
Dommerudtalelse af Henrik Trevor Pedersen. 

Certifikatudstillingen Halsnøy, 18-20. oktober 2013.  

 

Først vil Jeg takke for en utrolig hyggelig weekend med Jer nordmænd. Jeg havde nogle rigtige 

dejlige dage. 

Jeg dømte ca. 60 duer. Der var gode duer og fantastiske duer. 

 

Sorte schittie: 

En fin samling, hvor der desværre var en del der ikke var færdige med at fælde. Det var gode typer 

og farven var generelt god. En 1,0 fik 96, den var en meget elegant type. Der skal arbejdes med 

bedre hovedform. 

 

Blå schittie:  

Her var der ligeså mange der ikke var færdige med at fælde. Der var et par hanner, som det bliver 

spændende at følge om et par måneder. En flot hun fra Trunt fik 96. Tavltegningen skal være mere 

regelmæssig og mere ren bundfarve uden peber. Pas på hvirvler på halsen, ved ikke hvor det 

stammer fra, men jeg har også set dette i Danmark. 

 

Gule hvide båndet: er en vanskelig varietet. 

Der var god hals og benlængde. Der var en med meget fin gul farve og gode bånd. Dog bør kroppen 

være mere rund. 

 

Gule lysskjoldsømmet: er også en vanskelig varietet. 

Der var 3 stk. deriblandt en 0,1 der fik 96 med et godt rent skjold og god sømtegning. 

 

Rødfahltavlet schettier: 

Gode typer og gode hoveder. Men her bør man have bedre tavltegning og bugfarven er for blå. En 

fahlet hun havde en fantastisk type, dog ønskes renere skjoldfarve. 

 

Tigrede og schekkede: 

En virkelig stor flot samling af tigrede og schekkede. Der var flere der kunne være med i Tyskland. 

Fantastiske tegninger, typer og hovedformer. Odd Helge fik 97 på en super flot hun. Det er lækkert 

at se, Kurt har fremgang i sin stamme, især en 1,0 som var super flot. Desværre manglede han 

tegning på benene. Generelt skal der arbejdes med kortere næb. 

 

Sorte gazzier: 

En flot samling med en 97 til Odd Helge på en han. Gode hanner og hunner. Jeg er kommet i Norge 

i en del år nu og jeg må sige at jeg er meget imponeret over udviklingen af de sorte gazzier. Det er 

utroligt flot arbejde. 

 

Det er dejligt at komme og dømme Jeres duer. Lørdag var der gennemgangen af duerne. At se Jeres 

store interesse for gennemgangen af duerne er skønt, og I er gode til at stille spørgsmål. 

Til sidst vil jeg sige tak til alle både engelske og tyske modeneseropdrættere for en dejlig og 

veltilrettelagt weekend. 

Jeg håber vi snart ses igen. 

Mange venlige hilsner Henrik fra Danmark 

 

 



 


