærene, ødelegges den fine 
overgangen.

I motsetning til muslingkappen som kan 
virke litt hul innenfra, er rundkappen hos 
Felegyhazaer tomleren helt polstret, det 
vil si  at når man betrakter kappen forfra, 
er den like langt fremme på begge sider 
– kun ved rosettene peker fjærene litt 
innover.  Denne rundkappen er typisk for 
Felegyhazaer tomleren slik at den ikke 
heller fremover (ved å klippe fjærene), i 
stedet befinner kappekanten seg bak den 
omtalte loddrette linjen.

En annen rase med en rundkappe er den 
Engelske nonne.  Hos denne rase sees 
kappekanten gjerne loddrett på grunn av 
at de litt lengre fjærene blir pyntet inn i 
overskillefjærene – dessverre behersker de 
færreste denne pynteteknikken og derfor kan 
pyntingen bli dårligere enn utgangspunktet.  
Når man fjerner skillefjærene i siden, tipper 
kappen innover og det er ikke typisk hverken 
for rundkappen på en Engelsk nonne eller 
en Felegyhazaer tomler.  På utstillinger 
skal dommeren påpeke feilaktige klipping/
pynting i sin kritikk.  Felegyhazaer tomleren 
har med andre ord sin helt egen kappe!

Oversatt og forkortet og tilpasset norske 
forhold av

Arthur Kallevik.
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Jeg tillater meg herved og komme med 
noen tanker som har vært fremme før, 
de har lagt og gjæret rundt en stund, og 
for meg er de på nåværende tidspunkt 
moden for å gå et skritt videre. 

Det gjelder å få til et felles klubbhus for 
due folket i Bergen og omland.
Dette på kryss av raser, grupper og flyve 
retninger, vi har alle en del felles, la oss 
bygge videre på det. 

Vil med dette innlegget prøve og så et 
frø, og så håper jeg at så mange med så 
forskjellig kunnskap som mulig melder 
sin interesse og at de som ikke har tro 
på dette holder litt igjen, men kommer 
sterke tilbake når det skal være dugna-
der.

Når jeg er så freidig og be om plass 
for denne artikkel, så vil jeg her 
prøve og gi en kort presentasjon av 
tanken omkring dette og litt om meg 
selv. Vi ser rund i Europa at duesporten 
er i forandring, innenfor brevdusporten 
er det tilbakegang stort sett alle steder 
men unntaket er  i Esbjerg, Danmark. 
Esbjerg har hatt felles hus for alle 
dueklubber i ca 5 år, de har bl.a. eget 
avlukke til hver klubb.
Vi har alle her en masse felles som vi 
kan dra nytte av, og ikke minst snittal-
deren vår er stigende, jeg ser for meg 
et godt liv som pensjonist med mange 
gode kamerater i vennskaplig om-
gang, og med felles hus har vi også 
noe å tilby yngre og nybegynnere. 
Ut fra dette er jeg overbevist om 
at dette er veien å gå for de fleste 

Felles Klubbhus
–En drøm med mange muligheter

duebyene i Norge, om vi sammarbeider 
med brevdueklubber eller andre hobby 
dyr er ikke det viktigeste. 
Om meg selv kan jeg si at jeg er 52 
år, fra Kleppestø. Har hatt duer hele 
livet, og som ungdom på 70 tallet var 
det et godt duemiljø rundt i nabolaget 
her med medlemmer som Sverre Ellinge-
sen, Per Holmedal og Kjell Synnevåg som 
de ivrigste. Som gutter var vi flere ganger 
til byen med duer i kurver på fergen, vi 
skulle opp i Allegaten til Alfen og Rol-
fen for gjenomgang og vurdering av 
Kinesere og andre fantastiske raser. 
Etter hvert overtok brevduer, godt 
hjulpet i gang av medstifter av Ask-
øy Brevdueforening Rolf Helgesen. 
Brevduene overtok helt midt på 70 tal-
let, siden har jeg vært aktiv innenfor 
klubb, gruppe og NBF. 
Jeg er også medlemm i Bergen Praktdue-
forening og har fått på plass noen få par 
Modenesere og Modena! Jeg ser for øv-
rig frem til høstens utstillinger.

Hvorfor?
Med felles klubbhus vil vi kunne få bedre 
miljø, vi blir så store at det vil være plass 
til alles særinteresser samt det som vi 
måtte ha av felles interesser.
Det vil forenkle sporten betydelig, et sted 
for forsalg, innsettinger og kun et hus å 
administrere og vedlikeholde.
Vi skal også ha et sted og bli, å være, 
pensjonister sammen!

Hvem er vi?
- Står vi sammen er vi en betydelig og  
 slag kraftig medlemsmasse.
- 2 praktdueklubber med ca 50 
 medlemmer
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- 11 brevdueklubber med ca 150 
 medlemmer, i tilegg har vi deres 
 familier, gamle medlemmer og andre  
 kompiser. 
- Dersom vi leker litt med tall her og sier 
 at alt forsalg foregår fra klubbhuset og 
 at vi alle er lojale  med det, alle er 
 innom en gang pr mnd og kjøper for,  
 tar en kopp kaffe og er litt sosial, med  
 et forsalg pr uke skulle det bli 50 
 personer innom hver gang!

Hva trenger vi?
- Klubblokale med plass til? 
 Personer med kjøkken og wc.
 Lagerplass til kurver, bur, tilhenger, pr  
 matriell etc etc.
- Lager og salgsplass til for og 
 biprodukter.
- Lokale til innsetting og små rase og  
 klubbutstillinger.

- Dersom gunstig beliggenhet kan vi  
 også ha demoslag med plass til for  
 eksempel de norske praktduerasene  
 og noen brevduer, vi kan ha plass til  
 bur for tilflyvere.
- Er det noen som brenner for å 
 avholde one loft slipp burde det her  
 vært rette stedet og ha noe slikt. En  
 krok med plass til litt gammel due 
 historie er også spennende for mange.

Klubbhuset kan brukes til for 
eksempel følgende:
- Sosiale sammenkomster, foredrag og  
 kurskvelder for alle, for eksempel 2-3  
 ganger pr halvår. 
- Årsmøter.
- Klubbmøter for enkeltklubber.
- Forsalg med åpen kafe på 
 salgstidspunktene.
- Fredagskvelder med auksjon og lignende.
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- Klubb og raseutstillinger.
- Innlevering til kappflyvinger og treninger.
- Vedlikehold av bur og slippmatriell.
- Familiedager?
- Utleie til årsdager og andre anlednin- 
 ger som medlemmer trenger lokale.

Eie/leie/lokalisering:
- Om man skal eie selv eller leie er en  
 oppgave for en komité og komme med 
 forslag om.
- Lokaliseringen bør være så sentral 
 som mulig og med gode 
 parkeringsmuligheter.
- Om man skal være sammen med 
 andre klubber i deler av lokalene er  
 også en mulighet.

Finansiering:
- Når vi kommer i gang er vi en 
 betydelig pressgruppe mot 
 kommunene og eventuelle sponsorer. 
- Vi er berettiget til støtte til oppføring av 
 hus samt drift og vedlikehold.
- Vi kan være berettiget til støtte til 
 juniorarbeid, pensjonister og 
 intrigrering av nye landsmenn.
- Kunne vi kommet i gang med litt 
 prosenter fra Norsk Tipping ?
- Viktigste inntektskilde er forsalget, 
 enten i egen regi eller ved utleie av 
 delere av lokalet til en proff aktør.

En annen inntekt kan være salg av ek-
sisterende klubbhus og kurver, inntekten 
måtte da gå til fellesskapet, dersom må-
let er stort nok bør vi være så storsinnet 
at vi kunne lagt alt i en pott. Auksjoner 
og klubbkvelder gir også normalt store 
inntekter. Med et hus sparer vi også inn 
betydelige summer i forsikring, strøm og 
vedlikehold. Dugnadsinnsats er en vik-
tig faktor her, vil anta at blant våre 200 
medlemmer så er det 50 håndverkere, 

der er medlemmer som har kontakter i 
kommunen og mot andre aktører som vi 
må spille på lag med.

Fremdrift:
Kan en realistisk fremdrift være omtrent 
som følger: Utover i 2009 synker dette 
inn og positive personer på tvers av 
klubber og raser  melder sin interesse, 
disse personene legger så frem forslag 
til alle klubbene, på videre korrekt saks-
fremgang.
Vi benytter 2010 til å planlegge hus og 
finansiering, dersom vi skal eie/bygge 
har vi litt lenger vei å gå mot kommunen.
Er vi så i gang og klar til ferdigstillelse i 
2011?

Sportsvenlig Hilsen
Stein Thorsen
(Har både brevduer og praktduer)

Pigmy, blå med bånd, 0,1, 96p. 
Eier: Jan Erik Andersen. Foto: Jørgen E.
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Denne artikkelen er oversatt fra tidsskriftet 
Raceduen nr. 8/1997, forkortet og tilpasset 
norske forhold.

Fôringsmetoder
Ved avl og oppdrett av våre raseduer har 
vi mer og mer fjernet oss fra naturens 
lover.  Det gjelder særlig med hensyn til 
fôringen.  Prøv følgende tankegang. 
 
Naturen byr i årets løp på forskjellige 
perioder.  Om våren når vegetasjonen er 
kraftig og våkner til nytt liv, er bordet dekket 
rikelig for frittlevende dyr.  Parring, ruging 
og oppdrett begynner.  Også om sommeren 
i modningstiden er næringstilbudet 
omfangsrikt og mangesidig – et absolut 
nødvendig grunnlag for avkommets 
hurtige utvikling.  Høsten byr på et rikt 
utvalg av forskjellig frukt, korn og frø.  I 
fugleverdenen er det nå tid for det store 

Fôring av raseduer – foringsmetoder

fjærskifte – fellingen.  Om vinteren hersker 
det på grunn av snødekket og den frosne 
jord, bitter nød.  Frittlevende fugl tærer nå 
på sine fettreserver.

Og hva finner som regel sted i våre 
dueslag?  Vender vi ikke av og til Moder 
Naturs anvisninger på hode og til tross 
for det undrer vi oss likevel over dårlige 
avlsresultat?  Det skjer bl.a. når vi 
trofast mot mottoet ”mette avlsduer fôrer 
ungene sine dårlig,” holder avlsdyrene så 
knapt på fot at de kommer flygende mot 
oss i slaget.  Mens om vinteren, altså i 
utstillingstiden blir de gitt rikelig med fôr, 
for å bringe mer ”masse” med i buret som 
det så flott heter om mange raser.  En slik 
oppfeting med hvete og mais gir kun mer 
vekt i form av fett som opphopes i kroppen 
ved overfôring med kullhydrater.
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Etter utstillingssesongen fôres duene 
også godt – de skal jo ikke fryse ved for 
lave temperaturer – hvor uforstandig!  
Dette fett rekker ikke duene å kvitte seg 
med før duene settes sammen, ofte på 
senvinteren eller tidlig på våren. Tiden 
med nød har vi fjernet fra våre duer, men 
nettopp derfor gjør vi dem stor skade.  
Kritisk betraktet fôrer vi på denne årstiden 
nesten utelukket  på grunnlag av et (antatt) 
faktisk næringsbehov, hvilket for det meste 
er feilaktig.  Den uunngåelige konsekvens 
av dette er dårligere befruktning, 
langtrukket eller forsinket felling og høy 
mottakelighet for smitte.  Naturligvis har 
noen rasedueoppdrettere erkjent disse 
logiske sammenheng og fôrer sine dyr 
hele året etter naturnære retningslinjer.

Parring, ruging og oppdrett
14 dager før den planlagte parringstermin 
omstilles duene fra Vinter- og 
hvileblanding til Avls- og felleblanding.  
Fôrmengden må snarere være så rikelig 
at det etter fôring er noen få kjerner tilbake 
i fôrtrauet som for det meste vil være 
bygg.  Våre duer fôres altså til de er mette.  
Dette gjelder kun for duer som har vært 
på slankefôr om vinteren.  Er duene på 
parringstidspunktet for velnært, må vi gi 8 
dager med ren byggfôring før det skiftes til 
Avls- og fellingsblanding med tilskudd av 
A, D, E-vitaminer.  Har vi gjort allting riktig, 
vil hunnene legge egg etter 10-14 dager.  
I de første 14 dager av rugingen kan det 
igjen gis Hvile- og vinterblanding.

Ungdyr
Er ungdyrene ca. tre uker, settes en fôrskål 
inn i rederommet hvis man da ikke allerede 
fôrer i redet.  Slik lærer ungdyrene hurtig 
å ete.  Et par dager senere settes også et 
lite vannkar inn i rederommet da ungene 
ellers ikke får tilstrekkelig med drikkevann.

Hovedfellingen
Den egentlige fellingen begynner når de 
gamle duene ruger på det andre kullet, 
nemlig med kastningen av den første 
håndsvingfjær på hver side.  Dette skjer 
hos ungdyrene i en alder av ca. seks uker.

Tidspunktet for hovedfellingen er inntrådt 
når størstedelen av duene fornyer 
småfjærene.  I denne tiden stilles det 
de største krav til duenes organismer.  
Derfor må avlen være avsluttet på dette 
tidspunktet.  Alle tvilsomme duer med 
hensyn til sunnhetstilstand, må fjernes.  
Vi må i denne perioden gjøre alt for våre 
duers velbefinnende.  Duene må fôres 
mette med den tidligere omtalte Avls- og 
felleblandingen og det må gis et tilskudd 
av B-vitaminer.  Utøy må bekjempes og 
det er fornuftig å gi en kur mot gul knop.  
Ytterligere anvendelse av medikamenter 
særlig fra antibiotikagruppen, skader sunne 
dyr i deres utvikling.  Ved ukontrollert bruk 
av antibiotika kan resultatet bli resistente 
bakteriestammer – en katastrofal erfaring 
som tyske brevdueoppdrettere gjorde i 
sesongen 1995, men naturligvis må syke 
dyr behandles med egnede medikamenter.

Hvile- og vinterfasen
Det er på denne tid av dueåret at de fleste 
feil begås idet mange oppdrettere gir sine 
duer for næringsrikt fôr.  Noen går til den 
motsatte ytterlighet og fôrer nesten kun 
med bygg.  Begge grupper begår en fatal 
feil. Hvordan gjør vi så det riktig?

Når størstedelen av småfjærfellingen er 
avsluttet omstiller vi våre duer til Hvile- 
og vinterblanding.  Den inneholder 
tilstrekkelig med næringsstoffer til 
opprettholdelse av duenes betydelig 
nedsatte stoffskifte.  Også den feilfrie 
felling av de siste slag- og halefjær er det 
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her tatt høyde for.  Senunger bør om mulig 
gå i et separat rom hvor de fôres på Avls- 
og felleblanding.

Utstillingssesongen
Fôringen med Hvile- og vinterblanding i 
utstillingstiden må være knapp.  Så snart 
den første duen går til vannkaret, opphører 
fôringen.  Er utendørstemperaturen over 
null grader, gis det to dager i uken halv 
rasjon.  Er temperaturen minusgrader, 
reduseres rasjonen kun en dag i uken.  
Fôrer vi på denne måten vil duene komme 
i toppform.  Selv tunge formduer vil 
beholde hele kroppsvolumet.  Raser som 
i utstillingsburet må være i aksjon som 
for eks. pustere, kan man ved følgende 
fôrtekniske foranstaltning få i toppform på 
det riktige tidspunkt; nemlig
tre dager før innsetting får utstillingsdyrene 
en blanding av 2/3 Hvile- og vinterblanding 
og 1/3 popcorn- eller perlemais.  Med 
denne blandingen skal dyrene fôres til 
de er helt mette.  Prøv metoden på en av 
utstillingskandidatene og bli overbevist om 
resultatet.  Til orientering vil denne massive 
maisdose ikke få innflytelse på eventuelle 
uønskede røde øyenrender.  Etter 
utstillinger skal duene ubetinget igjen 
kun fôres med Hvile- og vinterblandingen.

Benyttelse av standfôr
Oppdrettere som på grunn av 
uregelmessige arbeidstider ikke kan 
overholde de nøyaktige fôringstider, kan 
gi duene standfôr.  Det vil si at duene 
alltid har fôr foran seg og kan dekke sitt 
næringsbehov som de vil.  

Standfôring har imidlertid den ulempe 
at sykdom i bestanden ikke oppdages 
så hurtig som ved rasjonsfôring. En syk 
due kommer kun langsomt eller ikke i det 
hele tatt ned ved fôring.  I hviletiden bør 

standfôring generelt ikke benyttes da man 
ellers ikke kan unngå at dyrene blir for fete.

Fôrblandingenes sammensetning:
De i denne artikkel omtalte fôrblandinger 
ser slik ut:

Avls- og felleblanding (uten mais).
20% hvete, 20% milo/dari, 15% små 
grønne erter, 10% bygg, 10% avskallet 
havre, 9% ristede soyabønner, 8% små 
solsikkefrø, 3% vikker, 3% kardi, 2% 
paddyris.

Avls- og felleblanding (med mais)
15% hvete, 14% milo/dari, 15% små 
grønne erter, 20% bygg, 5% avskallet 
havre, 8% ristede soyabønner, 12% små 
solsikkefrø, 3% vikker, 8% små mais.

Begge blandingers analyseverdi:
16% råprotein
7,5% råfett
6,5% råfiber
0,76%lysin
0,54% methion og cystin
Energi: 12,70 MJ
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Hvile- og vinterblanding (uten mais)
40% bygg, 20% paddyris, 13% små 
grønne erter, 7% hvete, 7% milo/dari, 5% 
vikker, 5% små solsikkefrø, 3% boghvete.

Hvile- og vinterblanding (med mais)
35% bygg, 10% paddyris, 14% små grønne 
erter, 10% hvete, 10% milo/dari, 5% vikker, 
10% små mais, 3% boghvete, 3% kardi.

Begge blandingers analyseverdi:
12,6% råprotein
3,5% råfett
6% råfiber
0,63 lysin
0,45 methionin og cystin
Energi: 12 MJ

Vitamintilskudd, mineraler m.v.
Selv om duene får en behovsriktig blanding 
må vi ikke glemme vitaminforsyningen.  
Men overdriver vi ikke litt her?  Et 
multivitamintilskudd en gang ukentlig 
etter produsentens anvisning er fullt ut 
tilstrekkelig.  Tilskudd av grit og duestein 
er også av grunnleggende betydning.  
Det finnes (i hvert fall i Tyskland) et 
hav av forskjellige tilskudd til duenes 
drikkevann.  Noen kan være til nytte, 
men de fleste er ikke til noen nytte og 
kanskje også skadelige.  I hvert fall endrer 
de drikkevannets smak – duene drikker 
mindre og derved blir avføringen fastere – 
ikke på grunn av tilskuddet.  Etter i for eks. 
to dager å ha tilsatt noe til drikkevannet, 
må det følge to dager med rent vann for 
at duene kan få utliknet sin væskemangel. 

Andre anbefalelsesverdige tilskudd:
Etter våre daglige erfaringer kan følgende 
anbefales tilsatt drikkevannet:

Eple-eddik, 5% - 5 ml (1 tsk) til 1 liter vann.
Sitronsyre. Fås i pulverform på Apoteket.  

1 g til 1 liter vann (5 ml til 4 liter vann).
Hvitløkstilsetning.  Her er det av sekundær 
betydning om det brukes pulver, saft eller 
som olje.

Disse tilsetningsstoffene oppfyller en 
oppgave:
De forhindrer en hurtig oppblussing av 
sykdomskim – hverken mer eller mindre 
– og gir duenes immunforsvar en bedre 
mulighet til å kunne virke overfor det 
smittetrykk som duene stadig utsettes for.

Blandingene med eple-eddik og sitronsyre 
gis hver en dag om uken og gjerne 2 på 
hverandre følgende dager hele året rundt.

Til å dekke duenes uunnværlige behov 
for mikro-organismer, kan vi spesielt i 
felleperioden anbefale å gi duene en 
håndfull god hagejord en gang om uken.

Avslutning
Mange dueoppdrettere er redde for at deres 
duer skal fryse hvis temperaturen kommer 
under 0 grader.  Denne angst er fullstendig 
uberettiget.  Duer som er riktig fôret vil 
ikke fryse selv om temperaturen kommer 
ned til 20 kuldegrader.  Naturen har gitt 
duene en tett fjærdrakt og  fettreserver.  
Derfor bør både utflyvningsåpninger og 
vinduer være åpne om vinteren.  Frisk luft 
og støvfri luft er av vital betydning. 

(Denne artikkelen er et utdrag av to 
omfangsrike artikler i VDT-JOURNAL og 
skrevet av Hubert Borgelt og Christoph 
Mooren.  Oversatt og bearbeidet av J.A. i 
Raceduen nr. 8/1997).

Artikkelen er noe forkortet og tilpasset 
norske forhold av Arthur Kallevik..
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Vinterfôring er kunst en bør lære seg 
i mellomsesongen. Her befinner vi 
oss i tiden mellom den avsluttende 
fjærfellingen og avlsesongen som 
for de fleste starter i mars måned.
Duene nyter godt av en fullstendig 
ro etter fellingen, og har denne gått 
problemfritt kan vinterfôringen 
iverksettes. De som vil gjennomføre 
vinteravl og kanskje avle opp en del 
senunger til langt utover vinteren ser 
da bort fra denne fôrmetoden inntil 
videre.

Av dyrlege 
Dr. J. P. Stosskopf fra brevduen.

Due-mannen som utfører sistnevnte må 
dele opp sin besetning, med et slag til 
senunger som fôres hardt for sin videre 
utvikling selv om fellingen stopper 
midlertidig opp. Her må oljeholdig fôr, 
vitaminer og mineraler i tilegg gis.
Er du av de som starter med avl i 
november/desember måneder må 
også disse fôres på samme måte, med 
tillegg av en ekstra porsjon erter under 
oppavlingen av ungene.

Hvile
Når det gjelder de slag som har duene i 
vinterdvale og muligens skilt etter kjønn 
er spørsmålet:
- Hva har en ”hvilende” due som er 
fullvoksen og ferdig med fellingen behov 
av m.h.t. fôr?
Den har nemlig bruk for det som 
stoffskiftet krever om vinteren. D.v.s. 
ernæring til den permanente fornyelsen 
av organismer som ikke gjør annet 
enn å hvile med noe flyving inne på 

Hvordan fôrer du ?
slaget. Det er opptagelsen av protein 
i belgfrøene som sikrer  fornyelsen av 
muskeltrådene.
Men denne fornyelses-prosess er ikke 
så viktig idet duen flyr lite på slaget. 
Dermed er det ikke behov for bruk 
av fettsyrer og glycogen reservene 
i leveren er tilstrekkelig. De fornyes 
fortløpende av sukker og stivelse som 
det finnes rikelig i kornsortene.
Dessuten hjelper duens glycogen  -og 
fettlager til med å stå i mot kulden når 
temperaturen synker til frysepunktet. 
Deres appetitt øker også som de fleste 
merker.

Fett
Når vi har temperatur under 0, er det 
fornuftig å øke innholdet av fettholdig 
fôr, for eksempel mais. Kallori-innhold 
i korn ligger på ca. 9 kallorier pr. gram 
fett, som kornet har i et anslag av 25-
40 %. Dette bidrar til å motvirke kulden 
og tilfører dessuten fettsyrer som er 
nødvendige for veksten av fjærdrakten. 
Det nødvendige fettet kommer til dels 
fra gumpekjertelen, der produksjonen 
fordeles med nebbet utover fjærdrakten,  
og dels fra en slags fettkonsistens 
på huden som uten duens aktive 
medvirkning fordeles litt etter litt ved 
skjelldannelsen. Og som man forstår 
er det viktig med noe fettholdig fôr på 
vinterstid.

Cellulose
Til et balansert fôrinnhold høre det også 
grit/blokker (cellulose) til å oppnå en god 
fordøyelse.
Duer som får mais og hvete får dermed 
kun 2,5% cellulose i fôret. Det vil hurtig 
medføre tynn mave og at duene blir 
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fete. Belgfrø er rik på cellulose, der 
vikker inneholder 6% , bønner 7%, og 
erter 12%. Et nedsatt vinterfôr vil si 
mindre deler belgfrø og dermed mindre 
cellulose.
De får oljeholdige korntyper, har de 
en andel av 5-6% cellulose. Med 10-
15% belgfrø i fôret og resten hvete og 
mais eller dari, må vi finne likevekten i 
celluloseinnholdet med hjelp av andre 
korntyper. Her er bygg nærmest for 
hånden med sine 5% cellulose. Det 
samlede cellulose-innholdet i fôret bør 
ligge mellom 5 og 6%. Vinterfôret bør 
derfor inneholde 50-60% bygg.
Dette vil gi det riktige cellulose innhold. 
For øvrig vil grøntfôr, salatblader og 
kål sikre tilførsel av cellulose. Duens 

vitaminbehov utenom dette er lite og da 
helst A-vitaminer.
Hvor mye skal det dermed fôres vintertid? 
Gir man duen 30 gram pr. dag vil den 
spise opp alt selv med en god andel 
bygg. Er det ekstra kaldt kan det gis noe 
mer idet appetitten er desto større. Og 
er det mer enn 10 grader minus, er det 
klokt å tilføre mer fettholdige kornsorter. 
Men er det ikke så kaldt, er det nok med 
15-20 gram pr. hvilende due.
Duene vil spise den mengde bygg de er 
i behov av  og regulerer dette selv når 
tiden er inne for sammenparing. De siste 
14 dager før sammensettingen bør fôret 
reguleres med økning av belgfrøene og 
av mais, korn og vitaminer for øvrig.
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NRF ved formannen har gjort en større 
innsats for å fremskaffe en god pellet 
som tilskudd, alternativt fullstendig 
kosthold til duene våre. Interessen har 
variert. For egen regning tilskriver jeg en 
bedre enn normal avlssesong til bruk av 
pellets etter oppskrift av Ditlev Duus, og 
produsert av Ewers i Sønderborg.
For at ikke mine synspunkter skal stå 
alene har jeg sakset nedenstående 
fra det amerikanske ”Racing Pigeon 
Digest” (Oct.1st, 2008). Artikkelforfatter 
er den kjente veterinær, brevduemann 
og duebokforfatter, Dr. Colin Walker. 
Artikkelen er forkortet. (JanH)

Kunnskap om kosthold for fugler 
har gjort store framskritt de senere 
årene, og vi har nå god forståelse av 
hva som er de optimale krav. En rask 
gjennomgang av næringsinnholdet i frø, 
korn og belgfrukter vi bruker viser at 
ingen blanding kan gi en fullstendig og 
balansert diett. Dette er også grunnen til 
at det på markedet er utviklet en rekke 
tilskudd som med hell blir brukt for å 
dekke manglene dersom en kun gir tørt 
korn og frø.
Det som ytterligere kompliserer bildet 
er at duer individuelt velger ut deler av 
en kornblanding. I motsetning til vanlig 
oppfatning blant mange oppdrettere har 
duer ingen ”sjette sans” som gjør at de 
spiser det som er nyttig. Tvert imot er 
de som barn, de spiser det som smaker 
best, og for duer er det vanligvis det som 
har et høyt fettinnhold.
Nesten over alt i verden er en av måtene 
å bøte på problemet blitt å fore med 
pellets. Pellets kan bli produsert slik at 
de inneholder det som er optimalt for 
duen som får alt den trenger, og i det 

Bruk av Pellets til duer
riktige forhold. I en velformulert pellet er 
innhold og opptak garantert.
Til tross for dette har ikke pellets slått 
gjennom hos duefolket. I fjærfe som 
høns og ender, og i de siste årene 
også med fugler som papegøyer har 
bruk av pellets blitt vanlig og anbefales 
av veterinærer. De progressive og 
opplyste forprodusentene har fulgt 
”kunnskapsløftet” og produserer pellets.
Min oppfatning av hvorfor mange due-
oppdrettere ikke har fulgt med i tiden er 
at det skyldes mangel på kunnskap.
Kravet til sammensetning varierer 
med duens alder og bruk. De fleste 
produsenter har to typer pellets, en 
som brukes til vedlikehold av voksne 
duer og en som gies som tillegg der en 
kornblanding er grunnlaget. Det siste er 
typisk for kappflyging med brevduer.     

Kineser, blåternet 0,1, 96p. 
Eier: Ole Ebeltoft Huglen
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Hei alle duevenner!
Vil skrive noen ord om min erfaring med 
bruk av duepellets.
Grunnen til at jeg ville lage en pellets 
beregnet på duer, var at mye av det 
importerte dueforet har dårlig kvalitet på 
bygg og hvetekorn med værskade (sorte 
flekker på kornet), og at prisen har vært 
høy. Dessuten har jeg hatt et ønske om 
å se om det var mulig å produsere et 
duefor i Norge, med et høyere andel med 
byggkorn i forblandingen. For å få en 
bedre fordøyelse på duene og å unngå 
fete duer i starten på avlsesongen.
Noen data om duepelletsen: Diameteren 
på pelletsen er 2,5  mm  og en lengde på 
5-8 mm Innhold: Bygg 30%, hvete 30%, 
mais 30%, havre 5%,oljefrø 10%. Fordelen 
med pelletsen har vært at amming av 
dueunger går bedre, og at ungene blir 
jevnere i størrelse. Pelletsen inneholder 
det samme i hvert enkelt pellets, og vi 
slipper da problemet med at enkelte duer 
spesialiserer seg på enkelte ingredienser i 
forblandingen. Dessuten er det lettere for 

oss i ØRF å få produsert pelletsen på kort 
varsel og i mindre kvanta enn importert 
duefor (minimum 3 tonn). 
Jeg har brukt pellets i 18 måneder i strekk 
for å få erfaring med pelletsen over lengre 
tid. Kan ikke se at jeg har fått færre unger, 
eller duer med løsere avføring ved bruk 
av duepelletsen. Ulempen er at duene 
selvfølgelig foretrekker kornblandingen 
foran pelletsen. 
En annen ulempe er at korn som benyttes 
til for i Norge må varmebehandles, kornet 
blir da varmet opp til 55-60 grader C. Dette 
medfører at mesteparten av vitaminene 
går tapt.
Med foring av  kun pellets i avlsesongen, 
må det gis vitamintilskudd i drikkevannet, 
helst en gang i uken.
Jeg bruker nå 25% duepellets og 75% 
vanlig duefor i avlsesongen. Utenom 
avlsesongen bruker jeg 50% duepellets 
og 50% vanlig duefor.

Sigbjørn Johannessen

Duepellets

Som Jan Heldal skriver i stykket foran, 
så har Johan Ebeltoft importert Duus 
duepellets fra Danmark. Mengden Johan 
tar inn hver gang er 3 tonn. Dette har han 
gjort på eget ansvar.
Er det interesse for Duus duepellets blant 
medlemmene, så kan en ta kontakt med 
Johan. Det er forståelig at Johan ikke 
vil risikere å sitte igjen med en masse 
duepellets selv, for det er ikke så lang 
holdbarhet på pellets i forhold til vanlig 
duefor.
Av egen erfaring så brukte jeg Duus 
duepellets i avlsesongen i år. Det jeg 

Duus duepellets
erfarte var at foreldrene fylte opp ungene 
mye bedre enn når jeg foret med vanlig 
duefor (korn).Norsk Tomler hadde ingen 
problemer å få pelletsen i seg. En annen 
ting er at duene får i seg alt de trenger. Jeg 
foret kun med duepellets, og mange duer 
foretrakk pelletsen  fremfor vanlig duefor 
hvis de hadde muligheter til å velge. En 
må ikke blande pellets og duefor hvis 
duene har muligheter for å hive noe på 
gulvet. Duene er som oss mennesker og 
tar det beste først.

Jørgen E.
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Dette er et utdrag av et foredrag som 
Armand Scheers holdt under et besøk 
i Bangkok i 1988.

Før man produserer en bestemt 
kornblanding, må man vite eksakt hvilke 
korn man bør bruke. Man må være sikker 
på hva disse inneholder, Hvordan de 
reagerer i kroppen og hvilke behov de 
dekker. Dersom man ikke er sikker på 
disse ting kan man heller ikke komponere 
en god blanding. La oss se hva de 
forskjellige frø og kornsorter har som 
egenskaper.

MAIS
Der er forskjellige typer mais. 
Ernæringsverdien og innholdsanalyser 
varierer betydelig. Det er slett ikke 
sikkert at det maiskorn med det 
peneste utseende har den største 
næringsverdien. Man kan i mange tilfeller 
si at skjønnhet ikke har noe med kvalitet 
å gjøre. Mais er en fundamental del av 
duefôret. Det inneholder store mengder 
lett tilgjengelige karbohydrater (drivstoff), 
en liten del cellulose og ganske mye fett. 
Proteinverdien er mindre ettersom det 
mangler to vesentlige aminosyrer, nemlig 
Triptofan og Lysin. Disse aminosyrene 
må derfor være tilstede i andre deler av 
dueblandingen. Vanligvis er mais en del 
av de deler av fôret som hurtigst blir spist. 
En blanding kan ha opptil 40% mais, men 
det bør være maksimum.

HVETE
Hvete er rikere på protein, og fattigere på 
fett sammenlignet med mais. Nyhøstet 
hvete inneholder bl.a. mye svovel som 
er viktig for fellingen. For mye hvete i 
blandingen kan gi fete duer, derfor bør 

Litt om fôr

ikke mengden overstige 22%.

DARI/MILO/SORGHUM
Disse småfrø er nærmest søtsaker for 
duene. De er ikke særlig varierende 
fra hverandre i ernæringskvalitet. De 
inneholder mer protein enn mais, men 
betydelig mindre fett. De er også fattig 
på karbohydrater, og egner seg derfor 
ypperlig som renseblanding eller diettfôr.

BYGG
Bygg inneholder mye rå cellulose, noe 
karbohydrater, lite tilgjengelig protein, 
minemalt med fett, og overhode ikke 
vitamin A (karoten). Av alle kornslag har 
bygg den laveste ernæringsverdi. Den 
er imidlertid av den grunn, sammen med 
sitt celluloseinnhold, glimrende i diett og 
renseblanding. Duer som er for fete, kan 
ofte bringes i form ved hjelp av bygg.

BELGFRUKTER
Dette er hovedbærerne av proteiner i 
duefôret. Erter, bønner, vikker og linser 
etc. Vi kjenner også flere forskjellige 
typer av fôr eksempel erter som varierer 
stort i kvalitet. De kornblandinger som 
inneholder det beste kvalitetskorn vil 
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selvfølgelig falle dyrere i innkjøp. Bønner 
har omtrent den samme ernæringsverdien 
som erter, men har større andel av fett. 
Den engelske bønnetetypen Tic Beans 
er sannsynligvis den beste. Den er ideell 
i den tiden det er unger i redet. Vi må 
imidlertid være forsiktig med bruk av 
bønner idet noen typer kan være giftige. 
Disse må skylles under rennende vann 
i ca. fire timer før de kan konsumeres. 
Av alle belgfrukter er vikker (tares) den 
med høyest ernæringsverdi. Problemet 
er imidlertid lagringstiden. De blir meget 
snart overmoden og må derfor alltid 
være nyhøstet. Totalt må det ikke være 
mer enn ca. 8% vikker i duefôret. Linser 
inneholder passelige mengder av fett, og 
er også rike på proteiner. Linser er en 
delikatesse for duene, men er vanligvis 
meget kostbare.

FELLEPERIODEN
Dette er en meget viktig periode for 
duene, også en av de farligste . Jeg 
mener med det at feil bruk av produkter 
eller medisiner kan gi duene vesentlige 
forstyrrelser i stoffskiftet. Dette kan 
gi problemer senere, og kan innvirke 
negativt på kommende flyve- og 
avlsresultater. I fellefôret bør kornet 
være nyhøstet. Gammelt fôr vil ha liten 
positiv innvirkning på fellingen. Før den 
store fellingen tar til, bør en ha sjekket at 
duene er friske og fri for parasitter. Om 
nødvendig må det gies behandling. Dette 
bør imidlertid  ikke foregå for nær opptil 
eller i selve fellingen.

AVLSPERIODEN
For ungene er dette den viktigste del 
av livet. De må gies anledning til å 
vokse seg sterke slik at de senere kan 
konkurrere som kvalitetsduer. I avlstiden 
er fôret av største betydning både for 
de gamle og unge duer. Det viktigste 

innholdet i en fôrblanding er nå proteiner, 
vitaminer og mineraler. I avlen er det 
kun to ting som teller: 1. Fruktbarhet, 
2. Gode vekstvilkår for de unge duer. 
I avlsblandingen vil  proteinet utgjøre 
bortimot 40%. I enkelte blandinger er 
sågar maisen utelatt ettersom den holder 
proteininnholdet nede. Så snart ungene 
er utvokst må de imidlertid ha en magrere 
fôrsammensetning.

FLYVEPERIODEN
For dueholderen  er dette den 
viktigste perioden. Nå skal han” høste 
frukter” av sitt engasjement i fell- og 
avlsperioden. De gamle mestere sier: 
Det er om vinteren premiene vinnes.  
I Belgia menes med dette felle- og 
avlsperioden. Dette er utvilsomt riktig, 
fordi dersom forberedelsene ikke har 
vært tilstrekkelige, kan man ikke forvente 
mirakler av duene. Overfôring av duene 
i kappflyvningssesongen må absolutt 
unngås. Fete duer henter ikke hjem 
resultater. I flyvesesongen legges det 
mer vekt på karbohydrater enn i for 
eksempel fellingen. Mais er som nevnt 
rik på karbohydrater. Ved kortdistanse 
er behovet for proteiner mindre enn ved 
langdistanse.

Kilde: R.P. Pictorial. Til norsk v/John P.
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La meg med en gang slå fast at jeg me-
ner mais er godt egnet til duefôr. Ikke 
alene, men som et positivt tiskudd til 
duefôret. 
Så vil vel noen si at maisen gir dårlig iris-
farge på duer med hvit iris (perleøyne). 
Hvordan henger dette sammen? I mai-
sen er det mye Karotein. Karotein finnes 
i de fleste planteslag, og i store mengder 
vil karoteinet gi en gul/orange farge  for 
eksempel i mais og gulrot. Karoteinet 
blir omdannet til A-vitamin i kroppen på 
duene. Det som ikke blir brukt med en 
gang, av A-vitamin blir lagret i kroppen 
som karotein, og gir den nevnte farge på 
hud, fett og lever. Det er karoteinet som 
gir eggeplommen den friske mørke far-
gen og som sikrer fosteret rikelig tilgang 
på A-vitamin.
Hva så med øyenfargen? Øyenfargen 
hos alle dyr er arvelig, og bestemmes 
bl.a. av pigment, antall og størrelse på 
blodårer. Dette har ikke noe med karo-

teinet å gjøre, og varierer mye fra due til 
due. Jeg mener at perleøyne skal avles 
hvite, ikke fôres bleke. Karoteinet kan 
nok sette litt farge på irisen, men jeg tror 
det har liten betydning i forhold til de for-
deler som følger med maisfôring.
Maisen inneholder ikke bare Karotein. 
Den er meget energirik. Noe til som gjør 
den godt egnet til vinterfôr, og til fôring i 
fellingen. Dette er tider da duene trenger 
mye energi til å holde oppe kroppstem-
peraturen.
Raser med normal og mørke øyne har 
kun fordeler av mais. Så kan oppdrettere 
av raser med perleøyne gjøre som de vil 
(eller prøve seg fram).
Store raser tar godt hel mais. Men jeg 
vil anbefale knust mais til små raser, 
da disse (og spesielt ungene) kan sette 
hele maiskorn fast i halsen. Vi sluker jo 
heller ikke gulrøttene hele.

Ole Kjell Løvås

Mais som duefôr

Duevennen 4-84

Som vi alle så i referatet fra Modenaklub-
bens årsmøte i Haugesund var det kun 
to fremmøtte. Vår formann Tor Mikkel-
sen spurte om vi skulle bevare klubben 
eller ikke, og mitt svar blir et ubetinget ja. 
Det dårlige fremmøte i Haugesund var 
ikke representativt for klubben, interes-
sen er større enn som så. Antall duer ut-
stilt på Skandiaskuet gir oss håp og tro 
på fremtiden innen klubben.

Modenaklubben Duevennen 2-90

 Vil komme med et forslag om å innlem-
me tyske modenesere i Modenaklub-
ben, men dette kan vi alle tenke over til 
neste årsmøte.
 Kan til slutt nevne at jeg er blitt fore-
spurt om å dømme under Dansk Mode-
naklubbs sertifikatskue i Ørbeck 26-27 
oktober.

Arne Henanger
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Det var en munter gjeng som kjørte i 4 
biler fra Rolvsøykl.10 i flott vær, nærmest 
som vanlig når foreningen er på tur.
Første stopp var hos Gunnar Borge i 
Løkkevika for å beskue hans Norske 
Tomlere. Og det var ikke få unger han 
hadde fått i løpet av sesongen. En 
lang burrekke med hvite møtte oss på 
gårdsplassen. Vi hjalp tilmed sorteringen 
av alle disse. Flere var meget lovende, og 
fikk leve videre, mens en god del også var 
moden for hoggestabben. Feilene som 
gikk igjen var dårlige øyne og øyenringer, 
samt for spinkelt i nebb og øvrige front. 
Men at det var fremgang fra tidligere 
var det ingen tvil om. Og så den flotte 
livskvaliteten det var på dem, samt at alle 
matet sine unger selv. Det var fortsatt 
unger i kassene. Han hadde også noen 
fåi sort i samme rase, samt noen Skade 
Purzlere og noen få brevduer. Ellen 
hadde som vanlig god hjemmebakst og 

Ø.R.F.på slagvandring
kaffe som smakte meget godt.
Cate var neste stopp, og Norsk Petent 
dominerer med et meget stort antall. 
Flere meget lovende unger i forskjellige 
farger var å se. Snippduer, Sydtyske 
Skjoldduer, samt Gimpler tilhørende 
undertegnede er fritt flyvende, men 
innestengt grunnet stor haukfare nå. 
Her var det som vanlig mange unger 
av Snippduene som lovet meget godt. 
Spesielt gjaldt dette holdningen og 
flotte røde øyenringer. Noen få unger av 
Skjoldduene i utvikling, og det samme i 
Gimpler. Diverse høns var det også å se, 
samt et par Tyrkiske Klapperduer.
Det gikk videre til Ole Gunnar Torp som 
ikke bor så langt unna Cate. 
Her stod flere av de nyere fargevarianter 
i Norsk Tomler stilt opp i bur. Og la det 
være klart med det samme: Her var det 
lagt ned et meget godt avls arbeide for 
¨å få fram disse variantene. Flere meget 

Hos Gunnar Borge - Norske hvite tomlere. FOTO: Bjørn Carlo
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godetyper i flere varianter stod i burene. 
og disse skulle igjen vises fram på Norsk 
Tomler treff noen dager senere. Også 
i Nurnberg Svaler var det flere meget 
gode dyr i vanskelige varianter å se, og 
som sikkert dukker opp på sesongens 
utstillinger. Etter nok en kaffepause med 
hjemmebakst, bar det videre til siste 
stopp, Harry W. Nielsen.
Harry har som kjent bygd seg nytt slag 
de senere år, og nå var vi spente på 
hvordan avlen hadde falt ut her. Eieren 
var ikke helt fornøyd selv, men det var 
da flere lovende ungdyr å se i rasene 
Modeneser og Brynner. Ikke like godt 
i Kinesere, Skade Purzler, Dansk og 
Norsk Tomler, men noen unger i disse 
rasene var det også. Harry har jo også 
flere typer tropiske fugler, samt Marsvin 
og noen av landets beste Hermelin 
Kaniner. Samt et meget flott hageanlegg. 
Ja det var mye å se på her. Marit hadde 

varme smørbrød og mye annet godt å by 
på mens vi avsluttet en meget vellykket 
slagvandring i stuen til familien Nielsen.

Bjørn Carlo Andersen

Lovende ungduer hos Harry W. Nielsens. FOTO: Bjørn Carlo

Gulbåndet Norsk Tomler 
hos Ole Gunnar Torp. FOTO: Bjørn Carlo
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Stavanger og Jæren Rasedueforening 
ønsker velkommen til Landsutstilling 4-7 
februar 2010 på Quality Airport Hotell 
Stavanger som ligger på Sola like ved 
flyplassen. Overnatting og kamerat-
skapsaften vil også bli her.
Påmelding av duer sendes til Jarl Undal, 
Øyvind Skaldespillergt. 13b, 5518 Hau-
gesund innen 15 desember. Påmeldin-
gen sendes helst  elektronisk via NRF`s 
hjemmeside www.raseduen.no eller på 
e-post utstilling@raseduen. no
Burpenger er kr.60,- pr. due sendes 
til Ole Kjell Løvås, Stølsvn. 13, 4380 

Landsutstillingen 2010

Hauge i Dalane. Konto nr. 33102063711 
innen 15 desember. Husk å skrive tyde-
lig navn og adresse på giro.
Duene må være på Sola senest torsdag 
4 februar kl.20.00. Vaksinasjonsattest, 
helseattest og egenerklæring legges i 
kassen. Dette MÅ være i orden ellers 
blir duene bortvist fra utstillingen. Utstil-
lingen vil holde åpent lørdag og søndag. 
På søndagen stenger utstillingen kl. 
14.00. Spørsmål angående utstillingen 
kan rettes til formann Sturle Assesen på 
tlf. 47667193. 
Premier vil være rosetter og diplomer.
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Innkvartering og kameratskapsaften sendes til Geir Rune Eriksen eller på 
telefon 51 94 20 09, mob. 997 46 037 eller e-post: geir.rune.eriksen@choise.no. 

Priser: enkeltrom kr 695,- pr. døgn, dobbeltrom kr. 795,- (397,50) pr. døgn 
(fredag- søndag), torsdag- fredag enkeltrom kr. 995,- og dobbeltrom kr. 1400,-. 

Festmiddag på lørdagskvelden kr. 300,-.  Alle bestillinger til Geir Rune Eriksen.

Vi ønsker alle velkommen til en fin utstilling på Sola.

Hilsen Stavanger og Jæren Rasedueforening.

NORSK TOMLER  Ådne Olsen N / Jan Heldal N
BERGENS TOMLER  Jan Bøtker N
UTENLANDSK TOMLER 
÷ G H TOMLER   Jan Bøtker N
DANSK TOMLER  Henrik Johnsen Dk
MEFIKK   Jone A Larsen N
NORSK PETENT  Ole G Torp N
STRUKTURDUER 
÷ KINESERE   Terje Ree N
KINESERE   Theo Schneider D
TYSK MODENESER  Johnny Larsen N / Hans P Nernes N
ENGELSK MODENA  Hans P Nernes N
KROPPERT/PUSTERE  Jone A Larsen N
TROMMEDUER   Sturle Assersen N
FORMDUER   Theo Scneider D
FARGEDUER +GH Tomlere Hans Skipper NL
VORTEDUER   Ådne Olsen N / Jan Heldal

Dommere til landsutstillingen 2010

Fra Dommerringen
Det blir anledning til å ta dommerprøven i alle raser på Landsutstillinga i Sta-
vanger. Prøven vil bli holdt om ettermiddagen på fredagen. Påmelding til Yngve 
Øvstedal innen 1. februar.
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Duevennen 6-96
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TIL SALGS

Annonser

Gammeltysk 
Mefikk

9 stk. Gl.Tysk Mefikk selges i 
fargene svart,rødt og lyseblå.
Kr.100,- pr. stk. på grunn av 

gjentatte tyveri.

A.H. Skåra tlf. 51450225 / 
91165405

Tyske Modenesere til salgs
To originale tigrete 2007 hunner 
fra Jürgen Buske selges til under 

selvkost.
Pris kr. 1000.- pr. stk. Buske er en 
av Tysklands ledende oppdrettere 

med topp plasseringer
i sort tigret og sort ensfarget de 

siste sesongene. Unger under disse 
hunnene var beste sorte (BIS) 

og beste tigrete på LU 2008. På 
Halsnøy 97 poeng og beste sorte 

schietti.
Eventuelt kan hunnene leveres som 

par med sort ensfarget han.

Kontakt Jan Heldal på 93040606 
eller 55011838
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Returadresse: 
Arthur Kallevik
Kvevegen 17
5517 Haugesund


