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Sommertur med innlagte
slagbesøk
Av Nina Solbjørg og Hans Petter Nernes
Alle bilder er av Nina Solbjørg
I juli reiste Nina Solbjørg og Hans Petter Nernes på
en biltur til Danmark og Tyskland og hadde før vi
reiste avtalt besøk hos gode duevenner. Vi besøkte
Rainer Dammers i Tyskland og Anders
Christiansen, sammen med far Hans Ove
Christiansen i Danmark pluss at Anders og Hans
Ove hadde satt opp en runde med slagbesøk, som
vi kommer tilbake til.

Et utsnitt av duer hos Rainer Dammers

Her var det tydelig at han har stor sans for
fargegenetikk, noe som gav seg utslag i alle de
forskjellige variantene han viste oss innen
Triganino Modeneser, dette er en italiensk
modeneser som har et hav av farger og varianter.

Første duebesøk var hos Rainer i Bad Bramstedt.

I Tysk Skjold Mefikk har Rainer det beste som
finnes i blått, hvor det ble fremvist noen topper.
Han har også noen sorte i denne rasen.

Rainer Dammers, en av nåtidens største kapasiteter innen rasedueavl.

Han oppdretter Triganino Modeneser, Tysk Skjold
mefikk, Gammel Orientalsk Mefikk og Hamburger
Sticken.

Hodestudie av en flott Tysk Skjoldmefikk.

Gammel Orientalsk Mefikk har Rainer i hovedsak i
blått med hvite bånd. Her kan det virke som det er
redusert noe i forhold til senere år.
Hamburger Sticken i sølvfarge taler for seg selv.
Rainer er mester i denne rasen og det kan neppe
ses finere dyr andre plasser enn hos han.

Ole Nielsens flotte hage med dueslag og blomster i skjønn forening.

Ole oppdretter Gammel Orientalsk Mefikk i mange
farger, de aller fleste med opphav fra Rainer
Dammers sin stamme.

Rainer og Hans Petter i en hyggelig og kameratslig passiar.

Etter en god runde med due-kikking og prat så
inviterte Rainer og fru Wiebke til den lokale
restauranten på en deilig middag.

Flotte gammel Orientalske Mefikker i et godt åpent dueslag.

For en mefikk oppdretter med samme rase
hjemme var det mye interessant å se her. Han
hadde duen i de fleste farger og kunne sågar vise
disse i flere fortynnede varianter som kanel og
kacki, m.m.
Ole serverte både øl og kaffe med kake i den
deilige hagen, som rett og slett bugnet i forskjellig
blomsterfarger og varianter.
Nina og Rainer studerer en interessant tegning på Triganino
Modeneser.

Neste dag traff vi Anders Christiansen og hans far
Hans Ove i Næstved. Her gikk turen videre til
Lolland / Dannemare til Ole Nielsen. Der fikk vi en
flott opplevelse blant duer, dvergkaniner og hage.

Også hermelinene/dvergkaninene fattet interesse.

Senere på kvelden ble vi invitert hjem til Anders og
hans frue Signe, hvor vi overnattet på den deilige
gården deres. Her ble det dekket til bords hvor vi
sammen med Hans Ove og hans frue Birgitte
kunne nyte sommerdagen med deilig biff, rødvin
og et par øl utover kvelden.

Anders Christiansen sitt flotte gårdshus.

Inn mellom her hadde vi en flott runde i Anders
sine nybygde dueslag hvor han viste oss mange
flotte Afrikanske Mefikker.

I tillegg kunne Anders vise frem flotte Danske
Tomlere i gult.

I senere tid er det informert om at Anders
dessverre mistet en god del Afrikanere i ungesyke.
Dagen etter blir vi geleidet til Hans Ove sin
kolonihage hvor der er flere oppdrettere av duer.

Her har vi Anders sitt nybygde dueslag.

Anders og Hans Ove har dette året overtatt alle de
hvite Afrikanerne til Hans Petter. Dessverre ikke så
mange hvite unger men til gjengjeld mange flotte
unger i gult og rødt samt noen sortbrokete.

Hans Ove i kolonihagen.

Her besøkte vi Jens Erik Rasmussen som har Dansk
Tomler Skadetegnet i både gul, rød og sort farge.
Virkelig flotte duer og Jens Erik hadde fått godt
med unger på disse i år.

Flotte Afrikanere i både gult, rødt, broget og hvit.
Jens Erik Rasmussen sitt dueslag i kolonihagen.

Videre har han også Gammel Dansk Tomler, disse
var frittflyvende og er nok et syn i lufta. Dessverre
så regnet det kraftig så de hold seg i det tørre.

Spesielt å registrere
at en av de blå
mefikkene hadde
bronse i bånd

Endelig reiste vi hjem til Hans Ove og fikk se mange
av hans flotte Orientalske Mefikker, her går mange
av europas beste duer, så det var et riktig så
hyggelig syn.

Peter Christensen var i nabolaget og hadde Dansk
Tomler, Gammel Hollandsk Tomler og Gammel
Orientalsk Mefikk (blondinetter)

Hans Ove sitt nye dueslag som ble reist for et par år siden.

Hans Ove studerer
med erfarent øye et
orientalerhode

Palle Andersen like ved og han kunne vi få se
Gammel Orientalske Mefikker i sort og dun-lasert.
I tillegg hadde han noen flotte Svenske
Mefikker/Svensk Kråsduva.

Slagvandingen ble avsluttet med deilige danske
smørrebrød hos Hans Ove og Birgitte.
Tusen takk til Anders og Hans Ove for at dette ble
en svært så hyggelig duetur.

Hans Petter, Hans
Ove og Anders pent
oppstilt til ære for
fotografen, Nina.
Fremst, en fantastisk flott Svensk Mefikk (Svensk Kråsduva)

