
Vi minner om Landsutstillingen 2023, 12-15 januar. Se informasjon på norskrasedueforbund.no og 

så er det bare å melde på duer og å planlegge turen. 

Påmeldingsfrist 14. desember! 

 

 

 

Nikolajewer høyflygere blir det neppe å se på Landsutstillingen på Forus. Denne luftakrobaten har sitt 

hovedområde i Ukraina, ialle fall var det slik før Russland startet krigen. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnorskrasedueforbund.no%2F&data=05%7C01%7C%7C656cc5dd9aa446bfc50708dad7093f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638058731971766235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pGl%2FnMYoAiH32G%2FTm6KbDkybMMIcx2c5oW0dKWorb88%3D&reserved=0


 



 

 

Raser vi kan håpe å få se på Forus er f.eks. Kinesere og Frisérduer. Bildene er fra siste helgs utstilling i 

Leipzig og fotograf antaes å være  Jane Maarup Rasmussen fra Danmark.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1474929439396544%2Fuser%2F1052417944%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZUOYzIHFXzuE87YHsnKGGXmRrEWkGyKxp22B4bsnBLwsIMnaanxIcNRy6VEyFJoEnVhfP8f1NDFxceCAmauGk5mt8WwSdvUvRQFcB8-CiMUuvf7D01YDJvJt0hB0gZ1P5BtaSt9ebDuhTrZml1R54mmLP8mYold59K6JOa5GC-Yt-EesKnVNfjMdugaJWr-TXY%26__tn__%3D-%5DC%252CP-R&data=05%7C01%7C%7C656cc5dd9aa446bfc50708dad7093f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638058731971766235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5tNBUldfB7kubjcfxFvnlS7xGRPuzZ7pMr6urmY8Riw%3D&reserved=0


 



 

 

Rundt 1980 var det nesten årlige besøk på den britiske hovedutstillingen i Doncaster der Peristeronic 

Society også holdt sine årsmøter. Denne organisasjonen har som hovedoppgave å samle personer 

med evne og vilje til å støtte raseduesporten. 

Vår venn som også hadde vært dommer i Bergen, Geoff Kenyon, var i en periode leder for 

organisasjonen, og når det ble invitert utenlandske gjester til festmiddagen fikk vi gjerne innbydelse. 

Den eneste forpliktelsen var at en måtte holde en tale 

med et tema om duer. Det var fine opplevelser, og spesielt husker jeg en middag der vi deltok 

sammen med svenskene Bertil Harrison og Henry Hansson med koner. Som det fremgår av bildene 

over lever organisasjonen fortsatt i beste velgående 

etter 175 år.  

 



 



 

 

Påfuglduene over, og spesielt den til venstre er noe av det ypperste jeg har sett av oppdretter-kunst. 

Fargen ser ut il å være dominant opal (Od), type og høyden på halen (top-tail) avslører at den med 

sikkerhet har nære slekninger  

i Nordamerika. Bildet er tatt i Saudi Arabia og eier og også fotograf er ukjent. Den perleblå til høyre 

er fra Leipzig sist helg og er også en topp-due som på bildet ikke kommer helt opp til “Saudien”, men 

de to er trolig slektninger. 

Utstiller av den siste er ukjent og fotograf er også antatt å være Jane Maarup Rasmussen.  

 

Nå i desember gikk årets utstilling i Leipzig (Lipsia) som planlagt for duene, men på grunn av 

fugleinfluensa ble det ikke tillatt å utstille fjørfe og andefugler. De tyske myndighetene har tatt 

konsekvensen av at duer i praksis ikke 

kan bli smitten av eller overføre fugleinfluensa 

*********** 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1474929439396544%2Fuser%2F1052417944%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZUOYzIHFXzuE87YHsnKGGXmRrEWkGyKxp22B4bsnBLwsIMnaanxIcNRy6VEyFJoEnVhfP8f1NDFxceCAmauGk5mt8WwSdvUvRQFcB8-CiMUuvf7D01YDJvJt0hB0gZ1P5BtaSt9ebDuhTrZml1R54mmLP8mYold59K6JOa5GC-Yt-EesKnVNfjMdugaJWr-TXY%26__tn__%3D-%5DC%252CP-R&data=05%7C01%7C%7C656cc5dd9aa446bfc50708dad7093f5d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638058731971766235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5tNBUldfB7kubjcfxFvnlS7xGRPuzZ7pMr6urmY8Riw%3D&reserved=0


 

 

 

 



Karl Stauber fra Orpund i Sveits innførte en ny standard i fotografering av raseduer, var en dyktig 

oppdretter og dommer og dessuten forfatter av flere bøker. Han gikk bort i november for to år siden 

93 år gammel. 

Han elsket sine orientalske Mefikker og gjorde mye for de sveitsiske rasene. På Interlaken utstillingen 

nå i november var det satt opp en minnepremie for Stauber som gikk til sveitsiske raser. 

Nils Reither og Nils Amund Hitland var i sin ungdom på duetur i Europa og besøkte da bl.a. Stauber og 

fikk oppleve has hageanlegg der forseggjorte dueslag var en viktig del. 

 

 



 



 

Det viser seg å være nødvendig med noen rettelser vedrørende Gammelhollandsk Mefikkk. I 

katalogen fra Etne var duene byttet om og det var den rødbåndete over som ble bedømt til 97 

poeng. 

Jeg må også innrømme at tegningen til vår franske venn Jean Louis Frindel er tett på det gjeldende 

krav i standarden, noe bildet av en vinnerdue i Nederland nå i høst tydelig viser. 

 



 



 

 

RFB ønsker medlemmer og venner en God Jul og alt godt i det nye året! 

 



 

 

For styret, 

JanH 

 

 


