
Duevennen 4 - 2016 1

DUEVENNEN
ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

Nr. 4 - 2016        77. årgang



Duevennen 4 - 20162

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 1. 2017 er 15. februar
Forsiden: Viser en Nurnberg Lerke
Foto: Per G. Nielsen

Annonsepriser:
1/4 side pr. år         kr 1125,-
1/2 side pr. år         kr 1500,-
1/1 side pr. år         kr 2250,-
1/4 side pr. gang    kr   225,-
1/2 side pr. gang    kr   375,-
1/1 side pr. gang    kr   750,-
Rubrikkannonser opp til 20 ord er gratis.

Abonnement og bestilling av annonser:
NRF v/ Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17, 4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204 - Konto: 1503.02.30407 
Org. nr. 891 847 092

Utenlandske abonnenter innbetaler til 
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX

Innhold:
Leder ...........................................................
Tekster, bilder og bidragsytere ...................
Til foreningene, DR og redaktør DV.............
Landsutstillingen 2017.................................
Hønseduetreff på Halsenøy for 21. gang.....
Rasedueavl på Aksnes.................................
Referat - Norsk Tomlerklubbs årsmøte.......
Mønstring av årets avl i Ø.R.F...................... 
Høstutstillingen i Bergen 2016....................
Dommerrapport Høstutstillingen 2016.......
Dommerrapporter HU 2016........................
Dommerrapport av Johny Larsen..............  
Østfold Rasedueforening Årsrapport 2016
Norsk Petentklubbs Årsberetning 2016.....
Dommerringens Årsrapport 2016..............
Annonse duemedisin..................................
Annonse Midtun Zoo..................................

   3
   4
   5
   6
   8    
 12              
 16                   
 17   
 20
 25
 26
 27
 28
 28
 29
 30
 31
 
 
 

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

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

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

Haugesund Rasedueforening
Formann Jan Oksnes
Stordalsvn 19, 5521 Haugesund 
Tlf. mob: 98 04 57 94
E-post: Jan.oksnes@gmail.com

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun, Tlf. mobil: 930 40 606 
E-post: jan.heldal@broadpark.no

Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Lars Erik Bentzen
Gamle Heastnesvei 21, 4372 Egersund
Tlf. mobil: 922 02 815
E-post: larsbent@hotmail.no

Østfold Rasedueforening
Formann Bjørn Carlo Andersen
Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad
Mobil. 907 27 967 - 977 36 872
E-post: bj.carlo@online.no

Vestfold og Telemark Rasedueforening
Formann Tor Mæland 
Sverstadveien 45, 3216 Sandefjord 
Tlf. 334 68 401 mobil: 476 53 723
Epost: VTR@rolenda.no  tor.maland@sfjbb.net

Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593 
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net
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Norsk Rasedueforbund

Formann: 
 Hans Petter Nernes
 Skrevegen 398
 5541 Kolnes
 Tlf. 480 19 001
 E-post: hp@nernes.com 

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

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

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

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

Dommerringens styre:

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

www.raseduen.no

Leder DV 4 - 2016 

Høstutstillingen er vel i havn, vi fikk 
en flott weekend på Kokstad i 
Bergen. Selv om det var flere 
aktive oppdrettere som var savnet, 

så ble det antallsmessig greit med både 
duer og utstillere som møtte opp.
      Jeg spurte i fjor om høstutstillingen 
hadde utspilt sin rolle eller om vi må tenke 
nytt rundt dette arrangementet, men klarer 
vi å videreføre arrangementet slik Bergens 
Praktdueforening gjorde, blir dette bra.

Skal vi klare å holde en viss aktivitet 
i due-norge fremover behøver vi minst to 
sentrale møtearenaer som både høst og 
landsutstillingene er. Et par av spesial-
klubbene våre holder også tradisjonen tro 
med en samling på høsten.

Ofte hører vi oppdrettere beklage seg 
over at duene ikke er ferdige eller klar for 
utstilling, men dette er i seg selv ingen god 
grunn for å holde seg hjemme. Det aller 
viktigste er etter min mening kameratskapet 
og det sosiale. Med de rammene vi har fått 
til i Norge med bruk av hotell til både utstil-
ling, overnatting og festmiddag, så skulle det 
være enkelt å pakke kofferten og stille opp.

I deler av Europa er det beklageligvis 
utbrudd av fugleinfluensa, noe som gjør at 
flere utstillinger er avlyst. Hvordan det går 
med den danske Nationalen er per nå usik-
kert, men la oss krysse fingrene for at vi ikke 
blir berørt av dette i Norge.

Landsutstillingen står nå for tur og vi i 
forbundstyret ser frem til at det møter mange 
duer og utstillere og at vi sammen får en flott 
weekend i januar.
 
Ha en riktig god jul!
Hans Petter Nernes
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Bidragsytere til denne utgaven

Per G. Nielsen, Hans P. Nernes, Bjørn Carlo Andersen, Johny Larsen,
Odd Helge Vågen, Arthur Kallevik, Simon Christensen (DK), Paul-G. Scholz

Tekster og bilder til Duevennen
l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster, 

men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.

l Bildene bør være i jpg-format, helst med en oppløsning 
     på min. 300 dpi.  Billedkodene må følge bildene 

og skal ikke endres. Fint hvis du har med tekster til bildene. 

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

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

l Små tekster kan du også sende som “mailtekster”.
Husk tekster til bildene!

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

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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Til foreningene, DR og redaktør DV.
 
Møtereferat etter styremøtet i NRF avholdt 1.oktober 2016, er lagt ut til web.
Link:  http://www.raseduen.no/seksjoner/rapporter/Styremote_011016.pdf
 
Møtet behandlet følgende oppgaver:  
1. Informasjon vedr. kontakt med Mattilsynet. - 2. Landsutstillingen – LU 2017
3. Oppdatering av uts.reglement. 4. Handlingsplanen – budsjett 2017
5. Annet
 
Med hilsen for NRF styret 
Hans Petter Nernes (formann)

1. Informasjon vedr.kontakt med Mattilsynet
Johan Ebeltoft og Jan Heldal har for styret hatt kontakt med Mattilsynet og andre 
europeiske representanter for å avklare hvordan raseduer skal betraktes i forhold til 
lover og regelverk. Det er kjent at Mattilsynet «løsnet» litt på forhold vedrørende 
enkelte dyr på reise og import. Dette nå gjeldende for kaniner, fugler, m.m og betyr 
at det er mulig å ta med 3 dyr pr. person basert på egenmelding. Raseduer er 
definert som fjærkre og dette betyr raseduer er i samme gruppe som høns, ender, 
kalkun, etc..som er dyr som benyttes til matproduksjon, og disse er det ikke anled-
ning til å bruke foreklingen vedr. reise og import nevnt ovenfor. I Euopa er brevduer 
definert som fugler, men det er ikke raseduene og beklageligvis ser det p.t. vanskelig 
ut for å endre på dette gjennom Mattilsynet i Norge.

2. Landsutstillingen – LU 2017
Vi har nå fått navngitte ressurser fra foreningene og ansvarsmatrisen er som  følger: 
Utstillingsledelse /adm/ off.kontakt: Hans Petter Nernes
Dommeroppsett NRF / DR: v/ Jan Oksnes
Dommerkontakt: Jan Oksnes
Påmelding, katalog, vinner uttak: Hans Petter Nernes
BIS og gruppevinnere DR: v/Jan Oksnes
Hall ansvarlig, hovedoppsyn og plan. Formann opp og nedrigging: Ole Kjell Løvås
Hall hygiene, renhold og orden: Lars Erik Bentzen
Fòransvarlig: Johny Larsen
Inn og ut-sjekking av duer m/kontroll av vaksine og dyrlege-attest: Jan Bødtker.
Salgsavdeling: Arne Johannes Soma
Premier, lister og forenings fordeling: Torbjørn Jektnes

Hele referatet finner du på nettet.
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LANDSUTSTILLINGEN 2017 – 
Quality Airport Hotell Stavanger 

12.-15. januar 2017
 

Det inviteres til landsutstilling for raseduer på Sola i samme hotell 
som vi tidligere har mange gode erfaringer med. 

NRF styret står på vegne av alle landets lokalforeninger som arrangør. 

Påmelding av duer sendes senest innen 15. desember 2016 til
 utstilling@raseduen.no

Påmeldingsskjema som skal brukes finnes på www.raseduen.no
Påmeldingsavgiften er kr 75,- pr. due som skal innbetales til bankgiro 

1503.66.80552 v/Kasserer Gunnar Brandal – NRF, innen 15. desember 2016. 
Duene skal leveres i utstillingslokalet senest torsdag 12. januar kl. 19.00.

Innsettingen blir som i fjor: 
 
 1) Den enkelte forening skal stå ansvarlig for innsetting av   

medlemmenes duer. 
 2) Vann og mat-kopp blir satt frem/utdelt og skal settes på plass i   
 buret sammen med duen. 
 3) Når duen tas ut så skal vann og mat–kopp leveres tilbake til   
 angitt sted.

Helseattest, vaksinasjonsskjema og egenerklæring skal følge med duene og 
leveres til arrangements ansvarlig før innsetting av duene.

Forøvrig i henhold til NRF utstillings reglement. 
Salgsavdelingen gjelder kun for vaksinerte duer- tilgjengelige bur må avklares med 

Arne Johannes Soma, tlf 90608647 kr. 25 pr due.
Utstillingen er åpen: Lørdag kl. 0900 – 1900. Søndag kl. 1000 – 1400.

Kammeratskapsaften med god middag arrangeres lørdag kl. 19.30
Vi anbefaler overnatting på Quality Airport Hotell Stavanger. Hotellet tilbyr flere 

alternative pakker og bestilling gjøres direkte til Geir Rune Eriksen, tlf 99746037, 
geir.rune.eriksen@choice.no
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Pakke 1.
Fredag – søndag inkl
Middag fredag
Frokost lørdag
Kaffe te
Frukt / kake
Soft ice popcorn
Lunch lørdag
Festmiddag lørdag  
Frokost søndag 
Kr 2015,- pr person i dobbel-
trom tillegg for enkeltrom  kr 
400,-

Pakke 3.
Lørdag – søndag
Festmiddag lørdag  
Frokost søndag 
Kr 895, pr person i dobbeltrom 
tilegg for enkeltrom kr 200,-

Festmiddag om lørdag-
skvelden kr. 495,-

Pakke 2.
Lørdag – søndag inkl
Dagpakke lørdag
Festmiddag lørdag  
Frokost søndag

Kr 1220,- pr person i dobbel-
trom  tillegg enkeltrom 200,-

Kun dagpakke 325,-  
som inkl
Lunchbuffet
Kaffe te
Frukt /kake
Soft ice og popcorn

Kun dagpakke m/for-
friskninger.
Soft ice 
Frukt 
Popcorn
Kake
Kaffe / te 
Kr.100

Overnatting fra Torsdag - Fredag: Enkeltrom med frokost kr 995,-
Dobbeltrom med frokost kr 1290- ( 645,- pr person )

Spørsmål angående utstillingen kan rettes til 
Hans Petter Nernes, tlf 48019001

Hotell pakker - gode tilbud fra Quality Airport Hotell
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89 duer fordelt på 48 eng modena 
og 41 tyske modenesere var utstilt. 
Jan Heldal vant i eng modena på en 
eldre sch.1.0 97 p. Jan hadde også 
utstillingens andre modena på 97 p, 
en opal lassert gassi 1.0. Gledelig var 
det å se at Halsenøy sine store sønner 
Svein Anders, Karl Yngve og Gisle alle 
stilte ungdyr som fikk 96 p. De kan det 
fremdeles på modenaøynå!

Undertegnede og Ronald delte på 
oppgaven av bedømmelsen av T.M. 
Den største overraskelsen var en ung 
hvit 1.0 med røde øyenrander og mørkt 
øye fra Rolf Helgesen. Tror det må 
være første gang en slik varietet er blitt 
utstilt her i landet. En meget flott due 
var det også. Rene skjold og rundere 
hode hadde ført denne elegante duen 
helt til topps. At Jan Heldal senere 
kunne fortelle at bestemoren var en 
engelsk modena er jo ganske utrolig. 
Ellers viste Ronald og Johnny gode 
duer i både gult, rødskimmlet, rødfahl 
og rødfahlternet. En flott ung 1.0 rød-
fahlternet fra Ronald fikk 97 p.

Et konstruktivt årsmøte ble avholdt 
senere på ettermiddagen. Bjørn 
Olsen takket av etter 5 gode år i 
formannskaps jobben. Johnny Larsen 
ble valgt til ny formann. En rekke tiltak 
for å gjøre Halsenøy-utstilligen mer at-
traktiv ble diskutert og følgende ble vi 
enige om. Auksjon av duer på utstillin-
gen, mulighet for å komme med duene 
på lørdag og ta dem med hjem lørdag 
ettermiddag og flere andre ting som 
styret kommer tilbake på.

Forslag til dommere på neste 
års utstillinger ble som følger: eng.M 
Halsenøy Johnny Larsen, Høstutstilling 
Hans Petter Nernes og Landsutstilling 
Terje Eljervik. T.M Halsenøy Jan 
Oksnes, Høstutstillingen Henrik 
Pedersen (DK), Landsutstilling Kay 
Von Dohlen (D)

For de som lurer på det, så var det 
skalldyrfest på lørdagskvelden. Fan-
tastisk måltid med gode duevenner.

Noen (undertegnede var en 
av dem) var spent på forhånd om 
Halsenøy utstilligen fremdeles var liv 
laga med både mindre duer og opp-
drettere enn vanlig og med Karl Yngve 
og Sissel i Syden som var sårt savnet, 
så blir ivertfall mitt svar ett rungende 
JA! Her er det liv laga!  

Velkommen til neste år
Mvh Odd Helge (Tekst og foto)

Helgen 21. - 23. oktober ble det avholdt 
hønseduetreff på Halsenøy for 21. gang. 

Ny og gammel formann
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TM dommer Ronald med 
gjennomgang av de bedømte 
duer

Jan Heldal vinner i 
Eng. Modena

Jan Oksnes måtte i aksjon 
som overdommer på TM etter 
at to stk fikk 97p. 
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Eng.Modena opal lasert 1.0 97p 
Oppdretter: Jan Heldal

Eng.Modena sort schietti 96p 
Oppdretter: Jan Heldal

Eng.Modena sort schietti 1.0 97p beste EM 
Oppdretter: Jan Heldal

Eng.Mdena sort gassi ung 1.0 96p 
Oppdretter: Gisle O.Eide
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Tysk Modeneser, sort gassi ung 1.0 97p 
vinner TM 
Oppdretter. Odd Helge Vågen

Tysk Modeneser, blå ternet ung 1.0 96p 
Oppdretter. Trond Børseth

Nevnte TM med Eng. Modena bestemorTysk Modeneserrødfahlternet 1.0 97p
Oppdretter: Ronald Drotningsvik
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Jeg har i år avlet raseduer innen 
Afrikansk mefikk, Gammel Orientalsk 
mefikk og Norsk Tomler. Årets av-
lsesong har vært rimelig god og bort-
sett fra noen unger som gikk til grunne 
pga kulde i mai, så har det vært gode 
sunne dueunger som har vokst frem.

I rasen afrikaner avler jeg med 
8 par hvite og årets unger tegner 
forholdsvis bra. Som supplement til 
de hvite brukes også sort broket inn 
på de hvite og her plukker jeg med de 

som blir hvite etter parring med broket. 
Gammel Orientalsk mefikk er nyin-

trodusert i mitt duehold. Her fikk jeg 2 
par blå med hvite bånd fra min gode 
venn Rainer Dammers fra Tyskland, 
og disse har avlet godt, ialt 12 unger. 
For Gml. Orientalsk mefikk er det flere 
utfordringer som god type, stilling, 
skjoldtegning, farge, rene hvite bånd, 
speilhale og antall hvite slagfjær, så et-
ter sorteringen håper jeg å kunne avle 
med 4-5 par bluetter neste år. 

Rasedueavl på Aksnes hos 
Hans Petter Nernes
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Norsk Tomler har jeg i fargen gult 
og avlet i år med 3 par. Jeg var så hel-
dig å få låne 2 meget gode duepar fra 
Gunnar Brandal og Svein Harald Vikse 
i fjor og det er disse som er grunn-
laget for årets avlspar. Avkommet er 
noe variabelt men det håpes å kunne 
legge til et ekstra avlspar for neste år. 

Som oppdretter av kortnebbede 
duer så behøves ammeduer, her bruk-
er jeg brevduer. Dette er brevduer som 

stammer fra de jeg tidligere kappfløy 
med og de er noen fantastisk gode 
ammere. Det er gjort et utvalg av de 
minste brevduene og de får alle fly fritt 
en stund etter at årets avl er unnagjort.

Etter årets avlsesong fikk due-
slaget også en oppussing, så nå er 
det klart for utstilling og utvalg av 
neste års avlskandidater. 

Tekst og fotos: Hans Petter Nernes 
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Årsmøtet i Norsk tomlerklubb 2016 ble 
avholdt i HRF’s  restaurerte klubbhus 
på Haugaland travlags bane. Godt 
fremmøte med 23 deltagere fra hele 
Vestlandet.

Formann Svein Harald Vikse åpnet 
med en kort omtale av siste års Lands-
utstilling og erfaringer i denne for-
bindelse. Regnskapet for siste år ble 
deretter lagt frem ved kasserer Gunnar 
Branddal og ble godtatt med akkla-
masjon.  Klubben står seg godt og har 
en god og sunn økonomi. Deretter var 
det valg med gjenvalg av det sittende 
styre også med akklamasjon.

Det ble ellers informert om kandi-
dater  som dommere til kommende 
Høstutstilling 2017 og til kommende 
Landsutstilling 2018.

Dagens standard for Norsk tomler 

REFERAT – NORSK TOMLERKLUBBS 
ÅRSMØTE 1. OKTOBER 2016

ble gjennomgått og det ble foretatt 
enkelte presiseringer . Nytrykk av 
standarden er planlagt i løpet av kom-
mende år. 

Litt diskusjon  om  passende tid og 
sted  for kommende Tomlertreff i 2017 
hvor medio oktober måned kan være 
aktuelt på samme sted som i år.

Det var avsatt tid til en god mat-
pause hvor vi fikk en godt forberedt 
lunsj ved herrerene Midteide og 
Branddal. Stor takk til disse to for 
ekstra innsats til alles glede.

Etter matpausen var det en gjen-
nomgang av «Rikets tilstand»  bl.a. 
med gjennomgang av årets avls-
resultater  samt den alltid aktuelle 
diskusjonen  om Norsk tomler som 
foreldre for eget avkom. Erfaringene 
var som ventet delte, men det er 
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tydelig at enkelte avlspar er dyktigere 
enn andre også innen de forskjellige 
fargevariantene.

Dagens tema var «Holdning» og 
dette ble godt belyst fra Svein Har-
alds side med fremvisning av  tomlere 
innen forskjellige fargevarianter med 
variert  beinstilling, holdning, ryggluk-
king og vingeføring. En hvit hann ble 
utpekt som den beste representanten 
for de fremviste duene.

Møtet ble avrundet med Auksjon 
over  donerte tomlere fra  noen av 
klubbens medlemmer og disse 5 
parene innen blå, gule, hvite og røde 
ble alle solgt til rimelige priser til både 
gamle og nye oppdrettere.

Takk til alle fremmøtte deltakere for 
et godt og hyggelig Årsmøte.

Haugesund, 1.10.2016.

Arthur Kallevik/valgt referent

15 personer var tilstede når Ø.R.F 
avholdt mønstring av årets avl i Rikter 
Svendsens Kantine mandag 17-10.   
Dette var jo et meget godt fremmøte.                           
Og i burene var det kommet over 
80 duer fordelt på hele 16 raser, og 
de fleste igjen i flere fargevarianter.                                                                                                         
Da de fleste duene var kommet 
meget langt i fellingen, kunne vi 
se at dette lovet meget godt for 
fremtiden. Bare synd at så få av 
medlemmene stiller ut på utstillingene.                                                                                                                      
De fleste vanlige raser så som Norsk 

Mønstring av årets avl i Ø.R.F.
Tomler, Norsk Petent, Dansk Tom-
ler, Modeneser, Kobbergimpel, var 
selvfølgelig representert, men også 
raser som vi ikke har sett så mye til, 
var representert, og her kan nevnes 
flere Polske raser, både langnebbete 
og kortnebbete, Thyringer Brystdue, 
Stærduer, Italiensk Mefikk, dette for å 
nevne noe av det som ble vist fram. 
Stemningen var meget god hele 
kvelden, og etter at alt var ryddet bort 
igjen, hadde vi holdt på i 4 timer.

For Ø.R.F. Bjørn Carlo Andersen. 

Harry W. Nielsen 
demonstrerer en av 
rasene.
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Ole Gunnar Torp 
demonstrer Norsk Petent.

Norsk Petent hos 
Cate Iris Carlo Hansen

Marek Galicki på trappen 
til et av sine slag.
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Noen av Marek sine duer på 
taket til en nabo 

Duer hos Robin Arnesen

Også her beskues
Victor M. Vågen sine slag
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Høstutstillingen i Bergen 2016 er overstått
Arrangementet ble denne gang 
avholdt på Scandic hotell Bergen 
Airport og det ble et meget vellykket 
arrangement både teknisk og ikke 
minst sosialt. Dette bør bli fremtidens 
oppskrift på dueutstilling i regi av 
BPDF.

Det er alltid hyggelig når dommere 
og tilreisende gir tilbakemeldinger 
som bare inneholder ros og at de 
er strålende fornøyd. Det ble utstilt 
386 flotte raseduer og hele 8 duer 
oppnådde topp plassering med 97 
poeng. Alle våre medlemmer opp-
nådde meget gode resultater og vår 
egen Thor A. Opdahl ble Best in Show 
med en flott hvit Hollansk ballong og vi 
gratulerer igjen!

Tusen takk til alle som var med på 
å gjøre dette til en flott opplevelse i vår 
hobby. Johny Larsen fortjener masse 
ros og heder, han gjorde en kjempe-
jobb som formann for utstillingen og 
denne gang var vi mange som dro 
lasset sammen og da blir resultatet 
alltid godt.

Per G. Nielsen

På de neste sidene finner du gruppevinnerne 
(+ vinneren) og en billedkavalkade fra utstil-
lingen med premieutdeling, fra kurset, dom-
mere i arbeid og noen festglade deltagere...   
Ellers har vi tatt med bilde av to raser som 
vi skjelden ser på våre utstillinger (Nurnberg 
Lerke og Krasnodar)...

Foto: Per G. Nielsen

Noen glade vinnere: Fra v. Alf B. Knutsen, Lars Erik Bentzen, Thor Opdahl, Ronald Drotningsvik, 
Johny Larsen,Hans Petter Nernes, Rolf Henning Hegland og Erling Friestad
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Kineser, gul 1,0
Oppdretter: Rolf Henning Hegland

Hollandsk Ballong 1,0
Oppdretter: Thor A. Opdahl

Afrikansk Mefikk 1,0
Oppdretter: Hans Petter Nernes 

Sachsisk Skjolddue 1,0
Oppdretter: Alf B. Knutsen

Tysk Modeneser Schietti, rødfahl ternet 0.1 
Oppdretter: Ronald Drotningsvik

Show Racer 0,1
Oppdretter: Johny Larsen
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Carrier Blåternet 1,0
Oppdretter: Rolf Helgesen

Dansk Tomler 0,1
Oppdretter: Erling Friestad

Nebbdusk Trommer 1,0
Oppdretter: Lars Erik Bentzen
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Jeg vil først få gratulere arrangørene 
B.P.D.F. med en flott arrangert utstil-
ling i flotte lokaler på Kokstad. Sam-
tidig som det igjen var meget hyg-
gelig å treffe alle gode duevenner.                                                                                                               
Så vil jeg gi en oversikt over de 
rasene jeg dømte.  Jeg begynte med 
1 enslig Carrier, som til gjengjeld var 
en meget god due som jeg ga 96 og 
Sertifikat. Litt mer strekk i hals og ben, 
så hadde det vært enda et poeng.                                                                                                                                       
Så var det fargeduene som begynte 
med 4 sorte Stærduer av jevn god 
kvalitet. Best var en ung hu som fikk 
96 og sertifikat. Litt smalere og fin-
ere bånd på noen hadde gjort seg, 
og se opp for at månen er noe jevn-
ere. Hyggelig å se rasen igjen som 
vi ikke har sett i burene på lenge.                                                                       
Så var det den vanskelige rasen 
Nurnberg Lærke. 4 duer som alle var 
hamret. Den beste var en hann som 
fikk 95 poeng. Den hadde god figur, 
og hadde den beste underfargen, 
den kunne hatt nor klarere tegning på 
vingene, altså for mørk tegning. De 
øvrige hadde god tegning, men hadde 
alle for lys underfarge. Har må fargen 
som er i brystet, gå helt ned til kilen.                                                            
Så var det 4 meget gode blå Sach-
siske Skjoldduer av meget god 
kvalitet. Og den beste fikk 96 og 
Sertifikat. Litt rene i båndene hadde 
gjort seg, mens sokkene var gode 
på de fleste, og selvsagt fargen.                             
6 Tyske Nebbdusktrommere av noe 
blandet kvalitet, men den ene hvite 
hannen var et meget flott eksemplar 
som fikk 97 og Sertifikat, her var 
det ikke mye å si på kvaliteten. De 
andre hvite var noe ujevne i spe-
sielt nebbrosetten og litt i sokkene.                                                                                                                                   

4 sorte Bernburger Trommere burde 
vært fastere i kappen, samt hatt noe 
bedre sokker, men best en på 94 
poeng. I Hvitvinget Wiener var en eldre 
rød hu beste med 96 og Sertifikat, 
den hadde det meste med fine røde 
øyenringer og god farge. Men den 
eldre gule huen var også meget god, 
litt bedre underfarge hadde gjort seg.                                                                       
Märkiske Elster har vi ikke sett i 
burene på mange år, men var til 
gjengjeld gode dyr, med en sort 
ung hann som best på 95 poeng. 
Krasnador Tomlere har vi vell hel-
ler ikke sett i burene på det jeg kan 
huske, en rase med spesiell vanske-
lig tegning som ikke er på høyde før 
etter minst annen felling. Best her 
var en eldre gul hann på 95 poeng.                                                           
Så var det Tyske Nonner, og her 
gledet spesielt de blå, hvor en ung 
han fikk 96 og Sertifikat. Så gode 
blå mener jeg vi ikke har hatt her til 
lands tidligere. Men også gode duer i 
både rødt og gult, men her var ønsket 
noe bedre i hodeform på de fleste.                                                                                         
I Komorner var som vanlig kvaliteten 
meget god, og en eldre gul hann fikk 
96 og Sertifikat, men også en ung 
sort hann var meget god og fikk 96. 
Hamburger Schimmel var gode dyr 
på de fleste punkter, men tegningen 
var meget variabel, enten alt for mørke 
eller alt for lys, best en ung hu på 
94 poeng. Kønigsberger Reinaugen 
avsluttet det hele, og her var en eldre 
hann best med 96 og Sertifikat, en 
meget god representant for rasen.                                           
Så vil jeg til slutt takke igjen for en hyg-
gelig helg i Bergen, og så treffes vi på 
Sola om 2 måneder.

Bjørn Carlo Andersen.

Dommerrapport Høstutstillingen 2016.
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Må sige jeg var glad da jeg modtog 
invitation til at dømme i Bergen, af Rolf 
Henning og Johny.

Året forinden havde jeg jo været 
i Sokndal på høstudst. Og sikke en 
masse gode norske venner man fik. 
Så det var med stor glæde jeg rejste til 
Bergen. Jeg mødtes med min danske 
dommer kollega Anders Christiansen i 
Københavns lufthavn fredag eftermid-
dag. Og tog videre til Bergen.

Vi blev mødt af en smilende og 
glad Rolf Henning i lufthavnen. Og 
5 min så var vi på hotellet. Der fik vi 
vores værelser og lige et hurtigt kig 
ned i udst rummet. Hvor vi fik hilst på 
flere af de norske venner.

Så var der arrangeret en lille ud-
flugt for Anders og jeg til Alf Knutsen 
due museum. Og sikke et spændende 
sted først und og kigge på Alfs duer 
i hans store luftige slag med mange 
fine duer. Efter følgende gik vi på 
loftet i Alfs hule. Museum og der var 
så meget at kigge på at der ikke er 
spalte plads i bladet hvis alt det skulle 
remses op. Men utrolig spændende 
var det.

Så gik det ikke længere Alfs kone 
Bente havde dækket op og vi fik skøn 
pizza og en lille smule øl. Tusinde tak 
til hr og fru Knutsen for en dejlig aften.

Lørdag morgen gik vi igang med 
bedømmelsen kl 8. Jeg startede med 
afrikanske mæfikker. Hvor Norge jo 
helt er med i Europa toppen. Der var to 
udstiller af afrikanere. Men de hvide fra 
Hans Petter Nernes trækker fra med 
gode store runde hoveder fine figurer 

en ung han vandt med 97 point lige 
efter fuldt af en ældre han på 96 point. 
Ønsker til de andre er bedre næbdrej 
og indbygning og mere hovede over 
øjet.

Gl orientalske mæfikker. En lidt 
blandet flok. Hvor krav til den race er 
at farve og tegning står skarpt. Flere 
havde rust i bånd. Lidt lave ansat 
kapper og bedre afrundet hoved 
er ønskeligt. Flere var tilmeldt med 
forkerte farver. Men fik snakket med 
opdrætterne og fik skrevet de rigtige 
farver på kortet. Så nu skulle det være 
i orden til næste udst. Bedste due blev 
en rødlaceret langspejlet fra Thor A 
Opdahl med 96 point.

Der var bare en gammel tysk 
mæfik og en italiener. Som var på det 
jævne begge fine duer 95 og 94 point 
fik de.

Pommersk kroppert var der to duer 
en hvid og blå. Gode i figurer var de 
begge. Med store velplejede sokker. 
Mangler mere i pust gjorte de begge. 
Bedst blev den hvide med 95 point til 
Lars Erik Bentzen.

Norwich puster. Var en fornøjelse 
at se i så stort antal. 22 stk. Det er 
ikke mange steder man oplever så 
mange norwich samlet. Og alle fra en 
opdrætter Lars Erik Bentzen. De var 
der i 4 farver. Ønsker til dem er større 
pust og taljemarkering. Mere forparti 
og længere i ben. En del kunne have 
lidt bedre burtræning. 2 fik 96 point en 
sort og en brun.

Hollandsk ballon var der fra to op-
drættere i to farver. Hvide og blåfahlet. 

Dommerrapporter HU 2016
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Her var den første en hvid han helt 
fantastik. Kuglerund med god ballon 
og perfekt dressur. Han fik fortjent 97 
point og gik senere hen og vandt Best 
in show. Stort tillykke til Thor A Opdahl. 
Men Jens Dahl kommer på en flot 
anden plads med både fine hvide og 
blåfahlet. Så kan være næste år det 
skifter.

Vil til slut sige tak til Bergens praktdue 
forening for en fantastik weekend. 
Hvor man virkelig har følt sig velkom-
men. I må gerne lave høst udst hvert 
år. 

De bedste due hilsner
Av Simon Christensen (DK)

Jeg hadde den store gleden av og 
dømme våres stolthet og alles kjære 
Norges tomlere.

En og god samling var stilt i 
forskjelige farge varianter. Den beste 
med 97 p. En gul eldre han. Fra hans 
Petter Nernes. Gruppe vinner og nr 
2 best inn show. Stod fantastisk hele 
dagen. Han hadde også en gul hunn 
som var hakk i hel med 96. Nydelig 
due det også.

Det var en perle blå hun fra Ole 
Kjell Løvås som var tredje best. Fan-
tastisk eldre hun med det beste brystet 
og den beste fjær drakten.

I hvitt var der en god gjeng med 
dyr. Der den beste var en hvit ung han 
som var best med 96. P. Nydelig due 
som bare manglet noe mer bryst fylde.
I rødt var en eldre han best med en 
helt fantastisk farge. Gunnar 
Brandal. Godt jobbet.

I blå med sorte bånd. Og blå 
ternet. Var det Egil Amundsen som 
trakk det lengste strået foran Jan Ok-
snes med 96 p eldre han.

Det var til sist to tigrede fra Jan 
Helge havsø. Der den beste var en 

ung han i 95p.
Jeg hadde også gleden igjen og 

dømme engelsk modena. Med ett 
skuffende antall duer påmeldt. Den 
beste var en sort gazzi ung han. Gisle 
Eide i 96p.

I sort var det en eldre han som var 
best med 95p. Egil Amundsen men 
vill ikke helt vise sitt potensiale før 
søndag. I blådt var en ung han fra Karl 
Ingve Eide best med95p. Det var også 
en bronse tre. en god hunn fra Johnny 
Eide. 95p

Til slutt to blå gazzi der Svein 
Anders Øvrevik med 95p var best.
Med vennlig hilsen Johnny larsen.
Takk til alle gode due venner som 
deltok på våres utstilling.

Vell blåst
Johny Larsen

Dommerrapport av Johny Larsen
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Petentklubbens 
Årsberetning 2016.

Foreningen har hatt følgende styre 
i 2016: Formann Ole Gunnar Torp.                                                                                         
Viseformann. Bjørn Carlo Andersen.                                                                                  
Kasserer: Sigbjørn Johannessen.                                                                                       
Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen.                                                                                
Styremedlem: Harry W. Nielsen.                                                                                                
Året har hatt en jevn god aktivitet 
på alle på alle fronter. Det har vært 
avholdt 11 medlemsmøter i 
Rikter Svendsens Kantine. Vi har hatt 
mønstring av årets avl på samme 
sted med godt fremmøte. Der har 
fremmøte vært fra 10-15 av de 18 
medlemmene vi har hatt siste år.                                                 
På møtene har det stort sett vært 
duer i bura hver gang, det har vært 
diskutert forskjellige temaer innen 
duesporten, og som vanlig vært loddet 
ut en sekk fòr på hvert møte. Og den 
vanlige kaffepraten er meget populær.                                                    
Vi har hatt slagvandring med 15 per-
soner med på rundturen i Østfold, og 
som vanlig har noen av foreningens 
medlemmer vært i Danmark på utstil-
ling. Men til tross for gratis vaksiner-
ing, er det fortsatt alt for få medlem-
mer som stiller ut på utstillingene.                                                                                                           
Men der har til gjengjeld de 3 vanlige, 
både Cate, Ole Gunnar og Sigbjørn 
hevdet seg meget godt. Og for første 
gang oppnådde Cate 97 poeng på 
Landsutstillingen på Sola for en av 
sine Norsk Petent. På Høstutstil-
lingen i Bergen stilte ikke Ole Gun-
nar ut, men Cate hadde 3 duer på 
96 på sine Norsk Petent, og Sigbjørn 
samme poengsum på Genuine Homer.                                     
Av våre dommer, har Bjørn Carlo 
dømt diverse raser både på Lands-
utstillingen og på Høstutstillingen, Ole 

Gunnar dømte Norsk Petent på Land-
sutstillingen, mens Sigbjørn dømte 
samme rase for første gang på Høst-
utstillingen. Ole Gunnar er nå også 
godkjent som dommer på Fargeduer.                                         
Økonomien i foreningen er fortsatt 
god, mye takket være salg av fòr. 
Samarbeidet om utbytte av avls-
dyr mellom medlemmene er meget 
god, og stemningen på møtene 
er god med stadig gode historier 
både fra «gamle dager», samt noen 
muntre historier fra tid til annen.                                                    
Styret ser lyst på situasjonen for frem-
tiden, selv om vi gjerne kunne kommet 
tilbake til gamle tiders medlemstall, og 
vi takker alle for et godt år i 2016.

For styret i Ø.R.F. 

Bjørn Carlo Andersen

Østfold Rasedueforening Årsrapport 2016

Klubben har hatt følgende styre siste:
Leder og sekretær:Bjørn Carlo 
Andersen, Ø.R.F.                                 
Kasserer: Sigbjørn Johannessen. 
Ø.R.F.                                                       
Utvalg for farger og deres god-
kjennelse: Rolf Hansen, S.J.R.F., 
Birger Johnsen, B.P.D.F., og 
Bjørn Carlo Andersen, Ø.R.F.                                                                         
Klubben har siste år hatt et medlems-
tall på 10 seniorer og 2 juniorer, en 
økning på 2 siden forrige år. Men vi 
kjenner til at antall oppdrettere er 
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Dommerringen styre siste år har 
bestått av følgende:
Leder: Jan Oksnes, H.R.F. 
valgt til 2018.
Sekretær: Bjørn Carlo Andersen, 
Ø.R.F. valgt til 2017.
Medlem: Johny Larsen, B.P.D.F. 
valgt til 2017.
Det har siste år vært avholdt 4 utstil-
linger. Landsutstillingen på Sola 22-24 
januar med 553 duer, Sertifikatskue 
for Hønseduer på Halsenøy i 21-23 
oktober, lokalutstilling i Egersund i 
oktober og Høstutstilling i Bergen med 
386 duer. 

Følgende har avlagt dommerprøve 
siste år: Sturle Assersen på Tyske 
Skjønnhetsbrevduer, Ole Kjell Løvås 
på Norsk Tomler og Ole Gunnar Torp 
på Fargeduer, og disse er dermed 
godkjent som dommere på de nevnte 
raser/grupper.  For øvrig har det ikke 
vært noen på kurs i Danmark det 
siste året. For øvrig er det fortatt for få 
norske dommere som dømmer Trom-
mere, Figurduer, Vorteduer, Pustere/
Kropperter, Norsk Petent for å nevne 
noen grupper, men her er det nå bed-
ring på gang, og vi håper de aktuelle 

Dommerringens Årsrapport 2016.

langt høyere, og vi håper disse også 
blir med i klubben etter hvert. Sam-
arbeidet mellom flere oppdretter har 
gått med bra, og utveksling av 
avlsdyr har foregått på en fin måte, til 
beste for rasen. Økonomien i klub-
ben har også vært trygg og god, da 
vi ikke har hatt utgifter siste år, men 
nå kommer innkjøp av premier som 
sikkert vil sluke det meste. På Lands-
utstillingen på Sola med Ole Gunnar 
Torpo som dommer, var det stilt ut 50 
duer fra 8 oppdrettere i 8 forskjellige 
farger, deri blant den nye varianten 
gul lasert. Best var en rød fra Cate 
Iris Carlo Hansen på 97poeng, men 
flere både røde, gul og hvit fikk 96 
poeng, mens blå og sort oppnådde 
95 poeng. Og det var over det hele 
en klar nivåheving innen rasen.                                                            
På Høstutstillingen i Bergen var det 
stilt ut 56 duer fra 7 oppdretter i 11 

farger, og vi var gledelig største 
enkeltrase på utstillingen. Sigbjørn 
Johannessen var her dommer for 
første gang, og klarte seg meget 
bra. Best due her var en rød ung fra 
junioren Chis Adrian Midbrød på 96 
poeng og Sertifikat, samme ble det 
på Cate Iris Carlo Hansen på en hu 
som ble nr. 2, og det var ytterligere 3 
røde, i sort, 3 blå, 1 gul på 96 poeng, 
altså meget jevn kvalitet i de fleste 
farger. Vi håper så på ytterligere 
fremgang i rasen, og at det blir mange 
duer også på Landsutstillingen 2017.                                                                                                      
Og selvsagt så er det å håpe at den 
gode tonen og samarbeidet blant opp-
dretterne vil fortsette også i fremtiden.                                                                           
Og styret takker alle for det gode 
samarbeidet i året som har gått.

For styret i Norsk Petent Klubb 
Bjørn Carlo Andersen. 
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Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...

Bedre enn noen behandling er en 
sikker diagnose. Testene brukes av 
due-veterinærer i stadig flere land og 
dueoppdrettere har også fått øynene 
opp for denne muligheten til å over-
våke duenes helse. 
Det tar bare 10 minutter.

Se på websiden 
www.avianlabs.com eller
www.vetmedlabs.com

Testene kan bestilles hos Reither. DVM@gmail.com. 
  Esker på 5 tester Salmonella kr 600,-. Chlamydia, Adenovirus, 

Giardia og Paramyxovirus, esker med 10 tester kr 800,-

kandidater stiller opp ved neste gangs 
prøver som avtalt.

I forbindelse med lokalutstillingen 
i Egersund, avholdt Jam Oksnes et 
grunnkurs for dommere. Det var 10 
deltagere fra S.J.R.F. til stede, og 3 av 
disse avla godkjente dommerprøver.

Av norske dommere som har dømt 
utenlands, har det kun vært rapportert 

at Jan Oksnes har dømt i California, 
USA i desember.

Med dette takker dommerringen 
for året som har godt, ikke minst ar-
rangørene av våre utstillinger for godt 
samarbeide og god utført jobb som 
arrangører.

For Dommerringen 
Bjørn Carlo Andersen 
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Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæle-

dyr og akvariefisk...

Midtun Zoo Åsane AS 
55 19 33 78 - Litleåsvegen 49 - 5132 Nyborg 

Midtun Zoo Senter AS 
55 91 30 70 - Midtunheia 20 - 5224 Nesttun 

www.midtunzoo.no

Totalt 4000 m2 med zooprodukter

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Som medlem av lokal forening for praktduer eller 
fjærfe, kan du benytte deg av rabattavtale.

Vi tar også vare på alle mindre kjæledyr (burdyr), 
ikke hund og katt, når du er bortreist/på ferie... 
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


