
Tysk Modensere 
av Henrik Pedersen, Danmark. 

Jeg havde igjen i år fornøjelsen, at være invitert til at dømme 
på Jeres landsutstilling, med over 700 duer, - flot. Det var som 
det plejede at være, med god forplejning og fine forhold. Flot 
hal og sikkerheden var helt top, man følte sig godt beskyttet. 
At deltage i Jeres kammeratskap er en KJEMPE-fornøjelse. 

Blå schettier uden bånd: Denne gruppe skal generelt være 
mere fikse i typerne. Der var en han fra Heldal, fin i typen, 
men desværre skæv i brystbenet. S- formet brystben er en 
feil, hvorimod man acceptere let buet brystben. 

Blå schettier med bånd: Hals- og benlengde generelt i orden. 
Typerne er dog malteserpræget, med for høj lodret 
haleføring. Der skal arbejdes med bedre hovedform. 

Blå skimlet: En pæn lille gruppe. Flot skimmeltegning, men 
desværre for hvide i bugen. Der bør krydses stærke båndede 
schettier på. 

Blå-ternet: Der var flere med god typer, lidt bedre pynting i 
bugen, ville løfte et par stykker højere op på karakter-skalaen. 
Pas på tavl-tegningen. En han fra Trond på 95 med prima 
type, men tavltegningen var mangelfuld. 

Gule schettier med hvide bånd: En vanskelig varietet. Der var 
en han fra Arne med prima farve og flotte bånd, lidt bedre 
halsføring ønskes. I denne gruppe skal farven og båndene 
være i orden. Der gives kun hjælpe-point i hals og ben længde 
samt hovedform. 

Gule lysskjoldssømmet: En virkelig stor og flot samling, men 
desværre lidt tilbagegang for ungdyrene. Flere af ungdyrene 



var ikke i orden i sømtegningerne, det ligner mere 
skæltegning (klatter på skjoldet). Den gamle han fra Bent var 
den bedste i samlingen og opnåede 96 point. 

Sorte gazzier: Denne gruppe skal det ske en masse med. 
Bedre benstilling og vingeføring (krydser), samt generelt 
bedre fjerstruktur i slagfjer. Hunnerne skal være mer sort i 
skjoldet. Den gamle han fra Odd Helge har en fantastisk type, 
men han er for grov i øjenranden og skal have bedre 
hovedform, derfor 95 som det højeste. 

Blå gazzier med og uten bånd:Det mest positive i denne 
farvevarietet, var en han med en god krop, men benene var 
placeret alt for langt tilbage på kroppen. 

Blå med bronze bånd og bronze tricolor: Der må ikke være 
farvede fjer i det hvide. Det meste kunne være pyntet, men 
bronzefarven var heller ikke optimal i bånd og skjold. 

 


