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Aust-Agder Rasedueforening
Formann Kenneth Knutsen
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Bergens Praktdueforening
Formann Per G. Nielsen
Linhaugen 12, 5357 Fjell
Tlf: 563 33 749 mob: 909 91 634
E-post: pn-lokoy@online.no
Buskerud Rase & Flyvedueforening
Kontaktperson: Jan Erik Andersen
Strømshaug gt. 8, 3300 Hokksund
Tlf. 327 53 398
E-post: janeri-2@online.no
Haugesund Rasedueforening
Formann Jarl Undahl
Øyvind Skaldaspillersveg 13B
5518 Haugesund
Tlf. 480 78 264, E post: jarl.undahl@gmail.no
Rasedueforeningen Bergen
Formann Rolf Helgesen
Askveien 163, 5306 Erdal
Tlf. mobil. 984 50 383,
E-post: rolf.helgesen@decipher.no
Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Terje Ree
Øygardsholen 20, 4342 Undheim
Tlf. 514 84 246, mobil: 901 51 638
E-post: terje.ree@c2i.net
Østfold Rasedueforening
Formann Bjørn Carlo Andersen
Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad
Mobil. 907 27 967 - 977 36 872
E-post: bj.carlo@online.no
Vestfold og Telemark Rasedueforening
Formann Tor Mæland
Sverstadveien 45, 3216 Sandefjord
Tlf. 334 68 401 mobil: 476 53 723
Epost: VTR@rolenda.no tor.maland@sfjbb.net
Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net
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Frist for innlevering av stoff til bladets
nr. 4. 2013 er 15.11
Forsiden: Et askebeger fra muséet
Annonsepriser:
1/4 side pr. år
kr 1125,1/2 side pr. år
kr 1500,1/1 side pr. år
kr 2250,1/4 side pr. gang kr 225,1/2 side pr. gang kr 375,1/1 side pr. gang kr 750,Rubrikkannonser opp til 20 ord er gratis.
Abonnement og bestilling av annonser:
NRF v/ Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17, 4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204 - Konto: 1503.02.30407
Org. nr. 891 847 092
Utenlandske abonnenter innbetaler til
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX
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Norsk Rasedueforbund
Formann:

Hans Petter Nernes
Boks 173 hovedpostktr.
5501 Haugesund
Tlf. 480 19 001
E-post: hp@nernes.com

Nestformann:
Svein Harald Vikse
Eidsbakkane 12, 4230 Sand
Tlf. 404 06 326
E-post: sharviks@online.no
Kasserer:

Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17,
4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204
E-post: gunnar.brandal@haugnett.no

Katalog og utstilling:
Jarl Undahl
Tlf. 480 78 264.
E-post: jarl.undahl@gmail.com
Internasjonal kontakt:
Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B,
5226 Nesttun
E-post: jan.heldal@broadpark.no
Redaktør:

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074
5918 Frekhaug
E-post: paul@scholz.no

Nå nærmer vi oss en viktig tid på året med
forventninger, vurderinger og opptelling av
årets avl.
Som nevnt i forrige leder for DV, kom de
fleste av oss sent i gang med avlen grunnet
en kald vår og forsommer. Kansje noen vil
skrive litt om hvordan de taklet dette og
hvordan det ble løst rent praktisk?
Vår hobby er markedsført i de 1000
hjem via NRK og “Norge Rundt”, en
markedsføring vi kan videreføre via dagens
sosiale medier, der hvor de unge er å treffe.
Nå har vi også fått en elektronisk versjon av
DV (på www.raseduen.no), hvor vi bl.a
ønsker å utvide kontakten utad via aktive
linker.
Vi ser fram til kommende utstillinger
hvor arrangørene igjen skal få alt til å
stemme. Mye hviler på dem som påtar
seg å arrangere utstilling, så la oss derfor
unngå slurv ved merking av kassene og
ved utfylling av skjemaene...
Avlsskjemaet på sidene 16 og 17 er
klart for kopiering for dem som ønsker å
bruke det.
Jeg vil gjerne takke dem som bidrar
med stoff og bilder til DV. Det er en utfordring å fylle bladet med stoff som alle
skal bli fornøyde med. Heldigvis har vi
noen gjengangere, men det er plass til
flere...
NB! Vi bør ha stoff fra hele landet, slik
det ikke, i for stor grad, lages og vinkles fra
Vestlandet...

Dommerringens styre:

Redaksjonen ønsker Duevennens lesere
en fortsatt god sommer!

Formann:

Paul-G. Scholz

Jan Oksnes
Stordalsveien 19, 5521 Haugesund
Tlf. mob. 980 45 794
E-post: jan.oksnes@gmail.com
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Tekster og bilder til Duevennen
l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster,
men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.
l Bildene bør være i jpg-format, helst med en oppløsning
på min. 300 dpi. Billedkodene må følge bildene
og skal ikke endres.
l Tekstene produseres i et tekstprogram som f. eks.
Microsoft Word (doc). De må, bortsett fra linjeskift, være
ubehandlet, dvs fortløpende tekster uten innrykk, orddelinger
og andre korrigeringer. NB! Ikke lag PDF av tekstene.

Hei alle duevenner
Vedlagt er to linker, hvor Duevennen ber om at du svarer på
10 spørsmål på hver av undersøkelsene.
Undersøkelsene tar bare noen få
minutter. Du krysser av på en skala
fra 1 til 10 på forskjellige spørsmål
om ønsket innhold i Duevennen.
Målet med undersøkelsen er at
bladet skal svare til dine forvent-

ninger – derfor spør vi deg.
Dine synspunkter er derfor verdifulle for at Duevennen fortsatt skal
være vårt medlemsblad med god
kvalitet.
Undersøkelsen er anonym.
Har du ideer eller ønsker om andre
temaer til Duevennen, kan du svare
på denne eposten,
Hilsen Redaktøren

http://www.surveymonkey.com/s/5LRB66G
http://www.surveymonkey.com/s/ZX99PPP

l Små tekster kan du også sende som “mailtekster”.
l Alt stoff sendes til redaktøren som vedlegg via e-post,
eller som vanlig postsending.
Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug
E-post: paul@scholz.no
Duevennen produseres med programmene
Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.

Bidragsytere til denne utgaven
Hans Petter Nernes, Jarl Undahl, Bjørn Carlo Andersen, Jan Heldal,
Alf B. Knutsen, Rolf Henning Hegland, Per G. Nielsen, Arne Sundve,
Johan Ebeltoft, Jan Bødtker, Jan Oksnes, Bjørn Olsen, Tor Mæland,
Steinar Sæthre, Eilif Stene, Paul-G. Scholz
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Dommerkurs i Danmark
I regi av dommerringen og med støtte
fra forbundet dro fem glade Nordmenn på dommerkurs i Danmark. Tre
fra Vestlandet og to fra Øsfold. De tre
fra vest var Johnny Larsen fra BDPF
og Torbjørn Jektnes og Jan Oksnes fra
HRF. Fra ØRF reiste Ole Gunnar Torp
og Sigbjørn Johanessen.
Johnny startet fra Bergen i åttetiden
på torsdag kveld. Vi kjørte videre fra
Haugesund i ett-tiden og ankom
Kristiasand i god tid før ferjen gikk
fredag morgen kl 0800. Ole Gunnar
og Sigbjørn kjørte til Gøteborg og tok
ferjen til Fredrikshavn. Tidlig ettermiddag ankom vi alle formannen i DRF Alfred Kirk som ventet med mat. Og det
var mye og god mat så vi ble sittende
alt for lenge til bords. For Alfred hadde
programmet klart. Først skulle vi til en

slekning som hadde mange forskjellige hønseraser. Deretter stod Flemming Nielsen for tur. Han har noen av
de beste Gullgimplene som finnes.
Undertegnede fikk selvsagt skylden
for at vi var alt for seine til ham. Flotte
gullgimpler fikk vi se og god mat og
drikke var det selvsagt der også. På
veien tilbake var vi innom en oppdretter med Engelske Pigmy i bra
kvalitet og Amsterdammer Kroppert.
Vel hjemme hos Albert ventet en solid
tre retters middag. Det var lett å sove
ettpå!
Lørdags morgen var vi tidlig på beina
for Alfred ventet med frokosten.
Etterpå var det tid for duer. Mange
duer og mange raser! Jeg bet meg
merke i gode Svabere i flere farger.
Tyske Nonner var også kommet på
Duevennen 3 - 2013 5

Friminutt. Fra venstre:
Sigbjørn Johannessen,
Johnny Larsen,
Torbjørn Jektnes,
Ole Gunnar Torp.

Instruktør Ole Vesterskov underviser i gruppen Formduer.

Torbjørn Jektnes får utdelt
bevis for bestått grunnkurs av Drfs formann
Alfred Kirk.

slaget og selvsagt har han fått en due
fra Sigurd Haukås. Deretter bar det
videre til flere oppdrettere, hvor vi så
Verkertfügelkroppert i god kvalitet,
6 Duevennen 3 - 2013

Brunnere, Maltesere og Tyske
Modensere.
Kl 1300 var det oppstart av dommerkurs og vi fordelte oss på to kurs,
Johnny, Ole Gunnar og JanO. på “Alle

Andre Raser” (som tilsvarer formduer hos oss) med Ole Vesterskov
som instruktør. Torbjørn og Sigbjørn
på grunnkurs med Ib Nielsen som
instruktør. Grunnkurset kan jeg ikke
si så mye om enn at begge to bestod
eksamen og fikk utdelt hvert sitt
eksamensbevis.På vårt kurs var
Ole en engasjert instruktør som tok
kursdeltagerne aktivt med i kurset. Vi
hadde gode diskusjoner hvor alle ble
hørt. Vi var innom raser som vi ikke
har sett i Norge slike som Syriske og
Egyptiske Seilere, Belgisk Utstillings-

brevdue, og Klippedue.
Søndagen gikk med til teoretisk prøve
og prøvebedømming hvor vi gikk
gjennom alle bedømmelsene etterpå.
Lærerikt! Alle besto eksamen, så etter
en god middag kunne vi fem starte på
hjemveien med god samvittighet.
Jeg vil på vegne av oss fem takke alle
som gjorde helgen til en flott opplevelse. En spesiell takk til Alfred Kirk
som tok godt vare på oss gjennom
hele helgen på alle måter!
Tekst og foto: JanO
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Dommerliste for Høstutstillingen i
November og Landsutstillingen i Januar
Høstutstillingen ‘13

Landsutstillingen ‘14

Norsk Tomler Svein Harald Vikse
Bergens Tomler Ådne Olsen
Norsk Petent Yngve Øvstedal
Mefikk Hans Ove Christiansen (DK)

Hans Ove Christiansen (DK)
Johne A. Larsen
Jan Oksnes
Jan Oksnes

Dansk Tomler
Anders Christiansen (DK)
Øvrige Tomlere:
Jan Oksnes
			
Hans Ove Christiansen (DK)
Fargeduer
Bjørn Carlo Andersen
Svaber:
Hans Ove Christiansen (DK)

Strukturduer
Indisk høystjert:			
Bjørn Carlo Andersen
Kineser:
Anders Christiansen (DK)
Øvrige Strukturduer:			
Bjørn Carlo Andersen 		

Søren Poulsen (DK)
Markus Hildebrandt (D)

Hans Schipper (NL)

Høstutstillingen ‘13
Formduer
Skjønnhetsbrevduer:			
Bjørn Carlo Andersen
Øvrige Formduer:			
Johnny Larsen			
Bjørn Carlo Andersen
Kropperter/Pustere
Hans Petter Nernes 		
		
		
Hønseduer
Modena:
Johnny Larsen 			
Tysk Modeneser:
Jan Oksnes 				
Hans Petter Nernes

Landsutstillingen ‘14

Hans Schipper (NL)

Johne A. Larsen
Søren Poulsen (DK)

Clay Rogers (UK)
Hans Dieter Richter (D)

Hans Ove Christiansen (DK)

Søren Poulsen (DK)
Terje Ree

Trommeduer
Bucharer:
Bjørn Carlo Andersen		
Øvrige trommere:
Bjørn Carlo Andersen 		
Vorteduer
Ådne Olsen		

Hans Schipper (NL)
Sturle Assersen

Ådne Olsen		

Aktivitetskalender
Formduer
Skjønnhetsbrevduer:			
Bjørn Carlo Andersen
Øvrige Formduer:			
Johnny Larsen			
Bjørn Carlo Andersen
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Hans Schipper (NL)

• Spesialutstilling for Dansk
Tomler helgen 25.-27. oktober
2013.
AARF lokalutstilling - Arendal
• Sertifikatutstilling for Tysk
Modeneser og Engelsk Modena
på Halsnøy, oktober 2013.

• Norsk Tomlertreff i
Haugesund, lørdag 5. oktober
2013.
• Høstutstilling i Haugesund,
november 2013
• Landsutstillingen 2014 på
Sola, 17.-19. januar 2014
Duevennen 3 - 2013 9

Velkommen til hønsedueklubbens sertifikatutstilling
på Halsnøy 18-20 oktober.
Dommer Engelsk Modena: Glenn Gundersen N.
“
Tysk Modeneser: Henrik Pedersen Danm.
Påmeldingsgebyr kr 40,- pr. due.
Påmelding sendes som e-mail til Hans Petter Nernes innen 1. oktober,
hp@nernes.com
Ytterligere informasjon om påmeldingsskjema blir informert om i løpet av
september på raseduen.no
Overnatting i hytter eller på pensjonatet (Misjonshuset). Ring Gisle Eide mob.:
992 10 188 eller Misjonshuset og en kan da kontakte Reidun på tlf 95118750.
Duene må være på Halsnøy kl.19.00
Vi håper på en hyggelig og kameratslig helg.
For Hønsedueklubben: Bjørn Olsen

Duevokterne

Bok:
Alice Hoffman: Duevokterne
Utgitt: 2012, Pax Forlag
Handlingen er lagt til år 70 e.Kr.
Jerusalem har falt, og jødene må
flykte ut i ørkenen. Mange blir innhentet og slaktet ned av romerne,
men omkring 900 jøder tar seg
opp til klippefestningen Masada
ved Dødehavet. Her holder de seg
skjult for romerne i 3 år. Innenfor
festningsmurene fantes et helt lite
samfunn med både jordbruk og
håndverk. 3 store dueslag og fem
kvinner som passer duene er sentrale i historien.
10 Duevennen 3 - 2013

Dette samfunnet er helt avhengig
av duene, da duegjødselen brukes
til å dyrke jorda. Uten den, ingen
avling. Hver morgen fikk duene
slippe ut for å fly noen runder..
Resten av dagen var de låst inne
i duehusene, der kvinnene stelte
med dem som om de var deres
egne barn. Duene blir på en måte
motsetningen til menneskene: De
representerer friheten, mens menneskene etter hvert blir fanger i sin
egen festning.
Romerne rykket stadig nærmere
Masadafestningen, og til slutt omringet de den for å sulte ut jødene.
Da jødene innså at kampen mot
romerne var tapt, begikk de kollek-

tivt selvmord for ikke å havne i
klørne på den romerske okkupasjonsmakten. Masada har således
mytiske dimensjoner.
Hoffman brukte flere år på research for å skrive en så sann
historie som mulig om en spesiell hendelse i verdenshistorien.
Masadafestningen er en realitet,
og ruinene etter platået kan sees

den dag i dag. Hoffman kan etter
min mening bli vel mystisk, dramatisk og eventyrlig noen ganger.
Men hun skriver drivende godt.
Og så er duer et sentralt og gjennomgående tema i boken. Og da
så!
Sandefjord 12.05.2013
Tor Mæland

Hjemme hos Steinar Sæthre

Tekst: Paul-G. Scholz - Foto: Per G. Nielsen

Her ser du gladgutten Steinar og dueslaget hanns.
Slaget er praktisk innredet med tre avdelinger og en rommelig
bakgang. Det er med dueslag som med hus. Du bør bygge
nytt minst tre ganger for å bli fornøyd. Det har Steinar erfart.
Nå bor han i Fjell kommune nord for Bergen.
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Hos Steinar finner
du mange finurlige,
godt gjennomtenkte detaljer når
det gjelder innredningen

Noen av de Hollandske
Balongene med en
Tysk Nonne i
bakgrunnen.

Her er vi i bakgangen
til slaget, med rikelig
plass til fór og remedier.
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Sitteplasser med
avtagbare “hyller”
gjør renholdet
enklere

Duevennen 3 - 2013 13

Besøk av tyske gjester.
I går søndag den 5 mai 2013 satt
jeg i spenning og ventet på at
kveldens fotballrunde skulle starte,
men så ringte telefonen, et tysk
nummer. Jeg trodde det var Arne
Melheim som ringte for han var i
Tyskland og jeg matet noen Norsk
tomlerunger for ham. Men den
gang ei, det var en tysker som var
ute på Hellesøy for å fiske og som
ikke kunne dra ut da vinden var for
sterk. Vel, han tok PC´en og så etter om det fantes noen oppdrettere
av Hollandsk Ballong i nærheten
og fant ut at det bodde en staselig oppdretter i Fjell kommune,
nærmere bestemt på Åse. De var
8 stykker som kom til Norge annet
hvert år for å fiske. De skulle være
her ut neste uke også.
Vel, det kom 2 av dem på besøk
og det var utrolig hyggelig. Thomas Gerbothe som hadde drevet
med Ballonger i 35 år og Norbert
Severin som drev med Kobber
Gimpel. Thomas var begeistret for
mine Ballonger, spesielt de hvite
og Silver, eller Blåfahlet som han
kalte de. Selv hadde han hvite, blå
med bånd, blåternet. Noen av sine
ballonger fant han igjen på bildene
mine fra Leipzig, både i gult og
hvitt. De gule var han aleine om
på denne utstillingen og tilfeldigvis
14 Duevennen 3 - 2013

hadde jeg tatt bilde av en gul som
jeg hadde sansen for. Sammen
gikk vi gjennom bildene jeg hadde
tatt i Leipzig og det var utrolig
artig.
I kleiven hadde vi noen fine gjennomganger av mine duer, og
noe fikk jeg nok lære, men at
Hollenderne og Tyskerne ser litt
forskjellig på rasen er det vel ingen
tvil om. Spesielt var han meget
begeistret over halslengden på
mine hvite og den evindelige diskusjonen om å ta sine egne unger
hadde vi også. Han hadde avlet
på kun dem som tok sine egne
unger (dersom jeg forstod han
rett), før drev han med ammeduer
men det var for tungvint. Vel ikke
er jeg den sprekeste i tysk og han
ikke den sprekeste i engelsk, men
det gikk utrolig bra. Det viste seg
at han hadde meget god kontakt
med en av mine beste kontakter
i Holland og han skulle ringe til
ham straks han kom hjem igjen, for
dette var riktig så hyggelig, det sa
han i alle fall, og så naiv som jeg
er så trodde jeg selvsagt på det.
Dersom været skulle bli aldeles
umulig slik at fiske ikke var mulig,
så ville de gjerne ta seg en tur til
andre oppdrettere om det lot seg
gjøre.

Thomas Gerbothe og Norbert Severin tar oppstilling for fotografen...
Foto: Steinar Sæthre

Jeg satte utrolig stor pris på
besøket og sa at de gjerne måtte
ringe igjen. Døren for Ballonger fra
Tyskland står selvfølgelig åpen for
meg i fremtiden. Han håpet på det
sterkeste å se meg igjen i Leipzig
des. 2013 under VDT sitt Show,
men det kunne jeg ikke bekrefte
enda.
Brann tapte for Sogndal men
likevel ble dagen en fin dag.

Siden har jeg gått gjennom katalogene fra Leipzig 2011 og 2012
og det viser seg at han er på topp
begge år. I 2011 hadde han en
ternet som var meget god, ja
faktisk den beste Ballongen på
den utstillingen.

Steinar Sæthre
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Raser
Ant. oppdrettere
Norsk Tomler 			
35
Modena 			
19
Tysk Modeneser 		
19
Dansk Tomler 			
18
Brevduer 			
14
Norsk Petent 			
14
Bergens Tomler 		
12
Kineser 			
9
Indisk Høystjert 		
6
Afrikaner 			
5
Antwerpen Smerle 		
5
Engelsk Høystjert 		
5
Skjønnhetsbrevdue 		
5
Wiener Tomler 		
5
Felegyhazer 			
4
Nurnberg Svaler 		
4
Skadepurzler 			
4
Arabisk Trommedue 		
3
Danske Kilker 			
3
Flyveduer 			
3
Hollandsk Ballong 		
3
Lahore 		
3
Birmingham Roller 		
2
Brother Purzler 		
2
Helmet 		
2
Isdue 				
2
Kapuziner 			
2
Kobbergimpel 		
2
Luchs 				
2
Nebbdusk Trommer 		
2
Orientalsk Mefikk 		
2
Parykk 		
2
Pigmy 				
2
Svaber				
2
Tysk Nonne			
2
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Bakiner			
Bokhara Trommedue		
Bosniske Flyveduer		
Brunner			
Brunner - Norsk Petent
Budapester			
Carrier				
Cauchois			
Engelsk Tippler		
Felygehazer			
Frankisk Skjolddue		
Gammel Holl. Tomler		
Gammel Hollandsk Tomler
Gammel Tysk Mefikk		
Genuine Homer		
Gimpel				
Gml. orientalsk Mefikk
Gøteborg Tomler		
Hamburger Kalott		
Hamburger Sticken		
Hvitvinget Wiener		
Indianer			
Iransk Høytflyver		
Iranske Høydeflygere		
Italiensk mefikk		
King				
Komorner			
Krasnodar Tomler		
Long Face Tomler		
Markisk Elster			
Markiske Elster		
Pakistansk høydeflyger
Sachsisk Skjoldue		
Sachsisk Vingedue		
Show Racer			
Sitterhals			

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Strasser			
Sydtysk Skjolddue		
Temeschburger Schecke
Thûringer snippdue		
Tyrkisk Taklar			
Tysk Dobb.kappet trommer

1
1
1
1
1
1

Tysk Skjoldmefikk		
Tyske Nonner			
Uzbekiske duer		
Voorburger			
Wiener Kurze			

1
1
1
1
1

Denne raseoversikten ønsker vi, ved en senere anledning,
å supplere med navn, mobiltelefon og mail-adresser.

SETT & HØRT

Her et bilde fra Rick Barker i California som har vært usedvanlig plaget av Gopher
Snakes denne sesongen. De tar egg, unger og voksne dersom de kommer til.
Tekst og foto: Jan Heldal
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Min interesse for
duer og duehold
opp gjennom årene.
Det hele startet våren 1957 da
min far kom hjem med et par blå
Munkeduer som han hadde fått av
en arbeidskamerat. Disse ble plassert i vedskjulet i kjelleren i en stor
trekasse med netting i front. Duene
fløy da løs i vedskjulet, og de fikk
unger.
Interessen var tent for duer, for
andre fugler og dyr, blant annet
kaniner hadde vi alltid hatt i familien. Og mine besøk på bondegårder i oppveksten for å se dyr,
var mange.
Samme høst kom det så et stolpehus hjem på gårdsplassen fra
samme mann, og da ble det også
et par Kinesere, og alle ble sluppet
fritt ganske raskt.
Når dette så utviklet seg, og
stolpehuset ble for lite, måtte det
noe større til.
Og da jeg også var innmeldt i
Ø.R.F. hadde den gamle mefikk
mannen Daniel Kristiansen en
tidligere arbeidsbrakke som hadde
fungert som lekestue for hans
døtre. Den ble kjørt på en stor
lastebil og satt på plass, og senere
ble det bygget en stor volière for
at ikke det skulle fly for mange
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duer på taket til en litt “grinete”
nabokone!
Med til historien hører også at
pappas bærbusker snart vokste
bedre enn naboens, og det var jo
duenes fortjeneste. Mannen der
måtte få den samme oppskrift! Og
det var ikke mye populært når jeg
en del år senere flyttet alle duene
til Sandem Gård hvor jeg og min
egen familie bodde noen år.
Av dueraser ble det etter hvert
Egyptere, Dansk Tomler, Norsk
Tomler, Braunschweigere,
Stralsundere, Høystjert, Modena,
Modeneser og fargeduer i mange
varianter for å nevne noe. Trommere i forskjellige varianter var
også innom slagene, flere raser
i bare korte perioder. Men man
lærte etter hvert rasene å kjenne
på denne måten, noe som kom
godt med når jeg etter hvert begynte som dommer.
En av de ting jeg alltid har praktisert, og som jeg anbefaler
såkalte nybegynnere å gjøre, er å
ta mest mulig kontakt med erfarne
oppdrettere i inn og utland, og
dermed få vite mer om de raser
dere driver med. Jeg har i alle år
hatt meget god kontakt med erfarne folk i de raser jeg har drevet
med, ikke minst hva
Kobbergimpler angår.
Ja Kobbergimpel er den rasen jeg

har hatt lengst på slaget.
Etter å ha hatt de i 30 år, ble det et
opphold. Men har nå de siste 10
årene gjenopptatt rasen. Har også
hatt Gimpler i flere andre varianter.
Fra 1991 har det jo vært Norsk
Petent som har fanget min hovedinteresse, en rase som min datter
Cate nå driver videre.
Når jeg ganske tidlig fikk interessen for dommergjerningen, var
Asbjørn W. Knudsen min store
læremester. Og jeg var også med
en meget kjent kar som tyske
Walter Pries som aspirant på en
utstilling på Laksevåg i 1964.
Min første oppgave som dommer var på en lokalutstilling våren
1966, 21 år gammel.
Senere på høsten dømte jeg for
første gang i Sverige.
Og min oppfordring til fremtidige
unge dommere er da selvfølgelig:
Forsøk å bli med erfarne dommere
for å lære deres måte å se duene
på!
Når jeg i 2001 fikk beskjed av
legen om å slutte med duer og
andre fugler grunnet fjærfeastma
(noe min kone hadde fortalt meg
i mange år at jeg led av, men jeg
ville ikke høre på henne!), var
dette en lei nøtt å svelge.
Da orket jeg heller ikke å bo på
stedet hvor vi hadde bodd i 27
år, bygd opp tomten av fjell og

det hele selv, og uttalt at her får
ingen meg bort før jeg må bæres
med bena først ut for den bratte
bakken! Da solgte vi og flyttet i ny
blokkleilighet i stedet.
Men trøsten var at da hadde
allerede Cate sagt at hun skulle
begynne for seg selv med duer og
annet fjærkre.
Hun hadde i hele sin oppvekst
vært den som passet duene når
jeg var ute og reiste, ikke minst
i årene som internasjonal brytedommer. Slik at dette med å ringe
unger og eventuelle bruke ammeduer, det kjente hun til.
Norsk Petent ble jo da hennes
hovedrase. Nå avventer jeg neste
generasjon, nemlig min sønn Fred
sin 12 år gamle sønn Justin, han
har også interessen, så får vi se
hva tiden blir med ham. Han er
i det minste ofte med og ser på
duene hos tante.
Selv om jeg ikke har den daglige
omgang med duene, så lar det
seg ikke gjøre å slutte, en gang
duemann, alltid duemann sier jeg.
Og astmaen merker jeg ikke så
mye til lenger. Kun når jeg går i
tørre dueslag om sommeren, og
når dømmingen foregår i et lokale
hvor takhøyden er lav.
Bjørn Carlo Andersen.
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Det er håp for duesporten, likevel ?

Emil Igelkjøn foran det luftige og romslige dueslaget faren bygget.

Det er ikke hver dag vi kan registrere et nytt juniormedlem i våre
rekker. Når det skjer det desto mer
gledelig. Kanskje duesporten har
en god fremtid likevel ?
Før ferien meldte far og sønn
Igelkjøn seg inn i RFB.
Faderen,Tim Igelkjøn, har tidligere
drevet med Bergenstomlere. De
senere år har han for det meste
drevet med brevduer. Nå har han
fått sønnen, Emil, på 9 år, interes-
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sert i Bergenstomlere. Ikke mindre
enn fire gode par hvite Bergenstomlere fra tre forskjellige oppdrettere har de fått tak i, og det burde
være en utmerket start.
“Vi har kjøpt ringer og nå håper
eg at det kommer mange unger,
så eg kan stille ut Bergenstomlere
til høsten”, forteller det 9 år gamle
kjuagutten fra Åsane.
Tekst og foto: Jan Bødtker

Noen detaljer vedr. Norsk Petent
I de senere år er der skrevet mye
om Norsk Petent (NP). Forfatter
har vært Bjørn Carlo Andersen
(BCA). I sine artikler har BCA gitt
oss den historiske bakgrunn for
NP. Det bør være viktig for oppdretterne av NP. På våre utstillinger
er det gledelig å se et økende
antall duer som stilles ut.
I Duevennen (DV) nr 2-2013 side
8 har BCA igjen en artikkel om
NP. I artikkelen sier BCA at det
å dømme NP som Gammeltysk
Mefikk (GTM) i 90 årene var en
katastrofe for rasen og utviklingen
av NP.
Han har skrevet den samme påstand i DV nr 1-2010 side 18. Om
dette har vært en katastrofe for NP
skal jeg la ligge.
I artikkelen påstår BCA at det var
et NRF representantskapsmøte
som bestemte at NP skulle
dømmes som GTM.
Dette er feil.
Om NP skal dømmes som GTM er
nevnt i referat fra NRF representantskapsmøte den 15.1.1995.
Se DV nr 1-1995 side 16.
Sitat :
8. Innkomne forslag
Ingen forslag var mottatt av NRF`s
styre innen fristen. Formannen i
dommerringen kunne fortelle at på

Har lånt dette bilde av en Norsk Petent rød,
til denne artikkelen.
Foto: Per G. Nielsen

representantskapsmøtet i fjor ble
det fra DR lagt frem forslag om at
Norsk Petent burde dømmes etter
samme standard som Gammeltysk
Mefikk. Det ble samtidig invitert
til høringsrunde i Duevennenn før
endelig vedtak ble fattet. Under
dommerringens årsmøte i år ble
det bestemt at Petenten i ettertid
bedømmes etter standarden for
Gammeltysk Mefikk, men stilles
i Norge ut under navnet Norsk
Petent.
Sitat slutt.
Sak 8 er ikke et vedtak. Det var
ikke mottatt noe forslag .
Formann i Dommerringen (DR)
henviser i samme referat at på
representantskapsmøtet i fjor ble
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det fra DR lagt fram et forlag om
at NP burde dømmes etter samme
standard som GTM. Dette må
være i 1994.
I referat fra NRF representantskap
5. februar 1994 er der ikke referert
noe forslag fra DR om NP. Se DV
nr 3 -1994 side 14, pkt 9.
I nytt fra dommerringen DV nr.
1-1995 side 25 er følgende:
Sitat :
Årsberetning for 1994 ble lest
opp og vedtatt. Bjørn Carlo redegjorde for hva som har skjedd med
hensyn til standarden på Norsk
Petent. Det var ikke kommet inn
noen ideer om siste års forslag,
men det var blitt behandlet på
medlemsmøter i Østfold Rasedueforening, og der ble det enighet
om at vi skal følge standarden på
Gammeltysk Mefikk. Alikevel skal
rasen kalles Norsk Petent så lenge
den blir utstilt i Norge. Dette ble da
også konklusjonen i Dommerringen. Sitat slutt.
Jeg vil også henvise til Dommerringens årsmøte 1994. Se DV
nr 1-1994, side 22, pkt 5 : Vedr.
Norsk Petent
Sitat :
“Årsmøtet var enig om at Norsk
Petent og Gammeltysk Mefikk
burde dømmes etter samme
standard. Gammeltysk Mefikk
blir dermed stilt ut under navnet
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Norsk Petent i Norge. Det vil bli en
høringsrunde om dette i Duevennen og oppdretterne kan
komme med sine meninger”.
Sitat slutt
Ut fra referater i DV perioden
1990 til 2008 må vi kunne
konkludere med at NRF ikke har
mottatt forslag og det er ikke
et NRF representantskapsmøte
som har vedtatt at NP skulle
dømmes etter GTM standard.
Norsk Petent fikk norske standard
i 2008 .
NRF styre sier i sin årsberetning
1994 følgende: Vi benytter derfor
anledningen til å minne hvor viktig
det et å ta vare på vår historie. Se
DV nr 1-2000 side 27.
Duevennen er vårt historiske arkiv.
Referatene her blir sannheten.
Hvor er vårt historiske arkiv om 30
år og senere når dagens unge
oppdrettere ønsker i lete etter vår
historie ?
Johan Ebeltoft
PS. Arne Sundve var formann i
NRF 1995. Artikkelen er sendt ham
for kommentar. Se kommentarene
annet sted i bladet.

EE godkjenning norske raser
Av våre 3 nasjonale raser er det
Norsk Tomler (NT) EE 0880 og Bergens Tomler (BT) EE 0879 som i
dag er oppført i ” EE-list of breeds
of fancy pigeons ELFP ”.
Norsk Rasedueforbund er medlem
av European Association of Poultry
(EE). For over 20 år siden ble nasjonale raser med godkjent standard oppført i ELFP listen . Dette
ble gjort rutinemessig. For Norge
gjaldt dette NT og BT.
NT er også godkjent i Tyskland. Dette ble NT i 2010 etter
noen års forarbeid. Til prosjektet
leverte Bjørn Rikter Svendsen
duer. Jan Oksnes transporterte
duene. Jan Oksnes fikk også NT
standard oversatt til tysk. Rainer
Dammers stilte NT i Tyskland for å
få NT inn i Tysk Standardverk. Alle
parter bar sine egne kostnader.
Jeg registrerer i referat fra årsmøte
Norsk Petentklubb (DV nr 1-2012)
at styret fikk i oppdrag å undersøke nærmere om der var noe nytt
angående godkjenning .
Jeg var NRF formann da der
ble sendt en søknad til EE om å få
Norsk Petent godkjent som norsk
rase i EE. Denne søknad ble
avslått. I reglement for Europa
-Standard for Raseduer (ESRT)
§3 : ”Godkjenning av raseduer”

sies det bl.a. om ny rasegodkjenning :
Aspekter som viser forskjeller til
andre (godkjente) raser på minst
to rasekjennetegn.
Ifølge EE har ikke dagens NP
standard dette. Noen i NP miljøet
er ikke enig. Men her er det EE
som setter krav og godkjenner
I samme periode ønsket noen i NP
miljøet å sende NP til Europautstillingen i Pula, Kroatia.
NRF styre avslo søknad om
å dekke utgiftene da der ikke
var budsjettert penger til dette
prosjekt. Styret mente også at der
var ingen hensikt i å vise en NP
etter en standard som ikke var
godkjent av EE.
Hans Schipper er styremedlem
i ”EE standard Commission”. Som
det fremgår av dommerlisten til LU
2014 kommer Hans til Sola for å
dømme bl.a. farveduer.
Er der ønske fra noen i NP-miljøet
om å møte Hans angående godkjenning av NP i EE påtar NOR
seg å få i stand et møte om dette
når han er på Sola. Vi ber om
beskjed i god tid slik at vi kan
informere Hans. Han må få tid til å
forberede seg. Hans snakker også
tysk og engelsk.
En står selvfølgelig fritt til selv å
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kontakte Hans Schipper direkte.
Korrespondansen til tidligere
søknad skal finnes i NRF arkiv fra
perioden.
Johan Ebeltoft

Norsk Petent
I siste nummer av Duevennen har
Bjørn Carlo Andersen en interessant artikkel om historien til Norsk
Petent. Men på slutten står det en
feil.
Representantskapsmøtet har aldri
bestemt at den skal dømmes
etter standarden for Gammeltysk Mefikk. På Representantskapsmøtet i 1994 orienterte
dommerringens sekretær, Johne A.
Larsen, om Norsk Petent.
Dommerringen hadde diskutert om
standarden til Gammeltysk Mefikk
skulle brukes og at den skulle kalles Petent i Norge. En skulle ha en
høringsrunde og ta en avgjørelse
neste år. Jeg var formann NRF på
den tiden og Petent var aldrig noe
tema på styremøtene.
Til representantskapsmøtet i
1995 var det ikke kommet inn noe
forslag. Men formannen i dommerringen, Bjørn Carlo Andersen,
opplyste om at på årsmøtet i Dom26 Duevennen 3 - 2013

merringen var det blitt bestemt at
Petenten i framtiden bedømmes
etter standarden for Gammeltysk
Mefikk, men i Norge stilles ut
under navnet Norsk Petent.
I løpet avhøringsrunden var der
ikke kommet noen tilbakemeldinger. Saken hadde imidlertid vært
oppe på medlemsmøtene i ØRF
og det var enighet om det som
Dommerringen nå hadde bestemt.
Våren 1995 fikk jeg som formann
i NRF telefoner fra frustrerte oppdretter av Gammeltysk Mefikk.
Disse ville fortsatt stille sine duer
som Gammeltysk Mefikk og ville
at NRFs styre skulle gjøre noe
med saken. De fikk til svar at dette
måtte de ta opp med Dommerringen ved Bjørn Carlo Andersen.
Allerede i 2010 skriver Bjørn Carlo
Andersen i Duevennen at det
var representant-skapsmøte som
bestemte at standarden for Gammeltysk Mefikk skulle benyttes.
Jeg synes det er på tide at denne
feilen blir rettet.
Går vi ca 40 år tilbake måtte
endringer/ny standard for Norsk
Tomler godkjennes av representantskapsmøtet. Denne bestemmelsen fikk vi i Norsk Tomlerklubb
fjernet. På den tiden fikk en NT
som oppnådde 93 p. tillagt 2 p. og
fikk dermed gullmedalje.
Dermed fikk aldri Norske Tomlere

høyere poeng enn 93. Første gang
en NT fikk 95 p, var på Landsutstillingen i Bergen i 1974. Det
skulle ikke forundre meg om det
var representantskapsmøtet som
kom med denne bestemmelsen.

Dette var en av begrunnelsene
for at andre enn spesialklubb
oppdrettere skulle holde utenfor
når bedømmelse av norske raser
skulle bestemmes.
Arne Sundve

Fra muséet i Blomsterdalen
Tekst: Alf B. Knutsen, foto disk: Per G. Nielsen. Øvrige fotos: Eilif Stene
En gedigen gammel urmakerdisk er nå på plass
i muséet.
Disken gir bedre oversikt
ved fremvisning av
medaljer fra mange land,
nips og spesielt gamle,
verdifulle ringer.
16 franske skuffer med
glassfront og 12 skuffer
under for lagring av
gamle blader, diplomer.
Veskestativet i forkant er
okkupert av duecaps.
Det har vært et slit for
noen av mine venner å
bære disken på plass i
museet, men verd det.
Bildet viser en av de
En av de
mange gamle
mange
dekorative,
dekorative,
klokker
somgamle
finnes kloki min
kene som finnes i min
samling.
samling.
er laget
Denne
er Denne
laget av
av “Israelsk
Ceramic”
“Israelsk
Ceramic”
i i
1940-årene.
1940-årene.
Jeg har
har også
også en
en lignende
lignende
Jeg
modell
i
en
sort
og
modell i sort og gullgull
versjon.
versjon.
Klokkene er
er gave
gave til
til
Klokkene
muséet fra
fra min
min gode
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museet
due- og
og samlervenn,
samlervenn,
dueKurt Nilsen
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Danmark.
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“Kongelig Porselensfamilie”
I 1958 fikk Danske Rasedueforeninger, med H.
Højberger i spissen,satt i
gang produksjon av 6 fargevarianter av den danske
tumler ut fra Th. Madsens
opprinnelige modell, den
grå stenkete.
Komplett familie av
Kongelig-dansk porselen
er altså, grå stenket,hvit
støvlet, ensfarget gul
støvlet, gul stenket, brun
stenket og blå glattbenet.
Museet i Blomsterdalen
kan, med stolthet, meddele å ha dem alle - meget
verdifulle og vakre.
Modeller av de fire skadetegnede Felegyhaza, laget
av den tyske kunstner
Dieter Fliedner, utrolig
naturtro og flott håndverk.
Han har laget modeller av
mange ulike raser.
Den siste bragd kunstneren har utført, er å utgi
en meget spesiell bok
med alle data om ulike
rasers anatomi.
Et brevduepar på reir.
Laget av franskmannen,
Gerard Tillier i Amiens i
Frankrike.
Han har også en flott
duesamling i et av slottene
til skuespillerinnen, Josephine Baker.
60,1 l glass med
fjørfemotiv,en fargedue, en
and og en hane.
Alt med due/fjørfemotiv
har samlingens interesse.
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Fra den kjente fargeduemann og norgesvenn,
Calle Wolf, kommer disse
to parene med påfuglduer,
laget av voks. De skal, for
dem som har hjerte til det,
brukes som stearinlys.

“Words Greatest Pigeon
Fancier”, et askebeger
sendt til meg fra en
fantastisk brevduemann ,
Dave Denford i Grimsby,
i England.
Hvem føler seg truffet av
teksten?
(Også brukt som
forsidebilde).

Tørste duer ved vannfontenen.
Laget i marmor/onyx i
utallige ulike størrelser.
Kjøpt i antikkhandel i
Danmark.
Alltid på jakt et
prospekter til muséet.

Lampe, formet so en
duefigur.
Liten beholder inne i
lampen kan fylles med
en olje, som pga. varmen
lampen utvikler, sender ut
en behagelig lukt.
Fantasien har ingen
grenser.
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Per’en 70 år.

Ikke bare en dyktig oppdretter
og god venn, men også en flink
organisator og formann. Som nær
venn og også sittet i samme styre,
både i Bergens Praktdueforening
og i Forbundet, vet undertegnede
hva han snakker om.
Jeg vil på foreningens vegne og
hele Norge få gratulere med
dagen og ønske deg og Synnøve
alt godt i fremtiden.
For Bergens Praktdueforening.
Alf B. Knutsen

Den 6. juli fyllte vår alles
Per G. Nielsen 70 år.
Nærmere presentasjon synes helt
unødvendig - alle kjenner Per’en.
Fire ganger har han vært Norgesmester med sine flotte Lahore eller
hans gode Svaler, han har endog
hatt det vanskelige valg å velge
hvilke raser han ville være Norgesmester med, da betingelsene var
helt like.
Utallige er også hans gruppeseire,
både i fargeduer og formduer.
Duene ligger helt i toppen i
Europa, noe han har fått beskjed
om både av kjente internasjonale
dommere og av spesialoppdrettere i Tyskland.
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Øystein Helgesen
50 år
For oss som har vært med en
stund og hadde gleden av å bli
kjent med den, nå dessverre
avdøde store og karismatiske duemann Gustav Helgesen, er det en
stor glede å få hans sønn, Øystein,
aktivt med i duemiljøet.
Gustav var viden kjent for sine
gode Bergenstumlere, sønnen
har fremdeles av den gamle hvite
stamme, men i tillegg har han
også laget en fin flokk med sorte
Bergenstumlere, dog dessverre
med litt mørkt nebb. Dette skal nå

rettes på ved innkrysning, noe vi er
sikker på Øystein klarer.
29. april fyllte Øystein 50 år, en
av de yngste i Bergens Praktdueforening!
Øystein trives i BPDF og har glidd
godt inn i vårt miljø, han er et flott
tilskudd i foreningen.
Vi gratulerer med overstått dag og
gleder oss over å ha deg med.
Vi ser nå to sønner av avdøde
store duemenn med i våre rekker,
Jens Dahl og Øystein.

For Bergens Praktdueforening.
Alf B. Knutsen

Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...
Bedre enn noen behandling er en
sikker diagnose. Testene brukes av
due-veterinærer i stadig flere land
og dueoppdrettere har også fått
øynene opp for denne muligheten til
å overvåke duenes helse.
Det tar bare 10 minutter.
Se på websiden
www.avianlabs.com eller
www.vetmedlabs.com

Testene kan bestilles hos Reither. DVM@gmail.com.
Esker på 5 tester Salmonella kr 600,-. Chlamydia, Adenovirus,
Giardia og Paramyxovirus, esker med 10 tester kr 800,-
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Returadresse:
Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes
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