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Aust-Agder Rasedueforening 

Formann Kenneth Knutsen 

Kirkevn. 65, 4817 His 

Tlf. 402 96 948 

E-post: kurtjohandalen@gmail.com 
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4352 Klepp 

Tlf . 51 42 10 40 

E-post: geir.rune.eriksen@choice.no 

mailto:hp@nernes.com
mailto:gunnar.brandal@haugnett.no
mailto:ninasolbj@hotmail.no
mailto:shvikse@gmail.com
mailto:jan.oksnes@gmail.com
mailto:kurtjohandalen@gmail.com
mailto:amelhe@online.no
mailto:hp@nernes.co
mailto:jan.heldal@broadpark.no
mailto:larsbent@hotmail.no
mailto:ole.torp1962@gmail.com
mailto:geir.rune.eriksen@choice.no


Duevennen Årbok 2020 – Norsk Rasedueforbund – side 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er historiens første «Duevennens Årbok», 

utgitt av Norsk Rasedueforbund, et fakta.  

 

Årboka er en samling av alle organisatoriske 

dokumenter og utgitte artikler, som dermed 

representerer årshjulet for NRF.  

2020 har for vår organisasjon, sammen med 

mange andre, vært et vanskelig år med Covid19 

pandemi og til tider nedstengte land. Utstillinger 

hjemme og ellers i Europa er blitt avlyst grunnet 

strenge restriksjoner.  

 

Heldigvis fikk vi avviklet vår Landsutstilling i 

januar 2020, under følger det rikelig med stoff 

og bilder fra den utstillingen. Kapittelet 

«Høstutstilling» er dessverre ikke mer enn en 

overskrift i denne årboka, her kunne vi ønsket 

en fyldig reportasje med både duebilder og 

dommerkommentarer. 

Positivt er det å høre at mange har brukt denne 

pandemitiden til duene sine, og vi vet, det 

kommer bedre tider. Alt blir bra igjen! 

 

Styret i Norsk Rasedueforbund håper vi allerede 

i år får gjennomføre både høstutstilling og neste 

års landsutstilling. 

Vi ønsker alle en riktig god avlsesong og det aller 

beste med sine raseduer. 

 

Ta godt vare på hverandre, vi ser frem til å 

treffe dere alle rundt burrekken igjen! 

Hans Petter Nernes 
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Representantskapsmøtet 
 

18.01.20 

1. Åpning av møtet 
H.P. Nernes åpnet med å ønske de fremmøtte 

representantene og de to observatørene 

velkommen til møtet. 

2. Godkjenning av 

representantene 
Representantene ble gjort kjent med antall 

representanter de forskjellige foreningene kan 

stille med ut ifra oppgitt medlemstall, og de 

fremmøtte representantene fra foreningene 

ble deretter opplest og godkjent. 

Dommerringen stilte med en representant. 

Totalt 16 representanter. 

AARF — 1 rep. — ingen møtte 

BPDF-2 rep. —A. Melheim, J. Dahl 

HRF — 2 rep. —O.H. Vågen, J. Undahl 

RFB- 1 rep. —J. Heldal 

NOR- 1 rep. — A.J. Soma 

SJRF - 3 rep. — L.E. Bentzen, O.K. Løvås, E. 

Friestad 

2 rep. — O.G Torp, B.C. Andersen 

DR — 1 rep. —J. Oksnes 

NRF - H.P. Nernes, G. Brandal, S.H. Vikse, N. 

Solbjørg 

Det var ønske fra to observatører om å 

overvære møtet, noe som ble godkjent. 

3. Godkjenning av sakslisten. 

Ingen kommentarer til sakslisten. Den ble 

således godkjent. 

4. Valg av dirigent, referent og 

representanter til å 

undertegne protokollen 

Hans Petter Nernes ble valgt som dirigent, 

Nina Solbjørg til referent og Lars Erik Bentzen 

samt Ole Kjell Løvås til å undertegne 

protokollen. 

5. Gjennomgang av årsrapporten 

av Nernes. 

NRFs årsberetning samt Dommerringens 

årsberetning ble gjennomgått av Hans Petter 

Nernes. Det ble påpekt at det var feil i 

oppgitte vinnerkombinasjoner (1,2 og 2,1 var 

byttet rundt) for NMoppdrettere fra 2019. 

Ellers ingen kommentarer til denne. 

Årsrapporten godkjent når undertegnet 

regnskap legges ved. 

6. Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer G. 

Brandal. Det ble stilt spørsmål om hvorfor det 

var forskjell på det som ble budsjettert for 2019 

og det som står oppført som resultat for 2019 

ang. medlemsbidraget fra lokalforeningene. 

Brandal informerte om at denne forskjellen 

kom av at foreningene Buskerud og VTR var lagt 

ned etter at budsjettet var satt opp, og dermed 

måtte justeres i resultatet. Brandal opplyste 

også om at revisor hadde godkjent og 

underskrevet budsjettet. 

Det var ingen kommentarer ellers til 

regnskapet, og dette ble således godkjent. 
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7. INNKOMNE FORSLAG OG 

SAKER 

 

7.1 Forslag fra NOR 
Det ble forespurt fra en av representantene fra 

NOR om forslagsstiller J. Ebeltoft på vegne av 

NOR kunne få mulighet til å komme inn og 

fremlegge forslaget muntlig, da det var blitt 

noe misforståelse ang. det skriftlige innkomne 

forslaget. Representantene var enstemmig 

enige i å åpne for dette, for å få en bedre 

forståelse for hva forslaget innebar. Kort 

oppsummert går forslaget ut på at 

dommerringen legges ned og at styret overtar 

alle dennes oppgaver, samt at den 

arrangerende foreningen skal ha større 

mulighet til å påvirke valg av dommer til 

utstillingene av økonomiske grunner. Etter at J. 

Ebeltoft hadde fremlagt forslaget muntlig ble 

det en diskusjon blant representantene om bl.a 

dommerringens oppgaver, kvalitetssikring av 

både nasjonale og utenlandske dommer, samt 

det økonomiske aspektet for arrangerende 

foreninger. Det kom frem at Dommerringen 

hadde hatt dette oppe på møtet sitt tidligere 

på dagen, hvor de var samstemte om ønsket 

om å opprettholde dommerringen som den er. 

Det ble deretter foretatt en avstemning, hvor 

forslaget fra NOR falt med 16 stemmer for å 

beholde dagens ordning, 0 stemmer mot. 

Det kom frem i diskusjonen at det ønskes en 

oppdatering og samkjøring av 

dommerveiledningen/instruks for 

dommerringen samt utstillingsreglementet. 

Dette vil behandles av styret, og deretter 

sendes ut på høring til foreningene. 

7.2 Forslag fra SJRF ang 

medlemskontingent og avvikling 

av HU 
7.2.1 Halv pris på medlemskontingent første 

år. 

Forslaget ble besvart ved at H.P. Nernes 

informerte om at det ikke blir beregnet 

medlemsbidrag for medlemmer som ikke står 

oppført pr 1.11. Det vil si at medlemmer kan 

meldes ut innen denne fristen om de ikke 

ønsker å være medlem lengre, og således 

være medlem gratis omtrent hele første år. 

7.2.2 Avvikling av HU og 

arrangere lokalutstillinger 

istedenfor 
Forslaget fra SJRF har oppstått da det virker å 
være lite tilslutning om påmeldinger til LU, og 
at HU muligens er årsaken til dette. I tillegg går 
medlemstallet i foreningen kraftig ned, og ved 
å avvikle HU vil man få en besparelse på 7000,- 
pr år. Dette er beløpet som blir gitt i støtte til 
arrangerende forening for å arrangere HU. 
Istedenfor ønskes det flere lokalutstillinger i 
foreningers regi. Styrets kommentar ang. 
lokalutstillinger er at dette ses på som et godt 
tillegg til HU og LU. 

Etter litt diskusjon fra representantene falt 

forslaget med 15 mot avvikling, 1 stemme for. 

7.3 Duevennen Årbok 
Forslaget fra styret går ut på å samle alt av 
nettartikler, referater fra styremøter, 
årsmøter, rapporter, utstilling, premiering osv i 
en årbok som kan printes ut av den enkelte 
medlem på tampen av året eller leses på nett, 
istedenfor at 4 blader utgitt på nett i året. 
Formatet vil være likt som i dag. 

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for 

årbok, 6 mot. 



8, Tildeling av HU og LU 
Det er så langt ingen av NRFs foreninger som har meldt sin interesse for å arrangere HU-20 og LU-21. 

Det oppfordres til medlemmer om å ta en diskusjon innad i foreningene og søke om arrangementene. 

Skal NRFs styre stå for arrangementene er de avhengige av hjelp fra de forskjellige foreningene til bl.a 

rigging og annet forefallende arbeid underveis. 

Når det gjelder HU bør en tilstrebe at det ikke arrangeres senere enn begynnelsen på november, evt. 

slutten av oktober, så de to utstillingene ikke kommer for tett på hverandre. En oppfordring fra 

Dommerringen er at den ikke planlegges for tidlig heller pga muting hos duene. 

9. Handlingsplan med budsjett 
Det har i året som har gått vært frafall på 17 seniorer og 6 juniorer, og to foreninger er lagt ned. Det ble 

diskutert litt rundt mulige inntektskilder for om mulig å senke kostnader for foreningene, og 

Grasrotandel ble nevnt. Det ble her kjent at flere av foreningene allerede har opprettet Grasrotandel, og 

har tjener flere tusen kroner i året på denne ordningen. Styret oppfordrer de av foreningene som ikke 

har gjort dette, til å ta kontakt med Norsk Tipping for videre fremgangsmåte, og registrere seg i 

Brønnøysundregistrene. Foreningene står dermed fritt til å bruke disse pengene som de ønsker selv. 

Denne ekstra inntektskilden kan fra foreningenes side evt være med på å gi den enkelte forening bedret 

økonomi, eller f.eks. brukes til å redusere medlemskontingenten til medlemmene. Styret i NRF ønsker 

ikke å gå inn å søke om Grasrotandel da de ikke ønsker å stille som konkurrent til de enkelte 

foreningenes mulighet for disse inntektene. 

Videre ble det diskutert muligheter for annonseinntekter. Det fremkom også et forslag fra SJRF om å 

gjenopplive Derby-ringen. Forslaget er på 300,- pr ring, og at medlemmer kan melde inn så mange nr 

som de selv ønsker. Det vil da ikke være en egen ring som brukes, men at medlemmer melder inn de 

aktuelle ringnr de ønsker å ha med i konkurransen i begynnelsen av avlsåret. Styret bifaller forslaget, og 

ønsker å ta dette inn til høring av utstillingsreglementet. 

Ved at det i representantskapsmøtet ble vedtatt en årbok som den enkelte medlem kan printet ut selv 

hvis ønskelig, vil det i foreslått budsjett for 2020 reduseres i utgifter til Duevennen med 25.000, - 

 Likeledes er foreslått kurs til 6000,- i regi av Dommerringen avlyst, slik at budsjettet for neste år 

reduseres fra totalt 72 750,- til 41 750,- 

Handlingsplan og budsjett revideres og sendes ut på nytt til foreningene. 

 

10. Valg 

På valg i NRF styre var kasserer Gunnar Brandal, styremedlem Svein Harald Vikse samt varamann Bjørn K. 

Gulbrandsen. Alle 3 stilte til gjenvalg, og ble valgt til 2022. 

Videre ønsket revisor Magne Sætersdal ikke gjenvalg, og Arne Melheim ble valgt som ny revisor til 2022. 

Valgkomiteen har i år bestått av Odd Helge Vågen og Johny Larsen. Ingen av disse ønsket i 

utgangspunktet gjenvalg, men etter litt diskusjon rundt bestemmelser ang komiteen, ble Odd Helge valgt 

for to nye år, Jarl Undahl for tre år og Lars Erik Bentzen for 1 år. Odd Helge Vågen blir ny leder i 

valgkomiteen. 
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NRF styre: 

Formann Hans Petter Nernes (2021) 

Kasserer Gunnar Brandal (2022) 

Styremedlem Svein Harald Vikse (2022) 

Styremedlem Nina Solbjørg (2021) 

Varamedlem Bjørn K. Gulbrandsen (2022) 

 

Revisor Arne Melheim (2022) 

Valgkomite 

Jarl Undahl (2023) 

Odd Helge Vågen (2022) 

Lars Erik Bentzen (2021)    

 

Nina Solbjørg Ref. 

 

   

 

  

Lars Erik Bentzen 



Handlingsplan  
 

Innledning 
Handlingsplanen skal omfatte de oppgavene som NRF skal jobbe med i handlingsåret. De enkelte 

oppgavene bygges opp rundt et budsjett hvorav summen av oppgavene angir sum budsjett. 

Handlingsplanen danner grunnlaget og strategien for NRF med hensyn på aktiviteter, økonomi og 

resultat og er førende for NRF styret og organisasjonen forøvrig. 

 

Norsk Rasedueforbund 

Foreninger 

 

Denne oversikten viser medlemsantallet for hver forening og samlet for det inneværende år pr 1.11.19 

og fjoråret. 

Dessverre ble det i løpet av året gitt informasjon om at VTR avsluttet foreningen og overførte sine 

penger til NRF. 

BRFF v/ Jan Erik Andersen informerte formannen pr. telefon om at det ikke var noen aktive medlemmer 

mere i foreningen.  

 2019   2018 

  SR JR   SR JR 

AARF 
6 0 6  

4 0 

BPDF 
17 0 17  

17 0 

BRFF 
0 0 0  

5 0 

HRF 
29 1 30  

32 3 

RFB 
10 0 10  

15 0 

NOR 
8 3 11  

9 5 

SJRF 
29 5 34  

29 7 

VTR 
0 0 0  

5 0 

ØRF 
16 0 16  

17 0 

  
116 9 124  133 15 

 

Nedgang med 17 seniorer og 6 juniorer 
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NRF Styre 

Styret velges av representantskapet og består av 4 personer. Disse velges for 2 år av gangen, og slik at 2 

er på valg hvert år.  2 varamenn velges til styret for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv, kun 

formannen velges direkte. ”Duevennen” redaktør utnevnes av styret.    

 

Formann: Hans Petter Nernes – Sekretær Svein Harald Vikse - Kasserer Gunnar Brandal – Styremedlem 

Nina Solbjørg 

 

På valg: Svein Harald Vikse og Gunnar Brandal 

  

Kommunikasjon 

«Duevennen» nettutgave utgjør en del av kommunikasjonen til medlemsmassen, samarbeidende 

foreninger og abonnenter. Videre blir web portalen raseduen.no og email brukt som 

kommunikasjonskanal. Informasjon som sendes til lokalforeningene blir sendt som email med eventuelle 

koblinger til dokumenter som lagres på websidene.  

 «Duevennen» 
 

Det vil i 2020 løpende bli distribuert artikler fra «Duevennen på nett». Alle artikler og informasjon vedr 

NRf samles i en Duevennen årbok. 

Utstillinger 
I utstillingssesongen ønskes det på vegne av NRF avholdt 2 landsomfattende utstillinger. 

Landsutstillingen i januar og Høstutstillingen i november prioriteres. 

 

Representantskapsmøtet avgjør hvem som skal stå som arrangør for utstillingene.  

 

NRF utfører jobben med påmelding og katalog for høst og landsutstillingene. 

 

Det legges budsjettmessig inn mulighet for å søke tilskudd til utstillingene og lokalforeningene 

oppfordres til å ta ansvar til at vi får gjennomført begge utstillingene. 

 

Landsutstillinger (LU) 

Arrangeres i 2020 av Flyve og Rasedueforeningen NOR og RFB i samarbeid.  LU skal gjennomføres 10.-12 

januar 2020 på Quality Airport hotel Sola. 

  

Høstutstillinger (HU) 

Ledig arrangement. 

Budsjett 
Budsjettet med tilhørende kommentarer følger under. 
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De enkelte budsjettlinjer med kommentar danner det økonomiske grunnlag for handlingsårets 

aktiviteter. 

Drift- utstillingsbudsjett 

 

  

 

  
 

      

  

NORSK RASEDUEFORBUND 

  

  

  

  

          

  GENERELLE INNTEKTER       

     3100 Medlemsbidrag lokalforeninger kr 40 750     

     3110 Ringsalg kr 21 000 Salg kr 5 pr ring    

     3190 Renteinntekter kr 350     

     SUM GENERELLE INNTEKTER kr 62 100     

          

  GENERELLE KOSTNADER       

     4110 Styremøter -1 500 2 møter ex.LU/HU   

     4301 Innkjøp ringer -9 000     

     4402 Kontorrekvisita -1 000     

     4510 Data/internett/web -1 000 Webhotel   

     4520 Økonomi/matrix -2 000 
Supportavtale/vedlikehold 
av regnskapssystem.   

     4610 Kontigent Europaforeningen -1 100     

     4720 Dommerringen / kurs 0 Avlyst   

     4999 Bankgebyr -500     

     SUM GENERELLE KOSTNADER -kr 16 100     

          

  DUEVENNEN       

     5110 Redigering og oppsett av Duevennen Årbok 2020 -kr 3 000     

     5120 Trykking Duevennen Årbok 2020 kr 0 50400   

     SUM DUEVENNEN -kr 3 000     

          

  HØSTUTSTILLING       

     6301 Tilskudd høstutstilling -kr 7 000     

     6321 Katalog/championat-produksjon høst -kr 2 000 

HU - Reise og overnatting, 
utgiftert til fargepatroner,  
sertifikatkort, 
champinater, m.m.   

      6431 Reise/kost/losji styre -kr 4 000     

     SUM HØSTUTSTILLING -kr 13 000     

          

  LANDSUTSTILLING       
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     7001 Bur-inntekter kr 0 
LU2020 arrangeres av 
NOR / RFB   

     7101 Tilskudd landsutstilling -kr 10 000     

     7101 Styremøter/ forberedelse kr 0     

     7203 Dommerutgifter(Reise/kost/losji/festmiddag) kr 0     

     7204 Papir/kartong til bur kr 0     

     7405 Duefor kr 0     

     7506 Burleie kr 0     

     7607 Katalog/championat-produksjon -kr 3 000     

     7711 Transport av bur/utstillingsmateriell kr 0     

     7809 Rengjøring hall kr 0     

     7821 Premiekjøp LU -kr 5 000 
Bannere, sløyfer, premier 
- innkjøp flere år   

     7850 Reise/kost/losji styre/medhjelpere -kr 12 000     

     SUM LANDSUTSTILLING -kr 30 000     

          

  RESULTAT (Overskudd) kr 0     

          

 

 
 

Medlemsbidraget som den enkelte forening skal betale i 2020 vises i tabellen ovenfor. Medlemstallet 

som bidraget beregnes ut fra er i henhold til den oppgitte medlemsoversikten fra hver forening pr. 

01.11.19. 

  

Bidraget skal uoppfordret innbetales til konto: DNB 1503.02.30407 i løpet av april 2020. 
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Landsutstillingen 
 

Sola – Quality airport hotel 16-19 januar 2021 

 

Norgesmester oppdrett 

1. Gull 

Svein Harald Vikse - Norsk Tomler  

2. Sølv  

Ole Gunnar Torp - Norsk Petent Mefikk 

3. Bronse 

Ronald Drotningsvik -Tysk Modeneser 

 

Norgesmester – Svein Harald Vikse 

  



Duevennen Årbok 2020 – Norsk Rasedueforbund – side 13 
 

 

Beste junior  

1. Gull 

Jonathan Stangeland Eriksen - Gl Dansk Tomler 

2. Sølv 

Maryon Stangeland Eriksen - Svensk Tomler 

EE plaketten – Europaforeningen  

Utenlandsk Tomler – Dansk Tomler Gul kroet - Jan Helge Havsø 

 

 

Best In Show 

 
 

Tysk Skjoldmefikk – sort ung hann 

Svein H Vikse 
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Noen inntrykk fra premieutdelingen. 
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DOMMERRAPPORTER 

Av Bjørn Carlo Andersen 
 

Mine inntrykk fra LU 2020 på Sola. 

Først og fremst var det nok en gang det å være 

dommer på Sola en stor ære i det som etter all 

sannsynlighet var min siste utstilling som 

dommer. Alder og helse begynner å merkes, 

selv om lysten er tilstede i rikelig monn. Og bare 

det å få treffe gamle og nye venner, gleder hver 

eneste gang, og da spesielt i disse flotte 

omgivelsene på alle måter. 

Så til min oppgave denne gang som begynte 

med min gamle yndlingsrase Sortvinget 

Kobbergimpel. En meget god ungdue fra Harry 

W. Nielsen med den rette kobberglansen over 

det hele, og en herlig grønnglans i det sorte. Kun 

noe lysere farge på nebbet forhindret 97, og 

dermed 96 poeng på denne. En annen hadde alt 

for mye rust på rygg, og mankerte også den 

rette kobberfargen i front og hode, mens den 

samtidig hadde overraskende lyst godt nebb 

som har lett for å være mangelvare. 

Så en herlig samling Nurnberg Svaler av meget 

høy kvalitet, ja det er bare i Tyskland vi ser den 

bedre. Konkurransen var hard, men jeg landet 

på en fantastisk sort på 97 poeng fra Terje 

Eljervik som hadde det meste, men også en 

fantastisk rød, og ditto blå uten bånd fra Ole 

Gunnar Torp var fremragende duer på de fleste 

punkter, ja fargen på den røde har vi knapt sett 

bedre noen gang. På den store samling sorte, 

må det sees opp for antydning til lyst overnebb 

og hvite fjær bak kappen, noe som er meget 

arvelig.  

 

De utstilte og fremmøtte Sachsiske Isduer er på 

retur i kvalitet. Her må figurene være kraftigere, 

og sokkene fyldigere, samt at skjelltegningen nå 

begynner å bli vel lys og utvasket. 

Blant de Gammel Tysk Mefkkker var ikke 

kvaliteten like høy som tidligere, men en ung 

sort hu fra William Midteide og en ung rød han 

fikk begge 94 poeng. Feilen som gikk igjen var 

for oppreist stilling minnende om vår Petent, 

samt at for lite fjær i kappen eller at den lå for 

tett på bakhodet hvor den også minnet om vår 

Petent. Også fargene både på de sorte og røde 

kunne gjerne hatt mer glans. 

Italiensk Mefikk var en herlig samling med flere 

meget gode dyr. De fleste var gode i type med 

den rette holdning, og den rette Isfargen over 

det hele var til stede. Men noen dessverre 

hadde litt for mørk Isfarge på hals og hodet. 

Enkelte hadde også for mye blått i det innerste 

på halen, noe som det bør holdes øye med, da 

det er en arvelig faktor. Hodeformen var stort 

sett meget god på de fleste. 2 megetb gode 

duer fra Kjell Bognøy oppnådde således 96 

poeng. 
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rødbåndet Svensk Kråsdue kunne spesielt hatt 

noe bedre kraft i bryst og noe bedre kappe og 

selvsagt mer fyll i forhodet. Den jeg likte best 

fikk således kun 93 poeng. 

Afrikanerne har vi jo vært bortskjemt med i flere 

år, men her kvaliteten i toppen gått noe tilbake 

etter at de beste hvite forsvant. Men Arvid 

Bentsen hadde en sot broket som fortjente 96 

poeng, litt mer bredde i hodeformen, så er den 

helt i topp. Feilen som gikk igjen var noe bedre 

pussing av nebb og litt bedre nebbform, og 

selvsagt et en noe bedre og rundere hodeform. 

Figurene var for øvrig god på de fleste. 

De Polske Langnebbede Tomlere fra Marek 

Galicki holdt en høy kvalitet, med en Isfarget 

m/bånd som best på 96 poeng. En herlig type 

som stod godt oppreist og hadde den rette 

båndfargen på halen. Feil som gikk igjen var noe 

brede haler, noe som er meget viktig er smal og 

fin. Figurene på de var også meget god med den 

rette strekken i ben og hals, og selvsagt ønskelig 

med noe bedre burtrening. 

Jeg avsluttet så med en forholdsvis ny rase hos 

oss, nemlig 2 Reinslige Ringslager som kunne 

hatt noe mer fylde i bryst og figur forøvrig, og 

gjerne noe jevnere farget i den skimlede 

varianten. Den beste fikk 94 poeng. Men lykke 

til William Midteide med denne rasen. 

Da er det bare å takke alle duevenner for en 

hyggelig helg nok en gang. 

Bjørn Carlo Andersen.  

 

Av Jan Oksnes 

Engelsk Modena. Først en ung hvit hunn fra 

Bjørn Olsen med god balanse og god fjørdrakt. 

Fortjent 96 poeng. 5 røde med ønsker til 

dypere, rundere figur/bryst og renere 

nebbfarge, halefarge. Best Jan Heldal med en 

ung hann på 95p. 7 sorte med tre ganger 96 p 

på to unge hanner og en ung hunn fra Bjørn 

Olsen. Små ønsker i vingeføring, strammere bak. 

En liten bolle i bronce spangled black fra Terje 

Eljervik med 94p kunne trengt litt mer 

burtrening og bedre vingeføring.  

 

 
 

8 bronce som knapt kan kalles bronce, men 

beklageligvis, de med best farge var ikke best i 

typen. En ung hann fra Jan Heldal var den som 

suverent ville vise seg best for meg og dermed 

97p. Velfortjent typemessig. Tilslutt to gode 

Gazzi fra Jan Heldal med 95 og 96p, Små ønsker 

i vingeføring og stramhet bak.  

Tilslutt en liten advarsel. Jeg trakk en due for 

hengeøye, flere er på kanten og vil få det når de 

blir eldre!  
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Tysk Modeneser. Startet med to svarte fra Odd 

Helge Vågen. Fortjent 97 p og nest beste tysker 

til den unge hannen. To blå uten bånd på 94p og 

en blå med bånd på 95p fra Trond Børset på det 

jevne. Blå ternet, 97 og  96p. på to unge hanner. 

Korte fine duer med god kropp, bra tegning og 

meget stram fjærdrakt i hals. Beste unge hunn 

med fantastisk fjærdrakt i hals hadde blitt for lys 

i skjold.(for mye blått) Ønsker var bedre 

vinge/haleføring, rundere i bryst. To mørk 

ternet blir bedre i tegning til neste år.  

 
 

Rødfahl(rødbåndet)  Best Ronald Drotningsvik 

med en ung hunn foran Johny Larsen med en 

ung hann. Begge 96p Gode duer! Ønsker var 

bedre hale/vingeføring, renere skjold på 

hanner(3 bånd) Strammere fjær, litt mer panne. 

Rødfahl ternet (rødternet) Best en ung hunn fra 

Ronald Drotningsvik med 97 p og beste Tysker. 

En flott due som stod med perfekt vingeføring 

hele tiden. Samme ønsker her som hos de 

båndede, men noen hadde litt vel svak farge. 

Rødskimlet. Best en ung hann foran to eldre 

hunner. Alle med 96p og fra Johny Larsen. Den 

unge hannen stod til 97p helt til jeg skulle skrive 

kortet. Da krysset han vingene litt for mye!! 7 

sorte Gazzi fra Odd Helge Vågen hadde ikke helt 

dagsformen inne da jeg dømte dem. Dårlig 

vingeføring/haleføring og holdning gikk igjen. 

96p til en ung hann som hadde det meste. 

Duene kunne ikke skjule at de hadde flotte 

svarte øyenringer og god farge og tegning. 

 

 

 
 

Jan Oksnes 
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Av Dorte Storm Pedersen 

Jeg takker for invitationen til at dømme på jeres 

Nationaludstilling. 

Jeg dømte 74 Danske Tumlinger, inklusiv 7 

Gammel Danske Tumlinger. 

 5 Hvide. 

Her skal farven være hvidsilkeagtig glans, det 

syntes jeg var i orden, de fleste manglede noget 

i paradestillingen, de stod lidt for vandret, 

benlængden skal være længere samt med mere 

stræk, mere elegant og slank hals. Den bedste 

var en ældre hun på 94 point. 

 

 

 

 

21 Sorte.  

God farve med smuk glans. Figur og holdning 

nogenlunde i orden, generelt kunne duerne 

have mere fylde i forhoved. Også her manglede 

benlængde, enkelte stod med åbent næb, 96 

point til den bedste han. 

 

4 Røde. 

Alle med god farve på bryst. Form og figur 

kunne også være mere markant og med mere 

fylde i forhoved. En hun på 94 point, de øvrige 3 

havde problemer med halefarven. 

11 Gule. 

Ret fin farve hvor de fleste havde den rigtige 

glans. Her var der lidt større problemer med 

hovedformen, nogle stod med alt for spidst og 

stift hoved. Her manglede også noget længere 

ben med godt stræk. Form og figur ganske god, 

holdning kunne være bedre, generelt for 

vandret, 2 på 95 point. 

5 Gulkroede. 

Alle med meget fine bånd, Farven var også rigtig 

fin. Figur, holdning og stand var rigtig god. 

Øjenrandene manglede en del glød og iris skal 

være renere. Den bedste en hun på 96 point. 

13 Røde Skader 

Her kunne figur, holdning og stand være en del 

bedre. Farven var rigtig god. Hjertetegningen 

var OK på de fleste, brysttegningen kunne på 

flere være noget kortere og bedre pyntet., Flere 

stod med åbent næb, dette kunne være af 

hjulpet ved at klippe og file over og undernæb. 

Her  manglede også længere ben. 2 på 94 point. 

 

7 Gule  Skader. 

Figur, stand, holdning  nogenlunde i orden. 

Farven var i orden Hjertetegning og 

brysttegning manglede også en hel del. Benene 

skal være længere. 4 på 94 point. 
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7 Gamle Danske Tumlinger. 

6 sorte Skader. 

En samling på det jævne, med ønsker til tegning 

på de fleste, fine runde hoveder på alle, den 

bedste fik 95 point. 

1 rød skade 

God farve og tegning ønsker til figur og hoved, 

95 point. 

Til slut vil jeg sige der kan hentes en del point på 

flere duer hvis der var en bedre klargøring til 

udstilling, det vil sige burtræning, bedre 

fjerkvalitet, vask af haler, pyntning af næb. 

Tak for en god oplevelse, det var en hyggelig 

weekend. 

Dorde Storm Pedersen. 

 

Av IB Nielsen 

Startede med 5 Lahore. 

En meget fin typisk sort, som kunne pyntes 

bedre. 96 point, dernæst en fin blå med bånd på 

95 point, en blå på det jævne og to som skulle 

være blevet hjemme stod med åben frakke 

tegning – nakke tegning. 

Franske Sottobanca 11 stk 

Skal være meget kraftigere og med mere fyldigt 

bryst og dybt bryst, med vandret holdning. 1 på 

95 point, mange på 92 point. Her trænges til 

fornyelse. 

Franske kropperter 5 stk. 

Manglede det hele hvad en fransk Kroppert 

angår, de 3 buelinier manglede, som er 

kendetegnet på en fransk kroppert. Vi ankom 

sent torsdag aften gik en runde i salen, så på de 

såkaldte Franske kropperter de lignede mest af 

alt krydsninger mellem Franske kropperter og 

Norwich.  Det viste sig så senere det var det, så 

94 det er mere end rigeligt, meget. 

Brünnere  8 stk.    

 

 

De kan kort beskrives som 4 gode og 4 dårlige, 1 

hvid med 97 point, en blå og en rød med 96 

point, som viste hvordan en fremragende 

Brünner skal se ud, fin slank krop, med 

kuglerundt pust med fin snøring, prima, de 

sidste 4 kan alle vist se sig ud af de manglede en 

hel del. 

Amsterdammer. 

25 stk. i hvidt, blå m. bånd, blå ternet, silver 

med bånd. 

En meget fin samling med mange topduer, de 

findes ikke bedre. Fine runde kroppe, med fint 

dybt bryst, som rigtig kunne danse rundt i buret 

og præsentere sig. 
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14 hvide, 1 på 97 point,1 på 96 point, 4 på 95 

point, en meget fin samling. Blå ternet med 97 

point og 95 point, Blå med bånd  1 på 95 point, 

Silver med bånd 1 på 96 og 1 på 94 point. 

De med 92 point manglede en del i fremtræden 

og manglende bryst dybde, humør, til sidst var 

der nogle som fik 90 point de manglede 

racepræg, pust alt. Men alt i alt en meget fin 

samling, tillykke. 

Tak fordi i ville se mig, det er altid en fornøjelse 

at være i Norge. 

Ib Nielsen. 

 

 

 

Av Jan Heldal 
Bildene i artikkelen er av Jan Heldal 

 
Kommentarer og bilder til sammenligning i 

forbindelse med bedømmelsen på 

Landsutstillingen 2020. 

Med de utstillerne som var interessert og til 

stede ble det en gjennomgang av duene på 

utstillingen. 

 

 

Engelsk Carrier (brevbærer) er en av de 

klassiske, gamle rasene fra Brexit-øyen. I 

Tyskland er rasen blitt “deformert og fratatt” 

det helt avgjørende kjennetegnet, den 

hvalnøttformete nebbvorten og for en stor del 

korrekt nebbinnbygning. Dette er gjort for å 

tekkes 

“de grønne” som en var redd skulle aksjonere 

mot rasen. Et annet resultat er at det i Tyskland 

nesten utelukkende stilles ut ungduer.  

 

Europautstillingen 2012, 97 p og 

Europachampion. Utstiller Jarzembek, DE (fin 

nebbstilling, men down faced). 

 

LU 2020, blå, eldre hann, 97 p. R. Helgesen.  

 



Duevennen Årbok 2020 – Norsk Rasedueforbund – side 23 
 

 

 
DK Nationalen: rødbroget, 97 p. Simon 

Christensen. Foto Helweg.  

 

 

 

 

De to malte bildene er gamle illustrasjoner som 

viser tidens nebbvorte-ideal, ønsket holdning og 

nebbstilling.  

 

Sist fra Fultons bok 1876. 
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Tysk nonne.  

 

Nürnberg 2012: Sølvfarget, ung 0.1, 96 p. utstill: 

Sperling. 

 

LU 2020: Blå, ung 0.1, 95p, Utstill: Leiv 

Meisland.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leipzig 2018: Unge 0.1, 97 p til begge. Utstiller 

Reinhard Sperling, dommer: M. Eberhard.  
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Bergens Tomler: 

 LU 2020: Eldre 0.1, 97, utstiller Team West.   

 

 

LU 2019: Eldre 1.0, 96. utstiller. Sætersdal.  

 

 

Hvit og sort fra 2004. De viktigste punktene i 

rasen en etter mitt syn må passe på er den lave 

benstillingen og den vannrette holdningen. 

Disse to kjennetegnene er spesielle for rasen 

mens andre ønskede egenskaper finnes i flere 

raser.  

 

 

 

 

Svensk Tomler:  

Europautst. 2018: ung 0.1, 96, utst. K. Olsson. 
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LU 2020: eldre 0.1,96, M.E.S. Eriksen.   

 

Leipzig 2018: Ung 0.1 95, utstiller E. Fleischer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europautst. 2018: Eldre 0.1, 95. Utstiller: 

K.Olsson 
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Märkiske skader:  

 

LU 2020, eldre 0.1, 95 p. utstiller LE Bentzen. 

 
 

Leipzig 2013: Ung 0.1, 95, dommer Oldak.  

 

 

 

 

Høstutst. 2018, eldre 0.1, 95 p. utstill: LE 

Bentzen. 

 

 

Leipzig 2018: Ung 0.1, 97. Utstiller: A. Steinberg 

(til salgs 50 Euro). 

 

 

Legg merke til figur, holdning og sokker hos de 

to duene fra Leipzig. 

JanH  
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Av Ole Kjell Løvås 
 

Dommer komentarer Norsk Petent på LU på 

Sola 2020. Av Ole Kjell Løvås. 

Det var godt å se at den gode kvaliteten på 

Petentene er fortsatt på rett vei. Dette vises ved 

at hun-duene  har kommet opp i ypperste 

kvalitet. 

Jeg begynte med 5 hvite her var det oppstående 

kroner som var problemet. Bur nr. 99 hadde en 

fin krone. Den hadde også meget fin figur og 

stilling. Ønsker var kun bedre utviklet kryss. 96 p 

og 2. vinnr til denne, som er oppderttet av  

Sturle Assersen. 

Så gikk turen til de røde. Dette var, som vanlig, 

den største gruppen med 17 stk. Gjevnt over 

gode duer. Med beste Petent i bur nr. 111. 

Dette var en hun som var fremragende på alle 

vesentlige punkt. 97 p og vinner i Norsk Petent. 

Oppdretteren var Ole Gunnar Torp. Gratulerer. 

Ellers var de vanligste ønskene: Oppreist stolt 

stilling, nebbvinkel og kortere figur. Bur 116 var 

litt spesiell det var en hun, som det var mye 

godt i, bortsett fra nebb-stillingen. Den var for 

mye nedadrettet. Den hadde godt hode og 

panne, men manglet nebb-vinkel p.g.a. 

nebbstillingen. 

Så over til 2 gule den ene hadde bra type, og 

den andre var best på fargen. Det enkleste her 

er å bedre kvaliteten ved å bruke gode røde. 

En enkelt blå hun, som kunne fremstått litt 

stoltere, mer oppreist. Bra avlsdue.  

Det var også 2 gullaserte, med brukbar type, 

men ønsker i tegning og kontrast. Det er Sturle 

som driver med denne vanskelige varianten. 

Lykke til Sturle. 

Til slutt sto det 3 perleblå. Tilhørende Ole 

Gunnar. En ung han som kunne hatt mer kraft i 

figuren. En eldre han hadde rust i bond, og 

ønske om kraftigere figur. Til slutt en eldre hun 

som var best av de perleblå. En meget god due 

som fikk 96p. 

Ellers var det en del gode duer som mistet 

poeng p.g.a. dårlig fjærkvalitet. Dette går det an 

å gjøre noe med. Obs: Hårfjær er arvelig. 

Dette var mitt syn på en fin samling duer, og  

oppdrettere av fin type. Gleder meg til å se dere 

igjen. 

Ole Kjell Løvås. 

 

Av Rainer Dammers 
I januar fikk jeg for tredje gang dømme Norske 

Tomlere på LU på Sola/Stavanger. Jeg takker for 

æren og for de flotte dagene, som jeg også fikk 

som gjest. 

Jeg begynte med 27 hvite NT. Kvaliteten på 

denne fargen er svært høy. Den første unge 

hannen var litt for smal i bryst og front. Etter to 

tomme bur kom tre veldig pene unge hanner fra 

Svein Harald Vikse (2X96p). Alle viste en flott 

oppreist kroppsholdning med sterke punkter i 

hodet med god masse i panne og kraftig lett 

nedad rettet nebb med en tydelig nebb-panne 

vinkel. Jeg finner nebb plasseringen på det tyske 

standard bilde uharmonisk, for vannrett. Vi sier 

på tysk «påsatt». Den første fra Svein Harald 

kunne vært litt kortere i Haleparti. Bur nr 5 

hadde litt grove vorter. Alle tre hadde ikke 

optimale vorter. Så kom en som dessverre 

hadde farget fjær i hodet dermed 92 p. Det er 

sikkert en god avls due, men ikke for utstilling! 

Videre en på 94 p som manglet substans. Den 

siste ung hannen hadde et flott bredt bryst og 

prima volum i hodet. Kappen kunne vært ansatt 

litt høyere.   

Alle fire eldre hannene fikk høye poeng. 3x96p 

og 1x95p. To kom fra toppslaget til Svein Harald 

og to kom fra toppslaget til Jan Heldal. De var 

alle flotte Norske med minimale ønsker. 
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10 unge hunner var blanda kvalitet med to 

høydepunkter. De lave poengene fikk de fordi 

det var for få halefjær, for spisse og for lite 

substans i nebb. For lite panne eller for små 

sokker. Dårlig pyntet for utstilling. Og urein iris. 

Det første høydepunktet var en veldig 

harmonisk ung hunn fra Svein Harald som jeg 

kalte «Dansedronningen». Hun presenterte seg 

hele tiden. Videre viste Odd Helge Vågen en 

veldig flott ung hunn. Det gledet meg veldig at 

det var en ny oppdretter. Hun hadde en 

fantastisk kroppsholdning og en flott nakke. Det 

positive bilde ble avrundet med en meget god 

lukket rygg. Begge hunnene fikk 97p. Blant de 

tre eldre hunnene tilhørte den absolutt beste 

Jan Heldal. Kun et lite ønske om bedre rygg 

lukking gjorde at hun ikke fikk 97p. 

Jeg synes også den (enslige) unge svarte hunnen 

var pen. Men den trenger mer volum i hodet. 

Hvor var de andre svarte NT?? 

Hos de fleste røde ønsket jeg en mer oppreist 

holdning og strammere/bedre vingeføring. 

Ødela gjorde også håret fjærstruktur i bånd 

partiet. For meg er det klart at med stadig 

bedre/kraftigere lakkfarge hos de røde og gule 

NT blir problemene med håret fjær stadig 

større. Blant de fem unge hanner fant jeg ingen 

som var virkelig super. Men jeg må erkjenne at 

ved begge disse farger er det gjort et flott 

avlsarbeid de siste ti år! Den siste fra Jan Heldal 

(96p) (gammel??) var kort i kroppen og hadde et 

flott hode. Rygglukkingen kunne vært bedre, og 

slagfjærfargen kanskje litt bedre? (mer intensiv). 

Den eneste gamle hannen hadde et supert 

hode, var også kort i kroppen, men i 

rygglukkingen manglet den mye. 

 

 

Hos de røde unge hunner var det flere 

fremragende. Den beste, som var veldig kort fra 

Gunnar Brandal (96p) hadde god 

kroppsholdning, et flott hode og perfekt 

rygglukking. Hun kunne vært litt kraftigere, vist 

et litt bredere rundere bryst. Diverse små 

ønsker var det hos resten av hunnene. Litt mer 

panne, kraftigere nebb, mer intensiv farge og 

bedre rygglukking. I bur 39 stod en god gul hunn 

med god type som skulle hatt mer masse i 

forhodet. Fjærene ønsket jeg også glattere 

(strammere). Jan Heldal hadde en veldig god 

eldre hunn (96P) med et lite ønske i 

rygglukkingen. Den neste kunne stått mer 

oppreist og hatt mer intensiv farge. Kun 10 gule 

var ikke mange! Begge de to unge hanner var på 

det jevne. Den første hadde små sokker. Den 

andre hadde problemer med krona. Begge 

kunne lukket bedre i rygglukkingen. Derfor 

gledet begge de eldre hanner (begge fra Jan 

Heldal) med prima hoder. Den første kunne 

vært mer intensiv i fargen og hatt mer 

nebbvinkel. Den andre var bedre. Hode, nebb og 

farge var flott. Og av alle ting hadde den en god 

fjærstruktur og perfekt rygglukking. Den fikk 

97p av meg og ble beste NT. Små ønsker i krona 

ødela ikke det flotte helhetsinntrykket for meg! 

De unge hunnene var mer på det jevne. Den 
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beste fant jeg i bur nr 47. En flott type og hode 

fra Gunnar, men dessverre problemer med 

nebbet. To eldre hunner fra Jan Heldal 

overbeviste med gode hoder. Den første hadde 

en meget god panne, prima iris, kraftig nebb og 

en flott krone!! Dessverre hadde den veldig 

dårlig vingeføring. Den andre kunne vist seg 

bedre. 

Jeg var veldig spent på de med bånd i blått, 

perleblå, gul og rødt.  Dessverre var det kun 

utstilt 9 stk i denne gruppen. Blant disse kun to 

ungduer. Et bur var tomt. Seinere fant jeg ut at 

den ene oppdretteren hadde slitt med store 

problemer under avls sesongen. Andre, som for 

øyeblikket har veldig gode duer, men av en eller 

annen grunn ikke stilte ikke ut…… 

De fire blå med svarte bånd likte jeg holdningen 

til. Også her var det tydelig å se at rygglukkingen 

ikke var perfekt. En veldig god kroppsholdning 

og panne viste den gamle hunnen til Ole Kjell 

Løvås (96p). Hun hadde, for denne fargen,  

ganske gode øyne. Store problemer fantes hos 

de med bånd, slik som brede haler, krone,  

panne og øyefarge. Den enslige perleblå hadde 

en pen type, men manglet kraft/masse i 

pannen. Blant de røde med bånd manglet 

ungduen. Den beste var en eldre hunn med et 

veldig pent hode og en pen krone og god 

holdning. Kortere bakparti og bedre rygglukking 

var ønskene. De gule med bånd var rikelig store 

nok. Strammere fjærdrakt og bedre rygglukking 

var ønskelig. Så fulgte 4 unge svart tigret. Her 

må dere først bestemme hvordan tegningen 

skal være! Ønsker dere tigret, må halefjær og 

slagfjær være farget! Alle hadde problem med 

rygglukking. De manglet alle også litt av den 

typiske pannen og krona. Den unge hunnen med 

90p hadde for øyeblikket, kun 10 halefjær. 

Rainer Dammers 

Oversatt av Jan O 

  

 

 

På besøk hos Claus Hirsch 

Jensen 

 

Av Terje Ree 

I forbindelse med en førjulstur jeg og min 

kone hadde til Ålborg i slutten av november, 

benyttet vi anledningen til å besøke Claus og 

Gitte.  

 

De bor ved Bækmarksbro, litt vest for 

Holstebro, i et nyrestaurert murhus som er 

av den lave gamle løsningen bygget i vinkel 

sammen med et lite fjøs.  

 

 
 

Fjøset brukes stort sett nå som lager og loftet 

over er innredet med mange smårom.  

Her holdes brevduer frittflyvende og unger 

etter raseduene. Senere flytter noen av 

utstillingsduene inn her.  

 

Ute i hagen har Claus bygget ett dueslag 

med 6 avdelinger etter den Amerikanske 

løsningen.  
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Det vil si halvåpent i front med en liten 

voliere ca 75cm opp fra bakken og 1m ut fra 

veggen.  

 

 

 

I bakkant er der romslige redekasser ideelt 

for Bokharere. Dessuten er der en garasje 

med tilbygg hvor overskuddsduene holdes.  

 

Her går også av og til en hel flokk (stamme) 

som han hjelper andre med å få solgt via 

Facebook. 

 

 
 

Ofte havner disse duene i øst-Europa aller 

Arabiske land. Claus har i år avlet på 17 par 

Bokharere som har resultert i rundt 100 

unger.  

 

Veldig bra for denne rasen, selv om ammer 

har blitt brukt. Det blir stort sett ikke tatt 

hensyn til farge under parsammensetting da 

fargen er av underordnet betydning i  

forbindelse med utstilling og bedømmelse. 

Det går mer på rosett (rund), kappe (wrap), 

sokker, figur og fjærkvalitet. 

 

I desember ble 20 stk lagt ut for salg på 

auksjon på «Fancy pigeon online auctions». 

Høyeste bud ble på en black splash og en blå 

tavlet som hver oppnådde en pris på 

700Euro.  
 

Internasjonalt er Claus viden kjent og blir 

ofte brukt som dommer i øst-Europa, 

Arabiske land, USA, Canada og i Norge blir 

det andre gang nå i januar på Sola.  

 

I de fleste land brukes IBTC standarden. 

Denne standarden ble utarbeid på slutten av 

90 årene av «International Bokhara 

Trumpeter Club».  

Denne standarden er forskjellig på flere 

områder fra EE standarden som i realiteten 

må kunne sies er en Tysk standard.  

 

Derfor stiller seriøse oppdrettere i Europa ut 

sine Bokharere kun på spesialskuer hvor 

IBTC standarden blir brukt.  

 

14 dager før vår landsutstilling foregår 

denne utstillingen i Dortmund. Der regner 

Claus med å stille 15 – 20 stk. 
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I dag er IBTC som tradisjonell klubb gått i 

dvale. Det meste av kommunikasjon og 

informasjon foregår på Facebook mellom 

oppdrettere. Her er Claus meget aktiv som 

flere her til lands kjenner til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens Bokharer er hovedrasen til Claus, har 

han i tillegg gode Parykker i rødt og tigret. 

 

 

 

Gammelhollandsk tomler hvitvinget i rødt 

og gult, Engelsk trommer sort og tigret og 

Craiova tomler kastanjebrun.  

 

  
 

Og til sist som jeg nevnte tidligere brevduer, 

der han deltar i slipp i inn- og utland.  

 

Hans yrke er lærer og han behersker både 

Engelsk og Tysk meget godt noe som er til 

stor nytte i kommunikasjon med duefolk 

over det meste av verden. 
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Nasjonalen Fredericia 2020 

Av Lars Erik Bentzen 

 

Den 10-12 januar reiste Lars Erik, Veronika, Aria 

Linnea, Jan O, William, Rolf T og Kenneth ned til 

Danmark for å besøke National-utstillingen.  

 

Ingen av oss stilte selv, men var fremdeles 

masse fint og se på. 

 

Det var utstilt over 2000 Duer, og en merker det 

er nedgang i antall utstillte duer for hvert år i 

Danmark også. 

 

Vi hadde en hyggelig tur med Color Line både 

ned og hjem, heldigvis reiste vi midt mellom 

stormene, så turen gikk greit med bare litt sjø. 

Heldig med den!  

 

 
 

En fin blåbåndet Lahore ble best in show! 

I alt en fin tur. 
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BPDF – våren 2020 
Av Arne Melheim 

Corona virusutbruddet som herjer hele 

verden har gitt oss alle en stor utfordring, 

spesielt i det å møtes «live»  

 

Det anbefales fra folkehelseinstituttet, 

avstand personer imellom og de fleste har 

latt duemøtene på vent.  

 

Formannen i Bergens Praktdueforening 

sendte dette bildet, som viser noen av 

foreningens medlemmer ha duemøtet over 

video.  

 

 

 

Tysk dobbelkappet 

trommedue 
Av Terje Ree 

Historie, avl og utstilling. 
 

Ifølge gamle skrifter skal det for flere tusen 

år siden levd noen klippeduer i fjellene ved 

Rødehavet i Sinai og Syria. Disse 

klippeduene hadde den spesielle egenskapen 

at de lagde lange vedvarende 

gurglende/mumlende form for sang. De var 

rolige og tamme av natur, rustbrune, 

glatthodet og glattbent. Jøder i det vi i dag 

kjenner som Israel brakte disse duene til sine 

kloster for rundt 3000 år siden da de trodde 

duenes mumling var en bønn til Gud.  

 

Dette var forfedrene til det som gjennom 

årtusener ble til den Bokhariske trommedue. 

Parallelt skal også islamske land ha ansett 

disse klippeduene som sendt fra Allah og av 

den grunn som hellige. Også her ble duenes 

mumling ansett som bønn. Dette var 

forfedrene til det som i dag heter Arabisk 

trommedue og som kom til Europa midt på 

1700 tallet. 

Så opphavet til alle trommeduene vi kjenner 

i dag stammer fra kulturer i sørvest  Asia opp 

mot Middelhavet. 

 

Ca år 70 e.Kr. ble Jøder fordrevet fra Israel 

av Romerne. Noen av disse Jødene skal etter 

sigende ha dratt den lange veien helt opp til 

Usbekistan til området rundt Bokhara. Med 

seg hadde de blant annet duer. Hvordan disse 

duene så ut den ganger ukjent, men de ble 

avlet videre på og da særlig duer med 

spesielle særtrekk som fotbefjæring, kappe, 

nebbrosett og ikke minst trommingen. 

Etter hvert spredte  disse duene seg og i 

løpet av det 15. århundre er det kjent at 

"Russiske trommere" som de da ble kalt 

ankom Tyskland.  

 

 

 
 

(NB. Bokhariske trommeduer ble 

videreforedlet i Usbekistan og ankom vest 

Europa først ca år 1860).  

 

Russiske handelsmenn brakte med seg bl.a. 

pels- og tobakksvarer. Men også duer, 

spesielt til områdene rundt Lausitz og 
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nordlige Sachsen. Gjennom det 18. århundre 

ble den "Russiske trommedue" krysset med 

forskjellige fargeduer i Sachsen og 

Thuringen og smått om sen fremsto nye 

trommedueraser.  

 

Samtidig ble den "Russiske trommedue" 

foredlet videre til etterhvert å bli anerkjent i 

ny drakt som Tysk dobbelkappet trommedue. 

Likeledes ble flere av disse krysninger brukt 

videre for å fremstille fargeduer med kappe 

og nebbrosett.  

 

 
Et eksempel er Sachsisk skjolddue  som 

finnes i både glatthodet, kappet og 

dobbelkappet.  

 

Lenge rådet det forvirring omkring 

raseinndeling og navn på grunn av mange 

forskjellige kryssningsprodukter. Ikke før i 

begynnelsen av 19hundre tallet ble det i 

Tyskland mer systematisk inndeling og navn 

på rasene innenfor trommeduene. 

 

Etter at ekte Bokharere hadde gjort sitt 

inntog til Tyskland ca 1860 med sin 

imponerende størrelse, hodestruktur, 

fjærfylde og vide sokker, kom de Tyske 

dobbelkappede mer i skyggen og ble reknet 

som noe annenrangs. Av den grunn krysset 

man disse inn på de dobbelkappede rundt 

århundreskiftet. Denne innkryssingen ga 

større sokker og kappe, og den tidligere 

spisse og beskjedne "strittdusk" fremsto nå 

mer som en tett og oval nebbrosett. At denne 

nebbrosetten hang ned på sidene i mangel på 

støttefjær ble lenge akseptert. Men fokus på 

dette i målbevisst avl de siste 20 – 30 årene 

har rettet på dette slik at nebbdusken har den 

rette underbygningen av støttefjær. 

 

 
 

Det vites ikke så mye om utbredelse av 

Tyske dobbelkappede trommere i Norge før 

2. verdenskrig. 

 

I gamle utstillingskataloger tilbake fra 1952 

og frem til 1980 kan man sporadisk finne at 

det har vært vist sorte, hvite og blå, og da 

oftest fra vekslende utstillere med 2 – 3 duer 

om gangen.  

 

I 1974 kom trommeduene med i 

fargedueklubben. På denne tiden var der 

mye sokkede fargeduer rundt omkring på 

Norske dueslag. Av den grunn såg man at 

trommeduene hadde mye til felles 

vedrørende avl og utstilling. Det var særlig 

nebbdusktrommer som da var populært. 

 

Et lite vendepunkt kan man vel si at det ble i 

1980 da Trond Birkeland og Geir Mikkelsen 

importerte hvite, sorte, gule og røde Tyske 

dobbelkappede. Flere oppdrettere fattet 

dermed interesse for disse trommeduene og 

på landsutstillingen 1985 var der 6 utstillere 

i rasen og da i fargene hvit, sort, gul, rød, blå 

og tigret. Karl Ingve Eide oppdrettet gode 

sorte som gjorde det godt på utstillingene i 

80-årene. 

1988 overtok jeg restene etter 

Birkeland/Mikkelsen importen.  
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Der var igjen 3 par sorte og 1 par 

sort/blåternet etter å ha vært innom Bjørn 

Magnar Tjåland og Karleif Bore uten særlig 

hell i avlen. Noen få unger hadde det blitt 

hos Bore men de fleste var eldre duer som 

var avlet av Birkeland/Mikkelsen. Heldigvis 

fortsatt avlsdyktige. Med det som 

utgangspunkt er jeg nå i den 32. 

avlsesongen.  

 

Jeg har hatt 2 importer fra Danmark og 2 

importer fra Tyskland for å unngå for mye 

innavl samt å forbedre nebbdusk og 

sortfargen. 

 

 
 

Det er en kjensgjerning at en rase med store 

sokker krever mer i avl og utstilling enn de 

glattbente raser. Det gjelder ikke bare 

trommere, men også de tallrike  fargeduer vi 

så på utstillingene for 20 – 30 år siden. På 

dueslaget bør det være god plass, ca 1,25² til 

1,5m² gulvplass pr. par. Redekassene skal 

være ca 35x35x70cm. Sitteplasser som egner 

seg dodt er runde plater ø12 – 15cm på en 

lekte/arm ut og opp 45º fra veggen slik at 

sokkefjærene ikke skades når de er utvokst. 

Når duene skal settes sammen for avl så 

klippes sokkene og lårfjærene slik at det er 

igjen ca 4 cm. 

Kan være lurt å klippe rundt analen for å 

sikre bedre befruktning. I avlsesongen 

bruker jeg ikke strøelse på gulvet men 

skraper 2 ganger i uken. En neve oppkuttet 

halm legges inn jevnlig slik at duene har litt 

aktivisering pluss godt redemateriell. Som 

duefor bruker jeg Arnes tilsatt 1/4 kylling 

oppdrett lett. Jeg forer 2 ganger daglig for 

jeg merker at ungene blir matet mye bedre 

da. Litt "All in one" gis i en skål 2 – 3 uker 

før duene settes sammen og frem til avlen 

slutter. I vannet tilsettes 5ml Sanasol pr liter. 

Dette gis hele året. Det blir litt slimete 

belegg av dette så derfor vaskes vanntårnene 

i klorvann hver uke. 

 

Når ringen skal settes på ungene er det viktig 

at den plasseres oppe på leggen. For 

nedenfor det som heter hælen er der så tett 

med kraftige fjær at der rett og slett ikke er 

plass uten at det er ubehagelig og kan stoppe 

blodsirkulasjonen når ungen vokser til (se 

bilde). Det er bedre å være tidlig ute og 

heller skyve ringen opp igjen, enn når 

fjærpiggene har komt for langt.  
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Tyske dobbelkappede klarer godt å ta opp 

ungene sine selv men for å få flest mulig 

unger så har jeg også av og til supplert med 

ammere. 

 

Etter avlen skilles hanner og hunner. Jeg har 

4 rom til trommeduene og når de som kan 

tenkes å stilles ut plasseres disse i 2 av 

rommene hvor jeg da legger ut et tykt lag 

med grov trespon på gulvet. Jeg har mye 

brukt bjørkespon som jeg får fra en bonde 

som kutter ved. Enkelte dyrebutikker selger 

også grov trespon i sekk. Men selv med 

strøelse på gulvet må duelorten fjernes under 

sitteplassene og av og til etterfylle med 

trespon. Der er helt sikkert andre måter å 

gjøre dette på som fungerer. Noen bruker 

halm mens andre bruker fin sand. Det 

viktigste er renhold og at det holdes tørt. 

 

 
 

10 uker før utstilling nappes de fjærene i 

sokkene som er skadet eller de klippte fjær 

som som enda ikke er fellet. Men for all del 

ikke rør de fjærene som fortsatt er blodfylte 

og ikke har "tørket ut". Ca 3 uker før 

utstillinger det tid for å se etter om der er 

behov for litt finpynting.  

 

Lange negler klippes og støttefjær for kappe 

og nebbrosett justeres der det er ujevnt. Da 

er en liten brodersaks godt egnet til å klippe 

de støttefjærene ved roten som skaper 

uorden. Det er en fordel å bare ta litt om 

gangen og se hvordan det legger seg til. Tar 

man for mye så er det hele synlig og duen 

kan ikke stilles ut.  

 

Aller best er det selvfølgelig om alt er i 

orden uten at det er nødvendig å gjøre noe i 

det hele tatt. Det er nesten ikke til å unngå at 

sokkene blir tilsmusset. Men også ytterst på 

halen og slagfjær kan det samle seg litt. 

Derfor er det nødvendig med vask i denne 

tiden. Og senest når duene skal settes i 

transportkassen tas den siste lille finvasken 

på tuppene. 

 

For at benbefjæringen ikke skal bli rufsete 

eller i verste fall at noen fjær knekker er det 

best at kassene er spesialtilpasset. 

Skilleveggene går ikke helt ned slik at 

sokkene da ligger fritt ut til rommet på siden. 

På den måten trenger hver due 3 rom. 

 
 

Ifølge standarden for Tysk dobbelkappet 

trommedue så er helhetsinntrykket en stor og 

sterk due med nesten vannrett holdning. Den 

skal ha utpreget hodestruktur og sterke sokker. 

Stillingen skal være fri slik at sokker og lårfjær er 

synlige. Ikke for høystillt, men heller ikke så 

lavstillt som f.eks. Bokharer.  

Nebbet er middellang og følger i grove trekk 

fjærfargen. Det vil si lyst ved lyse fargeslag, 

hornfarget ved fahlet og mørkt til sort ved 

mørke fargevarianter. Ved røde er anløpt nebb 

tillatt. Hode er kraftig med bred opprettstående 

kappe. Standarden sier "rundkappe med eller 

uten rosetter". Rosetter er et kompromiss fra 

den tiden Øst- og VestTyskland kom sammen på 

90-tallet men er i praksis uønsket.  
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Kappen skal være høy, fjærrik, fast og jevn uten 

hull. I nakken ønskes tverrskill eller "kærv" som 

Danskene sier. Nebbrosetten (også kalt nellik, 

nebbdusk) er kraftig, oval og lukket helt rundt. 

Det kan av og til skorte litt over øynene, noe 

som fører til huller og delt rosett. Underbygning 

er nødvendig for å unngå hengerosett, men ikke 

for sterk slik at det blir "stødnebbdusk".  

 

Når man ser hodet fra siden så skal kanten på 

nebbrosetten danne en jevn linje og det 

peneste er når den såvidt berører nebben.  

Halsen skal være kort og tykk med full strupe. 

Brystet bredt, dypt båret og fremtredende. 

Problemet kan av og til være manglende dybde. 

Er brystet for smalt så virker duen vel lang og 

mangler den rette kroppsform og som der igjen 

gir et dårligere helhetsinntrykk. Ryggen er bred 

og lang og dekkes godt av de brede og kraftige 

vingene. Rygglukking er som regel god på både 

de sorte og hvite. Halens bredde ca 5 – 6 cm og 

består vav brede fjær som når litt lenger enn 

vingespissene. Det er en selvsagt ting at 

slagfjærene hviler på halen og hverken krysser 

hverandre eller i verste fall henger under halen. 

Benene skal være korte med lange og brede 

fjær som vender ut til siden, godt avrundet, tett 

og uavbrutt bak til de møter de lange lårfjær 

(gribbfjær).  

 

 

Ringstørrelsen er i følge standarden 12, men jeg 

bruker 13 da jeg flere ganger har måttet klippe 

ringen av på voksne duer fordi den har blitt alt 

for stram. Tysk dobbelkappet er for tiden 

anerkjent i hele 36 farge- og tegningsvarianter. 
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ØRF rapport – våren 2020 
Av Bjørn Carlo Andersen 

Innen ØRF har det skjedd visse gledelige 

ting på våren tross alle Koronatiltak.  

 

For det første, har det på mange år meldt seg 

inn nye medlemmer, hele 5 i tallet, og dette 

er noe vi selvsagt er meget stolte av. Om det 

kommer av at vi etter vedtaket på siste 

Landsmøtet opprettholdt vedtaket om at nye 

medlemmer ikke skal betale kontingent det 

første året, tror vi ikke er denne plutselige 

medlemsøkningen.                                                                                   

Ingen av de er riktignok juniorer, men den 

yngste har ennå ikke fylt 19 år når dette 

skrives, nemlig Justin Carlo Gundersen.  

 

 
 

Og som navnet Carlo tilsier, så stammer han 

fra de andre med samme navn. Sønn av Fred 

Carlo, bror til Cate Iris Carlo som igjen er 

barn av Bjørn Carlo.  

 

Men det stopper ikke der. Justin sin 

tippoldefar, Ferdinand Carlo som er morfar 

til Bjørn Carlo, hadde nemlig sorte Norsk 

Petent allerede på 1890. Og det første 

Ferdinand spurte undertegnede om når jeg 

startet med duer, var: Har du Norsk Petent? 

Men det hadde jeg jo ikke før på slutten av 

1980 tallet. Og siden har jo rasen vært i 

familien, og det er rasen Justin også skal 

forsøke å videreføre.   

 

Av andre nye medlemmer nå på våren, kan  

 

 

 

 

 

 

 

også nevnes en ung mann fra Trysil og en 

ordfører fra en av kommunene i Indre 

Østfold (Viken).    

                                                                                                                 

Lørdag 16. mai besøkte imidlertid Cate, 

Justin og undertegnede foreningens hittil 

siste innmeldte medlem, Marius Kjos på 

Hvaler.  

 

 
Marius, Cate, og Justin 

 

Kjos har tidligere vært medlem i BRRF 

mens han bodde på Lillestrøm, men flyttet 

for ca. 2 år siden til Hvalerøyen Vesterøy. 

Der hadde han en stor flott eiendom på 7 mål 

med meget god plass til både duer og andre 

fugler, og hvor han også driver oppdrett av 

hunder. Alt var meget velplassert og ryddig 

og skikkelig lagt opp til fremtidig utvidelse, 

og det skal bli meget interessant å se 

utviklingen på denne flotte eiendommen.  

 

 
En Av Marius sine volierer som ennå ikke er bebodd 
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av fugler, men det kommer snart ut over året 

 

 
Enda en voliere 

 

Av duer hadde han foreløpig Polske 

Langnebbede Skader i rødt og sort, men 

minst en rase var ønsket i fremtiden.  

 

Videre hadde han en mengde arter av sjeldne 

tropiske dueraser og fugler i flere varianter, 

og selvfølgelig også høns.  

 

 
 

Og ikke å forglemme Marsvin i flere 

varianter, ja rene dyrehagen var dette.  

 

 

 

Og som nevnt foran, skal det bli interessant å 

få se utviklingen etter hvert som tiden går. Vi 

tilbrakte noen timer på stedet da det var 

meget vanskelig å forlate denne vakre 

plassen hvor også en mengde blomster og 

planter som pyntet det hele opp.  

 

 

Noen bilder ble tatt, men dessverre ble ikke 

alle like gode, men jeg håper de som 

kommer fram gir et godt bilde av dette flotte 

stedet.                                                                             

 

For øvrig er det å berette at avlen har startet 

med noe blandede resultater rundt omkring.  

 

Best har det gått for de i ytre deler av fylket, 

mens de i indre deler har hatt noe blandete 

resultater mye grunnet noe kaldere klima.   
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Besøk på kontoret til Terje 

Ree 
Av Terje Ree 

I disse korona-tider med restriksjoner og 

anbefalt hjemmekontor så passet det veldig 

bra at jeg nylig ble ferdig med mitt lille 

bibliotek/kontor.  

 

 
 

 

For såvidt så er jeg jo hjemme hele tiden 

siden jeg fortidspensjonerte meg for vel 1 år 

siden men et eget rom til å ha alt av bøker, 

tidsskrifter, figurer, premier, etc er kjekt å 

ha. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg steller også med treskjering i ny og ne så 

da har det blitt litt av hvert.  

 

Bl.a. et relief med Bokharere og en ramme 

for en plate til medaljer. 
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Hjemme hos Robin Arnesen 
Av Bjørn Carlo Andersen 
 

Robin er en av dagens medlemmer som har 

lengst fartstid i foreningen sammen med 

Ronald Edvardsen og undertegnede.  

 

Og paradoksalt nok var hans første dueslag, 

også mitt første dueslag, da han arvet mitt 

daværende stolpeslag som jeg tok i bruk i 

1958. Robin overtok dette fra meg i 1965. 

 

 
Her vises Lomgface til Cate og Justin  

 

Hans første Raseduer fulgte så med slaget, 

og dette var 2 par rødaskede Kinesere. 

 

Fra tidligere sammen med farens høner 

hadde han hatt noen Brevduer som raskt 

forsvant etter dette. Senere begynte han å 

bygge et mindre eget slag som han satte opp 

selv, han begynte nemlig som snekkerlærling 

i tidlig alder.  

 

Dette ble utvidet med Nürnberg Svaler som 

ble hovedrasen i mange år. Disse stammet 

fra den “gamle Svaleoppdretteren” Helge 

Johansen.  

 

Årene gikk, og omsider kom LF Tomleren 

inn som hovedrase. Først kun de sorte, men 

etter hvert både hvite, tigrede og andre 

farger. Nå har han også noen få med sokker, 

utren at kvaliteten på disse er som på de 

sorte og tigrede.  

 

På slaget finnes også meget gode sorte 

Norsk Tomler med helt lyse nebb, og noen 

meget gode sorte Stærduer. Nylig forsvant 

fra slaget blå Sachsiske Munkeduer og 

Brynnere som han hadde i flere farger.  

Mye grunnet bygging av nytt slag i vinter 

mens duene var plassert hos en bror.  

 

 
Lyst og fint inne i det nye duehuset 

 

Dette gjorde at han heller ikke stilte ut duer 

siste sesong, men han kommer sikkert sterkt 

tilbake. Robin er som nevnt snekker og 

byggmester av yrke, bygde sist høst og 

vinter et flott moderne slag med varmekabler 

i gulvet under parketten! Samtidig er dette 

termostatstyrt slik at temperaturen er stabil, 

ikke minst om vinteren.  

 

Lysforholdene på slaget er også meget 

fordelaktige på alle måter med styrt 

belysning hele døgnet.  
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Her er redereolene 
 

 
Og her er sittetrekantene 
 

Litt av et praktslag på alle måter med andre 

ord, som mange kunne tenkt seg laget på 

samme måte.  

 

 
 

Avlen hos han ble litt forsinket denne våren 

grunnet at duene måtte roe seg etter å ha 

kommet tilbake fra «ferie» hos broren Bjørn 

som også har vært medlem i ØRF noen år 

med Sachsiske Vingeduer som hovedrase. 

Robin selv er en av de sikreste til å møte 

frem på alle møter, og er som nær nabo til 

vårt lager, den vi kan henvende oss til om vi 

mankerer et eller annet, og altid stiller han 

opp på dugnader, ikke minst til å lage våre 

slag som vi har brukt i mange henseender. 

Med andre ord en god klippe i foreningen 

som vi håper å dra nytte av i mange år 

fortsatt fremover.                                               
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Hønseduetreff  
Av Odd Helge Vågen 
Helgen 16-18 okt. avholdt Hønsedueklubben 

sitt årlige treff hos Jan Oksnes.   

 

Slike årlige treff( tidligere sertfikatskue) har 

Hønsedueklubben avholdt hvert år siden 

starten av 90 tallet. 

 

 
Ung 0.196 96p oppdretter Svein Anders Øvrevik  

 

Flott at vi selv i disse tider klare å 

gjennomføre en slik vellykket utstilling, 

hvor duer og kameratskap står i fokus.   

 

    
Eldre 1.0 96p.oppdretter Terje Eljervik  

 I år var Henrik invitert fra Danmark,det ble 

det av corona grunner dessverre ikke noe av, 

men duene ble allikevel godt bedømt. Johny 

og Jan Tyske Modenesere(46stk) og Ronald 

debuterte som Eng.Modena dommer(22stk).  

 

Mange flotte duer i forskjellige varieteter ble 

vist. Bjørn vant i EM med ung hvit hunn og 

Ronald i TM med ung Rødfahl hann, begge 

97p.  

 

 
Vinner Eng.Modena, Bjørn Olsen 

 

 

 
Vinner Tysk Modeneser – Ronald Drotningsvik 
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Ung 1.0 96p oppdretter Jan Oksnes  

 
Ung 1.096p oppdretter Ronald Drotningsvik  

 
Ung0.196p oppdretter Trond Børseth  
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Ung1.0 96p.oppdretter Odd Helge Vågen  

 

Hyggelig fest på kvelden med deilig 

hjortegryte og pannacotta til dessert alt 

tilberedt av hønsedueklubbens eminente 

kokk Johny.   

 

Takk til alle som var med å bidrog til en 

meget hyggelig helg!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstutstillingen 

 
 

Dessverre ble det ikke arrangert NRF 

Høstutstilling i 2020. 

Ingen foreninger søkte om utstilling og dessuten 

ville Covid 19 pandemien satt en stopper for å 

gjennomføre utstillingen. 

La oss krysse fingrene for at høstutstillingen 

2021 blir gjennomført  
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Hjemme hos Marek Galicki 
Av Bjørn C Andersen 
Marek er som navnet tilsier av polsk 

opprinnelse, og har bodd på Greåker i mange 

år med familien og sine polske dueraser.  

 

Og han har også vært medlem i Østfold 

Rasedueforening i flere år. Og han er en 

trofast deltager på alle våre møter og 

arrangement. 

 

 
 

Av raser han har, er det bare polske raser i 

flere varianter. Noen for oss kjente, men 

også ukjente i utstillingsøyemed. Den mest 

kjente er den langnebbede Tomler varianten 

som han har i isfargede skadetegnede både 

med og uten bånd, samt i helhvit farge.  

Denne variant har vi sett tidligere stilt ut fra 

Østfold av en annen polsk duemenn på 1960 

og 70 tallet, nemlig Zibgniew Tarlowski.  

 

Men de har ikke vært å se på våre utstillinger 

før Marek på de siste utstillinger har stilt ut 

noen av sine duer. 

 

 

 

 
 

Men også en nær beslektet variant som han 

har i vanlig rød og sortskadet er å se på 

slaget. En annen nær beslektet variant er den 

samme nevnte isfargede med rypesokker, en 

variant som visstnok ikke finnes utenom i 

Polen.  

 

Videre har han en meget kortnebbet variant i 

flere farger og tegninger som selvsagt må ha 

ammeduer, og som har korte sokker. Og til 

sist må nevnes en polsk variant med Kiebitz 

tegning (vipe tegning) i sort-hvitt. 

 

Alle duene flyver fritt, og det er et skue når 

mange av de er i luften og tomler, for det har 

jeg sett med egne øyne, ikke minst denne 

uken når kona Astrid og jeg avla ham et 

besøk. 

 

 

 
 

Marek jobber som snekker i et lokalt firma, 

og ved siden av duene som har meget god 
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plass, dyrker han flere arter grønnsaker som 

også duene får nytte av.  

 

 

 

Østfold Rasedueforening i  

Koronatider 
Av Bjørn Carlo Andersen 
 

Det har vært med Østfold Rasedueforening, 

som med de fleste andre lag og foreninger i 

det ganske land, ikke vært avholdt noe 

vanlige medlemsmøter siden i februar.  

 

Vårt møtelokale i kantinen hos Rikter 

Svendsen har jo vært avstengt hele tiden, og 

vi kommer nok ikke inn der før til høsten.  

 

 
 

Men aktiviteten har vært holdt i gang ved at 

vi har møtt fram på lageret på samme 

område en gang i måneden til utlevering av 

fòr og annen rekvisita til beste både for duer 

og oppdrettere.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samtidig har det jo blitt tid til som vanlig en 

sårt tiltrengt dueprat, ved på holde den 

pålagte avstand.  
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Og etter hvert som våren har gått, har vi 

merket at dette er noe de fleste lengter mer 

og mer til at vi møtes.  

 

Fremmøte har variert noe fra gang til gang, 

men 22. Juni var det meget godt fremmøte 

da dette var siste mulighet til å treffes før vi 

forhåpentlig startet opp på vanlig måte i 

august. 

 

 

 
 

 

Avlen har også gått meget bra hos deg fleste 

etter rapportene å dømme, og til tross for at 

det ikke har vært avholdt vanlige møter, har 

det meldt seg inn 6 nye medlemmer, mens 

det bare har vært avgang på 1 medlem. Noe 

vi ser oss meget godt fornøyde med.  
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Årsrapport NRF 

 
NRF styre: 

Formann Hans Petter Nernes (2021) 

Styremedlem Nina Solbjørg (2021) 

Styremedlem Svein Harald Vikse (2022) 

Styremedlem Gunnar Brandal  (2022) 

 

Varamenn: 

Bjørn K. Gulbrandsen (2022) 

 

Revisorer: 

Arne Melheim 2022 

Valgkomite:  

Jarl Undahl (2023) 

Odd Helge Vågen (2022) 

Lars Erik Bentzen (2021)) 

  

Webredaktør  

Hans Petter Nernes   

Katalog produksjon 

NRF styret v/Hans Petter Nernes 

Medlemstall 

 

 2020   2019 

  SR JR   SR JR 

AARF 
6 0 6  

6 0 

BPDF 
17 0 17  

17 0 

HRF 
29 1 30  

29 1 

RFB 
12 0 12  

10 0 

NOR 
5 2 7  

8 3 

SJRF 
29 2 31  

29 5 

ØRF 
18 0 18  

17 0 

  
116 5 121  116 9 

 

Nedgang med 4 juniorer 
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Spesialforeninger 

Norsk Tomler Klubb 

Bergens Tomler Klubb 

Norsk Hønsedue Klubb  

Norsk Fargedue Klubb 

Dansk Tomler Klubb 

Norsk Petent Klubb 

Norsk spesialklubb for Kinesere 

 
Styrets arbeid 
Styret har grunnet covid 19 i året kun hatt elektronisk kontakt via telefon eller email. 

Møtereferatene finnes på www.raseduen.no  

Landsutstillingen 
Landsutstillingen 2020 ble avholdt av Rase og Flyvedue forening NOR. Utstillingen ble avholdt 17.-19. 

januar 2020 på Quality Airporthotel Sola. Det ble utstilt 594 duer. 

Premiering – Norgesmestere 
 
Best in show 
Svein Harald Vikse 
Tysk Skjoldmefikk 
Sort 1,0 ungdue 
 
Norgesmester oppdrett 
Beste trio (1,2 el 2,1) 
1. Gull 
Svein Harald Vikse 
Norsk Tomler 
 
2. Sølv 
Ole Gunnar Torp 
Norsk Petent Mefikk 
 
3. Bronse 
Ronald Drotningsvik 
Tysk Modeneser 
 
 
Beste 1,1 junior 
Gull 
Jonathan Stangeland Eriksen 
Gl Dansk Tomler 

http://www.raseduen.no/
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Nest beste 1,1 junior 
Sølv 
Maryon Stangeland Eriksen 
Svensk Tomler 
 
EE plaketten – Europaforeningen 
Utenlandsk Tomler – Dansk Tomler Gul kroet 
Jan Helge Havsø 
 

Deltakelse i europamøte 
Det ble grunnet corona pandemien ikke avholdt møte i år.  

Høstutstillingen 
Ingen høstutstilling ble avhold dette året 

Webredaktør  
Redaktør for 2020-  Hans Petter Nernes 

11 artikler er lagt ut på raseduen.no 

Årbok 

Dommerringen 
Styret i Dommeringen for 2020: 

Jan Oksnes 

Johny Larsen 

Ole G Torp 

Økonomi 
Økonomien i forbundet er god og under vises regnskapstallene for 2020. 
 

Regnskap 
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Foreningsrapporter  
 

Østfold Rasedueforening 
 

Foreningens styre i 2020 har bestått av 

følgende: 

Formann: Ole Gunnar Torp. 

Viseformann: Bjørn Carlo Andersen. 

Sekretær: Cate Iris Carlo Hansen 

Styremedlem: Harry W. Nielsen. 

Varamenn: Svend Rostad og Robin Arnesen. 

Revisorer: Svend Rostad og Bjørn Carlo 

Andersen. 

Valgkomite: Willy Hansen og Bjørn Carlo 

Andersen. 

Aktiviteten har siste året vært noe begrenset 

grunnet Koronaepidemien. Kun 2 vanlige 

medlemsmøter har vært avholdt, mens det har 

vært 8 treff på lageret for salg av fòr og 

rekvisita. Og dette har igjen påvirket salg av fòr 

og rekvisita, som dermed gikk noe ned siste år. 

Og det har således ikke vært avholdt noe 

ordinært Årsmøte grunnet Koronaepidemien.  

 

Vår mangeårige kasserer Sigbjørn Johannesen 

trådde også ut av foreningen underveis, men 

Bjørn Carlo har foreløpig tatt seg av dette vervet 

inntil videre. Foreningens 2 dommere Ole 

Gunnar Torp og Bjørn Carlo Andersen dømte 

igjen på Landsutstillingen 2020 på Sola.  

 

Og her oppnådde Ole Gunnar Torp 97 poeng på 

en rød Norsk Petent som beste resultat. Øvrige 

utstillere fra foreningen med gode resultater var 

Cate Iris Carlo Hansen og Marek Galicki, 

sistnevnte med 96 poeng og Sertifikat på Polsk 

Langnebbet Tomler. Til tross for et vanskelig år 

som nevnt foran, har samarbeidet innad vært 

meget godt, og vi håper de 18 medlemmene vi 

hadde ved årets utgang drar andre nye 

medlemmer til seg til det beste for foreningen i 

fremtiden.  

 

Økonomien i foreningen er fortsatt god mye 

takket være blant annet fòrsalg, og vi håper på 

fortsatt vekst i medlemsantallet kommende år. 

For Østfold Rasedueforening, Bjørn Carlo 

Andersen. 

 

Aust Agder Rasedueforening 
AARF har i 2020 hatt 6 medlemmer, hvor 3-4 

medlemmer er mer eller mindre aktive i 

klubbsammenheng. 

Koronapandemien har i stor grad påvirket 

aktiviteten i klubben. Det har ikke vært 

gjennomført noen av de vanlige aktiviteter, slik 

som medlemsmøter og utstillinger i 2020. Flere 

medlemmer har likevel hatt treff i privat regi slik 

at vi har fått gjennomført pålagte oppgaver som 

eksempelvis vaksinering av duene. 

Til tross for et noe uvanlig år så har det like fullt 

vært stor oppdrettsaktivitet blant de aktive 

medlemmene. De fleste melder om en god 

sesong og mange gode duer er oppdrettet 

innenfor flere raser. Flere har nok brukt mer tid 

på duene enn i et normalår, da det til tider ikke 

har vært så mye annet som har vært mulig å 

bruke tiden på.  

I klubben i dag er det i hovedsak oppdrett 

innenfor rasene Dansk Tumler, Tysk Modeneser, 

Norsk Petent og Modena.  

Arendal 12.01.2021 

Kurt Johan Dalen 
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Stavanger og Jæren 

Rasedueforening 
 

SJRF har i 2020 hatt 31 medlemmer, 29 senior 

og 2 junior.  

Til sammenligning hadde vi i 2019, 27 senior og 

4 junior. 

Vi har hatt 7 medlemsmøter og 2 styremøter i 

løpet av året. Møtene har vekselvis blitt holdt i 

Egersund og på Klepp der henholdsvis Jan Helge 

Havsø og Erling Friestad har stått for 

bevertningen. På møtene har vi snakket om 

dueraser, arvelære, duehold, utstillinger og 

bedømmelse. Som regel blir det vist frem 

forskjellige dueraser på møtene. Vi har fått se 

Norske tomlere, Dansk tomler, Tyske nonner, 

Eng. modena, Sach. skjolddue, Kineser, Ham. 

schimmel og Norwich puster. 

Under landsutstillingen på Sola i januar ble Jan 

Helge Havsø tildelt Europa-plaketten for 

gulkroet Dansk tomler. Ellers ble det 3 

gruppevinnere, 3 gullmedaljer og 7 

championater på foreningens medlemmer.  

På Facebook siden til foreningen er Nina 

Solbjørg flink til å legge ut div. artikler, bilder og 

linker. 

Foreløpig vurdering av regnskapet for 2020 viser 

et brukbart overskudd så økonomien er 

betryggende.   

Foreningen deltar i grasrotandelen. Dette har 

gitt et fint tilskudd for inneværende år. 

Styret for SJRF i 2020 har vært følgende: 

Formann: Lars Erik Bentzen 

Kasserer: Erling Friestad 

Sekretær: Terje Ree 

Styremedlem: Nina Solbjørg 

Varamedlem: Ole Kjell Løvås 

For SJRF, Terje Ree 

 

Haugesund Rasedueforening 
 

HRF styret 

Formann: Hans Petter Nernes   

Styremedlem: Lars Falkeid   

Kasserer Torbjørn Jektnes 

Sekretær Jarl Undahl   

Materialforvalter: Odd Helge Vågen 

Revisor: Gunnar Brandal 

Valgkomite: Svein Harald Vikse og Lars Falkeid   

Haugesund Rasedueforening har 30 medlemmer  

 
Aktiviteter 

Medlemmene stilte som vanlig godt med duer 

på Landsutstillingen på Sola i januar og Svein 

Harald ble Norgesmester med sine flotte Norske 

Tomlere og fikk Best In Show prisen for Sort 

Tysk Skjoldmefikk.  

 

Det har i løpet av året vært avholdt årsmøte i 

mars og to medlemsmøter i høst. Grunnet 

koronapandemien har den årlige møteplanen 

ikke kunnet gjennomføres. Medlemsmøtene er 

blandet med dueraser vi ser på og noe godt til 

kaffen. 

Planlagte juleustilling ble avlyst grunnet 

restriksjoner ifm pandemien.  

 

Klubbhus 

Er åpent hver tirsdag kveld for duefor salg og 

kaffedrøs. Året har også på den siden vært noe 

reservert men vi har stort sett kunnet ha åpen 

hver uke. 

Medlemsmøter avholdes i klubbhuset hver 

første tirsdag i måneden kl 19.30  
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Det er inngått avtale med forleverandør hvor 

prisen ble betydelig redusert ift tidligere 

innkjøpspris. 

Husstyret har vært Gunnar Brandal og William 

Midteide. 

Økonomi 

Det er en god økonomi i foreningen noe også 

klubbhus salget bidrar til. 

 

for HRF, Hans Petter Nernes 

 

Bergens Praktdueforening 
 

Styrets sammensetning: 

 

Formann:   

 Arne Melheim 

Styremedl./kass.:  

 Rolf H. Hegland  

Styremedl./sekr.:  

 Johny Larsen 

Styremedl./PR-kont:  

 Alf B. Knutsen 

Antall medlemmer pr desember 2020 er 

17. 

 

Det er avholdt 5 medlemsmøter (inkludert 

årsmøte). På grunn av koronasituasjonen 

så har det vært en begrenset 

møteaktivitet, en har av den grunn 

avholdt 2 medlemsmøter og 2 styremøter 

som videomøter. De tradisjonelle møtene 

med lokalutstilling for årets håpefulle duer 

og julemøte ble imidlertid dessverre 

avlyst. 

Sommermøte ble i år avholdt hos Rolf 

Henning og Elin Hegland, og som vanlig 

var det dekket opp med mye god mat.  

Da all utstillingsaktivitet ble avlyst dette 

året ble det arrangert en internett-

utstilling der medlemmer fikk vist frem 

noe av resultatene de har oppnådd.  

Arrangementet på Facebook ble avholdt i 

desember, og fikk god respons både blant 

egne medlemmer og resten av due-Norge. 

Vi vil gratulere Jens Dahl med en fin 

Amsterdamer som ble kåret til best likte 

due i BPDF. 

Aktiviteten i BPDF er god og mange av 

medlemmene er blant de fremste innen 

oppdrett av sin rase, og en forventer at de 

vil igjen gjøre det godt på kommende 

utstillinger. 

BPDF sin økonomi er god, og regnskap 

fremlegges på årsmøte. 

BPDF har en egen Facebookside samt en 

gruppe som brukes for deling av dueinfo, i 

tillegg til dette har en besluttet å 

gjenopprette hjemmesiden for BPDF. 

Internettadressen for denne er 

www.praktduen.no 

BPDF Styret, v Arne Melheim 

 

Rasedueforening Bergen 

 
Ingen rapport er mottatt.  

 

 

Rase og Flyvedue Foreningen 

NOR 

 

Ingen rapport er mottatt. 
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Rapport fra spesialklubbene 
 

Hønsedueklubben 

 
Hønsedueklubben hadde 11 medlemmer i 2020.  

 

Styret består av Bjørn Olsen og Ronald 

Drotningsvik som ble gjenvalgt som formann og 

kasserer for to nye år. Kurt Dalen tok ikke 

gjenvalg som sekretær. Jan Oksnes ble valgt for 

et år som ny sekretær.  

 

Dommere på LU(Kai V kunne ikke komme) ble 

Ronald og Odd Helge. Men LU ble avlyst. I år vil 

vi prøve å få til at medlemmene tar bilder av 

duene sine og sender dem rundt til 

medlemmene.  

 

På treffet i Haugesund hadde Bjørn O beste 

Schietti, som også ble beste Modena. Svein 

Anders Øvrevik hadde en meget god blå Gassi 

hunn som ble en god nr. to.  

 

Beste Modeneser hadde Ronald med en 

rødbåndet ung han. Lørdags kvelden laget Johny 

en meget god kaningryte og vi koste oss ut i de 

små timer.  

 

For styret Jan O 

 

Dansk Tomler Klubb 

 
Det har i 2020 ikke vært gjennomført aktiviteter 

i klubbregi. Det planlagte klubbtreff i samarbeid 

med AARF på ettersommeren 2020 ble avlyst 

som følge av den pågående koronapandemien.  

Det ryktes likevel at det er det er stor 

oppdrettsaktivitet rundt om blant dem som har 

Dansk Tumler. 

Det blir spennende å se disse på en kommende 

utstilling når vi kommer oss på andre siden av 

pandemien. 

 

Arendal 12.01.2021 

Kurt Johan Dalen. 

 

Norsk Petent Klubb 

 
Styret i klubben har i 2020 bestått av følgende: 

Formann/sekretær: Bjørn Carlo Andersen, ØRF. 

Kasserer: Ole Gunnar Torp, ØRF. 

Utvalg for eventuelle nye farger og 

tegningsvarianter: Ronald Drotningvik, BPDRF, 

Ole Gunnar Torp og Bjørn Carlo Andersen, ØRF. 

Komiteen har ikke hatt noen oppgaver det siste 

året, men det jobbes fortsatt meget godt i de 

eksisterende fargene slik at kvaliteten kan heves 

i fremtiden. 

På Landsuststillingen 2020 på Sola var det stilt 

ut 32 duer fra 3 oppdrettere i 7 fargevarianter. 

Dommer var Ole Kjell Løvås, og Ole Gunnar Torp 

oppnådde 97 poeng på en rød ung hu. 96 poeng 

ble det også på en hvit eldre han tilhørende 

Sturle Assersen, og en perleblå ung hu 

tilhørende Ole Gunnar Torp. 

Medlemsantallet siste år har vært 16 betalende, 

en økning på 1 medlem siste år, og økonomien 

har vært god takket være ingen utgifter, 

premier har vi hatt på lager, og innbetalt 

medlemsavgift på kr. 100 pr. medlem. 

Da rasen forrige år ble tatt opp i EE foreningen, 

har den nå også fått sitt nummer i 

raseoppsettet, nemlig nr. 732. 

Med dette takker klubbens styre alle for et godt 

samarbeide siste år, og håper på fortsatt 

fremgang for rasen. 

For Norsk Petent Klubb, Bjørn Carlo Andersen. 
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Rapport fra dommerringen 
 

Styret i Dommeringen for 2020 har vært 

følgende: 

Leder: Jan Oksnes, HRF, valgt til 2021. 

Styremedlemmer: Johny Larsen, HRF og 

Ole Gunnar Torp, ØRF valgt til 2022. 

De valgte vil bli sittende et år lenger, med 

andre ord fram til 2022 for Oksnes, og til 

2023 for larsen og Torp grunnet Korona og 

at det dermed ikke blir avholdt noen 

møter i 2021. 

Det har siste år kun vært avholdt 

Landsutstilling på Sola, og hvor det var 

både norske og danske dommere som 

gjorde en meget god jobb. 

Ingen norske dommere har i 2020 vært og 

dømt utenlands grunnet Korona 

restriksjoner over det hele. 

Ingen dommerprøver har heller vært 

avlagt av samme grunn, noe som igjen 

tilsier en lav aktivitet på alle kanter 

dessverre, men vi håper dette retter seg 

det kommende år. 

For øvrig vil styre håpe på fortsatt 

fremgang både for våre dommere og 

Raseduesporten i Norge for øvrig det 

kommende år med en ny og større 

aktivitet. 

Med hilsen for styret i Dommeringen. 
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