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Historie 1952 til 2022

  14. april 1952 ble Stavanger og Jæren 
Rasedueforening (SJRF) stiftet. Den gang het 
foreningen Rogaland Rasedue Forening (RRF) 
men navnet ble endret i 1980 etter oppfordring 
fra nordfylket. Stiftelsemøtet ble holdt hos 
David Anda på Hinna der det var møtt frem 7 
dueinteresserte karer. Fra Bergen hadde Kjell 
Magnus (BPDF) komt for å orientere om 
duesporten. Man besluttet på dette møtet å stifte 
Rogaland Rasedueforening. Sterk medvirkning 
til stiftelsen hadde Ansgar Stokka. Noe hans 
omfattende korrespondanse både i årene før og 
etter 1952 vitner om. Foreningens første styre 
bestod av formann David Anda, viseformann og 
sekretær Ansgar Stokka, kasserer Georg 
Beckstrøm, styremedlemmer Karl Stangeland 
og Alf Thu. Det første året var det 18 
medlemmer, derav 12 senior og 6 junior.

Malermester David Anda fra Hinna i Stavanger,
den første formannen i Rogaland Rasedue Forening,
senere SJRF.

Kjell Magnus skrev i Duevennen i 1952 om 
besøk på en del dueslag i distriktet. Han var 
overrasket over de store, lyse og luftige dueslag 
som medlemmene hadde. Likeså innredning, 
renslighet og stell ble karaktisert som 
mønstergyldig. Men når det gjalt kvaliteten på 
det som ble kalt raseduer så var den elendig. 

Karakteristikker som ”Kronete skjoldmefikker 
som var langnebbete og smaltrynet med lange 
figurer og grove fargefeil. Norske tommelter 
manglet sokker, var røde i øynene og grå over 
gumpen. Middelmådige hvite Egyptere”. Kjell 
Magnus oppfordret som en konsekvens av dette 
medlemmene i de øvrige foreningene i landet å 
hjelpe oppdretterne i Rogaland ved å bidra med 
gode avlsduer.

De første tiårene var det vanlig at man hadde 
relativt mange raser på slaget. Det var 
spennende med nye raser og fargevarianter. 
Kvaliteten kom i mange tilfeller i annen rekke. 
Men de som spesialiserte seg i en, høyst 2 raser, 
gjorde etter hvert suksess på utstillingene. Når 
man ser i gamle kataloger og dueblader og 
tenker tilbake så er det en rase som uavbrutt har 
eksistert i foreningen siden 1952 og helt frem til 
2011. Parykkduer har av en eller annen merkelig 
grunn hatt sine tilhengere her, ellers i landet 
berre sporadisk. Kvaliteten har hele tiden vært 
god og oppdrettere som Olsen, Stokka, 
Kvernaland, Beckstrøm, Mæland, Næsheim, 
Bore og Ebeltoft viste gjentagne ganger topp 
duer på utstillingene. 

John Olav Næsheim fra Hinna med en av sine 
Parykkduer.

Andre raser som har vært oppdrettet i god 
kvalitet gjennom årene er Munkeduer, Isduer, 
Smerler, Påfuglduer, Holl. Balong, Eng. 
Modena Carrier, Trommeduer, Wiener Tomler, 
Dansk Tomler, etc.

                                                                                                                                                    side 2



På mitten av 70 tallet så kom det fra Danmark 
noen trommeduer til distriktet. Disse ble en 
periode ganske populære da de var gode til å ta 
opp sine egne unger. De trommet godt og var 
pene å se til. Stort sett tigret fra helt lyse til 
nesten sorte. Kjell Håland prøvde å få laget en 
standard og kalle rasen for Jærtrommer. Han 
fikk til og med Diane Jacky i USA til å laget en 
standardtegning. Men det hele ble aldri fullført. 
Vi ser nå at en nesten identisk trommedue er 
godkjent i Danmark som Landsbytrommer.

I 1988 inviterte foreningen den Danske 
foreningen Ålborg Sirdueklubb til å bli 
vennskapsforening. Det gikk en tid før det kom 
svar så i september reiste en delegasjon 
bestående av Sturle Assersen, Ingvar Møller, 
Eyolf Assersen og Terje Ree ned til Ålborg for å 
formelt etablere vennskapsforholdet. Det ble en 
opplevelserik tur der vi samtidig fikk en 
omvisning på mange dueslag i foreningen. 
Lørdag kveld var vi innvitert på festmiddag hos 
Hardy Frandsen der det ble servert Luchduer i 
brun saus. Dessverre så førte ikke det etablerte 
vennskapsforholdet mellom foreningene til noen 
særlig påfølgende aktivitet og det hele rant ut i 
sanden.

1988 var også det året foreningen begynte å 
selge duefor til medlemmene. Foret Mariman 
ble importert i sammarbeid med 
brevdueforeningen. Etterhvert gikk vi over til 
selv å importere fra Sverige gjennom 
Tropeimporten. Dette forsalget ga i løpet av de 
vel 27 årene en god inntekt til foreningen.
En annen kilde til økonomisk bidrag til kassen 
har vært grasrotandelen. Der har vi vært med 
siden 2011.

I 1970 ble Alf Thu utnevnt til æresmedlem 
etterfulgt av Torstein Mikalsen og Randulf 
Svendsen i 83. Tom Rørtvedt ble tildelt 
æresmedlemskap i 92. De som har vært med en 
stund i foreningen husker hva Tom  har betydd 
for foreningen. Hans engasjement, hjelpsomhet 
og diplomatiske væremåte har var  en av de 
viktigste bærebjelkene i foreningen helt siden 
han for første gang ble valgt som formann i 
1962. Til sammen ble det 11 år som formann, 
men også andre styreverv som sekretær og 

styremedlem hadde han besittet.  
Formannsvervet har vært skjøtet siden 1952 av 
følgende;
D. Anda 52-53   T. Rørtvedt 83-84
K. Alvsnes 54-55  M. Stokka 85
D. Anda 56-57  T. Rørtvedt 86
K. Alvsnes 58-61 A. Oddane 87
T. Rørtvedt 62-64 J. Larsen 88-89
F. Høye 65      S. Assersen 90-94
A. Stokka 66-68 T. Rørtvedt 95
H. Kydland 69-70 T. Pollestad 96
R. Svendsen 71-72  G. R. Eriksen 97-99
T. Rørtvedt 73-74  T. Pollestad 00-03
R. Svendsen 75       J. Ebeltoft 04
A. Sundve 76       S. Assersen 05-09
R. Svendsen 77-78 T. Ree 10-15
T. Rørtvedt 79-80 L.E. Bentzen     16-21
A. J. Soma 81-82 S. Assersen       22-

Tom Rørtvedt i sine velmaktsdager og selfølgelig 
med en Modene som var Toms rase.

                                                      
Også i Norsk Rasedue Forbund´s styre var Tom 
formann i 1971, 86 og 87. I 2007 ble han 
utnevnt til æresmedlem i NRF. Den første fra 
foreningen som ble valgt inn i NRF´s styre var 
D. Anda (53-54) etterfulgt av F. Olsen (55-58), 
K. Alvsnes (59-60), T. Mikalsen (60-61), J. 
Larsen (84-85), T. Pollestad (84-87), T. Ree (91-
94), E. Assersen (93), S. Assersen (07-08),  J. 
Ebeltoft (02-11) som er den fra SJRF som har 
sittet den lengste perioden i forbundstyret. 
Deretter fulgte O.K. Løvås (16-17), N. Solbjørg 
(18-  ), T. Ree (22-   )
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  I møteprotokoller kan vi lese at 
medlemsmøtene i perioder ble holdt hjemme 
privat og da som regel hos den som var 
formann. Dette kunne nok av og til bli en 
belastning for noen og en hver. Derfor var det 
mer praktisk når noen på sin arbeidsplass kunne 
få tillatelse til å bruke møterom eller spiserom 
til å holde møtene på. Når vi tenker tilbake på 
møtene som ble holdt på Kafe Norøna, 
Felleskjøpet, i kjelleren hjemme hos Tom og hos 
Ingvar Møller, Gamle Gandal skole, 

Krokkethallen, Fredheimsloftet, etc så dukker 
det opp mange gode minner. Da Thorvald 
Pollestad fikk jobb på Øksnevad videregående 
skole (landbrukskule), skaffet han oss innpass 
der og vi fikk holde våre møter i et gammelt 
skulehus. På sett og vis så har vi en slags 
tilhørighet i det miljøet. De siste årene har vi så 
vekselvis vært i Egersund i lokalene til Uninor 
der Jan Helge Havsø har en lederrolle.
 I to perioder har duefolk i Egersund gått ut av 
foreningen og dannet sin egen forening. Første 
gang var i 1957. Den gang het foreningen Eger 
Rasedueforening men hvor lenge den eksisterte 
er usikkert. Den eneste gangen Eger 
Rasedueforening er funnet nevnt i referater fra 
representantskapsmøter er i duevennen nr 2/57. 
Neste gang det ble etablert egen forening var i 
1977 med Sturle Assersen i spissen som 
formann. Da het foreningen Egersund og Dalane 

Rasedueforening. Etter å ha virket i 10 år ble 
den oppløst og medlemmene gikk over til SJRF.
Så i 2011 valgte 7 av medlemmene å melde seg 
ut av SJRF for å danne Rase og Flyvedue 
Foreningen NOR sammen med 2 fra nordfylket.

  Allerede 4. desember 1952 avholdt Rogaland 
Rasedueforening sammen med Stavanger og 
omegns Brevdueforening en lokal 
propagandautstilling med 120 raseduer og 140 
brevduer. Dommer for raseduene var Kjell 

Magnus. Kvaliteten var allerede 
merkbar forbedret i flere raser.
  Første landsutstilling i 
foreningens regi ble arrangert i 
Bethania i Stavanger. Det var i 
året 1959 og det var møtt i 
overkant av 600 raseduer. 
Dommer var blant annet den 
kjente duemannen Mr. Sears fra 
England. Etter det har 
foreningen arrangert 
landsutstilling i 68, 75, 82, 88, 
92, 96, 2000, 05, 08, 10, 
15(sammen med HRF) 18, 19, 
og nå i jubileumsåret 22. 
Utstillingen med flest duer var i 
82 i stadionhallen i Stavanger 
med1129 duer. Men de 3 siste 
utstillingene på Quality Airport 
Hotell på Sola har nok vært de 

mest vellykkede. Opplegget med utstilling, 
møter, overnatting, bespisning etc. samlet under 
et tak var populært blant tilreisende utstillere og 
dommere og en suksess for arrangerende 
forening.

Geir Rune Eriksen i resepsjonen på hotellet. Takket 
være han så har vi kunnet holde høst- og lands-
utstillinger der siden 1998.
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Kjente medlemmer samlet i krokethallen ca 1990. Her holdt 
foreningen både møter og lokalutstillinger en periode. Vi ser fra 
venstre Assersen, Larsen, Rørtvedt, Bore, Soma.



Norgesmester oppdrett ble innført i 1992 og 
allerede første året ble Joveig Iren Møller 
Norgesmester junior med sine Isduer. Året etter 
var det Trond Birkeland som vant tittelen som 
senior med sine Carrier. 

Fra Stadionhallen 1992 der Sturle Assersen tildeler 
premie til den første Norgesmester junior, Joveig 
Iren Møller

Så kom en epoke der Olav Arild Møller i 1997 
og fra 1999 til 2002, 4 år på rad ble Norges-
mester junior med Skjønnhetsbrevduer. Deretter 
skulle det gå 10 år til Terje Ree i 2012 gikk til 
topps med Tysk dobbelkappet Trommeduer. 
2018 slo Lars Erik Bentzen til med Norwich 
puster. Og til sist Terje Ree igjen i 2019 også 
denne gang med Tysk dobbelkappet Trommer.
Som en følge av NM tittelen i 2012 laget NRK 
Rogaland 2 reportasjer fra Terje Ree sitt dueslag 
samt NRK Østfold fulgte opp med dekning fra 
landsutstillingen i Sarpsborg 2013. Alle disse 
reportasjene ble vist i lokal TV og i Norge 
Rundt.
 
 Medlemstallet i foreningen har vært varierende 
med toppen i 1983 med 54 medlemmer derav  
35 senior og 19 junior. Nå i jubileumsåret er vi 
24 medlemmer, 23 senior og 1 junior, hvorav 3 
kvinner og 21 menn. Foreningen består stort sett 
av godt voksne oppdrettere og dueinteresserte, 
der noen har vært medlemmer i mange år mens 
noen kommer til og noen faller fra. Men vi 
håper at foreningen vil være et samlingspunkt 
for utveksling av nyheter, erfaringer, inspirasjon 
og glede for dueinteresserte i Stavanger og 
Jæren regionen i mange år fremover.

Store perspektiver for 
raseduesporten i 

Rogaland
(Artiklene er hentet fra Duevennen mai 1952 og er 
skrevet av Kjell Magnus, Bergen)

La det være sagt med en gang, at det finnes ikke 
et sted i hele Norge hvor alt ligger så godt til 
rette for raseduesport som i Rogaland.
Her har Norges Rasedueforbund fått en stor og 
viktig oppgave, om å spre lærdom og 
propaganda for den edle duesport, og hjelpe den 
nystartede forening fremover.
Mellom Stavanger og Sandnes er det bare 
villabebyggelse med store hager langs de brede 
ferdselsårer. Lenger vekk fra de brede 
autostradaer hvor de store bussene suser 
avgårde i svimlende fart – noen til Sola, andre 
Sandnes, Forus, Jæren o.s.v. - ligger de store og 
velstelte gårdene som store ruter i det mektige 
flate landskap. Det er ikke godt å si når man 
kommer til Sandnes, det eneste sikre bevis er de 
store fabrikkbygninger som trekker øyets 
oppmerksomhet til seg. Ellers er det her og de 
koselige villaer med store hager, med 
hønsegårder i som er over alt, unntatt 
hovedgaten da. Utenfor Sandnes og sydover har 
vi det rike Jæren liggende foran oss. Jo dette er 
sannelig wt ønskedistrikt for raseduesporten.
Der er like gode muligheter som i de fleste 
distrikter i Danmark. Helt førsteklasses 
forbindelser mellom bygd og by med bane og 
busser, og for fjerntrafikken med fly, båt, busser 
og tog.
Rett utenfor Stavanger ligger Hillevåg med sine 
svære utstillingshaller. Her foregår hvert år store 
dyrskuer. Tenk om å få en landsutstilling av duer 
kombinert med en av de store fjærfeutstillingene 
hvor jærbuingene kommer med sine høns og 
tusenvis av mennesker fra nær og fjern samles. 
Ja det er bare å håpe på at det snart blir 
virkelighet. Det er ikke bare på Hillevåg at alt 
ligger til rette for storutstillinger for duer. I selve 
Stavanger er der et ypperlig egnet lokale til 
dette formål, ja for den slags skyld også i 
Sandnes også.
Vi her i Bergen kan ikke framvise slike 
utstillingslokaler, og jeg tror at det finnes ikke i 
forbundets øvrige distrikter heller. Så er det 
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gjerne noen som vil spørre hva alt dette 
skriveriet om høns, hager og utstillingslokaler 
skal være godt for. «Kom til saken» vil de si. 
«Er det interesse for raseduesporten i Stavanger, 
Sandnes og hele Rogaland»? Til det kan jeg 
svare kun med ett ord, og det blir et stort ja.
Rogaland Rasedueforening er startet med over 
20 interesserte duefuter pluss noen juniorer som 
også er levende interesserte i sin hobby. Eg har 
snakket med en god del av dem, og det er med 
stor glede og oppriktighet jeg kan skrive at 
make til interesse for duesporten skal man lete 
lenge etter for å finne.
Nå blir det Norges Rasedueforbund og dets 
medlemmers oppgave å hjelpe til så Rogaland 
Rasedueforening kan komme gjennomden første 
vanskelige tid, og det vet jeg at hele forbundet 
vil gå 100 prosent inn for.

Dueslagene i Rogaland
De dueslag jeg besøkte til medlemmer av den 
nye foreningen var en gledelig overraskelse. 
Store, lyse og luftige duehus med rommelige 
volierer, hvor det hersket en pinlig orden og 
renslighet. Noe helt nytt for meg var at i bunnen 
av rederommene la de avispapir så alle 
rederommene til enhver tid var skinnende rene. 
Papiret i hyllene bytte de hver dag. 
Rugerommene var så store at der var plass til to 
redeskåler, og nu holdt oppdretterne der på å 
lage en forhøyning i rederommet til den ene 
redeskålen slik at når hunnen igjen kommer med 
egg ligger hun så pass høyt at hun får hverpe og 
ruge i fred for de skrikende, umettelige 
pipunger, som snart er flyvedyktige.
Dueslagene som jeg besøkte var hvitkalkede og 
trivelige og ute i de store volierer hang i en snor 
ett stykke klippfisk, som duene var borte og 
smakte på rett som det var. Stedets duefuter 
fortalte meg at klippfisk var en av duenes 
livretter , og at det ikke var så lang tid før et 
slikt klippfisk stykke var fortært og et nytt 
kommet på plass igjen.
Rent badevann var også å se i volierene.Inne i 
dueslagene la jeg merke til at kverkpulveret var 
å få øye på. Enten stod det i et stengt rederom, 
eller på en liten hylle laget for formålet, så når 
høyet ble byttet i redeskålene fikk de samtidig 
en dusj med kverk. På gulvene var der alltid tykt 
lag med fin sand. Duehusenes innvånere trivdes 

utmerket og var i en slik vårstemning at en 
straks forstod at her var det ikke duer som 
sturte, men kun friske dyr som stortrivdes.
Da jeg reiste nedover til Stavanger var det ikke 
fritt for at jeg tenkte litt på å holde et kåseri om 
duehuset og dets innredning, og likeledes litt om 
røkt og pleie av duene. Jeg tenkte med meg selv 
at jeg som har så meget sølv hjemme på hyllen 
og drevet duesport i så mange år skulle gi 
Rogalendingene en liten alvorlig leksjon om 
ovenfor nevnte emne, men her ble mine planer 
grundig gjort til skamme. Jeg kan ikke si noe 
annet enn at jeg hadde litt flau smak i munnen 
da jeg stod og betraktet de velstelte slagene, og 
tenkte på mitt eget duehus og mine 
foreningsvenners slag hjemme i Bergen. Ikke så 
å forstå at vi har noe som helst slags dårlig stell 
av våre duer, men Rogalendingene hadde det 
mønstergyldig.
Det var dog et par steder vi kom forbi hager 
hvor det stod en liten margarinkasse på en liten 
stokk inne i en liten nettinginnhegning. Om 
dette er å si at Rogaland Rasedueforening skal 
velge en kontrollkomite som har til oppgave å 
komme dette dyreplageri til livs, ved å forklare 
de uvitende om hvordan duenes bolig skal være, 
og drive opplysningsarbeid om raseduesporten. 
Hvis ikke dette hjelper får komiteen få 
margarinkassene fjernet ved dyrebeskyttelsens 
hjelp.
Men i det store og hele er å si at duehusene og 
stellet av duene var en stor gledelig 
overraskelse.

      Raseduene i Rogaland
Like så stor som den positive overraskelse var 
over duehusene og duenes røkt og pleie, like så 
negativt var raseduene i Rogaland, hvis det i det 
hele tatt kunne komme inn under kategorien 
raseduer.
De duer som skulle høre hjemme blant de 
kronete skjoldmefikker var noen langnebbete, 
smaltrynete individer, med lange figurer og 
grove fargefeil. Jeg har aldri sett så dårlig 
kvalitet av denne rase.Norske tummelter var der 
også. Der var et par brukbare duer, men de aller 
fleste manglet enten sokker, var røde i øynene, 
de gule og brune var helt grå over gumpen o.s.v.
En oppdretter hadde middelmådige hvite 
egyptere. Ellers var der mange oppdrettere som 
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måtte nøye seg med brevduer, da de såkalte 
raseduer ikke kunne dekke behovet.
De mefikker som en duemann hadde solgt gikk 
på rundgang til de forskjellige oppdrettere og 
havnet etter noen års forløp hos samme mann 
som avlet duene fram. For meg så det ut som 
om alle ubrukbare duer, dyr som aldri skulle 
vært solgt men gått i stekepannen, var solgt til 
oppdretterne i Rogaland. Disse duer vil bli 
avlivet så snart duefutene i Rogaland får bedre 
dyr å arbeide med.
Hos Ansgar Stokka var der dog et gledelig 
unntak. Han har nemlig fått kjøpt av Rikter 
Svendsen 3 parykker av høy kvalitet. Jeg kan 
hilse Rikter Svendsen og si at de parykkene han 
solgte til Stokka har gjort kjempelykke. Nå går 
Stokka rundt og bare tenker på hvorledes han 
skal få lurt flest mulig med unger av paret i år. 
Ellers hadde jeg med fra Peder Godvik etpar 
Egyptere og ettpar kronete Skjoldmefikker av 
god kvalitet, og den oppdretteren som kjøpte 
dem kunne så å si ikke se seg mett på dem. 
Disse duene har kommet på riktige hender, og 
dueeieren vil få meget glede av dem.
 De 3 par duer som her er nevnt er de eneste 
som Rogalendingene kan stille ut unger av og 
ha en sjangse på premie.
 Jeg ber alle medlemmer av Norges 
Rasedueforbund lese gjennom den apepell som 
er skrevet i dette nummer og så langt mulig 
være med å støtte denne. Du gjør da deg selv og 
hele Norges Rasedueforbund en stor tjeneste.

En manende appell til 
Norges Rasedueforbunds 
foreninger
Nå da Rogaland Rasedueforening er stiftet og 
tilsluttet Norges Rasedueforbund er det 
forbundets øvrige foreninger og dets 
medlemmers plikt å hjelpe den nystartede 
forening over den første vanskelige tid. 
 Som før skrevet er der stor interesse for 
raseduesport i Rogaland. Medlemmene av den 
nye forening har gode og store duehus, men 
raseduer er der kun noen få brukelige dyr av. 
Her kan vi øvrige medlemmer av Norges 
Rasedueforbundtre støttende til.
 Det er jo så at en nystartet forening må ha 
penger i kassen. Vi kan være med å hjelpe dem 

med dette ved at vi forærer ett av våre par eller 
etpar unger til Rogaland Rasedueforening og lar 
denne forening selge duene videre til sine 
medlemmer og pengene går i foreningens kasse.
 Vi får heller ta det med godt humør, om der 
skulle bli litt forskyvninger i vårt avlsprogram, 
men husk at vi gjør en god gjerning. For meg så 
det ut som alle mindreverdige duer var havnet i 
Rogaland. La oss hjelpe Rogalendingene å få 
disse bort og istedet gi dem gode duer. Der er 
forlengst kommet nok med mindreverdige dyr 
til Rogaland. La det bli en æressak at alle 
oppdrettere som har over 6 – 7 par skjenker ett 
av sine par til Rogaland Rasedueforening. Der 
er nok av gode duefolk som med takk og glede 
kan ta imot dem.
 Medlemmene av Norges Rasedueforbund kan 
være forvisset om at de her er med å utbygge 
raseduesporten i Norge. De blir med å styrke 
Norges Rasedueforbund og dens funksjoner. 
Hver forening kan utpeke en man som kan ta 
imot gaveduene og sende dem samlet til 
formannen i Rogaland Rasedueforening herr 
David Anda, Hinna pr. Stavanger.
Sett igang denne innsamling snarest så Norges 
Rasedueforbunds nye medlemmer i Rogaland 
kan få duer å arbeide med, og vi kan få møte 
dem på kommende utstilling.
 Spander ett av dine par og du hjelper Rogaland 
Rasedueforening både økonomisk og skaffer 
dens medlemmer brukbare duer. Du blir med å 
utbygge raseduesporten i Norge. Du gjør 
tjeneste.

 Kjell Magnus som dommer på vestlandsutstilling i 
brukskunstkjelleren 1954 (Stav. Aftenblad)
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Regnskap for 1952
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Minner om  noen av 
forhenværende 

 medlemmer

Tilgjengelig informasjon i form av gamle 
referatbøker, brev, avisoppslag, duevennen etc. 
vitner om at det på slutten av 1940 tallet og 
utover i 50 årene var stor aktivitet rundt bytte, 
kjøp og salg av duer i Rogaland 
Rasedueforening. Enkelte sentrale duefuter var 
svært flittige til å skrive brev til dueoppdrettere 
rund i landet for å spør om de hadde den ene 
eller andre rasen for salg. Det kunne være kun 
en enslig hun eller han de trenge, eller det kunne 
være et par av en ny rase de hadde lyst til å få på 
slaget.

 En av dem var Ansgar Stokka som bodde ved 
Solaveien på Stangeland i Sandnes. Her kjørte    

mange forbi og la merke til 
alle de forskjellige   duene 
i volierene. Rett som det 
var stoppet det mennesker 
for å spør om de kunne få 
se på duene hans. Det 
kunne være noen som 
hadde duer fra før eller 

noen som kunne tenke seg å begynne med duer.
Mange raser var innom slaget til Ansgar, så som 
Nonner, Påfuglduer (hynsahaler som han sa), 
Kalotter, Norsk Tomler, Dansk Tomler, Tyske 
Mefikker, Egyptere. Og særlig Egyptere var 
gjenstand for flittig korrespondanse med 
Richard Peterson Sandefjord. Mange brev 
kunne gjelde samme due og da bare nevnt med 
ringnummer.
 Ansgar var sentral i stiftelsen av Rogaland 
Rasedueforening. Allerede i 1949 ble han 
oppfordret av Henry Halvorsen til å trekke i 
trådene for å danne «Norsk Rasedueforening 
Stavanger» 
Sønnen Magnor fattet allerede som 7 åring 
interesse for duehold. Magnor kan huske at han 
som 10 – 12 åring satt bak i kassen på 
trihjuleren til faren når de bl.a. skulle avsted på 
duemøte hos malermester Sørensen i Stavanger.
Ansgar jobbet i sin tid på sykkelfabrikken hvor 
det kjente sykkelmerket DBS ble produsert. I de 

store fabrikkhallene oppdaget Ansgar at mange 
byduer hadde rede bl.a. i ventiler oppe på 
ytterveggene. Da fikk han den ideen at han 
kunne ta med egg fra raseduene hjemme og la 
byduene ruge og amme opp ungene. Så når 
ungene var flyveklar så passet Ansgar på å ta de 
med hjem. Ryktene vil ha det til at noen av hans 
kolegaer saborterte med å riste noen av eggene, 
så det var ikke alltid vellykket.

På Horpestad vest for Kleppe bodde Ragnvald 
Kverneland, ofte kalt hønekongen på 
folkemunne. Hans levebrød 
var å avle på allslags 
fugleraser som stuefugler, 
duer, høns, fasaner, påfugler, 
ender, gjess og kalkuner. 
Livdyr, kyllinger og rugeegg 
ble solgt til folk fra hele 
landet. Det var også stor 
produksjon av egg fra de 
mange forskjellige 
hønserasene, og mange gjess 
og kalkuner endte opp som julemiddag rundt om 
i distriktet. Gården til Ragnvald var et populært 
samlingsted for fugleinteresserte. En søndag 
kunne han telle hele 56 biler på tunet og langs 
gårdsveien.
Av dueraser var det først og fremst Parykkduer 
og Påfuglduer som han opp gjennom alle årene 
hadde på slaget. Parykkduene var for det meste 
hvite, røde og tigret, Påfuglduene hvite, blå og 
sorte. I 1950 skrev Ragnvald til Ansgar Stokka 
og spurte om det var mulig å få kjøpe krageduer 
(Parykkduer). Andre raser som Tysk 
skjoldmefikk, Munkeduer, Strasser, Norwich 
puster, var å se i hans dueslag i kortere perioder.
 Ragnvald var medlem allerede første året da 
Rogaland Rasedueforening ble startet, og deltok 
da med duer på den første lokalutstillingen 
foreningen arrangerte sammen med 
brevdueforeningen.
Etterhvert som årene gikk så ble det avlet 
mindre og mindre unger. Det var nok ikke så 
mye plan over avlen, duene ble ikke klargjort 
med klipping her og der og det kom ikke særlig 
blodfornyelse. Men duene hadde det godt med 
romslig, tørt og lyst dueslag og stor utevoliere.  

                                                                                                                                                    side 23



Nedenfor vises utdrag fra en prisliste datert 1967

En annen Stavangermann som var med fra 
starten i 52 var Georg Beckstrøm som bodde i 
Ryfylkegata. I dueslaget hans var det alltid mye 
duer, som regel alt for mange. Det var stort sett 
Parykkduer, Påfuglduer og Nurnberg Svaler det 
gikk i. Men det var likevel sjelden han var villig 
til å selge noe. De ble sagt at Per Nielsen reiste 
fra Bergen som ung gutt, gikk den lange veien 
ut til Ryfylkegata, for å spør om å få kjøpe 
Svaleduer. Det var med nød og neppe han klarte 
å overtale Beckstrøm, men til slutt kunne han gå 
lykkelig derfra med duer i en eske under armen.
Beskstrøm jobbet som sjauer nede på kaien hos 
Felleskjøpet i Stavanger. Her kunne det fra tid 
til annen bli en del korn som ble sølt og lå rundt 
på kai området og inne i lagerhallene. Da var det 
naturlig at dette ble sopt opp, tatt det med hjem 
bak på sykkelen og brukt til å fore duene med. I 
kjelleren stod det jevnlig sekkevis med korn. 
Dette kornet ble også ofte brukt som betalings-
middel for duer som Beckstrøm ønsket å 
anskaffe seg. 
  

Torstein Mikalsen kom 
med i    foreningen i 1954. 
Han var en rolig og sindig 
person, en koselig bestefar 
type som Sturle Assersen 
uttrykte det. Nettopp derfor 
var han en som man hadde 
tillit til som kasserer i 
foreningen mange år. 

 Mange av oss husker den 
gamle kasserer tasken som 
Torstein brukte til å ha 
blokker med medlemskort, 
regnskapsbøker, ringbøker, 
ringer etc i.
  I dueslaget til Torstein oppe i Espedalen på 
Sandnes var der, som hos mange andre på den 
tiden, mange rase å se. Det var Egyptere, 
Reinaugen, Isduer, Påfuglduer, Norsk Tomler, 
Modena, Kobbergimpel, Tysk Kronemefikk, 
Dansk Tomler. Også Torstein var  ivrig til å 
skrive brev til duefuter rundt om i landet 
vedrørende kjøp og salg av duer. I mappen med 
brev som han etterlot seg kan man blant annet se 
at Egyptere var gjenstand for hyppig 
korrespondanse med Richard Peterson.
 I 1968 måtte Torstein avslutte sitt duehold da 
det ble vanskelig å ha duer på eiendommen. 
Randulf Svendsen ble også medlem i 1954. 
Han bodde på Madla, rett overfor der 3 sverd 
står i fjell til minne om slaget i Hafrsfjord i 872.
Ut fra det vi kan huske så var ikke eiendommen 
så stor men Randulf hadde funnet plass til 4   

dueslag. Det var alltid 
spennende hver gang vi 
besøkte han for der var 
alltid noe nytt å se blant 
alle de forskjellige rasene 
han hadde, og ofte var det 
bare 1 par i hver rase. Der 
var kanskje ikke så mye 

avl og utstilling, men mye bytting og handel. 
Om det stadig ble anskaffet nye raser så var 
Randulf hjelpsom med å hjelpe nybegynnere 
med duer, og da som regel uten å ta betalt for 
disse.
Som liten gutt besøkte Geir Rune Eriksen ofte 
sin morfar i helgene, og det la grobunn for hans 
dueinteresse som har vedvart til den dag i dag.
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Alf Thue begynnte allerede i 1908 med duer da 
han var 8 – 10 år gammel. Det første paret fikk 
han kjøpt for 50 øre. I voksen alder  jobbet han 
som kranfører hos Felleskjøpet i Stavanger. 
Også han passet på når det ble sølt korn rundt på 
kaien for å samle dette med seg hjem og gi til 
duene. Det kan nok tenkes at han og Beckstrøm 
av og til knivdes om dette kornet.

1954 ble han medlem og da 
han var styre-medlem i 
begynnelsen på 60-tallet, 
ble medlems-møtene en 
periode  holdt hjemme i 
den lille stuen hans i 
Pedersgata i Stavanger. Der 
vertet  fruen opp med 
smørbrød og kaffe til de 

fremmøtte medlemmene.
Selv om raser kom og gikk så var Alf mest 
begeistret for Norsk Tomler og derfor 
konsentrerte seg mest om. Tumulten, nasjonal-
dua som han kalte den. Spesielt de sorte mente 
han var de vakreste, og det var på en av de han 
hadde vunnet gullmedalje. Ellers fikk han en 
god del sølvpokaler, diplomer og medaljer opp 
gjennom årene på duene sine.                            
Sturle Assersen minnest fra den tiden han gikk 
på skolen så kunne han stå i sløydsalen og kikke 
rett ned på duene til Alf. Når de som nyskjerrige 
gutter gikk bort og banket på døren  utpå 
ettermiddagen, måtte de kanskje stå og vente 
utenfor til Alf var ferdig med middagskvilen sin.
Når han så omsider kom ut på trappa med 
sigaretsneipen i munnviken så lurte han på hva 
de ville. «Jo-ja me lurte bare på om me kunne få 
se på duene og om du har fått noe nytt». Og det 
var det, som ofte på den tiden. 
Før de så gikk derfra, fikk de spørsmål om de 
var interessert i å kjøpe klokke. Om det var 
brukte eller nye klokker vites ikke.

 Vi som har vært med en stund vet hva Tom 
Rørtvedt har betytt for foreningen. Han meldte 

seg inn i foreningen i 1957 
og var uavbrutt medlem i 
58 år, helt til han døde. 
Hans engasjement, 
hjelpsomhet og 
diplomatiske væremåte var 
en av de viktigste 

bærebjelkene i foreningen helt fra han for første 
gang ble valgt som formann i 1962 og frem til 
han døde i  2015, 80 år gammel.
Til sammen ble det 11 år som formann, men 
også andre styreverv som sekretær og 
styremedlem i foreningen skjøtet han. Han var 
den vi rådførte oss med i alle sammenhenger og 
derfor ble han ofte kalt for far, og det likte han.
Alltid var det hos Tom vi møttes når duene 
skulle sendes på utstilling eller når duer skulle 
leveres videre , for alle kjente Tom og visste 
hvor han bodde. Han var knutepunktet for 
foreningens medlemmer og andre foreninger. 
 Tom var en god venn av Hardy Frandsen i 
Danmark. Derfor var det naturlig at Hardy ofte 
ble brukt som dommer ved våre lands-
utstillinger. 
 Eng. Modena var den rasen Tom hadde på 
slaget sitt i alle år. Han hadde også andre raser i 
korte perioder. Men det varte ikke lenge før han 
ble lei og fikk dei ut av slaget igjen. For 
Modenaen var duen i hans hjerte.
 Tom var av den praktiske typen. Han likte å 
lage forskjellige ting i tre, blant annet premier til 
lokalutstilling og  gruppe skilter til å markere 
oppå burrekkene. Dueslaget ble ofte bygget om.
 Og ikke minst så var han «steingalen». Ofte 
kjørte han rundt på Jæren der han plutselig 
kunne stoppe opp, for ut av bilen, og plukket en 
fin flat stein som var «overflødig» på 
steingarden. I årenes løp ble det mange vegger 
rundt på eiendommen som ble bekledd med 
naturstein.
 I hans begravelse holdt hans datter en fin 
minnetale der hun sa «Far var spesiell».
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Georg Beckstrøm med en av sine Parykkduer på
hånden under vestlandsutstillingen 1953.
(Foto Stavanger Aftenblad)
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Vestlandsutstilling Sandnes 1971. Johan 
Ebeltoft her med Parykkdue og Sach. 
Skjolddue. (Stav. Aftenblad 27.11.71)

17 årig duespesialist fra Sandnes, Ove Fosså, 
holder en Sach. Skjolddue som var hans 
favorittdue. (Stav. Aftenblad 18.09.71)

Landsutstilling Sandnes 1968. De fire dommerne,   
(fra venstre)Ansgar Stokka, Knut Norman Larsen 
Chr. V. Jensen, Asbjørn W. Knutsen, studerer en 
Parykkdue. (Stav. Aftenblad  27.01.68)

En Høystjert i hånden er bedre enn 10 på pinnen, mener 
Alf Thu.(Stav. Aftenblad 27.01.68)

        Utdrag fra lokale aviser opp gjennom tidene     
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Jan Larsen og sønn klar med sine duer for 
lokalutstilling på Madla 1980.                                 
(Stav. Aftenblad 26.11.80)

Olav Arild Møller som ble Norgesmester jr. første 
gang i 1997. Her med en Eng. Modena gassi.

(Stav. Aftenblad 02.04.97)

Landsutstilling i Stadionhallen 1992. «Thorvald 
Pollestad tror ikke på seier for sin Eng. Høystjert 
eller Sach. Storkedue»                                       
(Stav. Aftenblad 25.01.92)

To av dommerne på Landsutstilling Sandnes 1975. 
Magnor Stokka med en Parykkdue og Asger Berg 
med en Norwich Puster (Bilde fra Rogalands Avis) 

Landsutstilling 1982 i Stadionhallen Stavanger 
med hele 1129 duer. Den største i SJRF´s historie. 
Dommer Asger Berg holder her Sturle Assersen sin 
Schmalkaldener Mohrenkopf som fikk gull-medalje 
og Jan Larsen med en Dansk Tomler.               
(Stav. Aftenblad 01.02.82)



«Duemannen» -      
Jan Gunnar 
Skibstad med 
favorittrasen 
Bergens Tomler.
(Dalane Tidende
25.01.08)
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«Duedama – dame med duedilla» Anbjørg 
Rødland hjemme på Ualand med en 
Felegyhazer i handa.                         
(Dalane Tidende 05.02.10)

Erling Friestad med en hvit Dansk Tomler 
tilhørende hans sønn Erik Friestad.                    
(Stav. Aftenblad 24.01.05)

«Bedre med en fugl i handa -» tenker Geir Mikkelsen 
her med en Bokhara Trommedue hjemme i hagen på 
Ualand.          (Dalane Tidende 24.07.06)

Eierne viser stolte frem sine duer til dommer 
Rasmus D. Nielsen under landsutstillingen 2005 
på Sola. Fra venstre Erling Friestad, Erik Friestad 
og til høyre Olav Kydland.                      
(Jærbladet 24.01.05)
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«Duenes herre» Terje Ree nylig kåret til 
Norgesmester i dueoppdrett med en Tysk 
dobbelkappet trommedue fra vinnerlaget 
under landsutstillingen på Sola 2012.  
(Jærbladet 08.02.12) 

Ingen ting 
overlates til 
tilfeldighetene når 
Gunnar Hafsø 
pynter duene til 
utstilling.     
(Dalane Tidende 
28.10.16)

Jan Helge Havsø 
med sin sorte 
Nebbdusk trommer 
som fikk 95p under 
lands-utstillingen 
på Sola 2014
(Dalane tidende 
22.01.14)

Lars Erik Bentzen som nybakt 
Norgesmeister med en Norwich 
klar for «take off» I bakgrunnen 
ser vi Arvid Bentzen og Ole Kjell  
Løvås.                                
(Dalane Tidende 19.01.18) 

«Nå ble du så fin, gullduen min» tenker Gunnar 
Hafsø der han varsomt setter sin Tyske Nonne 
tilbake i buret.                                              
(Dalane Tidende 28.10.16)
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Dommer Ole Kjell Løvås studerer aner-
kjennende en hvit Norsk Petent mens Erling 
Friestad står i bakgrunnen og ser ut til være 
helt enig.                                        
(Stav. Aftenblad 14.01.19)

«Første dama som kan dømme duer -   Nina 
Solbjørg er blitt sertifisert som due-dommer , som 
den første kvinna her til lands»                     
(Dalane Tidende 22.01.18)

Lars Erik Bentzen betrakter sin Norwich Puster 
med stor beundring under landsutstillingen 2019. 
(Stav. Aftenblad 14.01.19)



Av dagens medlemmer i jubileumsåret 2022 så 
er Ingvar Møller den eldste i foreningen. 
Allerede i 1958 ble han medlem, 18 år gammel. 
Antwerpen Smerle var den første rasen han 
anskaffet seg. Året etter i 1959 stillte han ut 3 
ternet på landsutstillingen i Stavanger. Han 
bodde da hjemme på gården på Orstad og hadde 
fått lov til å ha duene i et kjellerrom i bolighuset 
De første Isduene på gården var de broren Ordin 
som eide og stillte ut i 1959. Disse kom 
angivelig fra Torstein Mikalsen. Så ble der et 
opphold til Magnar, sønn til Ingvar, stillte ut 8 
Isduer på Vestlandsutstillingen i Bergen 1972. 
Der oppnådde han 94p på en eldre han som den 
beste i rasen. Den gang var det en høy 
poengsum da rundt 50% av duene på 
utstillingen fikk under 90p. Etter hvert overtok 
Ingvar Isduene og ble hans favorittrase og ble 
værende nesten til dags dato. Men også andre 
raser har i perioder vært på slaget og blitt avlet i 
prima kvalitet. Så som Tysk Skjønnhetsbrevdue, 
Munkeduer, Eng. Modena. Gammel Holl. 
Tomler og Petenter.

Jeg husker da vi var 4 
medlemmer som var på 
duetur til Danmark i 
anledning etablering av 
vennskapsforening med 
Ålborg Sirdueklubb i 
1989. Vi besøkte flere av 
foreningens medlemmer 
og fikk se mange fine 
duer. Blant annet var vi 
hos formannen som 
hadde Eng. Modena med 

fargen argent som en spesialitet. Ingvar var 
ganske interessert i å anskaffe seg noen av disse. 
Eieren stillte opp noen bur på et bord og brakte 
frem den ene duen etter den andre. Kvaliteten 
ble bedre og bedre, mens Ingvar viste en noe 
lunken interesse. Til slutt kom de beste duene 
frem, hvorpå han nikket annerkjennende, og 
handelen var et faktum.
I tur og orden har barna til Ingvar vært med i 
duemiljøet. Først Magnar, deretter Bengt, så 
Joveig Irene og til sist  Olav Arild. Ingen av dei 
har duer i dag. Men av og til kommer interessen 
tilbake i godt voksen alder.                                   

Da foreningen drev med forsalg til 
medlemmene fikk vi en periode lagre foret og 
diverse rekvisite i kjelleren hos Ingvar. Senere 
ble det kjøpt inn en konteiner som stod plassert 
bak løa. Også medlemsmøter holdt vi i kjeller-
leiligheten i denne tiden.
Gården overtok sønnen en tid tilbake og helsa er 
ikke det den var. Så for tiden står dueslaget 
tomt.

Fra landsutstillingen 2016 på Sola. En av hans 
Isduer skimtes i bakgrunnen. For godt en måned 
siden hadde han feiret sin 75 års dag.                     
(Foto T. Ree)

Isdue utstillt på landsutstillingen 2012.
(Foto T. Ree)
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Ingvar Møller

Ingvar ser ut til å 
være i godt humør på 
et medlemsmøte 2006 
(Foto T. Ree)



Medlemmer fra SJRF på besøk i Haugesund 1980. 
Fra venstre Jørgen Eljervik, ?, Arne Johannes 
Soma, Arne Sundve, ?, Jan Larsen, Torstein 
Mikalsen, ?, Thorvald Pollestad, John O. Næsheim.  
(Foto T. Ree)

Sigurd Haukås, Geir Rune Eriksen ?, Randulf 
Svendsen,? John O. Næsheim, ukjent, Ådne Olsen.
(Foto T. Ree)

Karleif Bore, Henning Hamre, Bjørn Magnar 
Tjåland, Sigurd Haukås , Terje Vestly, Jørgen 
Eljervik.                                                                
(Foto T. Ree)

Fjåge personer på tur i Holland 1981 i forbindelse 
med europautstilling. Fru Larsen, Sturle Assersen, 
Jan Larsen.                                  (Foto S. Assersen)   

Kammeratskapsaften på Mosvangen i forbindelse 
med lands-utstillingen 1982. Til venstre i 
bakgrunnen Terje Ree Asbjørn Skjæveland. Rundt 
bordet i fremkant Jan Solberg, John O Næsheim, 
Randulf Svendsen, Magnor Stokka.                             
(Foto S. Assersen)

Jan Larsen, Stig Jone Larsen, Randulf Svendsen, 
ukjent, Terje Ree og bakenfor skimtes Asbjørn 
Skjæveland.                                 (Foto S. Assersen)    
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Fotokavalkade 1980 - 2022



Randulf Svendsen tar seg en svingom med fru 
Larsen.             
(Foto S. Assersen)

Landsutstilling i Arendal 1985. I forkant ukjent og 
Kåre Sandvik. Rundt bordet bakenfor sitter Jan 
Solberg, Karleif Bore, Asbjørn Skjæveland, Andreas 
Oddane og Randulf Svendsen med ryggen til.
(Foto T. Ree)

Randulf Svendsen, Karleif Bore, Thorvald Pollrstad 
og Asbjørn Skjæveland med ryggen til.
(Foto T. Ree)

Styret i NRF 1987. Fra venstre Svein Harald Vikse, 
Thorvald Pollestad, Kjell Gundersen, Tom Rørtvedt.  
(Foto Kåre S.)

Utstilling i krokkethallen på slutten av 80 tallet. Her 
en gjeng som koser seg med lapskaus som Tom 
pleide å servere. Fra venstre Sturle Assersen, Jan 
Larsen, bakenfor ?, Tom Rørtvedt, Karleif Bore, 
Arne Johannes Soma, Ådne Olsen.                       
(Foto T. Ree)

Ole Kjell Løvås  i ferd med bødømmelsen av Smerler  
I bakgrunnen Yngve Øvstedal i dyp konsentrasjon. 
(Foto T. Ree)
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Her er medlemmer på ny tur til Haugesund i 1991.
Fra venstre Asbjørn Skjæveland, Tord Friestad 
Erling Friestad, Artur Kallevik, Tollaksen junior ?  
Lars Erik Bentzen, Eyolf Assersen.                        
(Foto T. Ree)

Karleif Bore, Erling Friestad, Thorvald Pollestad, 
Sturle Assersen.                                                       
(Foto T. Ree)

Fra slagvandring i Ålborg Sirdueklubb 1988. Her er 
vi hjemme hos Ole Stensgård hvor tegningen på en 
Coburg Lerke blir grundig forklart for Eyolf 
Assersen, Ingvar Møller, Erik Larsen, ukjent, Sturle 
Assersen.
(Foto T. Ree)

Trond Birkeland og hans Carrier som fikk 
gullmedalje og ble «Best in 
Show» under 
landsutstillingen 1992.         
(Foto T. Ree)      
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Lokalutstilling i krokkethallen 1994 med sertifikat-
skue på Norsk Tomler, Eng. Modena og Farge- og 
trommedue. Her er det lunsjpause med Tom sin 
lapskaus. Med ryggen til sitter Terje Eljervik, til 
venstre Arne Sundve, Svein Harald Vikse, Yngve 
Øvstedal, Erik Friestad, Ådne Olsen, Hans Petter 
Nernes.                                                                 
(Foto T. Ree)

Per Lillestraum, Jan Oksnes, Kjell Gundersen, John 
Gundersen med ryggen til, Thorvald Pollestad, 
Yngve Øvstedal.                                                     
(Foto T. Ree)

Gunnar Hafsø foran sitt dueslag 1995 hvor vi kan 
skimte Bernburger Trommeduer i forskjellige farger.
(Foto T. Ree)

Erling Friestad sin  
flotte Dansk Tomler  
stenket som fikk 97p 
og gullmedale 
under 
landsutstillingen 
2003
(Foto J. Heldal,  
hentet fra 
duevennen)

Torvald Pollestad studerer sine hvite Gammel 
Hollansk Tomlere i det åpne og luftige dueslaget.  
Året er 2005.                                                           
(Foto T. Ree)

Og her er nærbilde av duene til Thorvald.             
(Foto T. Ree)
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Aastein Aase rundet 70 år i 2008. Her inviterer han 
til en kikk inn i dueslaget.                                       
(Foto T. Ree)

Sorvinget Smerle som oppnådde 96p og var nok den 
beste Aastein hadde avlet frem.                              
(Foto T. Ree)

Smerle unger som tidlig viser god figur og kraftig 
nebb.                                                     
 (Foto T. Ree)

Fra dyrenes dag ved Tu dyreklinikk på Kåsen 2010. 
En familie studerer nyskjerrig de forskjellige 
duerasene som ble vist.                                                
(Foto T. Ree)

Arrangement komiteen ved Erling Friestad og 
Thorvald Pollestad. Dessuten sønnen til Thorvald 
og 2 barnebarn på besøk.                                   
(Foto T. Ree)

Mønstring på Øksnevad videregående skole 2010.  
Fra venstre Erling Friestad, ....... Bore, Aastein Aase 
Thorvald Pollestad med barnebarn, Jan Gunnar 
Skibstad, Anbjørg Rødland.                                     
(Foto T. Ree)
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Dommerne Ole Kjell Løvås og Sturle Assersen 
studerer grundig en Kobbergimpel.                        
(Foto T. Ree) Olav Hermod Kydland rundet 75 år i desember 

2015. Her er han på landsutstillingen 2016 for å se 
hvordan det har gått med hans Wiener Tomlere.    
(Foto T. Ree)

Medlemsmøte i løa på Havsøy 2020. I buret en 
Norwich Puster som vurderes av Erling, Arvid 
Bentzen med ryggen til, Sturle Assersen, Lars Erik 
Bentzen.                                                                
(Foto T. Ree)
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God stemning blant de øvrige på møtet som var Asbjørn Skjæveland, Leiv Meisland, Jan Helge Havsø, Nina 
Solbjørg, Erling Friestad.                                                                                                                              
(Foto T. Ree)



Jan Helge viser sitt nye kryssningsprosjekt som er 
Nurnberg Lerke  X  Isdue.                                         
(Foto T. Ree)
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Medlemsmøte januar 2022 på Øksnevad. 2 Danske Tomlere i buret mens Erling Friestad og Jan Gunnar 
Skibstad ser ut til å være midt i en heftig diskusjon om duene. Jan Helge Havsø følger med i bakgrunnen. 
(Foto T. Ree)



  

                          Formannsklubben

Medlemskort som ble brukt frem til ca år 2000

Foreningsmerker (pins/jakkenåler)

         Fleece jakker, gensere. t-shirts med logo.

         Plakat til bruk under utstillinger etc.

Dessuten har foreningen komplett utstillings-
materiell til ca 750 duer samt en konteiner til å 
lagre og frakte dette i.
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Diverse «ting og tang» som vi har og har hatt i 
foreningen.
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Som en avslutning hadde vi tenkt oss en fyldig reportasje fra jubileumsutstillingen vi hadde 
planlagt  14 – 16 januar. Dessverre så kom der portforbud for duer her i distriktet grunnet 
utbrudd av fugleinfluensa. Og ikke nok med det så var der restriksjoner i forbindelse med 
korona epedemien.
Utstillingen måtte derfor utsettes med håp om det vil la seg gjøre 14 – 16 oktober.

         Foreningens styresammensetning i jubileumsåret 2022.

Formann: Sturle Assersen

Kasserer: Erling Friestad

Sekretær: Terje Ree

Styremedlem: Jan Gunnar Skibstad.

Med mitt medlemskap gjennom 52 sammenhengende år i foreningen så har jeg samlet en god 
del bilder, avisutklipp, dueblader etc. Jeg har blitt kjent med mange duefolk i alle aldere og 
sosiale lag, med forskjellige yrker, holdninger og karakterer. Men dette kommer i bakgrunnen 
når vi møtes og duene er i sentrum. Da er hobbyen det sentrale, man knytter nye vennskap og 
finner mye glede i det sosiale dette bringer med seg. Derfor føler jeg det er viktig å ta vare på 
det vi har av minner fra aktiviteter og fine øyeblikk og dele noe av dette med våre duevenner.

Terje Ree 


