Farve

Navn og adresse

Telefon

Mogens Andreasen, Aggersundsvej 42, Sjøstrup, 9600 Års
Thorkild Reintoft, Kirkesvinget 2, Alsted, 7900 Nyk. Mors
Tage Petersen, Ågade 4, Fjellerup, 8585 Glesborg
Jens Christensen, Struervej 100, 9220 Ålborg Ø

35 13 35 30
97 74 06 83
86 31 71 95
23 95 56 45

Brandede
Mørke
Mørke
Mørke, lyse
Mørke, lyse

T

Stænkede glatbenede
Grå
Grå
Grå
Grå, gule, brune
Brune

Dorde Storm Pedersen, Rybergsvej 53, 5631 Ebberup
Anker Olsen, Korsør Landevej 41, 4220 Korsør
Ådne Olsen, Skreevegen 456 C, N 5541 Kolnes, Norge
Gunnar Clemmetsen, Haugsjåsund N-3855 Treungen, Norge
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge

E
R
L
EN
M
U

64 74 13 24
58 38 51 09

Stænkede benbefjerede
Brune
Brune
Gule, brune

Mogens Andreasen, Aggersundsvej 42, Sjøstrup, 9600 Års
Carl Knudsen, Engvejen 16, Lundeborg 5874 Hesselager
Thorkild Reintoft, Kirkesvinget 2, Alsted, 7900 Nyk. Mors

35 13 35 30
62 25 13 20
97 74 06 83

Gamle danske Flyvetumlinger
Skader, alle farver
Ensf. glatb. + benbefj.
sort, rød, gul
Alle varieteter

Gert Nielsen, Ørnebakken 11, 4780 Stege

55 81 13 38

Preben Riggelsen, Hejsager Næsvej 106, 6100 Haderslev

74 58 29 48

Jens M. E. Sejthen, Rylevej 12, 7900 Nykøbing M

97 72 21 34

Specialklubben

for danske Duer (tumlinger)

Vitaminer i alle afskygninger (både flydende og i pulver)
Duesten-Picksten-Grit-Slagtørrepulver-Mineraltilskud.
Badesalt-Druesukker og meget mere.
+ alle former for inventar.
Besøg vores nye hjemmeside på
www.america-thisted.dk
post@america-thisted.dk
Stort gratis katalog
”AMERICA” - 7700 Thisted – tlf. 97 92 01 22

ISSN: 1603-7138

Vi har alt, hvad DUEFOLK har brug for
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Jubilæums-skrift i anledning af Specialklubbens
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Specialklubben for danske Duer (tumlinger)
Stiftet den 5. maj 1915
Hjemmeside: www.danske-tumlinger.dk
		Redigeret af: Jens Erik Rasmussen.

Klubbens bestyrelse:
Formand:		
		
		

Næstformand:
		

Flemming H. Madsen, Hestetoften 18,
4400 Kalundborg, tlf. 59 51 54 74
Mobil: 25 70 54 74, e-mail: haugaard@ka-net.dk
Jens Ekmann, Tværtoften 5, Lind,
7400 Herning, tlf. 97 12 10 95

Kasserer:		

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa
		
Tlf. 86 32 28 58. e-mail: ebras@stofanet.dk
		
Indbetalingskonto for danske opdrættere: reg.nr. 9388
		konto-nr. 0000331074
		
Indbetalingskonto for udenlandske opdrættere:
		
IBANnr. DK96 93880000331074, BIC:VIVIDK21

Sekretær:		
		

Bestyrelsesmedlem:
		

Æresmedlemmer:
		

Kontingent:		
		

Hans Høj, Grønløkkevej 16, 5300 Kerteminde.
Tlf. 65 32 35 44
Bent Madsen, Kløvermarksvej 21,
8370 Hadsten, tlf. 61 72 98 86
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
225 kr. årligt for seniorer. Juniorer 100 kr. regnet fra
1/10 til 30/9
Opdrætterannoncer 50,- kr. pr. år

Tumleren: 		

Redaktør Poul Erik Helweg, Aastrupparken 15,
		8500 Grenaa.
		
Tlf. 86 32 47 55 e-mail: p.e.helweg@stofanet.dk

Farve

Navn og adresse

Telefon

Ensfarvede benbefjerede
Hvide
Gule
Gule
Sorte og gule
Sorte, røde, gule

Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Flemming H. Madsen, Hestetoften 18, 4400 Kalundborg
Günther Kollenda, Pastorendammen 77D, 25436 Tornesch
Ronnie Hansen, Priorgade 32, 1 th. 4200 Slagelse

24 41 11 37
58 19 48 48
59 51 54 74

Leif Madsen, Donstedvej 22, 9352 Dybvad
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Flemming H. Madsen, Hestetoften 18, 4400 Kalundborg
Henrik Johnsen, Kassebjerggårdsvej 15, 4200 Slagelse

98 86 44 12
24 41 11 37
59 51 54 74
58 38 14 70

25 61 49 96

Grejsere
Sorte, røde, gule
Røde
Gule
Sorte

Båndede glatbenede
Blå og perlede
Rød og gulkroede
Rød og gulkroede
Gulkroede

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa
Jørgen Nielsen, Vibevej 2, 5800 Nyborg
Gunnar Clemmetsen, Haugsjåsund N-3855 Treungen, Norge
Günther Kollenda, Pastorendamm 77, D 25436 Tornesch,
Tyskland

86 32 28 58
65 31 49 52

Båndede benbefjerede
Blå, perlet
Perlet

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa
Torben Vinther, Thorstensvej 23B, 2640 Hedehusene

86 32 28 58
46 56 32 18

Hvidslagfjerede
Sorte
Sorte
Sorte, røde
Blå m.s.bånd
Røde
Rødkroet, gule, perlet

Preben Strandgaard, Agertoften 16, Osted, 4320 Lejre
Martin van Heeringen, Quintuslaan 18 NL 9722 Groningen
Helmut Hald, Svaneparken 26, 6000 Kolding
Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa
Hans F. Jensen, Bredgade 50, 9610 Nørager
Torben Vinther, Thorstensvej 23B, 2640 Hedehusene

46 49 74 23
0505275936
54 92 46 90
86 32 47 55
98 55 11 88
46 56 32 18

Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Jørgen P. Jensen, Nattergalevænget 6, 5210 Odense NV

24 41 11 37
28 11 63 09

Hvidhalede
Gule
Sorte, røde, gule

Hvidhalede hvidslagfjerede
Forsiden:

Specialklubben for danske Duer`s Historie.
Jubilæums-skrift i anledning af Specialklubbens
100 års jubilæum den 5. maj 2015.
Layout & tryk: post@karsten-johnsen.dk

www.karsten-johnsen.dk

Har man ikke modtaget ”TUMLEREN” så kontakt redaktøren.
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Sorte, røde, gule
Alle farver

Martin van Heeringen, Quintunlaan 18 NL 9722, Groningen
Jørgen P. Jensen, Nattergalevænget 6, 5210 Odense NV

0505275936
28 11 63 09

Tom Hæstrup, Buen 14,Tejn, 3770 Allinge
Mogens Jespersen, Middelfartvej 104, 5610 Assens

56 48 20 24
66 12 90 90

Kalotter
Alle farver
Blå

Hvidvingede
Gule

Henrik Hansen, Østergade 72, 4340 Tølløse

59 18 69 30
Tumleren maj 2015
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Farve

Navn og adresse

Telefon

Opdrætterannoncer
Skader
Sorte
Sorte
Sorte

Henrik Hansen, Østergade 72, 4340 Tølløse
Jens Ekmann, Tværtoften 5, Lind, 7400 Herning
Johannes Nygård, Viborgvej 263, Skave, 7500 Holstebro

59 18 69 30
97 12 10 95
97 46 83 34

Sorte

Rudolf Larsen, Bymosevej 18, Grundsømagle, 4000 Roskilde

46 78 74 30

Sorte
Sorte
Sorte, røde
Sorte, røde og gule
Sorte, gule, perlede
Sorte, røde, gule
Røde
Røde
Røde, gule
Gule
Gule
Gule
Gule
Blå
Blå
Blå
Blå
Perlede

Kurt Pedersen, Holmehave 15, Benløse, 4100 Ringsted
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge
Thorkild Reintoft, Kirkesvinget 2, Alsted, 7900 Nyk. Mors
Jens Erik Rasmussen, Herluf Trollesvej 24, 4700 Næstved
Carl Knudsen, Engvejen 16, Lundeborg 5874 Hesselager
Edgar Andersen, Dyndevej 4, 3751 Østermarie
Finn B. Andersen, Vestermarksvej 18, 8464 Galten
Klaus Thomsen, Elmebjergvej 8, 4180 Sorø
Gert Nielsen, Ørnebakken 11, 4780 Stege
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Søren Laursen, Toften 9, Langkastrup, 8900 Randers
Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa
Helmut Hald, Svaneparken 26, 6000 Kolding
Søren Poulsen, Kertemindevej 71, 5800 Nyborg
Mogens Jespersen, Middelfartvej 104, 5610 Assens
Reiner Reichardt, Drosselweg 12, D89547 Gerstetten
Henrik Johnsen, Kassebjerggårdsvej 15, 4200 Slagelse
Jørgen P. Jensen, Nattergalevænget 6, 5210 Odense NV

57 61 07 70
97 74 06 83
55 73 31 73
62 25 13 20
24 83 07 49
86 94 45 47
24 89 06 61
55 81 13 38
58 19 48 48
86 49 44 78
86 32 47 55
54 92 46 90
65 36 10 97
66 12 90 90
07323/4974
40 73 31 91
28 11 63 09

Ensfarvede glatbenede
Sorte
Sorte
Sorte, hvide, røde
Sorte, gule
Sorte, røde
Røde
Røde
Røde, hvide
Gule
Gule
Gule
Gule
Hvide
Hvide
Hvide gule
Alle farver
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Arne Green, Niels Kjeldsensvej 54, 7500 Holstebro
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge
Hans Høj, Grønløkkevej 16, 5300 Kerteminde
Anker Olsen, Slagelse Landevej 41, 4220 Korsør
Bjørn Kjetil Gulbrandsen, Vooerheia, N 4821 Rykene, Norge
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Rudolf Larsen, Bymosevej 18, Grundsømagle, 4000 Roskilde
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Poul Nielsen, Hvedebakken 8, 4780 Stege
Flemming H. Madsen, Hestetoften 18, 4400 Kalundborg
Hans F. Jensen, Bredgade 50, 9610 Nørager
Torben Vinther, Thorstensvej 23 b, 2640 Hedehusene
Klaus Thomsen, Elmebjergvej 8, 4180 Sorø
Verner Cassøe, Egeløkkevej 3, Tjørring, 7400 Herning
Helmut Hald, Svaneparken 26, 6000 Kolding
Edgar Andersen, Dyndevej 4, 3751 Østermarie

98 20 25 20
65 32 35 44
58 38 51 09
24 41 11 37
46 78 74 30
58 19 48 48
55 81 53 56
59 51 54 74
98 55 11 88
46 56 32 18
24 89 06 61
97 26 87 58
54 92 46 90
24 83 07 49

Orientering fra formanden.
I anledningen af Specialklubbens 100 års jubilæum,
har bestyrelsen bedt Verner Larsen og Carl Knudsen
skrive lidt om vores historie i dette blad.
Som formand siden 2007, vil jeg lige komme med
lidt af de ting, som den siddende bestyrelsen har
været med til at gennemføre. Bestyrelsen er i øvrigt
den, som har siddet længst uden udskiftninger.
Den nye bestyrelse fik Poul Erik Helweg til at lave
nye præmieskilte til klubben, som vi stadig kører
med.
I perioden er 2 medlemmer blevet udnævnt til Æresmedlemmer. Jørgen Vedel i 2009 og Verner Larsen i
2011.
Derby ringene blev brugt op i 2010, derefter forsøgte vi os med et nyt tiltag, hvor man skulle tilmelde
sig med DR ringene, men dette vandt ikke den store tilslutning, så det blev droppet
efter kort tid. Poul Erik Helweg overtog jobbet som redaktør af vores blad i 2011,
efter Jørgen Vedel, og det blev senere (2013) besluttet at køre med 3 blade om året.
1-3 vinder præmier forsvandt fra Nationalen i 2011, hvor det kun var skiltene der
blev uddelt. Vinder præmierne kører stadig på Certifikatskuet, men nu er vi gået
over til pengepræmier, da de tidligere glas er opbrugt, men glassene har også været
anvendt i en del år.
I 2013 har vi sendt et billede af vores danske tumling til godkendelse som Europa
standard billede, men dette er ikke kommet retur på nuværende tidspunkt, samtidig
har vi forsøgt at få tegnet et af den gamle tumling men heller ikke dette har vi set
noget til.
På de seneste generalforsamlinger har vi fået ændret paragraf 4 i vores vedtægter, så
vi nu har mulighed for at havde disse penge til rådighed, eller geninvestere disse.
Der har i perioden også været afholdt dommerkursus af 2 gange, i alt har der været
deltagelse af 12, hvoraf 2 har været oppe til prøven som specialdommer, og de er
begge blevet godkendt. Vi arbejder på at få flere af disse som specialdommere.
Når jeg ser tilbage på den tid, jeg har været med i vores dejlige hobby, så har der jo
været lidt tilbagegang med vore Danske Tumlinger. Det får jo en til at tænke på, om
der er ting vi kunne gøre bedre, og ja, selvfølgelig er der det.
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Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi opdrættere herhjemme, måske kunne
hjælpe med at udbrede kendskabet til vores hobby, så antallet af udstillere kunne
komme til at stige igen. Det kunne måske gøres ved, at hjælpe med bedre duer til
nye opdrættere, og sælge de bedste overskuds-duer her i landet, så de nye ikke på
deres første udstillinger føler, at det er en umulig ting de er gået i gang med. Konkurrencen ville også blive større, man siger jo at konkurrence er sund, det gælder vel
også inden for vores hobby.
Der er jo også en del af vore medlemmer som er oppe i årerne, så det var jo dejligt
hvis disse fik startet nogle nye medlemmer op.
Så der er nok at tage fat på, men det kræver at vi alle er med til at løfte klubben,
ellers er jeg bange for at vi ikke får 100 år mere som Specialklub.
Med håb om en god fremtid for vores Specialklub, og et stort tillykke.

Medlemslisten for Specialklubben for Danske Duer - 2015
Thorkild Reintoft			
Preben Riggelsen			
Omar Runølfsson			
Hermann Schuller			
Jens M.E. Sejthen			
Geert Siemons			
Preben Strandgaard		
Theodor Suntken			
Klaus Thomsen			
Martin Van Heeringen
Jørgen Vedel				
Torben Vinther			
Lutz Witt					

Kirkesvinget 2, Alsted			 7900 Nyk.Mors			 97740683
Hejsager Næsvej 106			 6100 Haderslev			 74582948
Laugabøl 2					 Is-271 Mosfellsbær		 3548986587
Tilsiter Strasse 4				 D-89547 Gerstetten
Rylevej 12						 7900 Nykøbing M.		 97722134
Hoofdweg 244				 NL 9681 Äm-midwolda
Agertoften 16, Osted			 4320 Lejre				 46497423
Grüner Winkel 14			 D 26427 Esens/Nordsee
Elmebjergvej 8					 4180 Sorø
Quintuslaan 18 H			 NL 9722 Groningen
Nysøgaard 153				 4230 Skælskør			 58194848
Thorsensvej 23B				 2640 Hedehusene		 46563218
Hubertusburger Str. 39		 D 04779 Wermstorf 49 172 777 83 08

Formand.
Flemming H. Madsen
Nationalen 2014
0,1 hvid ensfarvet benbefjeret 97 point.
Opdrætter: Verner Larsen, Ferritslev.

Nationalen 2014
1,0 rød skade 96 point.
Opdrætter: Finn B. Andersen, Galten.
Æresmedlem Verner Larsen, Ferritslev
med æresmedlemsbeviset.
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Æresmedlem Jørgen Vedel, Skælskør
med guldskaden.
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Medlemslisten for Specialklubben for Danske Duer - 2015
Carl Knudsen				 Engvejen 16, Lundeborg		 5874 Hesselager		 62251320
Kenneth Knutsen			 Kirkevegen 65					 N 4817 His
Günther Kollenda			 Pastorendamm 77			 D 25436 Tornesch
Anders Kortegård			 Hestbækvej 139				 9640 Farsø
Leo Kortegård				 Årupvej 59, Hornbæk		 9670 Løgstør			 98636009
Henk Kromkamp			 Bospad 8						 NL 8476 EA Ter Idzard
Verner Larsen				 Fasanvej 16					 5863 Ferritslev			 24411137
Søren Laursen				 Toftevej 9, Langkastrup		 8900 Randers			 61767679
Alve Lundin				 Gladsax Lilla Bräknaryd		 S 27294 Simriskamn
Bent Madsen				 Kløvermarksvej 21			 8370 Hadsten			 86983186
Flemming Madsen			 Hestetoften 18					 4400 Kalundborg		 59515474
Kjeld Madsen				 Nordenbro 10					 5932 Humble			 62561179
Leif Madsen				 Donstedvej 22					 9352 Dybvad			 98864412
Søren Madsen				 Egeskovvej 9, Guderup		 4700 Næstved			 55445272
Tage Mogensen			 Dolmer bygade 3, Dolmer 8500 Grenaa			 86322124
Finn Mundbjerg			 Ravnsbjergvej 40, Gjellerup 7400 Herning			 97209398
Erling Neergaard			 Kastanievej 11, Sahl			 8850 Bjerringbro		 86681921
Bøgild Nielsen			 Tranum Engvej 3				 9460 Brovst			 98235213
Gert Nielsen				 Ørnebakken 11				 4780 Stege				 55811338
Hans Jørgen Nielsen		 Nørbæksgade 52				 9240 Nibe
Harry Nielsen			 Langsrudåsen 62				 N 1860 Trøgstad 047 90874911
Jørgen Nielsen			Vibevej 2						 5800 Nyborg			65314952
Jørgen Nielsen			 Bisholdtmøllevej 16			 7130 Julsminde
Knud Nielsen				 Kapellanvej 35					 4300 Holbæk
Poul Nielsen				 Hvedebakken 8				 4780 Stege				 55815356
Rasmus D. Nielsen		 Ålvej 25						 7830 Vinderup		 97441325
Troels Nielsen			 Thorsbrovej 1, Reerslev		 2640 Hedehusene 46564150
Johs. Nygård Nielsen		 Viborgvej 263, Skave			 7500 Holstebro		 30976817
Anker Olsen				 Slagelse Landevej 41			 4220 Korsør			 58385109
Georg Olsen				 Fårdrupvej 8					 4200 Slagelse			 20372996
Torben Olsen				 Hovvej 10						 4690 Haslev			 56381815
Ådne Olsen				 Skreevegen 456 C				 N 5541 Kolnes
Alfred Pedersen			 Linalyst 21					 9610 Nørager			 98551613
Dorde S. Pedersen			 Rybergsvej 53					 5631 Ebberup			 64741324
Henning Pedersen			 Herrestrupvej 2,Nordrup		 4200 Slagelse			 58267517
Jan Erik Pedersen			 Sdr. Landevej 24				 4780 Stege				 53357215
Kurt Pedersen				 Holmehave 15,Benløse		 4100 Ringsted			 57610770
Poul Pedersen			 Lokesvej 10					 8881 Thorsø			 86966088
Søren L. Poulsen			 Kertemindevej 71				 5800 Nyborg			 65361097
Bent Rasmussen			 Engdalen 17						 8500 Grenaa			 86322858
Jens Rasmussen			 Oddenvej 200A,Lumås			 4500 Nyk. Sj.			 24788695
Jens Erik Rasmussen		 Herluf Trollesvej 24				 4700 Næstved			 55733173
Reiner Reichardt			 Drosselweg 12						 D 89547 Gerstetten
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Dommer Preben Strandgaard.
Dommer Anders Christiansen

100 års
Jubilæumsudstillingen
i Fredericia.
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Specialen gennem 100 år

Artikkel af Alf Nielsen - skrevet i anledning af 75 års jubilæet
Når man skal beskrive Specialens historie, kan man ikke undgå lige at nævne årsagen som gik forud for oprettelsen af klubben. Det startede straks efter 1andsforeningen Duevennens generalforsamling i oktober 1909, hvor man havde nedsat et
udvalg på 11 mand til at udarbejde en standard for danske duer (Tumlinger).
Man havde en dyremaler Poul Jørgensen som på det tidspunkt havde malt de dengang 9 anerkendte varieteter. Der var dog ikke helt tilfredshed med billederne, bl.a.
ønskede flere fremsynede, at næblængden, i stedet for de efter billedet 20 mm skulle
ændres til 23-25 mm, målt fra mundvig til spids, ligeledes ønskedes at nakken blev
afkortet. Men alle disse gode forslag blev forkastet, og standardbillederne blev som
de fremstod vedtaget.

Med billederne fulgte også en håndskrevet standardbeskrivelse, underskrevet af de
11 medlemmer af udvalget. Denne håndskrevne standard er nu i Specialens besiddelse. Da det i de følgende år imidlertid ikke gav nævneværdige impulser for forbedring af den danske tumling, tog en på den tid Edm. Knudsen bistået af 4 andre
interesserede opdrættere initiativet ved i bladet Duevennen (i dag Raceduen) af 25.
januar 1915, at indkalde til møde i København, for at drøfte tanken om oprettelse
af en specialklub for samtlige danske duevarieteter, herunder også den danske farvedue Svaberen.
Efter dette møde stiftedes den 5. maj 1915 "Specialklubben for danske Duer". Der
samme dag startede med 27 medlemmer til et årligt kontingent af 2 kr.
6
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Medlemslisten for Specialklubben for Danske Duer - 2015
Vagner Almind			
Bent Andersen			
Edgar Andersen			
Finn B. Andersen			
Mogens Andreasen		
Muhammed Baraket		
Johan Brøndum			
Bjørn K. Bødtker			
Verner Cassøe				
Jens Christensen			
Peter Christensen			
Peter Christensen			
Anders Christiansen		
Hans O. Christiansen
Gunnar Clemetsen		
Jens Ekmann				
Peter Fagertun			
Erling Friestad			
Arne Green				
Niels Grønvall			
Bjørn K. Guldbrandsen
Helmuth Hald			
Wim Halsema			
Bendt Hansen			
Henrik Hansen			
Jens Ove Hansen			
Knud Hansen				
Kurt Hansen				
Otto Hansen				
Ove Hansen				
Per Hansen				
Ronnie Hansen			
Poul E. Helweg			
Tom Hæstrup				
Hans Høj					
Hans F. Jensen			
Jørgen P. Jensen			
Paul Jensen				
Hans B. Jespersen			
Mogens Jespersen			
Henrik Johnsen			
Leif Jørgensen				
Arthur Kallevik			

Brogade 50					
Sæbyparken 3, Sæby			
Dyndevej 4					
Vestermarksvej 18				
Aggersundsvej 42				
Hovedgaden 31				
Kaprifolievej 5					
Kornmoenga 26				
Egeløkkevej 3, Tjørring		
Struervej 10					
Karrebækvej 2D				
Bakkegården 34, Rinkenæs
Læsøvej 29						
Drejøvej 52					
Hangsjösund					
Tværtoften 5, Lind			
Bytinget 8						
Trovvegen 2, Resfeltet		
Niels Kjeldsensvej 54			
Rønnevej 30					
Vollerheia						
Bertram Knudsensvej 160
G.F. Voosstraat 8				
Skovvej 3 						
Østergade 72					
Brændekilde bygade 3		
Hørgaden 45, Melby			
Toftevej 16					
Sorøvej 21						
Nymøllevej 4					
Pilegade 13					
Priorgade 32, 1 th.			
Åstrupparken 15				
Buen 14, Tejn					
Grønløkkevej 16				
Bredgade 50					
Nattergalevænget 6			
Skogheimåsen, Spikkelia 35
Æblegyden 6, Indslev Tårup
Middelfartvej 104				
Kassebjerggårdsvej 15			
Hemmeshøjvej 31			
Kvevegen 10					

8620 Kjellerup		 882519
4070 Kr.Hyllinge		 46403133
3751 Østermarie 		 24830749
8464 Galten			 86944547
9600 Års				 98623530
4262 Sandved			 31888886
9380 Vestbjerg			 98296625
N 1413 Tårnåsen
7400 Herning			 97268758
9220 Ålborg Ø		 23955645
4700 Næstved			 28521061
6300 Gråsten			 20277926
4700 Næstved			 55500955
4700 Næstved			 55735674
N 3855 Treungen
7400 Herning			 97121095
2700 Brønshøj			 38283442
N 4340 Bryne		
7500 Holstebro		 96102520
3770 Allinge			 56480224
N 4821 Rykene
6000 Kolding			 54924690
NL 8474. Oldenholt Pade
8900 Randers			 86481369
4340 Tølløse			 59186930
5250 Odense SV
8981 Spentrup		 86442070
4200 Slagelse			 58525586
4250 Fuglebjerg		 55453042
4652 Hårlev			 56287499
8700 Horsens
4200 Slagelse			 25614996
8500 Grenaa			 86324765
3770 Allinge			 56482024
5300 Kerteminde		 65323544
9610 Nørager			 98551188
5210 Odense NV		 66162091
N 4821 Rykene
5592 Ejby				 64714470
5610 Assens			 66129090
4200 Slagelse			 58531348
4241 Vemmelev		 40641129
N 5517 Haugesund
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Allerede i 1917 afholdt klubben sin
første selvstændige udstilling i København, hver udstiller måtte kun anmelde en due. Der udstilledes 26 duer
som konkurrerede om en privat skænket vandrepokal, denne blev vundet af
en sort Skadehan på 96 points, noget
hidtil uset. Samme år havde man fået
fremstillet et billedhæfte af standarden for 1910. Dette hæfte kostede
den store sum af 40 øre.
I krigens sidste år 1918 kulminerede
vanskelighederne med at skaffe foder,
hvorfor man ansøgte Indenrigs ministeret om tildeling af et kvantum
C.V. Petersens skade 1914-1916
foder til fordeling blandt vore medlemmer, men dette blev afslået. Ved en udstilling afholdt i Fredericia 1918, arrangeret af de dengang 3 hovedforeninger, udstilledes 1. klasses Lyse Brandede, en meget
vanskelig varietet, som først 11 år senere i 1929 nåede frem i Specialen.

Dansk Tumling Skade, efter
Carl Grams "Husduen"

Gamle duehandler Carl Gram.

I året 1919 blev fremsat ønske om flere varieteter indenfor danske tumlinger. Det
var man lydhør overfor og ville gerne anerkende nye varieteter, men de skulle være
absolut konstante i tegning og den danske type skulle i alle henseender være overholdt, man ville være meget varsom med at anerkende nye varieteter. Et typisk
eksempel med godkendelse af en varietet som først skulle fremstilles, har man bl.a. i
den blå Grejser, som blev anerkendt i 1921, men som endnu aldrig er fremstillet i et
nogenlunde eksemplar, efter at have været anerkendt i 69 år.
38
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I 1920 vinder den danske due stadig større interesse, idet omtrent halvdelen af
de udstillede duer på en af Duevennen afholdt udstilling, var danske. Samme år
afholdt Specialen sin 4. selvstændige udstilling, som nu var flyttet til Amager, her
måtte man nu anmelde 2 duer, en han og en hun. Der udstilledes 70 duer, og det
bemærkelsesværdige var, at mange fra provinsen nu også udstillede.
Det var i disse år Kaj R. Dahl fremkom med
forslag om indkrydsning af udenlandske duer
(Tyske- og engelske Skader) på vore tumlinger,
for at give dem en slankere og mere oprejst
figur. Dette forslag vakte ikke den store begejstring, men i al stilhed tages tanken op, bl.a. af
Duehandler Chr. Hansen, en på den tid meget
kendt duehandler i København, en duehandel
som senere blev overtaget af August Petersen,
en af vore meget benyttede dommere, og som
igen blev overtaget af sønnen Georg Petersen,
som endnu mange husker.
Chr. Hansen havde ved en tilfældighed fået en
sending tyske Skader, som han i al hemmelighed (ingen adgang til hans dueslag) krydsede
Kai R. Dahl
ind pa sine danske Skader, og hvis afkom i de

Chr. Hansens Duehandel med August Petersen (Georg Petersens far) i døren.
8

Tumleren maj 2015

Tumleren maj 2015

37

Alfred Nielsen

Mørk brandet standardbillede fra
1928, malet af A. Nielsen.

første år blev afvist som "ikke danske duer", men kritikken forstummede efterhånden som forbedringen af figuren pa den danske Skade viste sig, men øjne og syn
mistede en del. Der advaredes da også imod for meget fremmed blod, idet det nemt
kunne give bagslag. Det var kun enkelte der forstod kunsten og dermed bidrog til
den danske tumlings forædling.
I 1921 kommer det store fremstød, idet Kaj R. Dahl, som på det tidspunkt var redaktionssekretær på Berlingske Tidende, kunne få rådighed over B.T.s udstillingssal
på selve Rådhuspladsen og på fine vilkår. Ved same lejlighed fremstilledes derbyringen for første gang, en ordning som jo stadig eksisterer.
Ved denne første udstilling i B.T.s udstillingssal var der ingen begrænsning for anmeldelse af duer, og der anmeldes 227 duer i 9 varieteter. Udstillingen var i alle måder vellykket, undtagen økonomien, idet den gav 1.300,- kr. i underskud.
Interessen blev stadig større, og for at bøde på underskuddet, modtog man i årets
løb mange præmier m.m., således at man nu rådede over 19 ærespræmier - 2 vandrepokaler og 10 derbypræmier. Klubben vokser stadig, men trods den stadige dårlige økonomi holder man stædigt på, at
kontingentet skal være 2 kr. årligt. Men i 1923 må bestyrelsen endelig bøje sig og
forlange kontingentet hævet med 1 kr., men bemærkelsesværdigt foreslog forsamlingen det hævet til 4 kr. Dette blev vedtaget med alle stemmer mod 3. Dette kontingent holdt lige til 1948, hvor det blev hævet til 5 kr., og i 1960 til den formidable
sum af 8 kr.
Et godt tidens tegn var, at enkeltdyrsudstillingen som Specialen havde været foregangsmand for i 1917, nu også i 1923 gennemføres i Duevennen, men først gennemførtes af F.t.d.F i 1927 og af P. D. først i 1933.
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I 1922 udstilles Kalotter for første gang, idet Kehlmann Harnfeldt, en af vore gennem tiderne
dygtige opdrættere, der altid eksperimenterede med opdræt af nye
varieteter eller genoplivning af
tidligere varieteter. Kalotterne fik
henholdsvis 85 -81 points. Det
var ligeledes Kehlmann Harnfeldt
som i 1941 havde fremstillet de
rød- og gulkroede Båndede som
blev anerkendt dette år.
I 1923 arbejdede et udvalg på
at fremstille en film om danske
duer. Planes realiseredes og filmen fremvistes første gang i okt.
1923. Filmen var optaget på en
filmbredde man ikke har apparater

Mørkbrandet fra ca. 1925 - Gammel type.

Bestyrelsen 1934
Ove Andreasen, N. A. Lassen, Laurits M. Larsen, Rich. Jensen og Johs. Andersen
10
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Bestyrelsen i arbejde ved jubilæumsudstillingen i Fredericia 9.-11. januar 2015.

Glade vindere ved Jubilæumsudstillingen i Fredericia 9.-11. januar 2015.

34

Tumleren maj 2015

til i dag. Efter at den havde ligget hos mig i mange år, overlod vi den til D.R.F.,mod
at de lod den overføre på smalfilm. Så den eksisterer stadig.
Ved Duevennens 40. års jubilæumsudstilling med deltagelse af 558 danske duer,
forsøgte man en bedømmelse med værdital, 42% opnåede værdital 85 og derover,
en bedømmelsesmåde som kun blev praktiseret dette ene år. Måske var det første
forsøg på den måde man praktiserer i dag, med slutpoints. Allerede i 1924 slås der
til lyd for, at der kun bør være en stor landsforening, en tanke som siden ofte var
fremme og som realiseredes 28 år senere, ved oprettelsen af D.R.F. i 1952. På daværende tidspunkt 1924 vedtages, at de 12 specialklubber som da eksisterede, skiftevis
kunne afholde deres årlige udstilling sammen med en af de 3 store landsforeninger
D.V. - P.D. - F.T.D.F., når deres medlemmer tillige var medlem af en af de 3 nævnte
foreninger.
Specialen forstod godt det sunde i denne praksis, idet de små specialklubber ikke
for¬måede, økonomisk at bære en selvstændig specialudstilling. Men Specialen ønskede ikke at være med, idet den syntes det var ligesom at afgive sin selvstændighed.
Forholdene var jo også således, at vi havde kunnet afholde vore egne selvstændige
udstillinger i mange år og med bravur, et synspunkt der holdt 42 år frem.
Det manglede aldrig på velyndere, så i 1924 gav 3 medlemmer et kontant lån på
1.257,- kr. som man indkøbte 320 bure med tilhørende underlag for, og allerede i
1927 blev der yderligere skænket 100 bure og det omtalte lån blev eftergivet.
I 1925 kommer forslag om et nyt standardbillede, da man synes, at det gamle ideal
fra 1910 trænger til en stramning. Alfred Nielsen, Roskilde, kommer med flere malerier (forslag som ikke umiddelbart godkendes. Men 14. januar 1926 godkendes et
maleri af den Mørke Brandede som fremtidigt standardbillede, samtidig nedsættes
et udvalg til revision af standardteksten som vedtages i november 1928. Begge dele
kom til at gælde til 1957.
I 1927 skete det igen, efter 10 år tildeles, men denne gang 2 guldmedaljer til henholdsvis en sort Skadehan og en sort Ensfarvet han med 96 points. Det skal bemærkes, at guldmedaljerne den gang var ægte 14 karat.
1 1928 begynder en ny epoke, idet vi gennem vort medlem Richard Jensen som
restauratør på Amager Travbane, kan råde over lokalerne til yore udstillinger ganske
gratis. Dette forhold varede næsten 20 år, og takket være dette var klubben nu over
alle sine pikuniære vanskeligheder og rådede samtidig bl.a. over 12 vandrepokaler,
og vort samarbejde med travselskabet gav også i disse år mange store og kostbare
pokaler.
I 1929 oprettes en specialklub for danske duer i Sverige, men den forsvandt lige så
hurtigt igen.
Vort æresmedlem Kgl. Hof Hotelejer Carl Neiiendam som ved sin udnævnelse i
1920, havde skænket en obligation a. 1.000,- kr. og dermed startet vore præmielegater, gav nu igen ved sin 70 års fødselsdag en obligation a 1.000,- kr. Reglerne for
legaterne er stadig som dengang, hvor kun renterne må bruges til præmier og,
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obligationerne må ikke sælges, men skal fornyes ved udtrækning. Legatbeholdningen er ved flere givere, gennem årene vokset betydeligt, og er nu i 1990 pa 59.200,kr. Sidst i tyverne er mislighederne med bl.a. bukning af næb desværre blevet meget
udbredt, så man vedtager, at udstillere ved sådanne begåede misligheder, udelukkes
2 år fra at udstille. Samme år vedtages også, at duer med 94 points, sorte Skader og
sorte Ensfarvede undtaget, kan opnå guldmedalje. En vedtagelse der senere er ophævet, således at alle duer skal have 96 points for at opnå guldmedalje.
Ved opfordring til at deltage med duer ved en udstilling i Krystalpaladset i London
1930 anmeldes fra Specialen 89 par Tumlinger og Sølvsvabere. Udstillingen omfattede bl.a. duer fra 10 lande. Specialens udstillede duer skulle alle være til salg; minimum 3 £ pr. par.
Den danske afdeling blev meget rosende omtalt, bl.a. skrev en Mr. Butterworth:
Den afdeling der bedårede mig mest, var de henrivende danske duer. Særligt fremhævede han, farvernes dybde og glans, koralrøde øjenrande og hvide iris. Yndefuld
hovedkurve og langt næb. De perlede havde en bedårende farve. Da der ved den
årlige udstilling var anmeldt 501 due, kom vi atter til at mangle bure og købte derfor 120 nye, så vi nu rådede over 540 rum. Vor præmiebeholdning var nu vokset til
18 vandrepokaler og 17 derbypokaler, alle skænket og i det ædleste metal, 3 tårne.

varieteter på nuværende stade. Man havde i den forbindelse, taget kontakt til nogle
medlemmer, som så havde udfærdiget dette arbejde.
I 2008 lykkedes det igen og afholde Europaskue, denne gang med 787 Tumlinger.
I disse tal er ikke inkluderet Svaberne, som har deltaget hver gang, da man i Tyskland og Holland, har disse med i deres Specialklub.
Det skal nævnes, at i 2010
var sidste år med derbyringe, man forsøgte og lade
opdrætterne indgive de 10
første ringnumre på deres
ringseddel, men det blev en
fiasko, så det er helt droppet.
Det lykkedes igen i 2011
med Europaskue, der var
746 Tumlinger. I 2013 var
der en anonym giver, der
donerede 15.300 kr. til
Specialklubben. Dette må
siges, at være en flot gestus.
Gulduen blev lavet af Bjarne Pedersen, Rønne
I gennem mange år, har der
engang i 1960 eren.
været afholdt dommer- og
opdrættermøder, med rigtig god tilslutning. Formålet har naturligvis været, at bedre
forståelsen mellem dommer og opdrætter, samt en mere ensartet bedømmelse.

Formandslisten gennem 100 år:
1915. Edmund Knudsen.
1916. Axel Neelmeyer.
1927. N. A. Lassen.
1936. Richard Jensen.
1941. Aage Hansen.
1943. Kehlmann Harnfeldt.
1949. Svend Knudsen.
1951. Kehlmann Harnfeldt.
1952. Richard Larsen.
Specialens 25 års Jubilæums-dommere og Officials. Fra venstre Laur. Larsen, Aage
Grønbech, Thorv. Hansen, Jørgensen, Rungsted, Sigurd Olsen, Georg Petersen,
Max Landry, Axel Neelmeyer, Alfred Nielsen, Viggo Pedersen, Richard Jensen, Kai
R. Dahl, Andersen, Roskilde, Julius Larsen, Hugo Neelmeyer, Kehlmann Harnfelt
og C. Jensen.
12
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1954. Svend Knudsen.
1966. Svend B. Petersen.
1976. C. A. Larsen.
1981. Verner Larsen.
1991. Jørgen Vedel.
1992. Tage Petersen.
1995. Mogens Eriksen.
2004. Jørgen Vedel.
2007. Flemming H. Madsen.

Som man kan se af ovenstående, er der mange som har gjort et stort stykke arbejde
i mange år. Det var hvad vi har valgt, at nævne for de sidste 25 år. Vores store ønske
er, at Specialklubben må få et rigtigt godt jubilæums år, og en lys og stabil fremtid i
mange år. Med rigtig stor tilslutning til udstillingen og jubilæumsfesten i 2015.
Hjertelig tillykke med jubilæet.
		
Carl Knudsen og Verner Larsen.
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Lidt om de sidste 25 år

Af Carl Knudsen og Verner Larsen
Nu da Specialklubben for Danske Duer (Tumlinger), bliver 100 år, den 5. maj
2015. Vil vi gerne supplere med begivenhederne de sidste 25 år, da Alf Nielsen så
fint og godt har beskrevet de første 75 år.
11991, begyndte man, at diskutere opdelingen af pointkortet, således det blev tredelt. Det var Specialklubbens bestyrelse ikke rigtig indstillet på. Det blev herefter
forelagt på efterfølgende generalforsamling. Her var der en livlig diskussion, og det
resulterede i, at man ville beholde det gamle. På denne generalforsamling i 1991
blev Jørgen Vedel, valgt som formand.
I 1992 var der kommet brev, fra Orla Frandsen, hvad man sagde til, at der blev
udstillet Gl. Danske Tumlinger efter 1910 standarden. Det kunne bestyrelsen godt
gå med til i en tre årig periode, hvis DRF kunne gå med til det, men det var kun på
Nationaludstillingen, det skulle afprøves. DRF var positiv.
Den 27. april 1992, meddeler Jørgen Vedel, at han trækker sig øjeblikkelig som
formand, da der var uoverensstemmelser mellem ham og Kasseren.
November 1992, vælges Tage Petersen, som formand for et år, da Jørgen Vedel var
gået i utide. Det var samme år der var rekordtilmelding til Certifikatskuet i Ørbæk,
med hele 412 duer, og denne rekord gælder stadig.
1993 trækker Alf Nielsen sig fra bestyrelsesarbejdet efter 40 år. En årrække der bliver svær at slå. Specialklubben for Danske Duer var Alf ’s absolut stjerne inden for
raceduesporten.
På generalforsamlingen i 1994, ville Tage Petersen ikke modtage genvalg som formand. Så man henlagde den ekstraordinære generalforsamlingen til den 8. januar
1995 på Nationaludstillingen, da der ikke var nogen der ville opstille som formand.
Her lykkedes det, at få Mogens Eriksen til at overtage formandsposten. Men forud
for dette, var der et tre mands udvalg, der havde ringet fra Herodes til Pilatos.
I 1996 forsøgte man at holde åbne slag, for at højne interessen for den Danske
Tumling, men det var en fuser, da de som havde åbne slag, ikke fik et eneste besøg,
så det blev taget af bordet igen.
I 1999 tog man de første forberedelser til at afholde Europaskue for Danske Tumlinger og Svabere på Nationaludstillingen.
2001 fik klubben nye præmier, i det man gik over til glas med billede af den Danske Tumling og klubbens navn, disse afløste de hidtil uddelte platter, med motiv af
den Danske Tumling, som efterhånden alle var i besiddelse af.
Samme år lykkedes det så, at afholde det første Europaskue med 903 Danske Tumlinger samt Svabere, som hører med under den Danske due i Tyskland. Dette skue
blev igen afholdt i 2005, med 805 Danske Tumlinger. Det kan nævnes, at 311 duer
var fra Tyskland og Holland. Det skal også nævnes, at der samme år blev udgivet en
lille bog, i anledningen af, at Specialklubben blev 90 år, som beskrev samtlige
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I november 1931 afholdes i Odense et fællesmøde mellem repræsentanter for de 3
hovedforeninger og specialklubberne (Specialen deltog ikke). På dette møde dannedes så Specialklubbernes Sammenslutning S.S., hvori Specialen altså ikke ønskede
at indtræde. Ind imellem skete tingene ret hurtigt, måske sommetider for hurtigt?
Fr. Petersen, Roskilde, havde skriftlig indgivet forslag til Specialen om anerkendelse
af en del af ham fremstillede duer, som han havde medbragt til generalforsamlingen
i 1932. Det resulterede i, at efter nogen diskussion vedtages at optage i standarden
af 1928: Blå og perlede Ensfarvede, glatb. uden bånd. Blå og perlede Ensfarvede,
benbefj. uden bånd. Blå og perlede Hvidslagfjerede uden bånd.
I 1934 afholdt S.S. repræsentantskabsmøde i København. De første 3 år af S.S.s
tilværelse var afsluttet og der skulle træffes bestemmelse om dens fortsættelse.
Specialen var også opfordret til at lade sig repræsentere, hvad den da også havde i
sinde, men ved et beklageligt uheld, idet vor repræsentant blev syg, blev vi ikke repræsenteret. Dette blev imidlertid så unådigt optaget, at der - hvad klubben senere
erfarede på repræsentantskabs-mødet fremkom den tanke, at da man mente, at den
nationale due måtte være repræsenteret i S.S., burde der oprettes en specialklub for
danske tumlinger. Da dette kom Specialen for øre, tog formanden i bladet Raceduen kraftigt til genmæle mod denne uhyrlighed, som nærmest måtte opfattes som
en hån mod Specialen, hvis udmærkede arbejde for den danske due sikkert ingen
ville underkende. Man viste jo godt, at klubben ikke under nogen omstændigheder
f.t. ville gå ind under S.S., men det var dog meningsløst at have en specialklub for
danske duer og en specialklub for danske tumlinger. I samme nr. af Raceduen fremkom S.S.s formand med et meget uartigt svar, som nærmest gik ud på, om vi ville
passe os selv. Efter et kraftigt gensvar endte striden. Specialen fik lov at leve sit liv i
fred uden tvangs sammenslutnings foranstaltninger fra nogen side.
Der rejser sig nu røster om et rigtigt standardværk med billeder og tekst af den
vedtagne 1928 standard. Man vedtog derfor, at der af klubbens midler måtte ofres
5 - 600 kr. Værket skulle være fuldt færdig som et slags jubilæumsskrift til klubbens
forestående 20. års jubilæum. N. A. Lassen som blev forfatter til standardværket,
havde også forfattet en bog pa 145 sider "Specialklubben for danske Duer" s historie gennem 20 år. Desværre eksisterer bogen ikke. Vi forsøgte at kontakte N. A.
Lassens søn 1956, om han muligvis havde bogen, men han reagerede ikke på vor
henvendelse.
Ved den det år afholdte udstilling, blev 6 vandrepokaler vundet til ejendom, men
som tidligere omtalt, havde vi virkelig mange velyndere i klubben, så der blev straks
skænket 6 nye. Efter det omtalte røre vedr. sammenslutning af specialklubberne,
som vi ikke ønskede tilsluttet, dannedes så i 1935 "Dansk Tumling Klub" D.T.K.
Man forstod ikke rigtigt betimeligheden af dette skridt; men da det selvfølgelig kun
kunne opfattes som, at man ønskede i provinsen yderligere at virke for forædlingen
af den danske due, ønskede man klubben en lykkelig fremtid. Specialens virksomhed ville næppe blive berørt af den nye klub, som havde tilsluttet sig S.S.
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Nu tales der også om inflation i point givningen. Der blev på udstillingen tildelt i
alt 17 guldmedaljer, vel nok et farligt højt tal. Ved Specialens 20 års jubilæum præsenteredes så det første virkelige standardværk. Et stateligt værk på 64 sider, som
de mest begunstigede af klubbens venner fik overrakt et nummereret eksemplar af.
Værket var blevet 500 kr. dyrere end man havde fået bemyndigelse til at bruge, men
som sædvanlig var velynderne der og dækkede det manglende beløb, jo det var tider.
Da de sorte duer i de år havde tilkæmpet sig førerstillingen, så de fleste andre farver
var stillet i skammekrogen, ændrede man proportionerne således, at vandrepokalerne kun kunne æskes, når samtlige farver indenfor den varietet man udstillede,
var repræsenteret (af samme udstiller). Denne ordning holdt uden tvivl liv i mange
svage varieteter (farver), men senere ændrede vi i 1955 proportionerne, så alle farver
konkurrerede hver for sig, hvilket stadig gælder.
Da D.T.K. var startet, skrev Kaj R. Dahl; det vil sikkert undre mange, at vi nu skal
have to specialklubber for danske duer — om forladelse, sølvsvaberen vil man nok
ikke kendes ved. Spiren til den nye klub ligger i de små kontroverser Specialen har
haft med S.S.s formand. Medvirkende til den nye klubs dannelse er sikkert også, at
den gamle klub aldrig har villet vise sin fane udenfor København — eller nærmere
Amager, hvor den næsten altid holder udstilling. Nu må elskere af vore dejlige danske duer håbe, at den nye klub ikke bliver signalet til kiv og strid, men til nyt virke
og arbejde for vore duer. Der er i øjeblikket for få opdrættere, så der er nok at tage
fat på. Som det fremgår af forestående, var Sølvsvaberen ikke velset i den nye klub,
men for den gamle specialklub var det en stor gruppe på vore udstillinger, idet den
godt på den tid kunne repræsentere 30 - 40 numre eller mere.
Grundet de meget skarpe diskussioner for og imod dannelsen af den nye klub, foretog man en urafstemning blandt vest medlemmer, om man ønskede den hidtidige
ordning med absolut selvstændighed, selvstændige udstillinger m.m. opretholdt,
eller man ønskede, at Specialen skulle indtræde i S.S. Resultatet af denne afstemning blev følgende: 81 mod sammenslutning, 13 for sammenslutning, 16 stemte
ikke. Blandt udstillere fra sidst afholdte udstilling, ialt 51, var resultatet således: 41
stemte imod sammenslutning, 4 stemte for og 6 stemte ikke. Den hidtidige kurs for
Specialen ville derfor blive videreført.
I 1935 var vi atter udenlands, idet vi deltog i Verdensfjerkræskuet i Leipzig med 31
par tumlinger og 3 par sølvsvabere.
I 1937 fremstiller den kgl. Porcelænsfabrik ved billedhugger Teodor Madsen i samarbejde med Specialen, den første porcelænsdue, en grå Stænket, prisen 60 kr. Morsomt nok fik fabrikken de allerførste bestillinger fra England, hvortil der blev sendt
12 stk. I 1959 efter nogle år (krigen) genoptager fabrikken igen produktionen, som
nu fremstilles i 6 varieteter.
Dengang som nu har man problemer med den uensartede bedømmelse, man ville
derfor på et forslag fra et medlem, prøve noget nyt. Det gik ud på, at dommeren
14
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Et nyt stort og epokegørende forslag fra bestyrelsen blev fremsat på generalforsamlingen i nov. 1987 og vedtaget. — Hele vort præmieprogram fra nationaludstillingerne flyttes til certifikatskuerne samtidigt med derbykonkurrencen. Men samtidig
udvider vi vort præmieprogram således, at der på nationaludstillingerne udsættes
guldmedaljer, vinder- og ærespræmier som hidtil. Denne ordning har nu virket
i 2 år, tilsyneladende for at blive. På nationaludstillingen i januar 1989 kom en
sensation. Her fremvistes for første gang, sortvingede tumlinger fra Carl Serup, St.
Fuglede. Det var et virkeligt godt syn, duerne var figurmæssigt fuld på højde med
de øvrige udstillede tumlinger, tegningen måske ikke helt konstant. Men de skal jo
fremvises 3 gange indenfor 5 år for at blive anerkendt. Men de lovede virkeligt godt.
Her på nationaludstillingen i januar 1990, fejrede vi så vor 75" udstilling, med bred
deltagelse af vore forskellige varieteter som lover godt for vor hobby, og vi håber
dansk duesport må få mange gode år fremover, om så den har mange andre hobbies
at konkurrere med.
Dette var en meget forkortet redegørelse af Specialens historie gennem 75 år. Når
man tænker på, at historien for de første 20 år fyldte 145 sider, men spaltepladsen
er jo begrænset. Men måske det alligevel giver et billede af Specialens virke med
medgang og modgang gennem de mange år.
			Alf Nielsen.

Bestyrelsen ved 100 års jubilæums året
Fra venstre næstformand Jens Ekmann, Herning, formand Flemming H. Madsen,
Kalundborg, sekretær Hans Høj, Kerteminde, bestyrelses medlem Bent Madsen,
Hadsten, Kasserer Bent Rasmussen, Grenaa.
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I 1980-erne blev vi erindret om de udtalelser der faldt fra skeptikere ved diskussionerne igennem mange år inden vi kom ind under D.R.F., og som bl.a. gik ud på, at
vi ville miste vor selvstændighed og medbestemmelse ved forekommende meningsforskelle D.R.F. og Specialen imellem. Således ville D.R.F. ændre på antallet af duer
ved bedømmelsen, så en dommer nu skal bedømme 80 duer, hvorfor vi som følge
af vore regler med kun 60 duer, måtte betale for en ekstra dommer. Men flinke som
vi er, har vi nu accepteret tingenes tilstand.
Ligeledes ved Kaj R. Dahl's død i 1983, havde vi ved en bestyrelsesbeslutning startet en indsamling til et legat til mindelse om vort æresmedlem gennem 43 år og
som medlem fra stiftelsen af Specialen. Dette tog man meget ilde op (selvfølgelig
af uvidenhed om vort forhold til Kaj R. Dahl), men her var vi standhaftige og gennemførte.
Og i 1982 ville D.R.F, ændre de hidtil brugte pointskort, således at de forskellige
punkter, kom til at stå vandret øverst på kortet i den rækkefølge de hidtil havde
haft, men uden værdital, hvilket vi gik med til. Et foreslået punkt som helhedsindtryk ønskede vi ikke, da vi mente, at nar dommeren havde udfyldt kortet punkt for
punkt, måtte dette give helhedsindtrykket. Dette blev også godkendt, således at dette punkt ikke var påtrykt kortet for de danske duer. Men allerede det næste år var
punktet helhedsindtryk alligevel kommet på kortet, uden at vi var blevet kontaktet.
Vi protesterede kraftigt, da dette ikke var efter vor aftale med D.R.F., men forgæves
(de alene vide).
Men her i slutningen af firserne er vi nu blevet mere optimister og tror samarbejdet
bliver bedre, med større forståelse og vilje for løsning af de problemer der kan opstå.
I 1981 afgår Alfred Nielsen, Roskilde, ved døden. Hermed mistede vi endnu en af
de gamle kæmper for vore danske duer. Alfred Nielsen som havde malt standardbilledet fra 1928, var en habil duemaler, hvis malerier af duer findes i mange hjem.
I 1985 sætter vi 2 anerkendte opdrættere (Thorkild Reintoft og Jørgen Vedel) i gang
med udarbejdelse af en vejledning både for opdrættere og dommere. Denne vejledning blev en mangesidet bibel, om de forskellige varieteters stade på daværende
tidspunkt, med tips til forbedring af de mangler der var særligt fremherskende, og
for dommerne en vejledning over- for de punkter man skulle være mindre strenge
overfor i bedømmelsen og de punkter man skulle se strengere på. Vejledningen blev
godt modtaget og var også en virkelig gennemtænkt redegørelse for duernes fortrin
og mangler.
I forbindelse med ovennævnte vejledning har vi gennem firserne hvert år afholdt
dommermøder, Men må desværre konstatere at manglende interesse gjorde, at vi
aflyste dette møde i 1989, og vi vil nu fremover forsøge med nogle ændringer, at få
disse møder i gang igen, særlig med henblik på, at dommerne ved disse møder måske kan få et mere ensartet syn og dermed også en mere ensartet bedømmelse, da vi
her må konstatere at det kniber gevaldigt.
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ikke skulle bedømme hele duen, men derimod kun et punkt på pointskortet. På et
medlemsmøde gjorde man så forsøget. Der blev først bedømt som hidtil og bagefter
af 6 dommere (punkterne) ifl. forslaget. Der var fremstillet 11 duer, som efter det
gamle system fik 961 p., medens de efter det nye fik 954 p. Der var gennemgående
overensstemmelse i bedømmelsen. Forsøget viste, at det meget vel var brugbart, selv
om det sandsynligvis ikke blev opmuntrende for dommeren.
Ved generalforsamlingen i 1937 udnævnes N. A. Lassen og Lauritz Larsen til æresmedlemmer og aftenen blev særlig festlig, idet dhrr. bød på smørrebrød, øl, snaps
og kaffe, og da stemningen var på sit højeste, overrakte Lassen klubben en vandrepokal for Grejsere og Larsen den meget omtalte sølvpokal (kaldet paraplystativet)
42 cm høj og 25 cm bred, til en due med 100 p., men såfremt pokalen ikke er tildelt inden 1942, ændres proportionerne. Det var den største pokal der nogensinde
er udsat indenfor duesporten. Pokalen er i dag i D.R.F.s eje.
Der er stadig røre om de 2 specialklubber, hvorfor vi fra D.T.K. modtager henvendelse om forhandling, om evt. sammenslutning af de 2 klubber. Mødet fandt sted,
og det fremhævedes fra Specialens side, at en væsentlig hindring for indtræden i S.S.

4.-5. december1948 udstilling i S.f.d.D. Svend Knudsen, Poul Pedersen, Henry
Olsen, Alfr. Nielsen, Georg Nielsen, Georg Petersen, H. Højberger, Johs. Andersen,
Laur. Larsen, Vagn Nielsen, Niels Andersen, Kehlmann Harnfeldt, Kai R. Dahl,
Axel Neelmeyer, Nordquist-Hansen.
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var dens lov, iflg. hvilken vi ikke må arrangere selvstændige udstillinger; men også et
andet punkt i loven var vi imod, nemlig angående stemmetal. Som det var i øjeblikket, har en klub med 3 medlemmer lige stemmeret med den der har 100 medlemmer. D.T.K. forstod godt Specialens tanker og dens betænkeligheder, og indrømmede, at der muligvis skulle nogle lovændringer til. Man nedsatte udvalg, man
arrangerede møder. Men alt løb ud i sandet, man forstod stadig godt Specialens
synspunkter, men resultaterne udeblev. Så vi fortsatte som selvbestemmende klub.
I december 1940 afholdt vi vort 25 års jubilæumsudstilling i Amagers Selskabslokaler, et nyt sted, da det ville blive for kostbart at mørklægge lokalerne på Amager
Travbane. Der var trods de ugunstige tider anmeldt 410 duer, hvor alle varieteter
var repræsenteret.
Om søndagen fejredes jubilæet med 70 deltagere, og der blev talt både for Konge
og fædreland. Lauritz Larsen skænkede en obligation a. 2.000,- kr. til vore præmielegater. Nævnes skal, at i de år sluttede vore udstillinger altid med middag og
dans til de små timer.
Et nyt problem var opstået, manglende halefjer, og i 1941 blev det foreslået og vedtaget, at der skulle trækkes 2 p. for en manglende halefjer og 5 p. for to manglende
halefjer. Vi mente at standardens 12 halefjer burde kræves; en due der ikke havde
det var unormalt skabt og måtte, om den var nok så god på alle andre punkter ikke
tildeles guldmedalje. I 1978 kom spørgsmålet atter til debat, idet dommerne igen så
gennem fingre med manglende halefjer, det blev meget kraftigt pointeret, at det var
fejl som skulle straffes, og debatten har da også hjulpet, så vi her i 1990 ser meget få
duer med manglende halefjer.
I 1943 begynder vanskelighederne for afholdelse af udstillinger (sabotage på transportmidlerne), man måtte således aflyse udstillingen, da man ikke kunne påregne,
at duer fra Jylland og Fyn kunne komme rettidig til udstillingen, og såfremt duer
fra disse landsdele ikke kunne deltage, ville det være bedre at aflyse.
Den 15. marts modtog vi det sorgens budskab, at tyskerne havde forbudt al opdræt
af tumlinger i Jylland. Specialen opfordrede derfor alle sine medlemmer på Fyn og
Sjælland, til at tage vore jyske sportsvenners duer i pleje. Denne opfordring lød ikke
forgæves. Duerne skulle være fjernet fra Jylland senest 15. april til en plads øst for
Lillebælt eller aflives. Grundet tumlingernes evakuering aflyses udstillingen også
dette år.
Da krigen er slut enes D.V. og Specialen om at afholde fællesudstilling, så man på
den måde med en stor og repræsentativ udstilling kunne fejre landets befrielse. Det
var meget vanskeligt at finde lokale, idet de fleste endnu var beslaglagt af myndighederne. Men det lykkedes at få lokaler på Nørrevold i København, hvor vi mødte
med 410 duer, heraf 31 Sølvsvabere.
På vor første ordinære generalforsamling efter befrielsen oplyste formanden bl.a., at
det var lykkedes at få sendt 20 danske tumlinger til Holland som gave.
16

Tumleren maj 2015

også forsøgt nogle gange, men det var ligesom det ikke rigtigt kunne komme ind i
den rigtige rytme. Det var ikke uden grund, at det blev Svend Knudsen der gennem
sin uddannelse og konstruktive fantasi, kom til at skabe det i dag stadig gældende
standardbillede og revisionen af teksten til samme. Han var altid positiv og ville
altid det bedste for sporten og klubben, ærlig og pligtopfyldende som han altid var.
Da vort standardhæfte er ved at være udsolgt i 1972, skulle det nu genoptrykkes.
Billederne og teksten skulle bibeholdes, men vi ville udvide det med mere omtale af
duernes forhistorie ved Kaj R. Dahl og Specialens historie fra 1915 - 72.
Vi indhentede tilbud fra et
trykkeri i Jylland som lød
pa 12.000,- kr. incl. moms
for 1000 ekspl. men inden
trykningen af det færdige
materiale var kommet i gang,
skiftede trykkeriet ejere, og
disse ville ikke anerkende det
givne tilbud, og sendte os et
nyt, der kom til at lyde pa
36.865,- kr. excl. moms, det
ville sige, at det ville komme
til at koste ca. 45.000,- kr.
Denne pris kunne vi ikke
godtage, da den oversteg
klubbens økonomiske evner.
Man kontaktede derfor Ole
Mortensen, Slagelse, for at
han som fagmand kunne
komme med forslag sagen
vedrørende. Ole Mortensen
og Kurt Hansen indgik på, at
formulere et brev til trykkeriet i Jylland, for der igennem
søge at frigøre klubben for firmates krav, samt søge kontakt med et andet trykkeri.
Fra trykkeriet pa Sjællands Tidende fik vi så et tilbud på 30.282,- kr. excl. moms,
hvor Specialens historie var udeladt. Tilbuddet blev godkendt og standardhæftet er
det vi har i dag.
I 1978 vedtages at flytte vor generalforsamling fra nationaludstillingen til certifikatskuet, da vi mente, at den korte tid flere havde på den større udstilling, var det
bedre på certifikatskuet i mere rolige omgivelser. Hvilket vi stadig praktiserer i dag
og som syntes at fungere udmærket.
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tværtimod havde den modsatte virkning. Samtidig blev på en generalforsamling i
S.S. denne ophævet. Og den tidligere store hæmsko var dermed ude af billedet, og
et mere direkte arbejde specialklubberne og D.R.F. kunne begynde.
I 1968 afholdes møde mellem Specialen og Farvedueklubben vedr. Svaberens tilhørsforhold, idet der efter sammenslutningen var opstået et problem, ved at de 2
klubber afholdt hvert deres certifikatskue. Det blev her vedtaget, at Svaberen som
hidtil, havde sit tilhørsforhold i begge klubber. Vedr. certifikatskuerne blev man
enige om, at skiftes, således at Svaberen det ene år deltog på Specialens certifikatskue og det andet år på Farvedueklubbens. Men denne ordning var selvfølgelig ikke
holdbar. Så i 1974 drøftedes atter tilhørsforholdet, og dette resulterede i oprettelse
af en Svaberkreds, som skulle prøvekøres i 3 år og tilhørsforholdet skulle så atter
tages op. Ved en afstemning i 1978 blandt svaberopdrætterne var der klart flertal
for, at tilhørsforholdet skulle overgå til farvedueklubben. Svaberens tilhørsforhold
blev hermed ændret, efter i 63 år at have været tilknyttet Specialen.
I september 1968 døde vort æresmedlem og tidligere formand Svend Knudsen, kun
64 år gammel. Få havde som han betydet så meget for Specialen. Han var en af de
første, der havde øje for provinsens betydning i opdræt af danske duer og var tidligt
stemt for, at Specialen skulle ud i landet med sine udstillinger og møder. Det blev

Bestyrelsen ano 1974
Alf Nielsen, Gunnar M. Pedersen, Svend B. Petersen, Kurt Hansen
og C. A. Larsen.
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Krigen havde så at sige udryddet hele deres duebestand.
Meget interessant var et forslag
som i dag ville være utænkeligt.
Forslaget ville forbyde optagelse af kvindelige medlemmer.
Forslaget blev dog forkastet, da
vi allerede havde et kvindeligt
medlem, der endog udstillede
prima duer. Der blev på samme
generalforsamling protesteret
kraftigt imod, at vi for første
gang havde betalt rejsepenge til
dommere.
Men da vi havde udstillet sammen med anden forening, kunne det ikke være anderledes. Når
Dansk Skade, stor vinder ca. 1940
vi nu fremover igen skulle holde
selvstændige udstillinger ville
dette ikke forekomme, da vi aldrig betalte hverken dommerhonorar eller rejsepenge.
Det blev også vedtaget, at Mørke Brandede og Lyse Brandede var 2 selvstændige
varieteter. Det var også på denne generalforsamling at Lauritz Larsen, da derbyvandrepræmien var vundet til ejendom, skænkede en ny, og da sølvpræmier lige efter
krigen ikke kunne skaffes, blev det til et dobbeltkapslet 18 karat guldur, som i 1958
blev vundet til ejendom af Thorkild Andersen med sorte Ensfarvede, glatb.
I sommeren 1948 blev Verdensfjerkrækongressen med udstilling afholdt i Københavns Forum. Begge specialklubber for danske duer var inviteret til at deltage, og
begge klubber udsatte en præmie, idet det fra arrangørernes side var meddelt, at de
ikke udsatte præmier da det ikke var en konkurrence om præmier, men en opvisning i sportens ånd.
I december afholdtes så vor rekordudstilling, der aldrig er overgået, 645 anmeldte
duer, et festligt syn af alle vore varieteter. Men en kedelig episode indtraf, idet man
havde indkaldt en ekstra dommer til de Ensfarvede, da der her alene var tilmeldt
211 duer. Denne dommer havde udstilleren betinget sig ikke måtte bedømme hans
duer, da han så ikke ville udstille. Udstilleren forlangte sine duer udleveret straks og
sine stadepenge tilbagebetalt, vedkomne udstillede 56 duer, så det ville være noget
af en skandale, hvis så mange bure skulle stå tomme. Duerne fik efter megen overtalelse lov til at blive, men sagen endte desværre i retten, hvor sagen gik ham imod.
Fra F.T.D.F. modtager vi i 1949 indbydelse til en fællesudstilling i Odense til deres
40 ars jubilæum. Denne indbydelse modtages med tak. Og vor senere formand
Svend Knudsen udtaler bl.a. at det var ham en tilfredsstillelse, da han syntes vore
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udstillinger skulle meget mere ud i provinsen. I 1951 forsøgte man ved et ungdyrskue den før omtalte punktbedømmelse, hvor hver dommer bedømte et og samme
punkt på samtlige duer. Efter bedømmelsen udspandt der sig en livlig diskussion,
hvor der både var tilhængere og modstandere. De sidste var vistnok i overtal. Bedømmelsen viste, at den nærmest blev bedre en sædvanlig. De rigtige duer kom
i spidsen, og de dårlige fik for engang skyld nogenlunde det de havde fortjent —
altså ikke for meget. De høje points til middelmådige duer var jo som bekendt vort
point systems achilleshæl, men denne gang var der ingen pardon, måske fordi ingen
dommer var ansvarlig for det samlede resultat.
I 1952 forsøgte de 2 specialklubber igen at nærme sig hinanden og fik arrangeret
et fællesmøde hvor man enedes om, at afholde en udstilling sammen og hvor man
forsøgsvis ville prøve klassesystemet. Derefter skulle vi sammen udstille under nationaludstillingen i Roskilde. Når disse to udstillinger var overstået, mentes det, at
D.T.K. ville gå ind under vor klub uden formue eller gæld.
Til denne første udstilling efter klassesystemet var anmeldt 250 duer og da det kun
var sidste års avl, måtte deltagelsen betragtes som værende god.
Udstillingen var selvfølgelig imødeset med stor interesse. Kom det nu til at betyde
et brud med vort gamle point system? Spørgsmålet var efter dette første forsøg svært
at besvare. Set fra dommerne og ikke mindst fra arrangørernes side, havde denne
udstillingsform ikke ubetydelige fordele. Dommerne slap for de besværlige pointstilslibninger, for at opnå et acceptabelt slutpoints. Kvalitetsbetegnelserne; f.f. (96 el.
derover), særdeles god (93-95 p.) meget god (90-92 p.) og god (86-89 p.),

Bestyrelsen 1965
Carlo Nielsen, Ove Knipschildt, Kasserer Alf Nielsen, formand Svend
Knudsen og Jens Andersen.
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D.R.F. og S.S. Mange gange, lige fra trediverne, har der været gjort forsøg på at
etablere en nærmere tilknytning, men hver gang er det slået fejl — bl.a. med det
resultat, at Dansk Tumling Klub (nu Specialklubben for danske Tumlinger) er kommet, gået og kommet igen. Dette jubilæum har, selv om Specialen i de sidste år ikke
har haft vinden på ryggen, betydelig interesse, fordi denne klub ofte har været banebrydende og nedbrudt gamle forældede skranker. Vi tænker her først og fremmest
på, at det var denne klub, der først og konsekvent indførte enkeltdyrsudstilling, en
barriere det ikke var let at gennembryde.
Specialens betydning for vore danske tumlingers moderniseringsproces, der i århundredets begyndelse var meget hårdt tiltrængt. Og alle de dejlige udstillinger Specialen har holdt, med op til 650 danske duer, et tredje glorværdigt kapitel i klubbens historie. Specialen startede 1917 - 1920 med små endags-konkurrencer i København, og først i 1921 holdt klubben sin egentlige udstilling i B.T.-centralen med
227 duer. Efter skiftende udstillingssteder blev Amager Travbane gennem mange år
fast station og alerede i 1930 havde man lige ved 500 duer udstillet.
Kaj R. Dahls indlæg var meget langt, men det slutter med omtale af den daværende
formand Svend Knudsen, hvis regeringstid varede 12 år og som tidligere skrevet,
lavede vore nye standardbilleder, et vigtigt skridt i den moderniseringsproces, vore
tumlinger var i. Og det slutter med håbet om, at Svend Knudsen hvordan sammenslutningsplanerne end ender, må føre vor ældste og første specialklub ind i en ny
strålende æra.
Og som en lille efterskrift. Klubben har i tidens løb fået betydelige donationer. Gid
Specialen, i tide vil båndlægge disse kapitaler, således at kun renterne kan hæves og
bruges til præmier, som i tiden fremover vil minde om disse brave duemænds indsats for vore nationale dueracer. — Dette ønske fra Kaj R. Dahl er effektueret.
Det svage lys i horisonten blev stærkere og i 1965 ville man igen forsøge en sammenslutning af de 2 specialklubber ved at indbyde sagens øvrige parter; S.f.d.T. D.R.F. - S.S. til et møde, hvor man i fællesskab kunne drøfte problemerne og søge
at finde en for alle parter tilfredsstillende løsning.
Det første møde afholdtes i Slagelse, her opnåedes enighed om hvorledes nogle af
overgangsproblemerne kunne løses og fastsatte endnu et møde, som afholdtes i
sep. 1965, med hele 33 punkter på dagsordenen, der blev gået grundigt til værks.
Efter megen diskussion de forskellige punkter vedr. og særlig forholdet S.S., D.R.F.
og specialklubberne imellem. Blev det bl.a. fra D.R.F. fastslået, at Svaberen skulle
forblive under S.f.d.D., det kunne og skulle der ikke rokkes ved, og at der vedr. S.S.
snart ville komme en ændring.
Det blev også her fastslået, at præmielegaterne var urørlige og aldrig matte sælges,
kun renterne måtte hæves og bruges til præmier. Sammenslutningen af de 2 specialklubber blev vedtaget på begge klubbers generalforsamlinger, og i jan. 1966 var
en 40 års fejde hermed afsluttet, vel nok med nogle års forsinkelse, grundet utidige
skriverier der, som nogen mente skulle fremme sammenslutningsplanerne, men
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I 1964 færdselsdræbtes Ingvald Jensen, Rævsbæk. Ingvald Jensen var en af de opdrættere vi dårligst havde råd til at miste. Han var en ener, der som opdrætter gik
sine egne veje. Ingvald Jensen viste sit opdrættersnilde ved fremavl af nye varieteter, bl.a. den Stænkede, Glatbenet, som blev anerkendt i Specialen i 1944. Blå
ensfarvede, det vil sige uden bånd, blev også fremavlet hos Ingvald Jensen, og som
den sidste varietet kom så den Hvidvingede. Anerkendelsen af denne varietet kom
Ingvald Jensen desværre ikke til at opleve, idet de først blev anerkendt i december
1964 på Specialens udstilling i Helsingør. Ingvald Jensen var til det sidste Specialens
mand og vi købte af Ingvald Jensens enke hele samlingen af de Hvidvingede, for at
finde frem til opdrættere, der ville gøre noget effektivt ved denne nye varietet. I dag
findes de røde bl.a. hos Hans Ove Christiansen, Næstved, og de gule hos Henry
Nielsen, Nykøbing M.,
De 2 formænd Kristian Skriver, Aulum
så de skulle være i gode
og Svend B. Petersen, Odense.
hænder. På forannævnte
udstilling i Helsingør
blev det specialklubben
for Romere forbudt
af D.R.F., at udstille.
Der var rigtig krig. Og
D.T.K. fik nyt navn
til "Specialklubben for
danske Tumlinger".
Men der var ved at
komme et svagt lys i
horisonten. Vi nærmer
os nu os nu tiden for
Specialens 5o års beståen, og jeg synes det
er tankevækkende at
citere noget fra Kaj R.
Dahls store hyldest i
Raceduen til Specialen,
som han havde været
medlem af sidens dens
stiftelse i1915 og æresmedlem af siden 1940.
Kaj R. Dahl skrev bl.a.:
Specialen fylder 50 år,
vor ældste og eneste
specialklub, der står helt
uden tilknytning til
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der var taget som overgangform, voldte ingen vanskeligheder. Endelig — og ikke
mindst vigtigt — man havde i forvejen lagt budget, således, at der blev udbetalt
pengepræmier (klassepenge) efter de indkomne beløb, og kun uddelt skænkede
præmier. Udstillingen skulle derfor hvile i sig selv. Systemet blev dog kun praktiseret denne ene gang.
Omkring disse år bølgede stemningen frem og tilbage, om sammenslutning af de
2 specialklubber, indmeldelse i S.S. og om deltagelse i national-udstillingerne. Debatter der ikke altid var hobbyforeninger værdige. Men man nåede da så langt, at
D.T.K. blev ophævet, således at der kun var en specialklub for danske duer og man
var også indstillet på at udstille på nationaludstillingen.
Men, det holdt ikke. Den 29. december 1953 afholdes ekstraordinær generalforsamling, idet vilkårene i det af D.R.F. udsendte udstillingsprogram var uantagelig
på flere punkter; bl. a. krævede man stadig medlemsskab af D.R.F. (40% af vore
medlemmer var på det tidspunkt ikke medlemmer af D.R.F.). Vi måtte stadig ikke
afholde selvstændige udstillinger, reglementet om, at dommere ikke måtte udstille.
Stadepengenes størrelse i forbindelse med det krævede antal duer til vore vandrepokaler, som ville gøre det umuligt for Specialen at deltage på et for klubben og
dens enkelte medlemmers tåleligt økonomisk grundlag. Formanden redegjorde for
forholdet som det havde udviklet sig mellem klubben - S.S. - D.T.K. - samt D.R.F.
Mente ikke aftalerne var overholdt, hvorfor man havde aflyst at udstille på national
udstillingen, da man mente den let kunne give et underskud pa 2 - 3000 kr., et
beløb klubben ikke kunne magte.
I 1954 valgtes en helt ny bestyrelse med Svend
Knudsen som formand, og det første vi gjorde
var at andre præmieprogrammet, således at
hver farve i en varietet konkurrerede indbyrdes,
en mere efter vor mening retfærdig fordeling af
præmierne, således at der nu var vinderpræmier
i alle farver inden for varieteterne, et system
som stadig gælder her i 1990.
Som forsøg fra den nye bestyrelses side, deltog
vi i nationaludstillingen januar 1955 i Fredericia. Men trods den positive stemning vi mente
der var, blev der kun anmeldt 135 duer og efter
vor mening med en gennemsnitlig dårlig kvalitet, så vor deltagelse gav ikke noget korrekt
billede af vor formåen. Grundet det stadige røre
og ringe deltagelse i nationaludstillingen, udSvend Knudsen
sendte bestyrelsen spørgeskemaer til samtlige vore medlemmer vedr. retningslinjer
for klubbens fremtid. Af det indkomne ønskede 69%, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvidedes fra 5 til 7, af de 2 skulle den ene være repræsentant for Jylland
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og den anden for øerne uden for de sjællandske Amter. Det blev ved valg; Sv. B.
Petersen og J. K. Møller, henholdsvis fra Fyn og Jylland. 64% ønskede klubbens 40
ars jubilæumsudstilling afholdt i København. 61% ønskede udstillingerne placeret
skiftevis mellem landsdelene fremover. 75% ønskede klubben udmeldt af S.S. så
stemningen for vor selvstændighed var størst. Yderligere argument for vor udmeldelse kom, da det blev os forbudt af S.S., at afholde vor jubilæumsudstilling den 3.
– 4. december 1955, da dette tidspunkt lå indenfor 8 uger for national-udstillingen.
Ved vort forsøgte samarbejde med D.R.F. - D.T.K. og indmeldelse i S.S., havde vi
måttet ofre Sølvsvaberen. Svaberen havde gennem hele Specialens levetid tilhørt os.
Et offer der udløste nogle voldsomme indlæg i Raceduen, bl.a. fra Ingvald Jensen,
Hadsund: Jeg kan ikke undlade at omtale den harmelige affære, at vor gamle specialklub har ladet sig overtale til at ekskludere Svaberen af klubben. Hvorledes kan
noget sådan ske? Det er sket efter forslag fra tumlingklubben, der vistnok har stillet
dette som en betingelse for sammenslutning med Specialen.
Men nægtes kan det dog ikke, at det blev vedtaget med en lille majoritet; der skulle
bringes et offer, og Svaberen blev offerlammet. Det skal dog nævnes, at svabereksklusionen blev vedtaget under den forrige bestyrelse; mon nogen er stolte af denne
studehandel med tumlingklubben? Kaj R. Dahl: Ingvald Jensen har evig ret i sine
betragtninger, ikke mindst hvad Specialens harmelige adfærd angår. Er Aage Grønbechs øjne virkelige så lyseblå, at det var sådan en messe værd? Hvad har Specialen
så for resten fået ud af denne studehandel? Den nye bestyrelse ville
gøre en god gerning ved at slå kontra. — Og det gjorde vi så.
I løbet af 1955 blev en stramning
af standardbilledet fra 1928 drøftet.
Og ved en (man kaldte den rundbordskonference) hos Kaj R. Dahl,
med deltagelse af bl.a. Svend Knudsen, Johannes Andersen, Kastrup,
Georg Petersen, Alfred Nielsen og
selvfølgelig Kaj R. Dahl, gennemdrøftede man de foreliggende udkast. Og frem til marts 1957 havde
man så samlet flere udkast fra Svend
Knudsen og Alfred Nielsen, som
man lod affotografere uden signatur
men med numre, så ingen kunne se
hvem der havde malt de forskellige
billeder (udkast). Disse blev så sendt
til de steder i provinsen hvor vi
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hårdest. Dommerne havde
vist sig omhyggeligere og
havde derfor også bemærket de
mange for lange og brede haler. Interessant var det også at
se, at dommerne stadig mente,
at næbbene i gennemsnit var
97% rigtige.
På den store internationale
udstilling i Haag, havde vi i
1964 fået dansk deltagelse.
Fire af vore medlemmer her
i landet deltog med 15 duer.
Der har altid været og er stadig
stor interesse for danske duer i
Holland, og som også har deres egen specialklub.
Også i det øvrige udland er
der stadig stigende interesse
for vore nationale dueracer,
ikke mindst Sølvsvaberen, der
nu opdrættes i alle de større
europæiske lande. Men vore
tumlinger følger godt med,
selv i U.S.A. har de f.eks. vore
Branede. Og i Vesttyskland blev der i august 1964 dannet en specialklub for danske
Duer og den har således bestået i 25 år.

Kristian Skriver,
Thorkild og Svend
B. studerer de lyse
brandede.
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virkelig eliteudstilling, også gerne i provinsen, det betyder mindre, om der er 200
eller 400 duer, blot det er en virkelig specialudstilling, som de udstillinger Specialen holdt i gamle dage. I december 1959
afholdt vi fællesudstilling i Helsingør med
deltagelse af D.V. — Frederiksborg Amts
Dueklub og Nordvastre Skånes Allians.
Trods veterinærmyndighedernes krav, hvor
der kun blev givet tilladelse til ind- og
udførsel af 200 duer fra Sverige, blev udstillingen en stor succes med deltagelse af
800 duer.
I det forholdsvis nye medie, nemlig TV,
blev som den første, Specialens udstilling i 1960 filmet og udsendt med mange
Georg Petersen, som vi ældre
kendte ham. Med tørklæde og
cigar i munden.
nærbilleder af vore duer. Da vi i bestyrelsen stadig mente, at bedømmelsen af vore duer ikke var god
nok, forsøgte vi i 1963, at udvide
de 6 punkter på pointskortet til 9.
Det var punktet figur som vi delte
op i 4, så point skalaen blev ændret
til: Krop 8, hals 8, hale 8, ben 8,
hoved 12, næb 13, øjne 13, tegning
10 og farve 20 = 100 p. Meningen
med at dele figuren på pointskortet
i 4 punkter var, at vi dermed mente
at kunne tvinge dommerne til at se
mere på de enkelte dele og derved
gøre klart, hvor vigtigt et punkt det
egentlig var.
Efter at have prøvet det nye kort
med de 9 punkter, var det interessant at se, at f.eks. halen, der nu var
et selvstændigt punkt, var straffet
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havde flest samlede medlemmer og hvor man kunne sammenkalde til møder med
drøftelse af billederne, billederne blev sendt til 14 steder. Ved returneringen havde
det af Svend Knudsen malte billede fået overbevisende flest stemmer. Det blev herefter vedtaget, at Svend Knudsen og Alfred Nielsen skulle samarbejde videre med
det vedtagne billede og foretage de mindre rettelser efter den indkomne kritik.
Samarbejdet mellem Svend Knudsen og Alfred Nielsen lykkedes ikke, da Alfred
Nielsen ikke ville godtage
indstillingen fra flertallet
af det valgte billede. Svend
Knudsen fremstillede derefter samtlige standardbilleder. Standardbillederne
blev med stor majoritet
vedtaget i okt. 1957. Revisionen af standardteksten
blev foretaget af et nedsat
udvalg og senere godkendt. Og således forelå i
januar 1961 det nye standardværk færdigtrykt med
tekst og billeder af samtlige godkendte varieteter
og med teksten oversat
til både tysk og engelsk.
Standardværket findes på
biblioteker landet over og
blev ligeledes sendt til flere
lande, bl.a. Amerika, England, Tyskland, Holland,
Norge, Sverige, Schweiz
og Ungarn.
Da der stadig er uro og
uenighed mellem opdrætterne af den danske
"Danmarks Alfred"
due, opstår D.T.K. igen i
Malermester Alfred Nielsen, Roskilde.
1959. Og Sv. B. Petersen
der blev formand for den genopståede klub skrev ved et indlæg i Raceduen: Der er
plads og brug for os begge. Ud fra den kendsgerning skulle der være god mulighed
for at få ro om den danske due, det trænger vi til efter de mange år med diskussioner om foreningslivet. Hvis vi for fremtiden kan nå til, at D.T.K. varetager de danske duers interesse pa D.R.F.s udstillinger, og S.f.d.D. en gang om året afholder en
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Nationalen 2015.
1,0 Båndet glatbenet. Rødkroet 96 point.
Opd. Jørgen Nielsen, Nyborg.

Nationalen 2014.
1,0 hvid ensf. glatb. 97 point.
Opd. Hans Høj, Kerteminde.

Nationalen 2015.
1,0 Gul Stænket benbef. 97 point.
Opd. Carl Knudsen, Lundeborg.

Nationalen 2015.
1,0 Rød Grejser 97 point.
Opd. Verner Larsen, Ferritslev.

Nationalen 2015.
0,1 Gul ensfarvet glatb. 97 point.
Opd. Hans F. Jensen, Nørager.

Nationalen 2015.
0,1 blå båndet hvidslagfjeret 96 point.
Opd. Poul Erik Helweg, Grenaa.
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Nationalen 2015.
Kåret til National udstillingens
bedste due. 0,1 rød skade 97 point.
Opdr. Jens Erik Rasmussen, Næstved.

Nationalen 2011.
0,1 sort vinget 96 point.
Opd. Ulrich Lahme, Tyskland.
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