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Formann Kenneth Knutsen
Kirkevn. 65, 4817 His
Tlf. 402 96 948
E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Bergens Praktdueforening
Formann Rolf Henning Hegland
Hodnesdalsvegen 78, 5915 Hjelmås
Tlf. mob: 908 57 505
E-post: rolf@hegland.info
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 Jan Oksnes
Stordalsvn.19, 5521 Haugesund
Tlf. mob: 980 45 794
E-post: jan.oksnes@gmail.com
Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B,
5226 Nesttun, Tlf. mobil: 930 40 606
E-post: jan.heldal@broadpark.no
Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Lars Erik Bentzen
Gamle Heastnesvei 21, 4372 Egersund
Tlf. mobil: 922 02 815
E-post: larsbent@hotmail.no
Østfold Rasedueforening
Formann Ole Gunnar Torp
Haldenveien 310, 1890 Rakkestad
Mobil. 934 01 061
E-post: ole.torp1962@gmail.com
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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Utstillingssesongen er i
gang og den startet med
Europautstillingen i Herning
i starten på november. Det
var flott at vi fikk flere oppdrettere fra Norge som utstilte duer. Noe varierende
resultater, men også to fine EE championater
til Norsk Tomler fra Jan Heldal og til Kineser
fra Johan Ebeltoft.
Med i overkant av 8000 duer var det mer
enn nok å se på, og i tillegg var det ca
8000 kaniner, 10000 høns og noe stuefugl,
marsvin og hamster. Flere av landene hadde
rigget til flotte stands hvor de serverte mat
og drikke med opphav i eget land og dette
gjerne servert av noen flotte bunadskledde
;-). Norge hadde fellesstand med duer,
kaniner og høns. NRF stilte med flott rollup
som presenterte våre tre norske raseduer.
Danmark som vertsnasjon for EE utstillingen
2018, kan slå seg på brystet og erklære
dette som en flott gjennomført suksess.
Sist i november inviterte HRF til høstutstilling
på Avaldsnes. Her fikk vi en hyggelig helg
sammen med gode duekolleger. Hallen og
opplegget var det samme som i fjor hvor
vi overnattet på hotell Park Inn og hadde
duene i glasshuset like ved. Litt kaldt var det
da vi fikk frostgrader ute, men med godt tøy
så gikk det fint. Litt få duer ble utstilt med
allikevel så vi flotte dyr.
Nå er vi i gang med forberedelser til Landsutstillingen som skal av stabelen i januar. Håper
på mange påmeldinger og jeg ser frem til
hyggelig samvær med dere alle på Sola.
Imens, så ønskes alle sammen en fredfull
jule- og nyttårsfeiring.
Hans Petter Nernes
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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. Bildekodenummer må følge bildene
og må ikke endres. Du bør ha med tekster til bildene.
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.
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
Tlf. 920 58 199 - E-post: paul@scholz.no
Duevennen produseres med programmene
Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.

Bidragsytere til denne utgaven

Bjørn Carlo Andersen, Hans Petter Nernes, Nils Reither,
Jan Oksnes, Alf B. Knutsen, Hrafnkell Tumi Kolbeinsson,
Johnny Larsen, Svein H.Vikse, Jan Heldal, Paul-G. Scholz
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Stavanger og Jæren Rasedueforening
(SJRF)
skal arrangere Landsutstillingen i 2019
Påmeldingsfristen er utsatt til 1. Januar.
SJRF initierte muligheten under Representantskapsmøtet i januar og bekrefter i dag
foreningens beslutning
Utstillingen blir arrangert på Quality Airport hotell
på Sola den 10. til 13. januar 2019 og utstillingsformann er Lars Erik Bentzen
NRF styret er tilfreds med at SJRF påtar seg
arrangørjobben og ser frem til et godt samarbeid
mvh
for NRF styret
Hans Petter Nernes
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Europautstillingen i Herning
fra 9. til 11. november
Vi kan nå se tilbake på noen
spennende dager i Danmark.
Utstillingen var mildt sagt overveldende. Kødannelsen ved åpningen var så omfattende at den
ble vist på dansk fjernsyn. Var vi
heldige, i løpet av dagene utstillingen var åpen, fikk vi beskue
8162 duer fra 31 land, fra 7771
senior og 391 juniorutstillere.
Duene var fordelt på to haller.
I tillegg til utstilling av duer,
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som var i hall E og G, var der
kaniner (og kaninhopping) i hall
B, D og i hall A2. I hall G delte
duer og fjærkre hver sin halvdel.
I hall C var det “bare” fjærkre,
en øredøvende forsamling…
Der var i alt utstillere fra 31
land.
Bedrifter (produsenter av fòr,
medisiner, utstyr, praktiske løsninger, foreninger, literatur etc)
hodt til i hall H. Her fant vi også

fugler og marsvin. NB! I den
norske standen glimret duene
og Duevennen med sitt fravær…
Tilskuere fra nordiske land
var tydelig i mindretall. Det så
ut til at de fleste kom fra Sydog Østeuropa. En god del kom
langvegsfra og flere fra Russlan ble opservert. Uken etter at
europautstillingen var avviklet
skulle det være VM i håndball i

hall B, hvor det skal være plass
til 5000 publikummere.
I det danske duebladet Raceduen ble det praktiske med
utstillingen beskrevet i detalj.
Inntasting av poeng for katalogen ble, naturig nok, en kamp
med tiden.
Dette forteller Hans P. Nernes
mer ompå følgende sider…

Kart med oversikt over de forskjellige bygningene og området for den enorme
utstillingen var til god hjelp, men det var fullt mulig å gå seg vill…
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Her et utsnitt av hallen for unge utstillere av duer…

Avansert og viktig samarbeid over grensene…
Etter å ha lest det Hans Ove
Christiansen hadde å berette i
forbindelse med Hans Petters
60 års dag, ble jeg nysgjerrig.
Jeg kontaktet HP og ba om et
intervju og her er hva jeg fikk
vite:
HP har siden tidlig 90-tall
levert utstilling- og medlemsprogram til både Danmarks
Racedueforeninger og Dan-
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marks Racefjærfeavlerforening.
Disse systemene programmerte
han, av egeninteresse, for bruk
i NRF. Dette gjorde han som
styremedlem i NRF, hvor han
hadde behov for mer moderne
verktøy enn de manuelle oppgavene de da satt med.
En digresjon er at de da var
fire-fem personer som satt i
opptil flere kvelder og sorterte
inn dueraser, farger og kjønn for
katalogoppsett for et LU, noe
vi i dag bruker få sekunder på

å gjøre. Hovedjobben idag er
selve registreringen.
Datidens formann i DRF, Hans
Ove Christiansen var i Haugesund under Skandiaskuet i 1990
og inviterte HP til Danmark for
å få hjelp med å tilpasse utstillingsprogrammet for danske
forhold.
Med noen få unntak har han,
siden 1992, deltatt i administrasjonen av danskenes Nationalutstilling.
Europautstillingen i Herning
Da Danmark påtok seg utstillingen, ble han koblet inn for
å tilpasse systemet for både
hønsene og duene. Tilpasningen
til dette begynte de med for mer
enn ett år siden.
Under utstillingen
I det forberedende arbeidet ble
det utviklet system for salg av
dyr med euro som valuta. HP
bidro med å tilpasse premieringsystem til å produsere resultat
av Europachampionat og Europamester
Påmeldinger skulle kvalitetsikres slik at registrert grunnlag
var i orden og dette gjorde han
for både duer og høns.
Han var hele utstillingsuken i

Herning og de
arbeidet fra
ca kl 07 til 21
om dagene.
De arbeidet
med mottak
og registrering
av poeng og
premier.
De arbeidet
også med å produsere katalog
som, i 11 time, ble klar for sending til trykkeri.
Katalogen endte opp med
538 sider…
Teamet, som HP var med i, utarbeidet premielister pr. deltakerland, championater og premier
for europamesterne
Erfaring:
Det var kjekt å delta og få erfaring med en så stor utstilling/
arrangement – dette er jo langt
utover det vi har erfaring med
fra norske utstillinger, sa HP.
Det var veldig travelt med mye
arbeid – bare duekatalogen ble
på rundt 200 sider.
I flg. HP var det fristende å si at
med litt etterpåklokskap var det
noen oppgaver som med fordel
Duevennen 4 - 2018
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kunne vært bedre planlagt slik
at ad hoc oppgavene hadde blitt
færre og enklere. Tross dette,
ble et kjempearrangement gjennomført med kun noen få skjønnhetsfe.
Siste oppdatering av katalog
og tittellister med championater
og eurapamestere produserte
HP til europautstillingens formann for duene, August Heftberger, etter at han var kommet
hjem på tirsdagen, etter utstillingen…
Oppsummert så har HP, for sin
egen del, gjort noen hundre timers arbeid og det er nok mange
flere, av dem som var med på
dette arrangementet, som nok
hadde vel så mange timer i potten.
Vel blåst Danmark – utstillingen
står for all ettertid som en stor
suksess…
Red.

Det var en stor ære

for meg å få lov å dømme i
Herning. Jeg startet med 10 NT
hvor Jan Hs samling av hvite
var høydepunktet. 97p. På den
beste var velfortjent. Han ble
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Europamester i konkurranse
med tre andre tomlerraser, og
to tyske dommere måtte være
enig. Deretter var det over 20
Svenske tomlere fra en Dansk
oppdretter. Dessverre ble alle
skjemmet av stygge perleøyene.
Best en eldre med 96p.
Nesten 90 Wiener Tomlere i
mange farver ble en formidabel
oppgave. De blå med svarte
bånd var den beste samlingen
med en x 97p og flere på 96. De
fleste hadde god holdning. God
maskefarge, bra iris. Endel var
litt vell lange, for lite markerte
panner og for brede haler. Jeg
fant også en 97p. I de svarte.
Disse var litt kortere men hadde
ikke så god holdning som de
blå. En god gul på 96p må også
nevnes. De røde/gule hadde
ikke så sterke/typiske hoder
som de blå og svarte. Det var
stilt noen få svarte og blå med
sokker. Men litt dårlige sokker
gjorde at de stoppet på 96p.
Jan O.

Norske vinnere i
Herning

Europachampion NT.
Oppdretter: Jan Heldal

Første norske
Europachampion
i Kineser.
Oppdretter:
Johan Ebeltoft
Fotos: Jan Heldal
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Minneord over Leif
Larsson
Duemiljøet har igjen mistet en av
sine aller største personligheter.
Den gode, snille, karismatiske
Leif Larsson er gått bort 19-1118 i en alder av 73 år.
Leif har vært sentral i min
dueverden siden slutten av
1950- årene og har alltid vært
den positive gledesspreder i
miljøet.Ingen kunne glede seg
mer over å være på et møte i
Bergens Praktdueforening enn
Leif og han viste det med hele
sin fremferd.
Å miste Leif er et ufattelig tap for meg, men også for
duemiljøet i sin helhet.

Inntrykk fra Høstutstillingen 2018.

Igjen vil jeg takke for en
helg blant mange gode
duevenner. Bare synd at
det ikke var flere duer enn
de 237 som stod i burene.
Ekstra synd for arrangøren HRF
som igjen hadde påtatt seg
dette arrangementet til beste
for oss alle. Og de skal ha all
ære for at de gjorde så godt de
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Han vil bli dypt savnet.
Vi lyser fred over Leif Larsson
sitt minne.
For Bergens Praktdueforening
Alf B. Knutsen
Foto: Steinar Sætre

kunne for at vi skulle møtes.
Riktignok var det en dag lenger
enn det bruker å være, noe som
medfører ekstra utgifter for de
som ennå ikke er pensjonister,
men må ta seg fri fra jobb. Men
dette var nok et engangstilfelle. Så over til det viktigste,
nemlig duene, og da først og
fremst de jeg selv bedømte.
Først Vorteduene som beggynte med en enslig blå Carrier

som jeg ga 95 poeng, litt mer
strekk i kroppen så kommer
den høyere, for vorter etc. var
helt i orden. 2 Indianere med
en meget god hvit hu på 96
og sertifikat, en tiltalende due
på de viktigste punktene. 2
Spanske Jordbærøyne (Spansk
Indianer) var ikke ferdig utviklet,
og derfor kun 94 på den beste.
Gikk så over til Pustere/Kropperter med 5 Brynnere, og alle
av god kvalitet. En rød fikk 96
og sertifikat, hadde den hatt
noe bedre nakkepust, så var
97 inn en god rekke med Indisk
Høystjerten rekke vidde. Også
en god hvit og en rød til med
dårlig farge, i det hele en god
samling. Kun 2 Norwich, hvorav
en sort av meget god kvalitet,
96 poeng og best i gruppen,
ønsket på denne var litt mer
strekk i figuren. En blå var ikke
i beste form under bedømmelsen, så derfor ingen høye poeng.
8 Amsterdam Ballong som nok
led litt av at de ikke hadde papp
bak i burene. De var vanskelig å
få i rett stilling, noe som hadde
bedret seg klart på søndag.
Best likte jeg en hvit han som
fikk 96 og sertifikat, flere gode
hvite som viste seg fram etter hvert, det samme med de

2 i silver, hvor mulig den beste
stod etter at de ble burvante.
2 hvite Nebbdusk Trommere
hvor en hann fikk 95, men led av
litt slitte sokker og litt hengende
nebbdusk, noe som var meget
god på huen. I burene var de
stilt i motsatt kjønn av hva de
var. Huen burde også hatt noe
kraftigere figur.1enslig frisert
som burde hatt bedre frisering
i framere del av vingene. Så
var det 12 til dels gode Indisk
Høystjert hvor jeg fant den
beste i en rød hann som fikk
96 og sertifikat. Det som gikk
igjen var ønsket om mer kraft i
figuren, bedre haleføring, og noe
kortere i ryggen ved overgang
til hale. Vedrørende haleføringen
som var enkelte en tendens til å
stupe framover med halen over
hodet, samt at et par hadde
tendens til “zitterhals”. Til slutt
var det 8 Kinesere, hvor jeg
fant den beste i den vanskelige
varianten rød vinget. Den fikk 96
og sertifikat. En meget god due
på de fleste punkter. Flere gode
dyr i rasen, blant annet i gult,
men flere led litt av litt åpne og
skjeve brystputer, litt små flipper, samt noe bedre lårdusker.
Men en god samling var det.
Så igjen takk til alle for en hygDuevennen 4 - 2018
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gelig helg, og vi 3 østlendinger
hadde fantastiske værforhold
over fjellet begge veier.
Bjørn Carlo Andersen.

Dommerkritikk
høstutstillingen HRF
En takk til arrangøren for tilliten.
Oppgaven var overkommelig
med få duer.

Markiske Skader.
En rød med god tegning og
holdning. Den hadde dårlig
farge og var alt for lang.
En sort var mer representativ
med kort god figur. Her var også
fargen i orden – glansfull.
Dessverre manglet den rette
holdningen, de skal ha en stolt
fremtoning.
Pynting – klargjøring til utstilling hadde gjort seg.
Isdue, sokket.
En enslig skjelltegnet. Alt for
blass farge i slagfjær og halebånd , her skal det være god
kontrast til isfargen, ujevn og for
lys underfarge med hvit buk er
ikke ønskelig.
Duen var heller ikke i form.
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Nurnberg Svaler.
Fire rødbåndede – er usikker
på om fargen på disse er riktig.
Så for meg at disse skulle vært
lysere og jevnere i skjoldfargen,
og dermed havnet jeg på nettet
og fikk bekreftet mine mistanker.
På bilder jeg fant viser de en
jevn farge på skjoldet.
Vi finner rødbåndede i mange
andre raser også i NT, og fargen
skal være lik.
På Nurnbergsvaler er alle
farger mørkere enn andre raser.
Dette skyldes kravet om fettkiler
i alle farger. Hunnene mørkere
enn hannene – som i de blå.
Ett par med for lys farge på
fotbefjæring og synlige 3dje
bånd.
Ønsker mer brystbredde.
En enslig rød som manglet kraft , brystbredde, og
hodepryd. God i farge.
De blå er den beste gruppen.
Jevn og god farge, dessverre
mangler de det gjennomfargede
sorte overnebbet.
Er nok en umulig oppgave å
få dette til på de dyrene som
er tilgjengelige her, men jeg så
dem i Lipzisch for ett år siden ,
så de er ikke så langt borte.
Alle farger hadde gode fettkiler , mangler i bredde størrelse.

Nurnberg Svalen er den
største av alle Fargeduer.
Den gamle standarden fra
1902 sa at duen skulle være 35
– 37 centimeter !! ?
Rød og gulbåndede er en
raritet selv i Tyskland.
Svein H Vikse

Hei alle

Må først og fremst rette en
takk til Haugesundsgjengen
med O store Jan O i spissen.
Veldig viktig at det blir holdt
høstutstilling for å opprettholde
interessen for å drive med utstillings duer......!
Eg fikk gleden av å få være
med en fin gjeng med norske
kvalitets dommere og bidra
denne fine helgen.
Eg dømte først formduene
og Genuine homer. Her var det
en eldre blå hunn som var best
med 96p. Hun viste seg med
god stilling og fin fjærdrakt - Fra
Sigbjørn Johannessen.
De rødbåndede lå hakket bak.
Så skjønnhetsbrevduer - godt
jobbet. Tre fine eksemplarer
fra Lars Falkeid. Den beste var
en eldre hann som fikk 96p og

sertifikat. Fin fin type med mye
kraft og eleganse.
I engelsk modena var en rød
hunn fra modena kongen Bjørn
Olsen, helt fantastisk og fikk velfortjent 97p. Tett etter en nydelig ung hvit hunn 96p. 96p fikk
også en kort meget god bronse
plain fra Terje Eljervik. Og en
helt utrolig godt tegnet bronse
sprangled black - Bjørn Olsen.
Her var også to veldig gode
gazzi fra Bjørn. En nydelig
sort hunn i 96p kun småting
som manglet, og en rød gazzi
hann som det er lenge siden vi
har sett maken til - dessverre
hadde han feil i tegningen.
Til sist utenlandske tummlere
Rhein. Ringslager - tre i tallet. Her en hann som fikk 96p.
Fin fjærdrakt og med figur og
vingeføring i orden. Tilhørende
Jan Oksnes.
Limerick tummlere var det
bare en av, men det var en
nydelig due som viste seg fra
sin beste side - kun med litt løs
fjærdrakt. 96p. Grattis til Torbjørn Jektnes med den.
Takk for denne gang og
på gjensyn i Stavanger alle
duevenner!
Johnny Larsen

Duevennen 4 - 2018
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Dommerkritikk
Haugesund 2018
Først vil jeg takke Praktdueforeningen for at de stilte nesten
halvparten av duene, og to av
dem gjorde en flott jobb som
dommere. Østfold stilte som
vanlig opp med tre stykker hvor
Bjørn Carlo dømte, til tross for
en dag lengre utstilling og lang
kjøretur. Det går vel mot at HU
bare bør gå over to dager med
innsetting på fredagen. Det var
flere raser med en og to duer
utstilt som vi ikke kunne premiere. Hver premie koster nesten kr 100,- og vi premierte 10%.
Jeg startet med å dømme
hvite NT. Dessverre var det en
del tomme bur fordi en del duer
var ikke i form. Odd Helge fikk
95p på den beste, litt høyere
krone og litt mer brystdybde var
ønskene. To hadde farget fjær i
hodet, dermed lave poeng. Regner med at det er i orden til LU.
Gule og røde, velfortjent 97
på den unge gule. Den ble også
utstillingens beste due foran
Bjørn Olsens gamle røde Modena hunn. Gunnar hadde også en
meget god rød med flott figur.
Litt løs i nakken gjorde at den
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stoppet på 96p.
Blant de med bånd var en
gammel blå hunn best med 96p.
ønske her var høyere rosetter.
En pen gulasket fra Ole Gunnar
Torp var et lyspunkt typemessig,
men for mye blått i hodet trakk
ned.
Gammel Tysk Mefikk. To utstillere. Dessverre blir det siste
gang på LU Tor Mæland stiller
duer! Takk for alt positivt du har
bidratt med alle disse årene!!
Best denne gang var Gunnar
Brandal med en ung gul hann
på 97p foran en eldre sort hunn
fra Tor med 96 p. Neste gang
kan det bli omvendt da den
eldre damen ikke helt hadde
dagen.
Isfarvet Italiensk Mefikk. Alle
fra Kjell Bognøy. Imponerende
var at de fleste var i orden i
overgang hode-nakke. Best
var en ung hun med 96p for en
annen hunn som var litt lengre
men presenterte seg hele tiden.
Gammel Orientalsk Mefikk.
Best en eldre hann fra Hans
Petter Nernes med 97p. Flott
due, men må ikke bli større. En
del fikk lave poeng pga. for mye
farge foran på låret. Noen hadde
for kort forhode/nebb. På sikt
kan det bli problematisk å fore

opp egne unger. Roger Birkeland stilte en flott elegant ung
han som fikk 96p. Rene grunnfarge stoppet den fra å få topp
poeng.
For første gang skulle jeg
dømme Danske Tomlere i
Norge og det gikk ikke helt etter
planen. Kurt. Dalen stilte noen
flotte hvite med flott fjærdrakt.
Den beste fikk 97p som hadde
vært i orden om den ikke hadde
hatt en tå som pekte litt for mye
utover. Den skulle pekt fram-

over. I sort hadde Arvid Bentzen
en flott eldre hunn, men den
har dessverre defekt nebb. Den
beste sorte hadde Erling Friestad med en ung han med 96p.
Ønske her var mer fylde bak
nebbet. Rolf Helgesen stilte en
rød som hadde det beste hode/
nebb, og med flott holdning ble
det 96p. Det var en koselig helg.
Så får vi håpe vi blir mange på
LU i Stavanger.
Jan O

Vinnerduer i Haugesund

Kineser. Rød Vinget. Eldre hun.
96p. Eier Jens Dahl.

Indisk Høystjert. Rødhalet. Eldre
han. 96p.
Eier Yngvar Haugsnes.

Duevennen 4 - 2018
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1 Eng. Modena rød eldre hunn. 97p.
Eier Bjørn Olsen.
2. GL. Orientalsk mefikk. Bluett eldre
hann, 97p. Eier Hans Petter Nernes.
3. Italiensk mefikk. Hunn, 96p. Eier
Kjell Bognøy.
4. Amsterdamer. Hvit, eldre hann.
96p. Eier Jens Dahl.
5. Norwich Puster. Sort eldre hunn.
96p. Eier Lars Erik Bentzen.

6

7

6. Tysk Modeneser. Rødbåndet ung hann. 96p. Eier Ronald Drotningsvik.
7. Tysk Modeneser. Sort Gassi, ung hann. 96p. Eier Odd Helge Vågen.

En hyggelig passiar. Fra venstre Kjell Bognøy, Jens Dahl, Ronald Drotningsvik
og Johny Larsen, alle fra BPDF. Siste mann er Trond Børseth fra Haugesund
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8. Genuine Homer. Eldre hann.
96p. Eier Sigbjørn Johannessen
9. Bergens Tomler. Ung hunn.
96p. Eier Team Vest.
10. Nurnberg Svale. Blå med
sorte bånd. Ung hunn. 96p.
Eier Ole Gunnar Torp.

Dommerringens årsberetning 2018
Dommeringens styre i 2018 har
vært følgende:
Leder: Jan Oksnes, HRF, valgt
til 2019.
Sekretær: Bjørn Carlo Andersen, ØRF, valgt til 2020.
Medlem: Johny Larsen, BPDF,
valgt til 2020.
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Siste året har det vært avholdt
3 kjente utstillinger, nemlig
Landsutstilling på Sola i januar
hvor flere av våre egne dommere dømte. Sertifikatskue på
Sola i oktober for Norsk Petent
og Bergens Tomler, samt noen
få andre raser. Dommere her var

Ole Gunnar Torp, Ole Kjell Løvås
og Johny Larsen. På Høstutstillingen i november på Karmøy,
var det denne gang meget
gledelig kun norske dommere,
noe vi også må tilstrebe oss til i
fremtiden.
Av dommere som har dømt
utenlands, er det i år kun Jan
Oksnes som har dømt på Europaskuet i Herning, Danmark i
november.
Siste året er det ikke avlagt
noen nye dommerprøver, og
vi begynner nå å bli å bli godt
forspent i de fleste grupper, mye
takket være at flere dommere
nå begynner å få en god rutine,
og dermed har blitt oppgradert
med godkjennelse av dommerringens styre.
Styret vil igjen få takke de
dommere som har dømt siste
året for en god jobb, et godt
samarbeide som vi håper vil
fortsette også i fremtiden.
For styret i Dommerringen,
Bjørn Carlo Andersen

Norsk Petentklubbs
årsberetning 2018
Styret i klubben har siste år
vært:
Leder og sekretær: Bjørn
Carlo Andersen, ØRF.
Kasserer: Sigbjørn Johannessen, ØRF.
Utvalg for eventuelle nye
farger/tegninger: Ronald Drotningvik, BPDF, Rolf Hansen,
SJRF og Bjørn Carlo Andersen,
ØRF.
Klubben har siste året kun
hatt 7 betalende medlemmer, en
klar nedgang fra fjoråret dessverre, men noe vi håper retter
seg opp igjen i det kommende
året. Til tross for denne nedgangen i medlemmer, så ser det ut
til ifølge rapporter vi har fått, at
antall oppdretter øker. Fortsatt
er det flere oppdrettere som
har en nært samarbeide for å
øke kvaliteten, noe vi selvsagt
er meget glade for. Samt at det
i Østfold er gjort forsøk med innkryssing av en ny type Svensk
Kråsdue på de båndede varianter for å forbedre figuren på
våre duer.
De røde er fortsatt i flertall, og
best i kvalitet på utstillingene,
Duevennen 4 - 2018
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men noen flere varianter kommer tett etter. På årets 3 utstillinger, har Cate Iris Carlo Hansen
oppnådd 97 på en eldre hann
på Landsutstillingen på Sola,
samt at Steinar Hermansen
oppnådde 96 og sertifikat på
en blå hann, der var det utstilt
33 duer i 6 fargevarianter. PÅ
Sertifikatskuet på Sola i oktober
var det utstilt 7 duer i 2 farger,
og der oppnådde Cate Iris 96
og sertifikat på en rød hu. Til
sist var det stilt ut 13 duer i 4
varianter på Høstutstillingen, og
igjen vant Cate Iris på en rød
hann på 96 poeng. Dommer på
de 2 førstnevnte utstillinger var
Ole Gunnar Torp, og på Høstutstillingen Torbjørn Jektnes.
Med dette er det å takke alle
tilhengere av rasen for et godt
samarbeid i året som har gått,
og at vi fortsatt kan se en viss
økning både av oppdrettere, og
i kvalitet på rasen.
For Norsk Petent Klubb,
Bjørn Carlo Andersen.
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Mønstring av årets
avl i ØRF mandag
22. oktober
Det var godt fremmøte av
medlemmene, og i burene var
det 45 duer fordelt på 16 raser,
som igjen var representert i
flere farge og tegningsvarianter. Duene ble demonstrert
og bedømt av Ole Gunnar
Torp, Sigbjørn Johannessen
og Bjørn Carlo Andersen. Det
var tydelig at det gror godt
i flere raser med flere lovede ungdyr i de fleste raser.
Som vanlig var det mange
lovende i Norsk Petent, og ikke
bare i rødt, men også i gult,
blått, perleblå og rødbåndet.
Og selvfølgelig i Norsk Tomer i
blått, perleblått og gulbåndet.
I Høystjert var det også morsomt å se sjeldne farger som
røde, sorte og selvsagt blå og
hvite. Her har Victor Waage
Mongstad mye interessante
varianter. Og spesielt interessant var det å se flere polske
raser fra vårt medlem Marek
Galicki. Her var det Polske kortnebbede Tomlere, langnebbede
Polske Tomlere, Polske Skader
og Kiebits tegnede Polsk Tom-

ler, og denne siste varianten er
meget sjelden. Sorte Skadepurzlere begynner det også å bli
noen av, selv om det fra begynnelsen av ikke fantes noen
av dem, de har nemlig kommet fram under gult og rødt!
Nurnberg Svaler var også godt
representert i blått med og uten
bånd, og rødbåndet, også uten
bånd som er en ikke godkjent
variant. Dette var en del av det
som var og se, og det ble en
riktig hyggelig mandagskveld
for de fremmøtte med kaffe og
boller, og mye hyggelig dueprat.
Bjørn Carlo Andersen.
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Det er ganske stort forholdt
mellom Island og Stavanger.
En av de første nybyggere på
Island, Eirik Raude ble født i
Stavanger, flyktet og ble tvungen i eksil til Island. Senere
flyttet han til Grønland. Ganske mange Islendinger bor i
Stavanger, blant annet søsteren
min. Duebønder i Stavanger og
omegn har hjulpet Islendinger
med at bygge opp sporten rundt
duer på Island. Sporten har ikke

vært stor eller sterk på Island
de siste 20 årene, spesielt ikke
rundt raseduerne.
Opprett av duer har faktisk
veldig lang historie på Island.
Det var kjøpmen fra Danmark
som hadde med seg de første
duerne til Island for nesten 300
år siden. Fór til duene, kornet,
var ganska lenge for dyrt for de
fleste på Island, fordi det var
importert. Derfor var det bare
de rike som hadde råd til å hålle
fugler, det spellte ingen rolle om
det var høner, ander eller duer.
Det finns domsak fra 1800 – tallet der noen i lokal befolkningen
ble fornærmet og anklagte en
dansk kjøpman av at han gav til
duerne noe korn som lokalbefolkningen hadde ikke råd til å
kjøpe.
På 1900 – tallet hadde dette
forendret seg og flere begynnte
med oppdrag av duer. Igenom
noen perioder har oppdrett av
duer vært populært og mange
forskelige raser blitt oppdratt
på Island. Det at oppdra og eie
duer ble veldigt populært blandt
barn og ungdomer stor part av
det siste århundre og mange
voksne oppdro raseduer med
ambisjon. Omkring 1990 var det
mange som sluttet sporten og
Duevennen 4 - 2018
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olike raser forsvant ifra Island.
Det var sikkert av olike grunner det blev slut. Bland annet at
ungdomerne fannst seg sikkert
andre hobbyer som dator og
det blev ennå vanskeligre at
finne plass og anlegg til duehuser etter at byene ble større og
tettere. Når fugleinfluensen kom
over Europa blev det ennå flere
som sluttet og mange dueraser
blev drept. Bare noen av de
med allre størst stahet håll på.
De siste årene har det vært
oppgang. Noen av de gamle har
begynnt igen, som jeg selv og
noen få har begynnt som aldri
har hatt duer før. Det ser ut som
intereset for duer går litt opp
og ned. Sosiale medier som
Facebook der det er enkelt at
dele informajon og fine bilder av
vakre fugler vekker interesse.
3 ganger de siste årene har
fugler blitt importert til Island fra
Danmark. I allt rundt 40 fugler.
Mest er det nye raser som har
ikke vært på Island før men
noen av de gamle også. I dag
jobber vi med at importere fugler fra Nederlands.
Hrafnkell Tumi Kolbeinsson
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Adenovirus utbrudd på vestlandet
Desember 2018
Spre denne meldingen til
dine duevenner og medlemmer
i foreningen. Post det også på
nettsiden Raseduen.no
Det har vært veldig mange
utbrudd av adenovirus infeksjon
på Vestlandet siste uken. De
fleste er raseduer, men brevduer
kan også fort få dette.
Det dueholdere opplever er
at noen duer plutselig dør uten
forvarsel, mens andre kaster
opp, og andre bare er pjusk og
vil ikke fly (opp fra gulvet)
Etterhvert får flere duer også
avvikende avvføring.
Man må regne med at alle
duene i slaget vil bli smittet,
men alle trenger ikke bli syke,
og det er som regel ikke mer
enn 20% som dør.
Behandling bør sette inn så
raskt man finner en syk eller død
due.
Behandlingen består av
1. Duer som er veldig syke
settes et varmt rom. Gi optimal
pleie.
2. Gi alle duene antibiotika

som tar hånd om sekundær
bakteriell infeksjon.
3. Gi alle duene TrichoX som
har evnen til å nøytralisere virus.
TrichoX er nettopp utviklet og
spesielt laget for trichomonas,
men har også vist seg veldig
nyttig for å nøytralisere virus.
Dette gjør at duer som er
smittet, ikke blir angrepet så
hardt, fordIi nesten alle virusene
blir “fanget” av lange tråder av

molekyler, slik at disse virusene
ikke klarer å trenge inn i nye celler. Dermed begrenses skaden
på tarmen, og duen har større
sjanse for å overleve, og for å
komme seg fort til hektene.
For medisin og råd, ring meg
eller send en melding på 911 35
595 for å få hurtig hjelp.
Vennlig hilsen
Veterinær Nils Reither
911 35 595

SETT & HØRT
I lederen DV 3-18 ba jeg om
innspill vedr. praktiske og greie
løsninger på slaget, gjerne med
bilder.
Vann til voksne duer og til nykomne unger på gulvet:
Vannautomaten til duene har jeg
på en hylle ca 30 cm fra gulvet.
Det er for å holde vannet rent
for støv. Når ungene kommer
på gulvet og skal finne mat og
vann på egen hånd, finner de
ikke vannet med det samme.
Derfor er det greit for ungene
med vann også på gulvet i en
periode…

Luften i slaget og renhold:
For å redusere støvplage på
tørre dager, har jeg to Sprayflasker med vann stående. Før
foring og rengjøring “metter” jeg
luften med vannet.
NB! Rengjøring gjør jeg bare på
våte dager, da bruker jeg også
vannkanne med spreder…
Hønsepellets i duefòret:
“Fjær lett” er betegnelsen på
det jeg har som hovedfòr til
hønsene. Dette fòret utgjør nå
ca. 20% av fòret til duene…
Red.
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I Herning var to trivelige franske fotografer i full sving med foto-grafering av
vinnerduene. Til dette brukte de en spesiell lyskasse.
Iflg. Jan O. skal vi ha tilsvarende utstyr…

En tankevekkende sammenligning:
Gammel Orientalsk (med nebb) til v. og den “foredlede”…
Tekst og bilder: Red.
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Her har vi det
ferdige klubbhuset
til HRF, med nytt
skilt.
Tekst og bilde:
Jan O.

Undertegnede var heldig og fikk benytte en ledig plass i Arne sin 7 seter
til- og fra Hirtshals og Herning, sammen en trivelig gjeng med sunnhordlendinger. Fra v.Trond Børseth, Asbjørn Westre, Einar Dahle, Arne Tysvær,
Torbjørn Jeltnes og Rolf Tollaksen. Her ved et stopp underveis.
Takk for turen og for hyggelige bekjentskap!
Tekst og bilde: Red.
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Ø.R.F. sin historie 1936 - 2017
Fortsetter fra DV 3 - 2018

Her var også en god del burfugler vist fram, og utstillingen ga oss et lite overskudd.
Medlemstallet var nå på 34.
Vi hadde besøk av KullaBjärredforeningen fra Sverige
i august, og da hadde vi på
lørdagskvelden etter slagvandringen, en meget vellykket
sammenkomst med dans og
hygge på Tune Trav og Ridesenter tilhørende familien Rikter
Svendsen. Vi reiste selv på slagvandring i Aalborg i september,
og vi var igjen representert på
idékonferansen på Velemoen i
slutten av september. Mønstring
av årets avl ble igjen avholdt,
denne gang første helg i oktober
på vårt lager. Import ble igjen
diskutert på høsten, uten at vi
kom fram til den beste løsningen på dette stadig tilbakevendende problem. Innen jul
hadde vi igjen fått produsert
både t-shorter og gensere som
ble solgt til våre medlemmer,
og som var meget populære.
På årsmøtet 2000 ble det vedtatt at vaksineringen som inntil
da hadde vært gratis, nå måtte
betales av medlemmene etter en fastsatt avgift. 22-24

28

Duevennen 4 - 2018

september var vi nok en gang
på slagvandring i Skåne, men
til andre oppdrettere enn vi
hadde besøkt tidligere. Mønstring av årets avl ble avholdt
søndag 1. oktober på lageret.
Vårt utstillingsmateriell ble
sett over, slik at det skulle
være klart til neste utstilling.
I 2001 arrangerte vi igjen
Landsutstilling i Skytterhallen i
Rolvsøyhallen med 514 duer og
en del burfugler i burene. Nok et
vellykket arrangement hvor våre
medlemmer forsynte seg godt
av premiene, og utstillingen ga
et overskudd på kr. 3160. Det
ble gjort forsøk på å få kjøpt
inn rasen Domino Mefikk fra
Tyskland, en rase som jo utgjør vår forenings emblem, og
vi lykkes med å få kjøpt inn 3
par som inntil videre ble plassert hos Bjørn Carlo Andersen.
Det var 2 par sorte og 1 par
gule. De viste seg senere å
være meget vanskelig å få fram
avkom under, samt at den gule
hannen som var den klart beste
av dem, ikke i det hele tatt ga
befruktede egg. Slagvandring
ble igjen avholdt, og vi avholdt
en utvidet Lokalutstilling I Gaut

estad Skole i Rakkestad 10-11.
november med 106 duer. Her
deltok også de andre foreningen på Østlandet invitert, men
bare A.A.R.F. deltok og kom
med duer. Disse igjen hadde
det meget koselig i campinghytter i nærheten av Ole Gunnar.
Året 2002 ga oss en liten økning i medlemstallet som nå var
på 39, hvorav 2 var juniorer.
Økonomien hadde alt i alt gått
noe ned i vår kassabeholdning, til tross for gode resultat
på utstillingene, men dette
skyldes nye og gode investeringer på utstyrssiden. Vi hadde
forskjellige duefilmer på 2 av
medlemsmøtene, noe som
selvsagt var meget populært
blant de fleste tilstedeværende.
Nye ideer om hva som burde
være aktuelt å ha som program på møtene ble snakket
om, men det ble til at vi stort
sett fortsatte i samme dur som
tidligere. Norsk Tommelts framtid og avlsretninger var stadig
et tema på møtene. Blant annet
ble det nevnt hva innkrysning
av andre raser kunne bety, og
her var flere resultater begynt å
komme fram, uten at vi enedes
om hvilken vei vi burde fortsette på. Vi deltok på en hob-

bydyrmesse på Stange i Hedmark på høsten, uten at dette
ga utslag i nye medlemmer.
2003 begynte med at vi hadde
med duer under en kaninutstilling i Skjeberghallen i februar. Vi hadde slagvandring til
medlemmene i Indre Østfold 17.
august, og rundt til medlemmer
i sydlige deler av Østfold 24.
august. På den siste var også
våre venner Bent Jensen fra
Aalborg, Danmark og Gustav
Stach fra Tyskland med oss
rundt. Begge spesialoppdrettere på L.F. Tomlere. Damene
hadde begynt å gjøre sitt inntog
i foreningen, og vi hadde 4
kvinnelige medlemmer som til
stadighet var på møtene. Det
ble gjort forsøk på å få stille ut
duer i Sverige på deres Landsutstilling, men dette gikk ikke
i orden grunnet våre veterinærmyndigheters strenge krav.
2004 begynte med at vi avholdt
Landsutstilling i Rolvsøyhallen sammen med kaninfolket
som hadde Fylkesutstilling. Det
var 581 duer i burene, og det
ble et meget vellykket arrangement, som også ga oss et lite
overskudd. På årsmøtet ønsket
Ole Gunnar Torp avløsning som
formann, og Bjørn Carlo AnderDuevennen 4 - 2018
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sen overtok for ham, samtidig
som datteren Cate Iris avløste
sin far som sekretær. Vi var på
slagvandring i Gøteborgtraktene 12. juni hvor 13 personer
var med på turen, deri blant 2
damer. Der var det flere slag
med diverse flyvedueraser å se,
noe som fanget interessen hos
flere av våre egne medlemmer
for denne del av duesporten.
Igjen deltok vi på Markens
Grøde i Rakkestad i august,
og vi hadde slagvandring til
en del av våre medlemmer 5.
september. Norsk Tomlertreff
ble avholdt i fabrikken til Rikter
Svendsen 25-26. september,
hvor spesielt standarden ble
diskutert, og dette ble fremover
et meget attraktivt arrangement i noen år. Det ble tatt
avførings-prøver i de fleste slag,
og dette viste at det var flere
som hadde noe å gripe tak i
her om ikke noe skulle gå galt,
dette viste nemlig prøvene som
ble analysert vitenskapelig hos
Nils Reither. En meget viktig sak
som skjedde dette året, var at
Norsk Petent igjen kunne stilles
som egen rase med egen standard etter flere års kjemping.
Rasen hadde nemlig blitt stilt
ut de siste år og blitt bedømt

som Gammel Tysk Mefikk. Noe
som igjen gjorde at mange duer
forsvant, og dermed også flere
oppdrettere av rasen dessverre.
Til Landsmøtet 2005 hadde
foreningen sendt inn flere
forslag vedrørende omlegging
av visse rutiner innen N.R.F.,
men nærmest som vanlig når
det kom inn forslag fra vår
forening, ble dette klubbet ned.
Det samme skjedde når vi på
nytt tok de samme saker opp,
dessuten at vi hadde forsøkt å
friske dem noe opp på idekonferansen på Velemoen på høsten. På foreningens Årsmøte
dette år, ble det så vedtatt at
Domino Mefikk opphører som
foreningens emblem, da heller
ingen kunne gjøre rede for hvorfor denne rase var blitt brukt.
Norsk Petent ble enstemmig
vedtatt skulle være i foreningens
emblem fra nå av, og et nytt
emblem ble således laget. 9 av
foreningens medlemmer reiste
til den Danske Nationale i Fredericia. Senere på året, 10-12.
juni, reiste 14 personer, hvorav
2 damer i minibuss til slagvandring i og rundt Herning med
Alfred Kirk som guide.
Denne historiske beretningen fra
Østfold fortsetter i neste nr.

Bjørn Carlo Andersen
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Vi er samlet landets største
forhandler av alt du trenger til
duer, kaniner, hobbyfjærfé,
tropefugler, forskjellige kjæledyr
og akvariefisk...
Som medlem av lokal forening for praktduer eller
fjærfe, kan du benytte deg av rabattavtale.
Vi tar også vare på alle mindre kjæledyr (burdyr), ikke
hund og katt, når du er bortreist/på ferie...

MIDTUN
ZOOSENTER A/S
Totalt 4000 m2 med zooprodukter
Midtun Zoo Åsane AS

55 19 33 78 - Litleåsvegen 49 - 5132 Nyborg

Midtun Zoo Senter AS

55 91 30 70 - Midtunheia 20 - 5224 Nesttun

www.midtunzoo.no
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Returadresse:
Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes
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