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Kontingent:		
		

Farve

Navn og adresse

Telefon

Mogens Andreasen, Aggersundsvej 42, Sjøstrup, 9600 Års
Thorkild Reintoft, Kirkesvinget 2, Alsted, 7900 Nyk. Mors
Jens Christensen, Struervej 100, 9220 Ålborg Ø

35 13 35 30
97 74 06 83
23 95 56 45

Brandede
Mørke
Mørke
Mørke, lyse

Stænkede glatbenede
Grå
Grå
Brune

Anker Olsen, Korsør Landevej 41, 4220 Korsør
Ådne Olsen, Skreevegen 456 C, N 5541 Kolnes, Norge
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge

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, sorte, røde
og gule
Alle varieteter

Jens Erik Rasmussen, Herluf Trollesvej 24, 4700 Næstved

55 73 31 73

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

97 72 21 34

Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør.
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev.
Hans Høj, Grønlykkevej 16, 5300 Kerteminde.
225 kr. årligt for seniorer. Juniorer 100 kr. regnet fra
1/10 til 30/9 - Opdrætterannoncer 50,- kr. pr. år.
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Redaktør Poul Erik Helweg, Aastrupparken 15,
		
8500 Grenaa. Tlf. 86 32 47 55
		e-mail: p.e.helweg@stofanet.dk

Forsiden af bladet:
		

Opdrætter, dommer og skulptør af duer. Samler af duemedaljer, FDCs og postkort - Jan Lombard, Sydafrika.

Har man ikke modtaget ”TUMLEREN”
så kontakt redaktøren.

Opdrætter, dommer og skulptør af duer. Samler af due medaljer, FDCs
og postkort - Jan Lombard, Sydafrika.
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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
Ib Nielsen, Rybergsvej 53, 5631 Ebberup
Günther Kollenda, Pastorendammen 77 D-25436 Tornesch
Ronnie Hansen, Valbygårdsvej 57, 4200 Slagelse

24 41 11 37
58 19 48 48
64 74 13 24

Leif Madsen, Donstedvej 22, 9352 Dybvad
Rasmus D. Nielsen, Ålevej 25, 7830 Vinderup
Bernt Rathert, Lange Wand 10, D-32425 Minden, Tyskland
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Henrik Johnsen, Kassebjerggårdsvej 15, 4200 Slagelse

98 86 44 12
97 44 13 25

25 61 49 96

Grejsere
Sorte, røde, gule
Røde, gule
Røde, gule
Røde
Sorte

24 41 11 37
40 73 31 91

Båndede glatbenede
Blå og perlet
Gulkroede
Blå

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa
Günther Kollenda, Pastorendamm 77, D- 25436 Tornesch
Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa

23 72 98 84
86 32 47 55

Båndede benbefjerede
Blå, perlet

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa

23 72 98 84

Hvidslagfjerede
Sorte
Sorte, røde
Sorte, røde og blå
Røde
Røde

Preben Strandgaard, Agertoften 16, Osted, 4320 Lejre
Helmuth Hald, Bertram Knudsensvej 160, 6000 Kolding
Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa
Hans F. Jensen, Bredgade 50, 9610 Nørager
Søren Pedersen, Toftevænget 6, Ørum, 8830 Tjele

46 49 74 23
54 92 46 90
86 32 47 55
98 55 11 88
22 96 08 09

Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev

24 41 11 37

Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa

86 32 47 55

Hermann Schuller, Tilsiter Strasse 4, D-89547 Gerstetten
Mogens Jespersen, Middelfartvej 104, 5610 Assens

66 12 90 90

Hvidhalede
Gule

Hvidvingede
Blå

Kalotter
Alle farver
Blå
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Siden sidst af Jens Erik Rasmussen
Orientering fra formanden.
Oktober udgaven af Tumleren indeholder traditionelt
gode beretninger om Dommer/Opdrættermødet og
klubbens sommertur, men desværre ikke i år, hvor vi
måtte aflyse begge dele. Rigtigt ærgerligt for både det
sociale og det faglige i vores klub. Bestyrelsen håber
selvfølgelig at kunne gennemføre begge arrangementer
næste år. Sommerturen tænkes afholdt samme sted,
med ca. samme program, og på samme tid.
I skrivende stund taler alt for, at de kommende
udstillinger kan gennemføres. Med dette nummer af
Tumleren udsendes anmeldelsesblanket til Certifikatudstillingen den 14. og 15. november i Ullerslev, og
vi håber på stor tilslutning. Udstillingen byder denne gang på en ekstra dommer, idet
Leif Jensen stiller op til prøvebedømmelse med henblik på at blive ny specialdommer i
Danske Tumlinger.
Som status på COVID-19 situationen er lige nu, er der risiko for, at vores tyske medlemmer må gå i karantæne efter hjemkomst til Tyskland, så deres mange og gode duer
og gode selskab må vi måske indstille os på at undvære i år, men der kommer jo dagligt
nyt på den front.
Om søndagen på Certifikatudstillingen afholdes klubbens ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår en opdatering af foreningens love. De nugældende og de foreslåede
nye love bringes andetsteds her i bladet.
Ligeledes lægges der op til en udskiftning på såvel formands- som kassererposten. Klubbens mangeårige kasserer Bent Rasmussen ønsker at træde ud, og jeg tilbyder at stille op
som Bents afløser på kassererposten.
Til posten som ny formand kandiderer Anders Christiansen på min og bestyrelsens
stærke opfordring. Anders vil være kendt af de fleste, og har i mange sammenhænge
været klubbens instruktør og også en meget benyttet specialdommer. Et valg af AC vil
efter min mening være et stort scoop for Specialen og vores hobby. Valget vil fortsætte
et nødvendigt generationsskifte i bestyrelsen, og tilføre ny dynamik til landets største og
ældste specialklub.
Bestyrelsen holdt årets andet møde hos Leif Jensen den 13/9. Et punkt på dagsordenen
var en uddeling af de pokaler, der er gået ud, efter sidste års ændring af klubbens præmieprogram. Det var besluttet, at pokalerne tilbydes de medlemmer med ”flest aktier” i
de enkelte pokaler, til ejendom. De fleste kunne finde nye hjem, og Bent Rasmussen vil
udlevere dem på de kommende udstillinger. En håndfuld havde ikke nulevende vindere,
Tumleren oktober 2020
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Fødselsdage - vedtægter
og vurderes heller ikke at have interesse for Duemuseet, hvorfor de påtænkes solgt til
omsmeltning til fordel for klub-kassen. Afslutningsvis også lidt duesnak. Der meldes
gennemgående om et rigtigt godt avlsår hos klubbens medlemmer rundt om i landet, så
vi kan glæde os til at mange gode ungdyr på de kommende udstillinger. Meld godt med
duer til og mød talstærkt frem, også til generalforsamlingen.
Jens Erik Rasmussen
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Til Tumleren.

Bedes bragt i bladet sammen med de nuværende og de nye vedtægter:
Bestyrelsen foreslår en opdatering af foreningens vedtægter på den forestående generalforsamling i Ullerslev. Her bringes de nuværende vedtægter og forslaget til de ændrede.
De punkter, der ændres, er i de nugældende vedtægter markeret med rød skrift.
I §1 rettes til efter vores ændring af navn, vedtaget sidste år. Ligeledes fjernes tidspunktet for Nationalen.

Farve

Skader

Navn og adresse

Telefon

Opdrætterannoncer

Sorte
Sorte

Jens Ekmann, Tværtoften 5, Lind, 7400 Herning
Johannes Nygård, Viborgvej 263, Skave, 7500 Holstebro

97 12 10 95
30 97 68 17

Sorte

Søren Pedersen, Toftevænget 6, Ørum, 8830 Tjele

22 96 08 09

Sorte

Kurt Pedersen, Holmehave15, Benløse, 4100 Ringsted

57 61 07 70

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

Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge
Jens Erik Rasmussen, Herluf Trollesvej 24, 4700 Næstved
Thorkild Reintoft, Kirkesvinget 2, Alsted, 7900 Nyk. Mors
Carl Knudsen, Engvejen 16, Lundeborg 5874 Hesselager
Finn B. Andersen, Vestermarksvej 18, 8464 Galten
Klaus Thomsen, Elmebjergvej 8, 4180 Sorø
Jens Rasmussen, Oddenvej 200, A, 4500 Nyk. Sj.
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Søren Laursen, Toften 9, Langkastrup, 8900 Randers
Helmuth Hald, Bertram Knudsensvej 160, 6000 Kolding
Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa
Leif Jensen, Kertemindevej 69, 5800 Nyborg
Søren Poulsen, Kertemindevej 71, 5800 Nyborg
Reiner Reichhardt, Drosselweg 12, D-89547 Gerstetten, Tyskland
Mogens Jespersen, Middelfartvej 104, 5610 Assens
Henrik Johnsen, Kassebjerggårdsvej 15, 4200 Slagelse

55 73 31 73
97 74 06 83
62 25 13 20
86 94 45 47
21 17 90 34
24 78 86 95
58 19 48 48
61 76 76 79
54 92 46 90
86 32 47 55
28 11 12 42
23 73 96 23
07321328217
66 12 90 90
40 73 31 91

Ensfarvede glatbenede
Sorte, hvide, røde
Sorte, gule
Sorte
Hvide
Hvide, gule
Hvide, gule
Røde, hvide
Røde
Røde
Gule
Gule
Gule
Sorte, hvide

Hans Høj, Grønlykkevej 16, 5300 Kerteminde
Anker Olsen, Slagelse Landevej 41, 4220 Korsør
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, N 4817 His, Norge
Klaus Thomsen, Elmebjergvej 8, 4180 Sorø
Helmuth Hald, Bertram Knudsensvej 160, 6000 Kolding
Bernt Rathert, Lange Wand 10, D-32425 Minden, Tyskland
Jørgen Vedel, Nysøgaard 153, 4230 Skælskør
Verner Larsen, Fasanvej 16, 5863 Ferritslev
Ronnie Hansen, Valbygårdsvej 57, 4200 Slagelse
Poul Nielsen, Hvedebakken 8, 4780 Stege
Hans F. Jensen, Bredgade 50, 9610 Nørager
Frank Darling, Koldingvej 12, Vester Nebel, 6040 Egtved
Kurt Johan Dalen, Kirkevegen 63, N 4817 His

65 32 35 44
58 38 51 09
21 17 90 34
54 92 46 90
58 19 48 48
24 41 11 37
25 61 49 96
55 81 53 56
98 55 11 88
75 55 42 80
479918315

I §3 fjernes de geografiske valg. Ændringen vil gøre det lettere for foreningen at finde
emner til fremtidige bestyrelser, og 1 suppleant vurderes at være tilstrækkeligt.
I slutningen af denne paragraf tilføjes en tegningsregel for foreningen. Det er en mangel
i de nugældende vedtægter, og er et krav fra bank og myndigheder.
I §4 tilføjes mulighed for at placere præmiefondens midler i børsnoterede investeringsbeviser. Denne mulighed skal ifølge banken fremgå af vedtægterne, hvis vi ønsker at
gøre det.
4
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Historiens vingesus
70 år med Hvidslagfjerede Danske tumlinger
Af Preben Strandgaard

Som tolvårig kom jeg i forbindelse med
Dansk Tumling,
en opdrætter med sorte røde og gule
Hvidslagfjeret, sort.
hvidslagfjerede, og jeg faldt straks for især
0,1 97p. Kat. 310.
de sorte. Da opdrætteren sluttede sæsoEE 2018,
nen forærede han mig 3 par til en start,
Opdrætter:
hvorefter alle mine månedsduer blev sat
Preben Strandgaard.
ud. Da jeg kom i lære og tjente penge,
Foto: P. E. Helweg.
købte jeg en ensfarvet og en skade til
indkrydsning, og så begyndte der at ske
forbedringer. Da jeg blev gift og fik eget
hus 1961, blev bestanden udvidet med
flere forskellige varieteter i danske, og jeg
fik min første certifikatvinder med de
sorte. Så besluttede jeg at der kun skulle
være hvidslagfjerede i sorte , røde og gule.
I 1972 fik jeg den første røde med guldmedalje på Nationalen og på Europaskuet
i Herning, og i 1986 havde jeg en gul vinderhun med guldmedalje, hvilket var første
gang i Danmark. Ved opdræt af tegnede duer er det en balance mellem tegning og kvalitet. Jo mere man krydser jo flere fejltegnede, men til gængæld er de få rentegnede af
bedre kvalitet. På trods af få tegnede er det
Hvidslagfjeret
dog blevet mere end 150 guldmedaljer gengul 1,0 96p.
nem årene. De hvidslagfjerede yngler godt
Nat.2016 Kat. 267
og er en rolig due at arbejde med. For ca.
Opdrætter:
fem år siden har jeg skiftet de røde og gule
Preben Strandgaard. hvidslagfjerede ud med gule ensfarvede, for at
Foto: P. E. Helweg.
gøre det lidt nemmere på mine gamle dage,
og samtidig avle med et mere begrænset antal
avlspar. På det sidst afholdte Europaskue havde jeg den glæde at have bedste han og hun
i både sorte og gule. I 2020 er der avlet med
18 par og det tegner godt indtil nu. Jeg holder meget af duerne og får mange hyggestunder med en kop kaffe nede foran voliererne.
Alle ønskes en god avlssæson.
Preben Strandgaard.
24
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Love for Specialklubben for danske Duer
Stiftet den 5. maj 1915
§1
Klubbens navn er ”Specialklubben for danske Duer”. Klubben er en landsforening, som
virker overalt i Danmark. Klubben kan optage udenlandske medlemmer.
Klubbens formål er at fremme opdræt af danske duer (tumlinger). Dette søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder, samt en årlig udstilling sammen med Danmarks Racedueforeningers nationaludstilling i januar, med vort righoldige præmieprogram.
Endvidere foranstalter klubben et årligt certifikatskue, hvor alle duer med DR-ring fra
sidste 6 års kan deltage, uanset medlemskab af S.f.d.D. Ved dette skue afholdes der også
konkurrence om guldmedaljer, vandrepokaler, vinder- og ærespræmier, dog kun for
medlemmer af S.f.d.D. For at kunne deltage i den årlige nationaludstilling, skal man
tillige være medlem af Danmarks Racedueforeninger.
§2
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, gældende
fra 1. oktober det følgende år. Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem, udmeldelse
kun skriftligt til kassereren. Når udmeldelse ikke finder sted inden 1. september, er
vedkommende pligtig, at betale kontingent for det følgende år. Kontingent forfalder 1.
oktober og inddrages ved udsendte postopkrævninger (inklusive portoudgifter).
§3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og sekretær. Af bestyrelsen skal 2 have bopæl i Jylland, 1 med bopæl på Fyn og 2 med bopæl
øst for Storebælt. Såfremt der ikke kan vælges en kandidat fra en landsdel, vælges en fra
øvrige landsdele. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur således: Ulige
årstal formand og 1 medlem. Lige årstal kasserer og 2 medlemmer. Hvert år vælger generalforsamlingen endvidere 3 bestyrelsessuppleanter, så vidt muligt 1 fra hver landsdel
(ellers som nævnt ovenfor), samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På den ordinære
generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år, og fremlægger der
det reviderede regnskab til godkendelse. Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til
30. september.
§4
Klubbens præmiefond (bestående af obligationer) vil ifølge loven være opbevaret i værdipapircentralen. Udtrækkes obligationer kan disse anvendes eller geninvesteres.
§5
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst
3 ugers varsel i klubbens medlemsblad, samt i bladet ”Raceduen”. Forslag, der ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder også forslag, der ønskes fremsat
på Danmarks Racedueforeningers repræsentantskabsgeneralforsamling i april/maj, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Tumleren oktober 2020
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Oprindelig lovtekst

Historiens vingesus

§6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det, og samtidig opgiver, hvilke
forslag, der ønskes behandlet.
§7
Stemmeafgivningen ved generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, eller såfremt 1
af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, da ved skriftlig afstemning.
§8
Lovændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kun med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Klubbens opløsning kan kun vedtages, når
mindst 4/5 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Således ajourført og ændret ved vedtagelse på den ordinære generalforsamling i Ullerslev
Hallen den 7. december 2014.
Jens Erik Rasmussen			

Flemming Madsen

Dirigent				

Formand

Ny lovtekst
Love for Specialklubben for Danske Tumlinger

Stiftet den 5. maj 1915
§1
Klubbens navn er ”Specialklubben for Danske Tumlinger”.
Klubben er en landsforening, som virker overalt i Danmark. Klubben kan optage udenlandske medlemmer. Klubbens formål er at fremme opdræt af Danske Tumlinger. Dette
søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder, samt en årlig udstilling sammen med Danmarks Racedueforeningers nationaludstilling, med vort righoldige præmieprogram.
Endvidere foranstalter klubben et årligt certifikatskue, hvor alle duer med DR-ring fra
sidste 6 års kan deltage, uanset medlemskab af SfDT.
Ved dette skue afholdes der også konkurrence om guldmedaljer, vandrepokaler, vinderog ærespræmier, dog kun for medlemmer af SfDT
For at kunne deltage i den årlige nationaludstilling, skal man tillige være medlem af
Danmarks Racedueforeninger.
§2
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, gældende
fra 1. oktober det følgende år. Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem, udmeldelse
kun skriftligt til kassereren. Når udmeldelse ikke finder sted inden 1. september, er
vedkommende pligtig, at betale kontingent for det følgende år. Kontingent forfalder 1.
oktober og inddrages ved udsendte postopkrævninger (inklusive portoudgifter).
6
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Der ligger en stor tålmodighed i opdrættet, for når man så får hale og kile i orden, sker
det rigtig mange gange, at de får hvid i bug eller anus, men lykken er stor når det lykkes, og jeg må sige, at gennemgående er dommerne klar over nævnte problemer, så de
ikke helt går i bund på skalaen. I 1982 tog jeg en udfordring mere op, nemlig den Hvide Benbefjerede (støvlede). En varietet der har givet mig mange glæder. Min start var et
par fra Henning Hansen, Rønne, bestående af en han der var krydsning af en hvid hun
og en rød han og en helt hvid hun, da disse fik unger indkøbte jeg en hvid glatbenet
hun og i løbet af to- tre træk var der rimelige hvide benbefjerede. Efterfølgende har jeg
jo brugt både gul og hvid glatbenet, men den gule giver jo nogle udfordringer ang. farven, da man kan slås med små bitte farvede fjer på halsen.
I slut halvfemserne indkøbte jeg to par Røde Grejsere af Alfred Pedersen, Nørager, da
jeg i nogle år havde gået og kigget lidt på dem på udstillingerne, og tænkte, at de kunne
være dejlige og have på slaget, da tegningen fascinerer mig, men da jeg anser figuren og
paradestilling for absolut, to ting der skal være, indkrydsede jeg både Røde Ensfarvede
hanner og hunner, og der kom hurtigt tegning igen, samtidig en lidt mere elegant figur.
Jeg går meget op i, at dobbelt bånd og kilefarve skal være i orden, men det giver så lidt
andre tegnings problemer,
nemlig de kan mangle
tegning på vingeskjold,
selvom standarden beskriver, at der skal enkelte
spredte farvede fjer ca. 6-7
stk. på hver side, falder der
nogle ud med næsten helt
hvidt vingeskjold.
Min avlssæson starter med
ca. 6-8 par duer i hver varietet, da det er absolut det
jeg kan have i mit dueslag.
Mit slag er indrettet med 3
rum, 2 avlsrum og 1 ungeslag med plads til ca. 45 stk. så der bliver sorteret løbende og
vækker glæde hos den yngre generation. Foderblanding består af 2 slags plus tilsat hvede
og der er byg som stand foder og godt med vitaminer og badevand 1- 2 gange om ugen,
endvidere bliver de behandlet 2- 3 gange om året med frontline, når ungerne sættes på
ungeslag, ved vaccination og sammenparring.
Med sportslig hilsen
Verner Larsen
Tumleren oktober 2020
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Historiens vingesus
Min erfaring med opdræt af Danske Tumlinger
af Verner Larsen.

Efter en venlig henvendelse fra vores redaktør af Raceduen, om at skrive lidt om min
erfaring med opdræt af Danske Tumlinger igennem årene, vil jeg prøve og skrive lidt.
Min interesse for opdræt af Danske Tumlinger ligger 60 år tilbage, nemlig i 1960 da
min erhvervelse af røde ensfarvede glatbenede, på en fjerkræudstilling i Vordingborg,
lykkedes at købe tre par af Gunnar Eriksen. Det var starten på, kan man vel godt sige
et langt liv med denne race, og jeg håber, at få lov og have den glæde i mange år fremadrettet, da jeg stadig føler en glæde og spænding omkring opdrættet og samværet med
ligesindede.
Når man opdrætter Raceduer, er der jo hele tiden nogle udfordringer med forbedring i
forhold til den standard, som er sat for pågældende race. Det kan evt. gøres ved, at bruge en anden varietet af samme race. Jeg brugte gul ensfarvet hun, da det ca. i 1970 kneb
med at få rigtig glød i øjenrande, og det viste sig, at være en god ide, da det virkede og
samtidig fik flere en dejlig rød farve, men man skal passe på hvis man bruger hanner
efter sådan en krydsning, da det meget nemt ødelægger grundfarven, så min anbefaling
brug kun hununger, vi har desværre
ikke været så mange opdrættere af
den røde i gennem årene, trods det, at
man fra de opdrættere der har været
aktive, har sendt mange ud, men har
gennem tiden haft glæde af avlsdyr fra
Jørgen Jensen, Hobro, og mine gode
venner Jørgen Vedel, Skælskør og
Hans Høj, Kerteminde.
Men med årene får man jo lyst til
flere udfordringer. For mit vedkommende har jeg udvidet med tre varieteter mere. Det startede med den gule
Hvidhalede i 1972, da Poul H. Hansen, Nakskov ønskede, at afhænde
denne varietet.
Det første jeg gik i gang med, var at se om man kunne forbedre figuren med længere
hals og ben og ikke forglemme en smallere hale, der må jeg sige, at der har været nogle
gevaldige udfordringer, da der jo ikke har været ret mange opdrættere af denne varietet,
så det jeg har gjort er, at bruge røde og gule ensfarvede hunner, men så bryder man jo
ind i genet for hvid hale, så der kan nemt gå tre- fire generationer før der falder med
hvid hale, men som bekendt skal den Hvidhalede jo have hvid kile.
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Ny lovtekst
§3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og
sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur således: Ulige årstal
formand og 1 medlem. Lige årstal kasserer og 2 medlemmer. Hvert år vælger generalforsamlingen desuden 1 bestyrelses-suppleant, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år,
og fremlægger der det reviderede regnskab til godkendelse. Klubbens regnskabsår løber
fra 1. oktober til 30. september. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Der kan
gives kontofuldmagt til kassereren.
§4
Klubbens præmiefond (bestående af obligationer og/eller børsnoterede investeringsbeviser) vil ifølge loven være opbevaret i værdipapircentralen. Udtrækkes obligationer
eller realiseres investeringsbeviser, kan provenuet anvendes eller geninvesteres.
§5
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst
3 ugers varsel i klubbens medlemsblad, samt i bladet ”Raceduen”. Forslag, der ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder også forslag, der ønskes fremsat på Danmarks Racedueforeningers repræsentantskabsgeneralforsamling i april/maj,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det, og samtidig opgiver,
hvilke forslag, der ønskes behandlet.
§7
Stemmeafgivningen ved generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, eller såfremt 1
af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, da ved skriftlig afstemning.
§8
Lovændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kun med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Klubbens opløsning kan kun vedtages, når
mindst 4/5 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
Således ajourført og ændret ved vedtagelse på den ordinære generalforsamling i Ullerslev Hallen den 15. november 2020.
			Jens Erik Rasmussen
Dirigent			Formand
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Generalforsamling 2020
Indkaldelse til generalforsamling
Specialklubben for Danske Tumlinger afholder ordinær generalforsamling for året 1/10
2019- 30/9 2020, søndag den 15. november 2020 kl. 10:30 i Ullerslevhallen, Skolevej
2, 5540 Ullerslev, i forbindelse med Certifikatudstillingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
2. Beretning v/formanden
3. Regnskabet ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Formand:
			
(Denne gang for 1 år grundet rækkefølgen af valg til bestyrelsen
			
i vedtægterne.)
b. Kasserer:
			
(Bent Rasmussen modtager ikke genvalg.)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer:
			 (Henrik Johnsen og Leif Jensen modtager genvalg.)
d. Bestyrelses-suppleanter:
		1. Jylland: 		 p.t. Finn B. Andersen.
		2. Fyn: 		 p.t. Verner Larsen.
		3. Sjælland:		 p.t. Anders Christiansen.
e. Revisorer:		 p.t. Poul Erik Helweg, Jens Christensen.
f. Revisorsuppl.: p.t. Søren Poulsen.
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest den 1. november 2020.
Bestyrelsen.

Historiens vingesus
Efterhånden blev det perlede jeg interesserede mig for, jeg kan ikke rigtig huske
hvor jeg fik de første, men Sv. B. Petersen og min nabo Bent Olsen som havde
fra Gunnar M. En gang Gunner var på
besøg hos Bent, pegede han på en, er
det ikke nr. 410? Ja det vidste Bent ikke,
men det kunne opklares, Selvfølgelig
havde manden ret, gode øjne. Den perlede farve er ret speciel, ikke bare lyseblå,
jeg mener ikke man kan forbedre med
blå alene, det giver mørkt næb og hvid
bagryg men køn farve. En meget lys gulkroet fra Jørgen Nielsen blev prøvet, jeg
1,0 Skade perlefarvet, 96 point.
har stadig afkom der fra og der er stadig
Opdrætter Carl Knudsen, Lundeborg.
et gulligt skær på brystet, et andet mystisk tilfælde, én farvet fjer yderst i den
Foto: Poul E. Helweg.
ene vinge, flere generationer, sært, ik?
I mange år har jeg også haft stænkede støvlede, brune og gule. Jeg startede med ni par,
har lige sat et par unger fra i år sammen, som allerede har befrugtede æg. Det er gamle
erfarne dyr, en han fra 2010 som var 1. vinder i hans velmagts dage to hunner fra 2012
og 2013 to produktive damer, jeg mener jeg kan se tøsene er frustrerede og rystede over
deres præstationer.
Stænkede får jo sodede unger, som er hunner, i flere udgave af farve, nogle med lidt
brunt i fanen på slagfjerene. I år en som mest en støvlet brandet. Der har ikke været
ubudne gæster, jeg tror der i tidens morgen er blevet krydset brandet og stænket, både
bevidst og tilfældigt.
Mørke Brandede har jeg aldrig kunnet forstå nogen kunne have på slaget med denne
triste mørke farve og sorte næb, nu har jeg dem selv og synes de er fine med den mørke
farve og sorte næb, man har et standpunkt til man ta'r et nyt. Jeg vil prøve med tiplere
"skorstensfejere", at forbedre syn og rande. Det ser ret godt ud, hoved og næb kniber
det mere med, nå al rom blev heller ikke drukket på en dag. Brandede er mere mystiske
end stænkede, mange bliver hvidhalede og med hvide bånd hvide fjer forskellige steder
en næsten grejsertegnet, meget spændende. De yngler fantastisk "månedsduer", forbedring af sort.
Hvis du er heldig at avle en dun han, behandel ham som en guldmine. Par ham tilbage
på en gul hun helst hans mor, dette kryds er godt til at forbedre den sorte farve. Noget
jeg har fra nogle gamle blade, ingen garanti fra mig, men det lyder da godt.
Hilsen Carl.
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Historiens vingesus
Begyndelsen med opdræt af Danske Tumlinger
af Carl Knudsen.

Mit racedueri startede 1950 med en annonce, et par sorte tumlinger 10,00 kr. havde
jeg virkelig så mange penge, nå jeg fik dem bestilt. Jeg tror det var en ærlig sælger, da
han kunne høre det var en dreng var duerne ikke så gode, jeg ville ha dem. De fik ikke
så mange unge, jeg ville ha dem, manden havde ret, selv om jeg ingen forstand på duer
så de mærkelig ud og et æg som en hasselnød var alt. Så hen til Henrik æghandler som
bød mig 2,00 kr.
Senere et par hvide fra dyrlæge Andy Madsen som var cremen af cremen den gang, duerne var ganske anderledes meget store, og jeg kan se dem for mig endnu, krydsninger
af hvad Bonde Vindeby kaldte møgtrampere, Nu hedder de maltesere, lang hals lange
ben og hunnen halen ret i vejret, de ynglede til gengæld godt.
Så lærte jeg Johs. Nielsen at kende. Han havde Nonner, så det fik en kammerat og jeg
og en ældre bror fik Coburger lærker fra Henry Petersen Horne, og da han havde gået
i skole med hans mor skulle han have nogle ekstra fine; de fik aldrig en unge, hvad kan
man lære af det? Han blev hurtigt træt af at være dueopdrætter.
Røde Nonner havde jeg held med i mange år. Jeg blev også dommer, der lærte jeg af
et par af de store kanoner i udenlandske tumlinger, at man har en lille bog hvori man
skriver ringnumrene på de bedste, så man ikke dummer sig, hvis man skulle møde dem
igen.
Hamburger Sticken havde jeg nogle år sammen med Nonnerne og Mæfikker. Men det
er jo danske tumlinger, jeg er beordret at skrive om, så det må jeg i gang med. Dengang
var danskduefolkene med nogen krudt i, og duerne var jo lige så kønne som andre, så
den gik jeg i gang med.
Jeg havde Skader i alle fem farver, måske noget broget og
sikkert for svært at styre hvis man vil være verdensmester,
men det var nu meget sjovt. Jeg ville prøve at lave sorte
hvidhalede, det havde min far haft fra Andy Madsen, fine
og rentegnede, sagde han. Måske huskede han forkert,
det var jo længe siden.
Jeg fik en super han fra Mors jeg kan desværre ikke huske
hans navn. Også fra William Hansen fik jeg nogle stykker
og fik rentegnede unger, et år udstillede jeg fire sorte og
to røde, plus tillægsgevinst en hvidhalet hvidslagfjeret.
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Certifikatudstilling 2020
Anmeldelse til udstilling
Specialklubben for Danske Tumlinger afholder Certifikatudstilling 2020,
lørdag den 14. og 15. november i Ullerslev Hallerne, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.
Alle medlemmer opfordres til at udstille.
Ikke-medlemmer kan deltage i Certifikatkonkurrencen, men ikke i Specialklubbens
præmieprogram.
Åbningstider:		

Lørdag kl. 14-17. Søndag kl. 9-15.

Anmeldelse:		

Lars Sørensen, Nyborg, senest den 26. oktober 2020.

Stadepenge:		
				

Seniorer kr. 25,00 pr. due. Juniorer kr. 20,00 pr. due.
Udstillingsgebyr kr. 50,00.

Fællestransport:
				
				
				
				

Kr. 10,00 pr. due. Opsamling øst for Storebælt hos
Henrik Johnsen, Slagelse, indlevering den 13. november
2020 – senest kl. 16.00. Tlf.: 40 73 31 91.
Opsamling vest for Storebælt, kontakt Bent Rasmussen,
Grenaa, for at aftale nærmere. Tlf.: 23 72 98 84.

Stadepenge og gebyr:
				
				

Bent Rasmussen, Engdalen 17, 8500 Grenaa.
Ved bankoverførsel: Reg. nr. 9388, konto nr. 331074.
Ved indbetalingskort nr. (+73) 88081609.

Indlevering:		
				

Duerne skal være i udstillingslokalet fredag,
den 13. november kl. 18.00.

Kassekort:		

Bliver tilsendt udstillerne.

Bedømmelse:		
				
				
Vel mødt!
Bestyrelsen.

Duerne bedømmes af specialdommerne:
Hans Høj, Henrik Johnsen, Rasmus D. Nielsen
og Jens Katholm Christensen.

Husk at bestille mad:

Leif Jensen tlf.: 28 11 12 42.
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DenSommerturen
Danske Tumling

Optimal fodring

Hvordan jeg ser situationen med den Danske Tumling i dag
og for fremtiden

Et spiret frø indeholder op til 100 gange flere B
vitaminer, som er meget vigtigt i forbindelse med
fjersætning og fældning. Den resterende del af foderet, bestående af dueblanding, hvede, byg, rug
og havre, sættes i blød i minimum 1 døgn, så det
absorberer mest mulig væske og blødgør den tungt
nedbrydelig frøskal.
Når væsken trænger gennem frøskallen, påbegynder enzymerne at omsætte frøhviden til let omsættelig sukkerstoffer, hvilket øger optageligheden af
aminosyrer. Ved at sætte foderet i blød absorberer
f.eks. ærter op til 60 % af deres vægt. For unger i
reden er det vigtigt at væskemængden er tilstrækkeligt for trivsel og tilvækst. Et meget tørt, varmebehandlet foder nedsætter proteinets udnyttelse i
organismen.

Skader
Den sorte skade opdrættes i dag 3-4 seriøse opdrætter. Flere
opdrætter ville være glædeligt, for "flagskibet" inden for den
Danske Tumling. Den røde skade har flere opdrættere, som
har et fint samarbejde. Gule skader, nye opdrættere er kommet til, ser godt ud for fremtiden. Den blå skade har en 3- 4
opdrættere. Tror ikke der er nogle i Jylland, tilgang her ville
være fint. Perlet skaden er en truet varietet, har kun et par
opdrættere, her haster det med at få tilgang af nye opdrættere.
En perlet skade er en af de kønneste danske tumlinger .
Ensfarvede glatbenet
Sorte ensfarvede, har kun haft få opdrættere i de sidste år,
men her ser ud til en lysere fremtid, der er vel omkring 5-6
opdrættere i dag. Den hvide ensfarvede, har i dag kun ganske
få opdrættere, her er der brug for tilgang, for at bevare denne
i fremtiden.
Den røde ensfarvede, her er der tiltrængt med flere opdrættere, for at bevare denne igennem tiderne stærke varietet. I
dag er der vel kun 3 opdrættere, som ikke er blandt de yngste,
så her er ønske om nye opdrætter til og overtage.
Den gule ensfarvede er en af de populære varieteter lige for
tiden, flere seriøse opdrættere. Ser godt ud for fremtiden. De
gule ensfarvede, er nok en af de stærkeste varieteter vi har i
dag. (De har overtaget tronen efter de røde).
Den blå ensfarvede, har vi ikke set på vore udstillinger i flere
år. Jeg mener der går lidt i Herning området, men er ikke sikker. Ville være en skam, hvis denne varietet skulle forsvinde.
Ensfarvede benbefjeret
Sorte, røde og gule , her ser det nogenlunde ud, et par nye
opdrættere er kommet til og en er startet op igen. Den hvide
benbefjerede , her er der kun èn dansk opdrætter, så nye opdrættere her er ønskelig, hvis denne farve skal bibeholdes i
Danmark.
10
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Udstillingssæson:
Når vi er kommet efter ynglesæsonen, fodres der
stadig med spiret frø, hvilket vi tilbyder duerne
hele året.
Af magelighed fodres der ikke med opblødt kornblanding. Året igennem giver man duerne mineralfoder hver anden dag, måske lidt rigeligt, men hellere en smule for meget
end for lidt. Mineralfoderet tilsættes i det spirede frø, hvor det klæber sig til det fugtige
frø og derfor ikke ligger tilbage i truget.
Fra omkring 1. december gives hvedekimsolie og solsikkeolie, der har
et højt indhold af omega 3 fedtsyre. Dette for at øge duernes sædkvalitet.
Det høje indhold af omega 3 fedtsyre øger endvidere sædens holdbarhed i æggelederen, som har små sædlommer, hvorfra der afgives sæd
til befrugtning. Vores befrugtningsprocent ligger på ca. 90%.
Ovennævnte er kun èn måde at fodre på, men for Henny og jeg har
det givet et godt resultat og vi synes absolut, at det er ulejligheden
værd.
Frank Darling.
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Optimal fodring
Fodring på min måde

Når jeg bruger denne overskrift til artiklen, er det for at gøre opmærksom på, at der er
rigtig mange måder at fodre på, og at det er forskelligt, hvad der er rigtigt at gøre for
den enkelte.
Det er vigtigt at finde den fordring, der er optimalt for det miljø duerne opholder sig i.
Når miljøet er optimalt, har duerne mulighed for at udnytte deres genetiske potentiale.
Duens udseende, kaldet fænotype, d.v.s dens fremtoningspræg er lig med genotype +
miljø. Så for at de arvelige egenskaber kan komme til udtryk, er det nødvendigt, at fodringen er optimal. Ofte stiller man sig selv det spørgsmål, er det her nu også nødvendigt, køber jeg for billigt foder, får de mineraler nok osv.
Vi kender for lidt til kvaliteten, af det foder vi køber. Sjældent fortælles om hvor kornet/frøene er avlet, om gødskning af afgrøden, varmebehandling i våd høst m.m. Disse
faktorer har betydning for proteinets tilgængelighed og udnyttelse.
Undersøgelser viser, at de fleste proteiners fordøjelighed ligger en del under 100 procent
og at fjerkræs udnyttelse af foder ligger på omkring 50 procent, derfor kan det være
vigtigt at behandle foderet for at optimere fordøjeligheden for duerne. Derfor fodrer vi
vore duer forskelligt, alt efter om det er ynglesæson eller udstillings sæson.

Den Danske Tumling
Grejsere
Alle farver i Grejsere, kunne være gavnlig med tilgang af opdrættere. Denne skønne varietet fortjener at blive vist på vore
udstillinger. Hvad er kønnere end en perfekt tegnet grejser.
Hvis varieteten forsvinder, ser vi den aldrig mere.
Båndede glatb. og båndede benbefjerede
Kun ganske få opdrættere af disse varieteter, tilgang af nye
opdrætter ville være at ønske for fremtiden.
Hvidslagfjerede
Her også en varietet som har behov for flere opdrættere. Der
er vel kun 2 der har sorte, 2 der har gule og 3 med røde.
Båndede hvidslagfjerede kun 1.
Hvidhalet
Hvis denne varietet skal overleve i Danmark, så skal nye i
gang, med at opdrætte dem. Vi har for tiden kun en opdrætter af gule. Jeg ved der går sorte og røde i Tyskland, så umulig
at få fat i dem, er det ikke, hvis nogle har ønske om at opdrætte denne sjældne varietet.
Hvidhalet-hvidslagfjeret
En meget vanskelig varietet, som altid har været i Danmark.
I dag findes der kun lidt, sorte, røde og gule hos et par opdrættere. Så hvis en opdrætter går og ønsker sig en STOR
udfordring, så er her en opgave at gå i gang med.
Hvidvinget
Den hvidvingede opdrættes mig bekendt af 3 mand. En
vanskelig varietet at arbejde med. En skønhedsåbenbaring at
se en rentegnet hvidvinget. Den fortjener at blive bevaret på
danske hænder.

Ynglesæsonen:
Her sætter vi ca. ⅓ af foderet til spiring og den øvrige del i blød. Det spiret frø består
af ca. ⅓ rapsfrø og ⅔ hvede (har samme spire hastighed). Frøene sættes i vand ca. 12
timer. Herefter kommer frøene over i en si og holdes fugtigt til det er spiret.
18
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Kalotten
Igen har vi en varietet, som har behov for flere opdrættere,
for at bevare dem. I dag er der vel 2-3 opdrættere her i landet.
Forsvinder de helt, er det næsten en umulig opgave og fremavle igen, med sin specielle tegning.
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Den Danske Tumling
Brandede
Den mørk brandede, har i dag flere opdrættere, som gør et
godt avlsarbejde, ser lyst ud for fremtiden. Hvor imod den
lysbrandede er en meget truet varietet, bliver kun arbejdet
seriøst af en enkelt opdrætter. Et par nye opdrættere her ville
også gavne varieteten.
Stænket glatb. og stænket benbefjerede
Kun ganske få opdrættere, af denne spændende varietet. De
grå stænkede har vel 2-3 opdrættere, de brun stænkede lige
så en 2-3 opdrætter. De gule stænkede, tror jeg ikke findes
mange af i Danmark mere. Nye opdrætter ville være til stor
gavn for varietetens bevarelse.
Vinget
Den sort vingede er den seneste anerkendte varietet inden for
den Danske Tumling. Det bliver nok den sværeste at bevare,
der findes få par hos en dansk opdrætter, samt få par hos en
tysk opdrætter. Hvis den skal bevares, skal der flere opdrættere til.
Det var en gennemgang af situationen, som jeg ser den, for
den Danske Tumling her år 2020. Det er mit håb, at det kan
få danske racedue opdrætter til at overveje, at have en varietet
af danske tumlinger på sit slag, til gavn af bevarelse af vor
national race.
Jeg har et slogan som hedder: En dansk race due opdrætter
med respekt for sig selv, har også en varietet inden for den Danske Tumling. Til slut
har jeg 3 ønsker til alle jer, der opdrætter danske tumlinger:
1. Har i overskud af kvalitets duer, så forsøg og afsætte dem til danske race due folk
som første prioritet.
2. Har i krydsninger, som i tror kan gøre gavn hos andre dansk due opdrættere, så
kontakt vedkommende, om han/hun er interesseret.
3. Annoncer på DRFs hjemmeside om salg af duer.
4. Hjælp vore europæiske venner, som vi ved er seriøse opdrættere af den Danske
Tumling. Der findes mange gode opdrættere i udlandet, så hjælpen kan også gå
den anden vej.
		
Poul Erik Helweg.
12
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Historiens vingesus
50 år som dommer for Danske Tumlinger
Af Hans Høj.

Jeg er født op med Brevduer, som jeg skulle overtage på grund af min fars arbejde; men
det var ikke mig. Så kom jeg på besøg hos en gammel Odense-formand, der havde
Tumlinger i alle varieteter. Det var i 1961, jeg måtte vælge- lige hvad jeg ville have. Det
blev sorte og hvide, men ikke af den bedste kvalitet, 2 par af hver. De farver har været
på mit slag lige siden. Da jeg fik de Danske Tumlinger, begyndte jeg at få besøg af Peder
Pedersen. Vi så på mine duer, og så gik vi hen
og så på hans sorte og røde.
Hvid ensfarvet 97 p.
En dag fortalte han mig, at han kørte over
Kat. nr. 164
til Svend B. til møde i kælderen hver søndag
Nat. 2020
kl. 10-12. Her kom Svend Simonsen, Crone
Opdr. Hans Høj
Lund, alle havde duer med. Peder ville spørFoto: P. E. Helweg
ge, om jeg kunne komme med, og der kom
jeg i skole hver søndag, og det blev starten.
Jeg blev aspirant på Nationalen 1967 som
føl med Aksel Bolø i Røde og Blå Skader, og
i 1968 føl med Marinus Jepsen fra Mors i
Grejsere og Kroede. Efter at dommerne var
færdige, var jeg til prøvebedømmelse i Gule
og Blå Skader.
Min førstebedømmelse til specialen var i
Slagelse. Jeg dømte Sorte Ensfarvede og på Nationalen i 1971. Herefter er det gået slag
i slag med lokale udstillinger i Hobro, Viborg, Varde, Duevennen Slagelse, Vig og flere.
Hvis man ikke kunne overnatte hos en ven, så var det tidligt op og af sted. Der var 3
store klubber med Danske Tumlinger, Herning, Slagelse, Odense, hvor der altid var 2
dommere. Den tid er nok forbi, klubber bliver henlagt, eller man bliver slået sammen.
Som dommer i 50 år har man også været med i en udvikling af duerne til det, de er i
dag. Der var gamle dommere som så fremad med stilling-hals-ben, Jørgen Vedel - Preben Strandgaard og Verner Larsen.
I de 24 år jeg har været i bestyrelsen har der været dommer/opdrættermøder. Der er
nok ikke en specialklub der har haft så mange tilføjelser til Standarden gennem tiderne
som specialen har haft, men nu er bestyrelsen ved at have styr på det til den nye EUStandard. Det at være dommer kan være øretævernes holdeplads.
Jeg har fået øgenavnet, Slagteren fra Kerteminde af 2 drenge fra Hobro. Det har været
en god tid at have været med i duesporten. Håber det vil fortsætte mange år endnu.
Sportslig hilsen
		Hans Høj.
Tumleren oktober 2020
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Dansk Tumling,
hvid benbefj. 1,0 97 p.
Opdrætter Verner Larsen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, blå Kalot. 0,1 95 p.
Opdrætter Mogens Jespersen.
Foto: Poul E. Helweg.
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Dansk Tumling, sort Grejser. 0,1 97 p.
Opdrætter Henrik Johnsen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, perlet båndet, glatb.
0,1 96 p. Opdrætter Bent Rasmussen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, grå stænket. 0,1
95 p. Opdrætter Henning V. Åedersen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, gul hvidh. 1,0 96 p.
Opdrætter Verner Larsen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, blå båndet, benbefj.
0,1 96 p. Opdrætter Bent Rasmussen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, sort hvidslfj. 1,0 96 p.
Opdrætter Preben Strandgaard.
Foto: Poul E. Helweg.
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Dansk Tumling, Skade, rød. 0,1 97 p.
Opdrætter Jens Erik Rasmussen.
Foto: Poul E. Helweg.
Dansk Tumling, skade
blå 1,0 97 p.
Opdrætter:
Henrik Johnsen.
Foto: Poul E. Helweg.
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Dansk Tumling, Skade, gul. 0,1 97 p.
Opdrætter Leif Jensen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, rød ensf. glatb. 0,1
96 p. Opdrætter Verner Larsen.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, gul ensf. glatb. 1,0 97 p.
Opdrætter Preben Strandgaard.
Foto: Poul E. Helweg.

Mørk brandet
0,1 96 p.
Opdrætter:
Peter Andreasen.
Foto: P. E. Helweg.

Dansk Tumling, gul ensf. glatb. 0,1 97 p.
Opdrætter Preben Strandgaard.
Foto: Poul E. Helweg.

Dansk Tumling, sort benbefj. 0,1 95 p.
Opdrætter Ronni Hansen.
Foto: Poul E. Helweg.
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