
 

 

  

Nyttårshilsen fra Sveits med en rødlasert Luzerner og en flaske "Flintstein". Bildet til høyre viser en 

vinner i amerikansk Helmet fra den kanadiske utstillingen i Sarnia i desember 2022. Utstiller Gary 

Parsons, Sarnia, Ontario. 

*************** 

  



I skrivende stund ser det ut til å bli Landsutstilling på Forus travbane i Stavanger. Ved 

påmeldingsfristens utløp var det bare påmeldt 288 duer. Etter en kampanje i ettertid er tallet nå 

kommet opp i 388 som nærmer seg siktemålet (400). 

RFB har så vidt jeg vet tre utstillere som har meldt på 24 duer. 

  

 

Viktig info ang Fremvisning for dommer 12-15 januar 2023 

Posted on 5. januar 2023 by ninasolbj 

NRF styre har pr 3.1. 2023 mottatt tillatelse fra Mattilsynet om å få holde fremvisning for dommer 

12-15 januar 2023 på Forus Travbane, mot visse tiltak og restriksjoner. 

Restriksjoner som er satt, og som berører deg som oppdretter direkte, blir sendt til din mailadresse 

06-01-23. Les denne og returner svar (til utstilling@nordkrasedueforbund.no) slik at vi vet at 

informasjonen er mottatt. 

Oppdrettere som omfattes av restriksjonene og dermed ikke kan stille, vil få tilbakebetalt evt. 

innbetalte burpenger. Gi da kasserer Terje Ree beskjed om dette snarest. 

Ved evt utbrudd av fugleinfluensa/Newcastle med påfølgende strengere restriksjoner fra MT vil 

utstillingen bli avlyst. 

Husk vaksinasjonsattest/egenerklæring, duer som kommer uten vil ikke få komme inn i hallen og 

heller ikke bli fremvist for dommer.  

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnorskrasedueforbund.no%2F2023%2F01%2Fviktig-info-ang-fremvisning-for-dommer-12-15-januar-2023%2F&data=05%7C01%7C%7Ca6e11c44f2944b79a6c208daf48fedae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638091196258460329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lcK%2FDp%2BPp641ggaVdSyNhG2LOn4f3KIhaXXpkcz82IM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnorskrasedueforbund.no%2Fauthor%2Fninasolbj%2F&data=05%7C01%7C%7Ca6e11c44f2944b79a6c208daf48fedae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638091196258460329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8R8JEQ4x2HFvjhvkGJH3lcf7VMKfXDk%2FZO1zgxwRnc%3D&reserved=0
mailto:utstilling@nordkrasedueforbund.no


 

  

Starter det nye året med et særdeles flott bilde av hjemstedet til vårt medlem Pascale Baudonnel. 

Stedet er Sandvik på øyen Sula like nord for utløpet til Sognefjorden. Det høyeste fjellet i bakgrunnen 

er "Den norske hest" på øyen Alden. 

Vakkert!!!! 

  

  

  

  

Advokaten Dag Steinfeld utga sist høst en bok som heter Fedre og Sønner. Boken er betegnet som en 

familiehistorie fra tsarens Russland til den kalde krigen. Hovedpersonen i boken er Dag Steinfelds far, 

Herman Steinfeld. Jeg ble kjent med Herman rundt 

1950 gjennom møtene i RFB. Disse ble den gangen avholdt i Steinfeld-familiens forretningseiendom i 

Strandgaten 90 i øverste etasje. Der oppe hadde også Herman duene sine som da var Wiener 

høytflygere. Som gutt var kontakten med de voksne medlemmene i RFB på 



en høflig avstand, og selv om vi ble tatt vare på og fikk faglige råd var vi mest tilskuere på møtene. Da 

jeg kom tilbake til Bergen i 1972 etter 10 års fravær og traff igjen Herman Steinfeld ble jeg overrasket 

fordi han var svært positiv til, og la stor vekt på min militære bakgrunn.  

Etter å ha lest boken forstår jeg bedre hvorfor. Han hadde selv hatt en militær karriere som han ikke 

snakket mye om, men var helt åpen med at tortur han fikk av gestapo under krigen i ettertid hadde 

forårsaket store psykiske problemer. Han forsøkte seg flere ganger med  

duer i 70 og 80-årene, både Wienere og hvite Bergens Tomlere, men helseproblemene var tydeligvis 

for store slik at det ble med forsøkene.  

Vi møttes noen ganger på utstillinger, men kontakten var vanligvis en og annen telefonsamtale. 

Herman gikk bort i 2006 og boken anbefales, spesielt for de med interesse for historie og politikk. 

Med dagens kunnskap om Russland og NATOs status i Europa ser det ut til 

at Herman Steinfeld kjempet for en god sak. Sønnene Hans Wilhelm og Dag var i yngre dager helt 

tydelig på ville veier og på kollisjonskurs med sin far, men har siden forandret politisk syn og ståsted. 

På bildene Herman i hærens uniform og en storketegnet Wiener høytflyger av den typen det på 60 

og 70-tallet var mange av i bergensområdet. 

  

  

  

Etter mitt syn finnes våre duer i størrelser som passer veldig bra til oppdrett der en kan ha mange 

nok til selv å påvirke utviklingen i en stamme, og samtidig er de store nok til at detaljer kommer 

tydelig frem. På bildet til venstre er en Quetzalcoatlus, en av våre fuglers forfedre som levde for 

rundt 

70 millioner år siden. Fossiler av disse ble først oppdaget i Texas i 1971 av en geolog ved navn 

Lawson. Vingespennet kunne bli opp til 10 meter, og det ville nok vært upraktisk å ha disse på slaget. 

En egen stamme ville vel være utelukket? En bekjent, Jerry Sindelar, som bor i Niagara Falls på 

grensen mellom USA og Canada 

har underholdt seg med å krysse frem en ny rase som han har kalt Niagara Puster. Så langt har han 

duer i rødt og gult, og har nå oppfylt kravene til å stille ut et tilstrekkelig antall i ensartet type. I 2022 

ble rasen prøvebedømt og godkjent av det kanadiske forbundet. 



  

  

  

Til slutt en flott engelsk Modena i en uvanlig farge fra en oppdretter i Midtøsten, og til høyre en ung, 

blåskimlet Modeneser fra Kay von Dohlen som skal dømme på Forus. 

  

Vi håper på et godt og aktivt år for RFB! 

  

For styret, 

JanH 

  


