
Diverse raser 
av Bjørn Carlo Andersen, Norge  

Først vil jeg nok en gang gratulere A.A.R.F. med et flott 
gjennomført arrangement. 

Både for oss dommere og andre tilreisende, virket det som alt 
gikk på skinner, ja foreningen virker nå meget proffe og 
erfarne på det de foretar seg. 

Så litt om duene jeg bedømte denne gang: 

6 sorte Silverschuppe Stærduer, en meget vanskelig 
tegningsvariant, som jeg både har sett og bedømt i Danmark. 
Der er de mye bedre en de som her stod utstilt. Ikke minst 
hva tegningen  angår. 2-3 av dem minnet mer om sorte 
Danske Svabere, og hadde fått bedre poeng i denne rase. De 
fleste hadde for mye tegning i hodet og i månen, samt at 
vingetegningen også fløt for mye i sammen. Bur nr. 412 fikk 
94 poeng som den beste. 

!0 Nurnberg Svaler i sort og blått med en meget høy kvalitet, 
finnes knapt bedre i Tyskland. Spesielt gjelder dette de blå 
med bånd. Her har spesielt båndkvaliteten de siste år blitt 
mye bedre enn tidligere. Men også gjennom fargede nebb og 
øyen ring fargen har blitt meget god. 

Best i rasen bur nr. 425 med 96 og Sertifikat. 2 sorte fikk også 
96 poeng, og disse holder også meget høy kvalitet, ikke minst 
hva kappe og rosetter gjelder. Men her må vi være 
oppmerksom på gjennomfargede nebb, litt bedre tegning bak 
øynene, og noen som kunne hatt lavere stilling, men en 
meget god samling var dette.   



Frankiske Skjoldduer har også bedret seg betraktelig i det 
siste, ikke minst gjelder dette at rødfargen i øyenringene nå 
har blitt skikkelig røde, og ikke rødsorte som de var en 
periode. 

Fargen er også god, og skal noe sies, må det være at figuren 
kunne ønskes kraftigere. Best nr. 429 med 96 og Sertifikat. 

Thyringer Snippduer i sort, var også en pen god samling. Her 
har snippene blitt bedre, samt vingelukningen i forhold til 
tidligere. Fargen på øyenringene har også bedret seg. Litt mer 
kraft i figurene gjenstår. Best 434, en hu med 96 og Sertifikat.  

De sokkede Isduene har vi nok sett bedre tidligere, men litt 
bedre pynting på tidlig tidspunkt hva sokkene angår, kunne 
hjulpet noe på helhetsinntrykket, flere stod nemlig med 
brekte fjær, og dette trekker helhetsinntrykket ned. Litt 
kraftigere i figuren, kunne også hjulpet, samt mørkere farge i 
slagfjær og halebånd. Isfargen var ganske god på de fleste, 
samt at skjoldtegningen på de skjellvingede var god til tross 
var litt variert i mørkhetsgraden.  Best en skjelltegnet han på 
95 poeng. 

I Trommerne var en ung blå han beste blant Bucharene med 
95 poeng, men gjennomgående her var de alt for løse i 
strukturen. Mer fasthet, spesielt i nakken, må her tilstrebes, 
og gjerne litt farge og orden i sokkene, flere med brekte fjær. 

De sorte Tyske Dobbeltkappede Trommerne har nok vært 
bedre tidligere, for også her kunne strukturen vært bedre hva 
fasthet gjelder. Og selvsagt fjærkvaliteten på sokkene, samt 
visse skjevheter i nebbduskene. Fargen var imidlertid 
gjennomgående god. Best En eldre han på 95 poeng. 



De ertegule Nebbdusk Trommerne er meget pene og se på. 
Litt mer kraft i figuren og fyll i sokkene var også her et ønske 
for enda høyere poeng. Nebbduskene var stort sett av god 
kvalitet. Her var da også den beste Trommeren, en ung han 
på 96 og Sertifikat. 

2 Arabiske Trommere, hvor en sort han var god til å tromme, 
men den hadde fargefeil, og derfor 95 poeng. Fargen skal ikke 
hvite fjær synlig på denne variant. 

5 sorte Gammel Hollansk Kapuziner av gjennomgående god 
kvalitet, men litt mer vannrett holdning på noen var ønskelig. 
Farge og tegning var god på alle, også fargen på øyenringene. 

I det hele tatt en meget god samling, og en ung han fikk 96 
poeng og Sertifikat. 

10 Parykker, hvor de hvite var klart best i struktur og figur. 
Flere var meget gode. Noen hadde for avlange rosetter, og litt 
løse i manke, mens noen også kunne hatt bedre lukning i 
strukturen i front. Samt at bedre burtrening var ønskelig på 
flere av dem. Bedre forberedelser kunne med andre ord fort 
gitt flere poeng på noen av dem. Best en ung hvit han på 96 
poeng og Sertifikat. 

 


