
Tysk Modensere 
av Kurt Haagh, Danmark. 

Mit 5. besøg blant norske racedueopdrættere blev igjen en 
stor oplevelse, og jeg må kvittere for den meget store 
gæstfrihed og omsorg under vort ophold samt ved igen at 
være sammen med kredsen af entusiastiske dueopdrættere. 

Jeg havde fornøjelsen at dømme de sorte schiette og 
sorttigrede sorttjekkede. 

En ualmindelig stor samling sorte schietti med ialt 39 duer. 
Vinderen ble en ung hun med 97 points fra Jan Heldal. Hun 
havde alt, hvad der kan forventes af et topdyr, og hun blev 
endvidere ”Best in show”. Efter mit medste skøn noget af det 
typemæssigt stærkeste jeg har set i sorte schietti her i 
Skandinavien. En for mig vigtig detalje var, at hun fremtådte 
perfekt – også i hvilestilling. Min anerkendelse af et flot 
avlsarbejde. En ligeledes fin og elegant ung han fra Odd Helge 
Vågen opnåede 96 points og blev 2. vinder. 

De fleste dyr stod med fin avrundet krop, fin hals- og 
benlængde, pæne afrundede hoveder og gode stærke næb. 
Enkelte dyr stod med skrå rygstilling, hvor de enten faldt 
forover eller bagover, men ellers var balancen i orden. 

Lysforholdene i hallen kunne være mere optimale for at 
kunne bedømme farven, men det umiddelbare indtryk var, at 
de fleste stod med fin krops- og skjoldfarve. De øvrige kunne 
have en mer mæt slagfjersfarve. 

Fjerstrukturen kunne være noget strammere – spesielt i 
halsfjerene, og nogle havde hvirveldannelser, hvilket er 
uønsket. 



På en del dyr var ønsket mørkere smallere øjenrande. Enkelte 
blev slået for grov øjenrand. Men 3 hovedproblemer gjorde 
sig gældende hos en stor del av dyrene: X-ben / bedre 
benstillig, krysende slagfjer / bedre vingeleje eller åben ryg / 
bedre ryglukning. Her er der virkelig områder, som fremover 
skal have opdrætternes opmærksomhed, og det kan langt 
hen af vejen kun konstateres i buret og ikke ude i volieren. 

Endelig vil jeg nævne, at en del dyr manglede burtræning, og 
derfor var vanskelige at bedømme. 

Samlingen af sorttigrede og sorttjekkede i alt 27 duer, var 
derimod typemæssigt anderledes homogen med flotte 
proportioner, fine hoveder,øjenrander,næb og generlt godt 
vingeleje, ryglukning og farve. 

Der forlanges en jævn fordelt tegning på hoved, hals, krop og 
vingeskjold, og er der tegningsmæssige mangler i disse 
områder, som ødelægger helhetsinntrykket, ja så koster det 
points. 

Hos de sorttjekkede bliver det ikke længere bedømt som fejl, 
hvis de mangler en hvid slag- eller halefjer, men det koster 1 
points, for hver gang der mangler en hvid tegningsfjer. Det 
kan naturligvis være frustrerende, hvis ens due året før var en 
topdue som tigertegnet, og så i år er tjekket, men mangler 
eksempelvis både en hvid fjer i slag og hale, men det er 
vilkårene i dette farveslag. Forsøg derfor i tide at ”trække” 
hvide fjer. Ofte lykkes det, hvis der findes fjer, som ikke er 
helt gennomfarvede. 

Jan Heldal vandt i sorttigrede med en fin hun på 96 points. 
Hun havde en flot tegning og udstråling. En ung hun med 96 



points fra Odd Helge Vågen var typemæssig mere elegant, 
men manglede tegning. Måske næste år? 

I sorttjekkede, vant en fin gammel hun med 95 points fra Odd 
Helge Vågen. 

Jeg vil slutte endu en gang at takke for nogle dejlige dage i 
jeres samvær. 

 


