
Først en stor takk til RFB for oppmerksomheten til 80-årsdagen min, og spesielt til den representative 

gruppen som kom på besøk den 29. juli. For meg ble det en veldig trivelig stund og beklager bare 

påkledningen min som i alle fall viste at dette var helt uventet for min del.  

Avlen er avsluttet og de siste ungene er for lengst ringet. det ble rundt 35 Modena og 45 norske. På 

toppen av det kommer en flokk “Oldenburgere” og 20 b-duer. Brevdue-ungene har vært frittflygende 

og rovfugl har redusert flokken til 7. Det har vært både hauk og falk her, men særlig en hønsehauk 

hunn har vært plagsom. Flokken er likevel altfor tallrik, og antallet skal nå reduseres radikalt. 

 

 

 ‹‹‹‹‹‹‹‹ Skakke-hallen, Etne. 

 

Fra Jan Oksnes har vi 30.8 mottatt følgende: 

Hei alle sammen. NRF vil prøve å avholde 2 dagers utstilling i Skakke hallen i Etne 4-6 november. Den 

koster kr15000,- 

Forslag til dommerliste: 

Norsk Tomler:                            Ole Gunnar Torp/Ole Kjell Løvås 

Bergens Tomler                          Torbjørn Jektnes 

Norsk Mefikk                               Nina Solbjørg 

Formduer                                     Johny Larsen 

Vorteduer                                     Jan Heldal 

Utenlandske Tomlere                 Jan Heldal 

Tysk Modeneser                           Ronald Drotningsvik/Odd Helge Vågen 

Eng. Modena                                 Ronald Drotningsvik 

Pustere/Kropperter                      Hans Petter Nernes 

Fargeduer                                       Ole Gunnar Torp 

Trommeduer                                  Sturle Assersen 

Mefikk                                              Johne Alex Larsen 

Dansk Tomler                                  Johny Larsen 



Vi håper dere alle kan og takker ja til å dømme den helga? Da tiden går fort trenger vi svar fort på 

min mail eller tlf. 980 45 794. Da utstillingen går kraftig i minus håper vi at dommerhonoraret kan 

justeres litt. Mvh. For Dommerringen Jan O                                 

  

 

 

 

   

Vedlegget over har informasjon fra Mattilsynet som jeg ikke forventet skulle komme i min tid, og som 

inneholder momenter vi i mange år har forsøkt å få forståelse for uten å lykkes. Dette er nå 

rettskraftig i EU/EØS-området og gjelder bl.a. de to (for meg) vesentlige poengene at  

alle tamduer nå tilhører kategorien "FUGLER i fangenskap" og at ved import er test for salmonella 

ikke lenger et krav. At forordningen ser ut til å ha vært klar i EU siden 2016 er en nedtur, men vi ser 

fremover.  

 

 

 

 



 

 

Spekulasjonene om opprinnelsen til mine “Oldenburgere” fikk et oppsving da jeg så bildet over til 

venstre. Det er av en rumensk Sathmarer Tomler som har perleøye, men i “Handbuch der 

Taubenrassen” (Schütte, Stach, Wolters 1994) står det at de skadetegnete har mørkt øye. Hos mine 

har de 

begge typer øyenfarge, men hovedsaklig mørke, noe som gruppebildet fra Holmegaard til høyre 

viser. 

 

 



 



 



 

 

Over en nederlandsk Tomler med et flott perleøye, i midten en orientalsk Roller med lyst nebb 

(smoky faktor) og deretter en flott gruppe orientalske Mefikker (satinetter) der druene utenfor 

volieren ser ut til å være modne. Bildet er fra Bulgaria. 

 

 



 

 

 

Det er tydeligvis tid for slagbesøk og sist helg hadde Max Josey i Texas stilt opp “noen” av årets avl 

for interesserte kjøpere. I Haugesund var det besøk fra Danmark (Anders Christiansen og Henrik 

Trevor). Her er tidligere formann i NRF, Hans Petter Nernes, tydelig 

fornøyd der han viser sine sorte, danske Tomlere og klassiske Orientalske satinetter. 

 



 



 



 

 

Claus Hirsch i Danmark står for salg av duer for andre oppdrettere. Nylig hadde han lagt ut en gruppe 

røde og gule Paveduer som nok kom fra en tysk oppdretter. Tom Moss i California mente at han 

gjenkjente farge og type fra en tysk forbindelse og fikk det bekreftet av Claus. 

I midten en flott, gul Modena fra Damon Pownell i Australia som står avbildet sammen med sin far 

Brian. Dette er to karer jeg har hatt stor glede av å ha som venner.  

 

 



 

 

 

For variasjonens skyld er det tatt med en tigret og noen flotte blå nederlandske pustere.  

 



Krig i Europa, klima-problemer, knapphet på ressurser av ymse slag og usikkerhet i verden skaper 

bekymringer. Det er ikke minst under slike forhold det gjør godt å koble av med livet i dueslaget. For 

min egen del er den største gleden å se lovende unger utvikle seg til gode representanter 

for sin rase. Er vi heldige blir det anledning til å se noen av disse duene fra dere i utstillingsbur i høst. 

 

For RFB 

JanH  

 

 

 


