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

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

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

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

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

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

Østfold Rasedueforening
Formann Ole Gunnar Torp
Haldenveien 310, 1890 Rakkestad
Mobil. 934 01 061 
E-post: ole.torp1962@gmail.com

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

Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593 
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net
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Forsiden: Gml. Orientalsk Mefikk 
Oppdretter: Hans Petter Nernes  

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr.1. 2018 blir klargjort på websidene

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

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

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

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

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

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

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

Redaktør:
 Paul-G. Scholz
 Rosslandsvegen 1074
 Tlf. 920 58 199
 5918 Frekhaug
 E-post: paul@scholz.no

Dommerringens styre:

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

www.raseduen.no Høsten er over og nå,  
utover vinteren, har vi due-
utstillinger, og etter det står 
avlen for døren.
Haugesund Rasedue-
forening gjennomførte en 

flott høstutstilling på 
Avaldsnes i slutten på november og det 
møtte ca 400 duer. Det ble et fint arrange-
ment i en flott lys utstillingshall nær Park 
Inn – flyplasshotellet hvor gjestene bodde.

 
Selv så tok jeg en inspirasjonstur uken 

etter til den store dueutstillingen i Leipzig 
1-3. desember. Det er fantastisk å se hva 
man kan få til i forbindelse med utstill-
inger. Et slik arrangement inneholder 
foruten flotte duer, også vennskap på 
tvers av landegrensene og mye godt 
sosialt samvær.

 
Jeg ser nå frem til LU 2018 som skal 

foregå på Sola midt i januar. Fjorårets 
LU utgikk og jeg håper vi nå stiller med 
mange duer og møter opp mannsterke. 
Arrangementet skal i år gjennomføres av 
Stavanger og Jæren Rasedue forening. 
Dette er NRF sitt høydepunkt og la oss 
sammen vise at dette er det verdig.

Foruten utstillingen vil vi som vanlig ha 
årets representantskapsmøte. 

Gleder meg til å se dere alle på Sola 
12-14. januar 2018.

 
God Jul og Godt Nyttår!
 
Sportslig hilsen
Hans Petter Nernes

Leder DV 4 - 2017 
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Bidragsytere til denne utgaven

Per G. Nielsen, Ole Kjell Løvås, Bjørn Carlo Andersen, Rolf Hansen, 
Jan Oksnes, Hans Petter Nernes, Terje Ree, Paul-G. Scholz

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

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

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

og skal ikke endres. Du bør ha med tekster til bildene. 

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

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

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

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

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug
Tlf. 920 58 199 - E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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DOMMERLISTE  
til  Landsutstillingen på Sola  2018:

Norsk Tomler:                                  Rainer Dammers / 
         Bjørn Carlo Andersen

Norsk Petent:                                   Ole Gunnar Torp

Mefikker og Danske Tomlere:        Hans Ove Christiansen

Bergens Tomler, Vorteduer 
Og øvrige utenlandske Tomlere:    Bjørn Carlo Andersen    

Formduer og Fargeduer:                 Michael V. Kristensen    

Strukturduer:                                    Terje Ree

Trommeduer:                                    Sturle Assersen

Engelsk Modena:                             Jan Oksnes

Tysk Modeneser:                              Bent Gasseholm

Pustere og Kropperter:                   Ib Nilsen

Reservedommer på
Pustere og Mefikk:                          Dorde Storm Nilsen

(Listen kan bli justert etter at alle påmeldingene har kommet inn)

For SJRF
Ole Kjell Løvås
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Hei alle sammen,
Vi begynner å få inn informasjon om Europautstillingen i Herning i 
november 2018 og vi har lagt ut dette på våre websider på www.
raseduen.no  under punktet Aktivitetskalender.

 Innen mars 2018 skal det utnevnes kontaktperson fra oss, samt 
foreslås eventuell dommerrepresentant fra Norge. Påmeldinger skal 
på plass før september og det store spørsmålet blir om vi kan få 
delta med våre raseduer og ta dem med oss hjem igjen. Fra NRF’s 
side jobber Johan Ebeltoft mot Mattilsynet med saken og håpes er 
at dette er på plass innen årskiftet/tidlig neste år.

Ytterligere info kommer etterhvert.
 Mvh Hans Petter

Sertifikatutstilling for Modena og Tysk 
Modeneser helgen 29 - 22 oktober

Jan Oksnes dømte både Eng Modena og Tysk Modenesere 

Foto: Odd Helge Vågen
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Eldre 1.0 97p og 
vinner 
Eng. Modena 
oppdretter 
Jan Heldal
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Eldre 1.0 96 p og 
serfikat 
oppdretter Egil 
Amundsen

Ung 1.0 96p og 
serfikat 
oppdretter Trond 
Børseth
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Ung 0.1 rødskimlet 
96p og sertfikat 
oppdretter Jonny 
Larsen

Ung 1.0 97p og 
vinner Tysk Mode-
nesere 
oppdretter Odd 
Helge Vågen
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Helgen 3.-5. november avholdt 
Stavanger og Jæren Rasedue-
forening sertifikatutstilling for de 
tre norske raser: Norsk Tomler, 
Norsk Petent og Bergens Tom-
ler. Det ble påmeldt 96 duer 
fordelt på 45 NT, 30 NP og 21 
BT. Innen BT ble det stilt blå, rød 
og rød med hvite slagfjær, noe 
som må sies å være sjelden. 
2 duer fikk 97 poeng. En Norsk 
Tomler hvit fra Egil Amundsen 
og en Norsk Petent sort fra 
Chris A. Midbrød, sistnevnte 
ble Best In Show. Med tanke på 
at Chris enda er junior, så blir 
bragden større! 18 duer opp-
nådde 96 poeng og 21 på 95 
poeng. God kvalitet på duene 
med andre ord. Alle disse fikk 
rosett på burene, så det var litt 
av et syn å se burrekkene.

På lørdags kvelden hadde vi 
festmiddag på hotellet. Vi var 
samlet 13 stk der. Middagen 
smakte fortreffelig. Etter dessert, 
holdt formann Lars Erik Bentzen 
tale hvor han takket for frem-
møte til utstillingen. Det ble delt 
ut glass med klubbens logo til 

hver deltager. Etter dette delte 
Rolf Hansen ut personlig premie 
til vinnere i hver rase, en akva-
rell av den rase de hadde vun-
net med. Magne Sætersdal fikk 
akvarell for sin beste Bergens 
Tomler hvit med 96 poeng og 
sertifikat.

Det er alltid spennende å 
prøve noe nytt, og se om det 
faller i smak hos duefuter.  
Denne helgen viste at dette er 
ønsket velkommen, så neste år 
er det påann igjen:))

For SJRF
Rolf Hansen

Sertifikatutstilling for Norsk tomler, 
Bergens tomler og Norsk petent i 
Egersund 3.-5. november 2017

Dommerkritikk
Hei alle sammen! 
Det var utstilt 20 duer (en ikke 
møtt) i tre farger og jeg begynte 
med 14 hvite. Generelt ønsker 
standarden en mer avrundet 
panne en det som var utstilt, 
men det var likt på alle så det 
ble ikke kommentert på kortene. 
En del av duene bar preg av å 
ha vært vasket alt for seint. Kun 
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to duer ble trukket på for lang 
figur. To duer fikk 90 p fordi de 
var store og grove. (Kryssnings-
dyr?). Men de var lavstilte. For 
lite fjær i rypesokkene og brede 
haler var det også på enkelte 
dyr.  Fra litt urein iris til helt 
grå iris. Den store vinneren ble 
Magne Sætersdal med en gjen-
ganger, 96p (se bildet) på en ung 
hann og tre ganger 95p på tre 
unge hunner. Jan Gunnar Skip-
stad hadde også en ung hann 
på 95p.

Det var utstilt en blå m/bånd. 

En ung hunn fra Magne Sæters-
dal. En elegant due, men en hvit 
slagfjær gjorde at den bare fikk 
90 p.

Rolf Hansen stilte fire røde. 
Tre var fikse i figuren, hvor den 
siste hunnen hadde et pent 
rundt hode, men litt smal figur 
gjorde at den stoppet på 95p.

Rolf Hansen stilte også en rød 
hvitslag fjæret. Men litt dårlig 
tegning og alt for stor og grov 
gjorde at den bare fikk 90p

Jan Oksnes

Magne Sætersdal 
fikk beste Bergens 
Tomler 
med 96 poeng og 
sertifikat.
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Egil Amundsen 
fikk beste Norsk 
Tomler 0,1 hvit 
med 97 poeng

Jan Helge Hafsø 
fikk 96 poeng på 
0,1 Tigret 
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Rolf Hansen fikk 
96 poeng på 0,1 
Blå Norsk Tomler

Cate Iris Carlo 
Hansen fikk 96 p 
på Rød Petent
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Dommerrapport 
Dette var mitt første offisielle 
dommeroppdrag på Norsk Tom-
ler. Jeg vil takke arrangøren for 
tilliten. Den største utfordringen 
er å være konsekvent og rettfer-
dig, når en starter med hvite i 
gjevn god kvalitet, og slutter 
med fargete med og uten tegn-
ing, og alt fra unge hunner til 
eldre hanner.

Dette var en utstilling for-
holdsvis tidlig i sesongen, der-

for så jeg mellom fingrene med 
knekte fjør i sokker og ungduer 
som ikke var helt ferdigfellt.

Så over til duene. Jeg begynte 
med 7 Hvite. Gjevnt over gode 
duer, med en helt klar vinner 
blant Norsk Tomler. Bur 6  en 
fantastisk god figur og holdning 
på en ungdue fra Egil Amund-
sen. 97p og sertifikat til denne. 

Så var det 12 Sorte. Gledelig 
med så mange i denne fargen. 

Jan Heldal tok imot premien for Egil Amundsen og Magne 
Sætersdal. Magne fikk sin Bergens Tomler som akvarell
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Det som ikke var like gledelig 
var nebbfargen. Den skal være 
lys. Er det noen der ute som har 
brukbare sorte med lyst nebb så 
må dere ta godt vare på dem. 
Bur 10 en ung hann fra Lars Erik 
Bentzen hadde best nebbfarge, 
og 96p til denne. Samme opp-
dretter hadde også den beste 
sorte, en ung hunn med fin figur 
og stilling. 96p og sertifikat til 
denne unge hunnen.

6 Røde Også her viste Egil 
Amundsen gode duer. Bur 20 
ung hann på 96p kun ett ønske 
på farge. Slagfjærene har en 
tendens til å bli matte på denne 
varianten. Jan Helge Havsø 
hadde også 96p på en eldre 
hann, bur 23  denne hadde de 
samme ønskene som unghan-
nen.

3 Gule og to hanner fra Wil-
liam Midteide og en hunn fra 
Jan Heldal. Alle eldre og gode 
duer, med små ønsker og  96p 
til alle tre.

6 Blå med bånd. Rolf Hansen 
fikk 96p på en ung hunn Bur 31. 
kun ett ønske på halen. Smalere 
og kortere hale, var ønsker som 
gikk igjen på de blå. Det samme 
gjelder for en enslig Blåternet, 
som også kunne hatt mer panne

Perleblå  3 stykk fra Ole Gun-

nar Torp. Bur 37 En ung hun 
som var best på de fleste punkt, 
kun et ønske om mer panne. 
96p og sertifikat til denne.

Så stod det 4 Tigrete. Alle 
duene kom fra Jan Helge Havsø. 
Disse var svarttigret, og skal 
derfor ha lyst nebb. Alle hadde 
fin figur og stilling og litt lyse i 
tegningen. En ung hun i Bur 41 
hadde best tegning og fikk 96p.

En Rødternet eldre hun og en 
Rødasket ung han. Utstiller: Tina 
Nygård. Den rødternete  skulle 
hatt gjevnere ( mer symetriske ) 
rosetter og smalere,kortere hale. 
94p til den. Den Rødternete 
unghannen fikk 95p, med ønske 
om renere vingeskjold. Helt til 
slutt stod gulasket ungdom fra 
Ole Gunnar Torp. 96p. 

Ole Kjell Løvås

Foto: Rolf Hansen
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Bilder fra Høstutstillingen i Haugesund 
Foto: Per G. Nielsen

Bildene viser samtlige duer som fikk 97 poeng, 
inkludert best in show som var den hvite Norges Tomler

Norsk Tomler 0,1 -  Odd Helge Vågen Norsk Tomler 1,0 -  Egil Amundsen
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Tysk Modeneser 0,1 - Ronald Drotningsvik

Gl. Orientalsk Mefikk 0,1 - Hans P. Nernes

Afrikansk Mefikk 0,1 -  Hans P. Nernes

Norsk Petent 1,0 - Cate I. C. Hansen

Eng. Modena 0,1 -  Bjørn Olsen

Tysk Modeneser 1,0 - Trond Børseth
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Duer jeg dømte på Høst-
utstillingen 2017 på 
Karmøy.

Igjen ble det en trivelig helg 
sammen med gode duevenner i 
godt miljø. Og takk til arrangjøren 
for et godt tilrettelagt arrange-
ment på alle måter. Så noen 
ord om de rasene jeg bedømte:                                                                              
Jeg startet med 13 Bergens 
Tomler i hvitt og rødt, og ikke 
uventet ble de hvite jevnt over 
høyest bedømt, men de røde har 
noen gode anlegg som kan byg-
ges videre på, spesielt den som 
ble lavest bedømt grunnet dårlig 
fjærpleie. Den hadde den abso-
lutt beste figuren og øyne. Best 
i den hvite flokken ble en eldre 
han fra Kjell Bognøy på 96 og 

sertifikat. Feil som gikk igjen var 
dårlig øyne og noe høyreist still-
ing. I begge disse punkter treng-
es det forbedringer. Fortsatte så 
med 4 Indianere hvorav en rød 
fra 2016 var meget langt framme 
alderen tatt i betraktning, og det 
ble 96 og sertifikat til Oksnes på 
denne. Fortsatte så med 2 Bryn-
nere av ypperste klasse, hvorav 
den røde hann fikk 97 poeng, og 
jeg mener det er den beste  i ra-
sen jeg noen gang har sett, men 
også den blåskimlede hann var 
meget god. Her har William noe 
å satse på i framtiden. Norwich 
holder også en god klasse, og 
figur og et godt krøllet vinge-
skjold, De gule hadde ikke god 
figur, og manglet også krøllene 
en del. Av Trommeduer var det 
denne gang kun 5 hvite Tyske 

Brunner 1,0 -  William Midteide Komorner 1,0 -  Alf B. Knutsen
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Nebbdusk Trommere fra Lars-
Erik Bentsen. Best av disse var 
en eldre hann som jeg ga 96 og 
sertifikat. Den hadde god figur 
og en jevn fin nebbrosett, bare 
sokkene kunne vært noe bedre 
stelt. Dette gikk også igjen på 
noen av de andre, mens neb-
brosettene hadde en tendens 
til å være litt vel åpne, samt ha 
litt svak understøtte. Da er det 
igjen å takke alle for en fin helg, 
og håpe at vi alle treffes igjen på 
Sola i januar.

Bjørn Carlo Andersen.

Østfold Rasedueforening 
årsrapport 2017.

Foreningen har hatt følgende 
styre i 2017:
Formann: Ole Gunnar Torp.
Viseformann: 
Bjørn Carlo Andersen.
Kasserer: 
Sigbjørn Johannessen.
Sekretær: Cate Iris Carlo Han-
sen.
Styremedlem: Harry W. Nielsen.

Året som har gått har hatt 
en god aktivitet med duer på 

alle 11 medlemsmøtene, og en 
meget populær utlodning på 
hver enklet møte, hvor en sekk 
fòr er hovedgevinst, og hvor 
medlemmene stadig støtter opp 
med gavepremier, Fremmøte 
har variert fra 10 til 15 av de 21 
medlemmene vi begynte året 
med. Dette antallet har dess-
verre sunket til 17 når det nær-
mer seg slutten av året. Dette 
kommer av at 3 eldre medlem-
mer sluttet med duer, mens en 
avgikk brått ved døden.

Av aktiviteter kan nevnes 
mønstring av årets avl med 
nærmere 100 duer fordelt på 
15 raser i flere farger og tegn-
ingsvarianter. Medlemmer har 
besøkt slag og utstillinger uten-
lands. 4 av våre medlemmer 
har stilt ut på sertifikatskuet for 
norske raser i Egersund, og de 
samme 4 på Høstutstillingen på 
Karmøy. Alle med meget gode 
resultater hvor alle oppnådde 
96 som høyest på sine duer, 
mens Cate Iris Carlo Hansen 
attpåtil oppnådde 97 poeng på 
en av sine røde Norsk Petent på 
Karmøy.

Av våre dommere har Ole 
Gunnar Torp og Sigbjørn 
Johannessen deltatt på dom-
merkurs for norske raser på 
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Sola. Ole Gunnar var dommer i 
Norsk Petent ved sertifikatskuet 
i Egersund, mens Bjørn Carlo 
Andersen dømte diverse raser 
på Høstutstillingen. Mens både 
Ole Gunnar og Bjørn Carlo har 
dømt diverse raser på utstilling i 
Alingsås, Sverige.

Økonomien er fortsatt god 
takket være fòrsalg og utlodnin-
gen på møtene, det siste er med 
på å finansiere vaksinering og 
transport av duer til utstillingene.

Stemningen for øvrig er god 
innen foreningen, men vi kunne 
gjerne ønsket oss noen nye og 
yngre medlemmer da gjennom-
snittsalderen begynner bli høy.

For Østfold Rasedueforening 
Bjørn Carlo Andersen.

Dommerringens års-
beretning 2017.

Dommerringen har siden 2016 
hatt følgende styre:
Leder: Jan Oksnes, H.R.F. 
opprinnelig valgt til 2018.
Sekretær: Bjørn Carlo Andersen, 
Ø.R.F. opprinnelig valgt til 2017.
Medlem: Johny Larsen, B.P.D.F. 
opprinnelig valgt til 2017.

Da det ikke ble avholdt noen 
Landsutstilling, og dermed heller 
ikke noe årsmøte, ble valgene 
fryst med 1 år, slik at Oksnes da 
sitter til 2019, og de 2 øvrige til 
2018.

Et meget godt tiltak i år, var 
da Jan Oksnes arrangerte Dom-
merkurs for de 3 norske rasene 
på Sola i oktober, og hvor føl-
gende ble godkjent som dom-
mere i alle 3 rasene: Ole Kjell 
Løvås, Johny Larsen, Ronald 
Drotningvik og Ole Gunnar Torp. 
Videre har Nina Solbjørg av-
lagt 1. gangs dommerprøve på 
Norsk Petent under Høstutstil-
lingen på Karmøy. 

Dette gjør da at vi begynner 
å bli godt forspent med dom-
mere i disse raser, mens det i 
andre grupper og raser man-
kerer vi fortsatt dommere. Dette 
gjelder spesielt innen fargeduer, 
trommere, figurduer, pustere/
kropperter og vorteduer. Noe vi 
håper retter seg de nærmeste 
årene.

Av utstillinger har det denne 
høsten vært avholdt tre, med 
Hønseduetreff på Halsenøy, 
sertifikatskue for norsk raser, (for 
øvrig nytt av året), og Høstut-
stilling på Karmøy. Av dømming 
utenlands så har Jan Oksnes 
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dømt en rekke raser under en 
stor utstilling i Los Angeles, 
USA, og Ole Gunnar Torp og 
Bjørn Carlo Andersen på en ut-
stilling i Allingsås i Sverige.

Dommerringen vil takke 
våre dommere for en utmer-
ket innsats, og arrangørene av 
utstillingene for et godt samar-
beide før og under utstillingene. 

For Dommerringen 

Bjørn Carlo Andersen.

Duenøtter del 4 
Tekst og bilder: Terje Ree

Her kommer duenøt-
ter del 4 med 20 nye 
spørsmål.

Først riktige svar på del 3; 
41) Danmark
42) Frankrike
43) Fjær lus
44) For midd
45) 3 sertifikat
46) Rød m/bånd – blå m/bånd – 
brun m/bånd
47) 12 halefjær
48) 30 – 35 halefjær
49) Minst 16 halefjær

50)  Kai R. Dahl
51) Vore Raceduer, Raseduen, 
Duevennen, Opdræt af Rase-
duer Dahls duebog, Duebog for 
begyndere, Danske duer.
52) Første nr. Duevennen kom ut 
1936
53) Bergen Praktdueforening.
54) Norges Rasedueforbund 
overtok 1946, årgang 7.
55) Trondheim Rasedueforening 
er feil.
56) Max Holdenried.
57) Sachisk Munkedue.
58) Hamburg Schimmel.
59) Stærdue.
60) Tyskland

Heller ikke denne gang kom det 
inn besvarelse på spørsmålene. 
Grunnet fravær av interesse og 
respons så har sponsor trukket 
sitt bidrag til premier. Så dess-
verre så holder det ikke om noen 
skulle være fristet til å svare på 
ett av spørsmålene i siste runde.

Så over til de 20 siste 
spørsmålene:

61) Hvilket år ble Haugesund 
Rasedueforening stiftet ?
62) Hvilket år ble Sarpsborg og 
Omegn Rasedueforening 
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(nå Østfold Rasedueforening) 
stiftet ?
63) Hvilket år ble Aust-Agder 
Rasedueforening stiftet ?
64) På bilde 1 ser man en unge 
etter brun m/bånd han (ikke 
anlegg for fortynning) og sort 
mor. Hvilken farge og kjønn har 
ungen ?
65) På bilde 2 ser man en unge 
etter sølv m/bånd han (ikke an-
legg for brun) og brun (spread) 
mor. Hvilken farge og kjønn har 
ungen ?
66) Nevn en rase som har «slør» 
og hvor er dette på duen ?
67) Nevn en rase  som har 
»kryss» og hvor er dette på 
duen? 
68) Nevn en rase som har 
«epauletter» og hvor er dette på 
duen?
69) Hva het personen på 
bilde 3 ? (stikkord er tromme-
dueoppdretter) 
70) Hva er tittelen på boken han 
skrev ?
71) På bilde 4 ser vi en gjeng 
kjente personer. Nevn navn på 
minst 4 av dem.
72) Hvilken rase handler det 
følgende verset om? Verset er 
hentet fra duevennen en gang 
på 50 tallet og er undertegnet 
D.L. Jeg har endret ordene «og 
ofte» til «men sjelden» på nest 
siste linje. 

Hvem er det ?
Hvem er det som skritter så ver-
dig avsted i veldige sokker, hvite 
som sne, bredskuldra, brystfyll 
og kraftig i kroppen, vinterkledt, 
stilig og snehvit i toppen
En mørkøyet skjønhet og pryd 
for sin stand som ynder kulører 
og snehvite band, og elsker en 
marktur med vennene sine og 
pleier og ammer »de små» med 
rutine. En hjemmevant støver i 
flygeteknikk hvis navn man 
forbinder med kloster-mystikk
men sjelden på skuene her er 
å se ? Jo, det er ............. i fra 
Sachen det.

73) For å stille ut duer på utstill-
ing i Norge så skal man vaksi-
nere duene. Mot hva ?
74) Hvor stor er vaksinedosen ?
75) Dommerkortet som brukes 
på Norske utstillinger har 3 felter 
hvor dommeren kan skrive sine 
kommentarer. Hva er teksten 
på det som står skrevet øverst i 
hvert felt ?
76) Hva er det største antall 
utstillte raseduer på en Norsk 
utstilling (katalognummer). 
Var det 1251 eller 1322 eller 
1403 ?
77) Hvilken forening var 
arrangør ?



23Duevennen 4 - 2017

78) Hvilken rase er det på 
bilde 5 ?
79) Hvilken rase er det på 
bilde 6 ?
80) Hvilken rase er det på 
bilde 7 ?

1 2

4

3



24 Duevennen 4 - 2017

6

7

5

Bergens Praktdue-
forenings medlems-
møte 3/11-17, med 
årets håpefulle.
Foto: Per G. Nielsen

For mange år siden, begynte 
BPDF å avholde faste oktober-

møter hvor medlemmenes 
håpefulle dueunger ble samlet. 
Ønske var å diskutere kvalitet, 
forberedelse til utstilling og avls-
arbeid med mer. Det begynte i 
kjelleren til undertegnede, hvor 
benker, bur og god belysning 
allerede var på plass og pas-
set derfor utmerket til formålet. 
Etter mange år, overtok Bjørn J. 
Johannessen stafettpinnen. I en 
stor garasje med plass til mange 
duer og en flott varm sommer-
stue til oss andre, ble oktober 
møtene nå utvidet både sosialt 
og med ekstra god servering 
som mange vil huske. Men, alt 
har sin tid. Nå er det i garasjen 
til Arne Melheim det foregår 
og vi er tilbake til grunntanken, 
nemlig samling av årets håpe-
fulle dueunger for diskusjon. 
Arne Melheim og Johnny Larsen 
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var igjen ildsjeler for opplegget.
11 medlemmer deltok sam-

men med Italiensk mefikk, 
Bergens Tomler, Wiener tomler, 
Gml. Orientalsk mefikk, Holl. 
Ballong,Tysk modeneser, Eng. 
Modena og Orientalere. Mange 
raser var savnet, men det var 
tross alt en regntung fredags 
kveld. Men, det ble som van-
lig en trivelig kveld med godt 
humør og mange nyttige dis-
kusjoner og tips om de forskjel-
lige duer. Johnny ble BEST IN 
SHOW med en flott rødskimlet 
Tysk Modeneser, men en Holl. 
Ballong og en sort Eng. Modena 
var meget tett på. Sistnevnte sto 
som en støpt figur hele kvelden, 
helt utrolig! Alle fremmøtte duer 
var også knall gode, bare så det 
er sagt. Fremgangen i mange 
raser er tydelig, og det er jo slik 
vi gjerne vil se. Jeg har nevnt 
det før, et medlemsmøte med 
årets ungduer er viktig og gir 
alle mye tilbake. Men som alltid, 
tradisjon og oppslutning må 
pleies. 

Takker for en trivelig kveld med 
gode venner og med flotte duer, 
noe som vedlagte bilder viser.

Per G. Nielsen
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Ø.R.F. sin historie
1936 - 2017
Fortsetter fra DV 3 - 2017

Duefilmer ble det vist flere av på 
møtene dette året, til stor glede 
for medlemmene. Det ble så 
avholdt en lokalutstilling i Sjøbris 
i Halden 18-20 november som 
ble en meget kald opplevelse da 
det var snø og meget kaldt den 
helgen, dessverre. Det var for 
øvrig 129 duer av 26 raser i bu-
rene, og en av de som besøkte 
utstillingen var Bernt Rekustad, 
og dette tatt opp duefilmer rundt 
hos medlemmene som vi hadde 
mye glede av ved senere an-
ledninger. Mange morsomme 
innslag var det i disse filmene.                    
I 1967 avholdt vi igjen en lokal-
utstilling, denne gang sammen 
med kaninfolket 7-8. januar i 
Askim. Da dette egentlig var 
en propagandautstilling fra vår 
side, ble det utstilt kun 33 duer i 
burene av diverse raser. Stoffet 
Ferro-Prodol som skulle forhin-
dre diverse sykdommer på våre 
duer, ble første gang importert 
fra Danmark, og å forhindre 
sykdommer var for de fleste noe 
helt nytt for de fleste. Et nytt 
bedømmelsessystem på duene, 
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og dette sammen med en forny-
et standard på Norsk Tommelt 
var stadige diskusjonstemaer 
på møtene, samt at Duevennen 
igjen sviktet i utgivelsen. Møn-
string av årets avl ble for første 
gang avholdt hos Willy Poulsen 
med 64 duer fordelt på 15 raser, 
og dette tiltaket ble så vellyk-
ket at det senere ble en årlig 
tradisjon i mange år. En utvidet 
lokalutstilling med duer fra både 
V.T.R. og R.F.O. ble avholdt i 
Folkets Hus Sarpsborg med 173 
duer fordelt på 24 raser. Utstill-
ingen var meget vellykket med 
en hyggelig atmosfære, og den 
ga et overskudd på kr. 135,41. 
Medlemstallet dette år var på 
35, altså igjen en liten nedgang 
i forhold til året før. Fòr hadde 
nå i 2 år vært innført gjennom 
firma Strand i Fredrikstad, noe 
som begynte å bli kostbart, og 
vi vurderte igjen å ta inn fòr på 
eget initiativ. Asbjørn W. Knud-
sen og Bjørn Carlo Andersen 
dømte for andre året på rad på 
en lokalutstilling i Gøteborg.                                                                                                
I 1968 hadde vi en meget vel-
lykket tur med slagvandring 
til Vestfold med 7 deltagere i 
2 biler. Vi hadde et eget slag 
stående på Fredriksten festning 
i Halden, noe som skaffet oss 2 

nye medlemmer i denne byen. 
Og vi var for 4.året på rad på 
sommerbesøk med hyggelig 
samvær på hytta til vårt tyske 
medlem Heinz Scheller i Ullerøy. 
Mønstring av årets avl ble igjen 
avholdt hos Willy Poulsen på 
Møklegård i Onsøy, og denne 
gang var det 82 duer fordelt 
på 22 raser i burene. Her fikk 
vi også besøk av medlemmer 
fra V.T.R. som synes dette var 
et hyggelig tiltak. En ny skrive-
maskin til bruk for sekretæren 
ble innkjøpt, noe som lettet hans 
arbeide. Østlandsutstilling ble 
avholdt i Sarpsborg, og her stilte 
foruten våre egne, medlem-
mer av fra A.A.R.F., V.T.R. og 
B.R.F., samt Sverre Sæters-
dal fra R.F.B. som bodde på 
Hamar, og Aage Madsen som 
bodde på Kolbu, men medlem 
av B.P.D.F. ut med sine duer. 
Det var denne gang 220 duer 
i burene foruten dverghøns og 
en rekke burfugler. Vi deltok 
også med noen duer på en lokal 
Brevdueutstilling på høsten på 
Torp som propaganda for even-
tuelt å skaffe nye medlemmer 
blant denne gruppe due folk.                                                                                                                                           
I 1969 ble det startet en junior-
gruppe, da det hadde blitt en 
god del av dem. Denne ble så 
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startet i 1970 med Bjørn Carlo 
Andersen som ledet dette i 
starten, mens Robin Arnesen ble 
straks valgt til gruppas formann. 
Dette året ble det også kjøpt 
inn 220 nye utstillings bur rom 
fra Herning Rusefabrikk i Dan-
mark. Sommermøtet ble som 
vanlig avholdt hos Scheller i 
Ullerøy, og dette ble det siste 
dessverre, i det Scheller døde 
senere på høsten. Vi hadde 
lånt inn interessante duefilmer 
fra slag på Jylland i Danmark, 
mens mønstring av årets avl ble 
avholdt hos Stig Møller i Halden. 
Vi arrangerte en lokalutstilling i 
Folkets Hus, Fredrikstad sent på 
høsten med 168 duer i burene.                                              
1970 ble et ganske rolig år. Det 
ble kjøpt inn det nye danske 
Standardverket over de forskjel-
lige raser. Mønstring av årets avl 
ble avholdt hos Bjørn Carlo An-
dersen på Sandem Gård med 73 
duer av 19 raser i burene. Her 
fikk vi også besøk av vår sven-
ske venn Børje Duvell og dan-
ske Søren Jensen. Det ble laget 
rammer til å sette utstillingsbu-
rene i, og nye fòr og vannkopper 
var laget hos Svendsen, likeså 
nye kortholdere til å ha dommer-
kortene i på burene. Nå hadde 
vi meget godt utstillingsmate-

riale, og dette ble første gang 
brukt på lokalutstillingen som 
ble avholdt på høsten i Folkets 
Hus, Fredrikstad. På årsmøtet 
i 1971 ble Willy Poulsen valgt 
til formann i foreningen, i det 
Asbjørn Knudsen ønsket av-
løsning. Kassabeholdningen 
i foreningen var blitt meget 
god, da vj nå hadde kr. 9500 
på bankbok. Møtene ble nå en 
periode avholdt på Hotel City, 
Fredrikstad etter at de i flere år 
hadde vært avholdt i Sarpsborg. 
Senere vekslet møtene mellom 
City og St. Olav i Sarpsborg. 
Igjen hadde vi lokalutstilling i 
Folkets Hus Fredrikstad. Fòrinn-
kjøpet fra Danmark hadde blitt 
meget dyrt, og vi forsøkte nå å 
få kjøpt fòr fra Skretting i Grim-
stad, noe som ble langt billigere, 
og som medlemmene var meget 
godt fornøyd med. Vi hadde 
vårt propagandaslag stående på 
Distriktets dag i Fredrikstad, noe 
som var meget vellykket og ble 
godt besøkt, noe som gjentok 
seg også året etter. Vi avholdt 
Østlandsutstilling i Folkets Hus 
Fredrikstad, der var alle lokal-
foreningene på Østlandet med, 
og der var det utstilt 222 duer.                                                                     
I 1972 var medlemskontigenten 
blitt hevet til kr. 40 for seniorer 
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og kr. 10 for juniorer, samt ring-
prisen til kr. 1 for seniorer og 50 
øre for juniorer. Det ble lagt nye 
redeskåler i isopor på dugnad 
på Rikter Svendsens fabrikk 
som da var på Yven, og de som 
freste ut disse, så ut som rene 
«snømennene». Disse ble så 
igjen solgt til medlemmene med 
fortjeneste til foreningen. I sep-
tember hadde vi en vellykket 
slagvandring til Svante Fought, 
daværende formann i det sven-
ske forbundet, og til diverse 
oppdrettere i Gøteborgområ-
det. Her kjørte vi i flere biler, og 
noen av våre damer var også 
med på turen.  I 1973 avholdt 
vi igjen Landsutstilling i Folkets 
Hus, Sarpsborg. Utstillingen var 
vellykket på alle måter med 690 
duer, og ga oss et overskudd 
på kr. 4340, slik at vi da hadde 
kr. 17339 i foreningens kasse. 
Fòrinnkjøp var et stadig tilbake-
vendende tema, og nå forsøkte 
vi å få kjøpt dette fra B-S spe-
sialfoder i Danmark, dette gikk 
straks i orden, og vi fikk også 
kjøpt annen rekvisita fra samme 
firma. Mønstring av årets avl ble 
denne høsten avholdt hos Willy 
Poulsen på Møklegård i Onsøy.                                      
I 1974 deltok vi på en dyreutstill-
ing i Remmenhallen i Halden på 

vårparten, nærmest som en pro-
pagandautstilling for vårt ved-
kommende. Dette resulterte at 
vi i samme lokale kunne avholde 
Høstutstilling senere på høsten 
med drøyt 399 duer i burene. På 
denne utstilling dukket det opp 
en fantastisk rød Norsk Tom-
ler hann fra Jan Heldal. Denne 
hadde falt under en sort hun fra 
Willy Sweum og en gul hann fra 
Øyvind Klavestad. Duen fikk 96 
poeng som den første duen med 
denne poengsum i rasen. Denne 
duen dannet i flere år en æra 
for Bjørn sine duer, da han etter 
utstillingen fikk denne omtalte 
røde hann av Heldal. Mønstrin-
gen av årets avl ble igjen avholdt 
hos Willy Poulsen. På våren 
1975 hadde vi et meget interes-
sant foredrag om duesykdom-
mer og bekjempelse av slike ved 
veterinær Hermod Nilsen, og 
dette fanget stor interesse hos 
dem som hadde møtt fram. På 
høsten hadde vi for første gang 
en egen stand på Momarke-
det på Mysen, uten at dette ga 
noen uttelling hva angikk nye 
medlemmer. 

Denne historiske beretningen fra 
Østfold fortsetter i neste nr.

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

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæledyr 

og akvariefisk...

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

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

www.midtunzoo.no

Totalt 4000 m2 med zooprodukter

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

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

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


