
Engelsk Modena, Utenlandske tomlere 
av Jan Oksnes, Norge 

Det er alltid koselig å komme til Arendal for å dømme duer. 
Og som vanlig ble vi godt mottatt og tatt vare på. Jeg var satt 
opp på Engelsk Modena og utenlandsk Tomler. 

Engelsk Modena. Det var utstilt 29 Schietti. Ingen Gazzi. Det 
var skuffende få med tanke på at det var utstilt over 50 stk på 
Sertifikatutstillingen på Halsenøy. 

Kvaliteten var jevnt bra. Det vil si at de fleste hadde bra 
balanse og bra fjærkvalitet. Hodefasongen og nebbstillingen 
var ok. Noen få stakk fortsatt nebbet ned i brystet og fikk 
dermed det høyeste punktet på hodet bak øyet. Litt kortere 
og kraftigere nebb kunne også være ønskelig på enkelte av 
duene.Litt mer bredde i forhodet hadde også gjort seg. 
Kroppsfasongen fra siden var også god men en del manglet 
litt bredde. Modenaen skal være bredest bak halsen. 
Kraftigere hals(Den skal helst gå helt ut på vingeknokene) 
burde også flere dyr ha hatt. 

Gledelig ble det hjemmeseier. En eldre hvit hun fra Glenn 
Gundersen ble beste Modena. Litt fastere fjær i anus og hun 
hadde fått et poeng til. 96 poeng ble det også til en ung sort 
han fra Jan Heldal. Litt rundere underlinje var ønsket her. Nr 3 
ble en ung hvit han fra Gjermund Lyssand. Den viste seg nok 
fra sin beste side under bedømmelsen. Resten av utstillingen 
manglet den balanse. Tilslutt vil jeg framheve en ung rød han 
fra Bjørn Olsen som nok var en av de korteste Modenane på 
utstillingen . Den fikk også 96p. 

WIENER HVITVINGET 11 dyr i to farger fra to oppdrettere. 
Kjell Bognøy og Rolf Tollaksen. Best var Rolf med ei ung hun 



på 96p og sertifikat. Ønsker var bedre øyenrandsfarge, bedre 
skjoldtegning, bedre slagfjærfarge. 

WIENER TOMLER: Alle fra Olav Hermod Kydland. De fleste 
hadde god holdning og god type. Iris var også i orden. Men 
alle manglet litt farge i øyenringene. Litt brede haler og 
dårlige bånd gikk igjen på noen av dyra. Best en ung han med 
flott type, godt hode med god panne. Flotte bånd. Men 
dessverre var maska for lys. 

TYSKE NONNER: Fra to oppdrettere, Bård Gulbrandsen og 
Sigurd Haukås. Best var Sigurd med to unge hanner på 96p. 
Litt forskjellige, men to gode representanter for rasen. Gode 
typer.  Bra med fjær i kronene. Ok iris. Gode øyenrender. 
Men det samme problemet som vi har hatt noen år nå. Brede 
haler! 

FELEGYHAZER. Kun en kom på utstilling. En pen ung han fra 
Johnny Larsen fikk 95 p. God type,tegning og farge, men 
skulle vært litt kraftigere. 

HAMBURG KALOTT To dyr fra Ronald Drotningsvik. Best en 
eldre han som har vokst opp på Vormedal som har nesten alt 
som skal til for å få gullmedalje, men som har for dårlig farge i 
halen 

HELMET: En relativ ny rase her til lands som har fått fotfeste 
på Askøy. Johnny Larsen stilte 10 røde med en ung han på 97 
p og gullmedalje på topp. Gratulerer. 

En flott ung han med god farge, kraftig hals , mye fjær i 
kronen og en flott nakke uten skillelinje. Ønsker på de andre 
var kraftigere hals, mer fjær i kronen, fastere nakke uten skill. 
Bedre farge. 



WIENER KORTE: 4 dyr fra to oppdrettere, Ådne Olsen og Olav 
Hermod Kydland. Best en ung gul han fra Ådne Olsen med 
96p og sertifikat. Ønsker her var rødere øyenrender, mer 
parallelle hoder, bedre rygglukking. 

KØNINGSBERGER REINAUGEN: En ung hunn fra Svein Harald 
Vikse med 95p. Ønsker var litt bedre rygglukking, og litt bedre 
iris. 

BUDAPESTER: 4stk fra Ådne Olsen med en ung han på topp 
med 95p. Ønsker var smalere hale, mer oppreist holdning, 
reinere tegning.       

 


