
Norsk Tomler av 
av Yngve Øvstedal 

Jeg hadde gleden av å dømme svarte, røde og gule NT på 
landsutstillingen i Arendal. 

Svarte.  Det var utstilt 22 duer fra 6 
oppdrettere. 
Det var mange med god figur og holdning, gode 
hoder med fyldig panne men det er vanskelig å 
få ei god krone med rosetter på varianten. 
beste han ble utstilt av Svein H. Vikse og 
beste hun av Gunnar Brandal, begge duene fikk 
6 poeng. Gode duer også fra Geir Erling 
Birkeland og Jan Oksnes. 
  
Røde.  Her var det 18 duer fra 7 oppdrettere. 
Litt mer variert kvalitet her. Hode og 
rosetter var bra på mange men her er det svak 
farge og smal figur på en del av duene. Beste 
han var utstilt av Gunnar Brandal og beste 
hun kom fra Simen og Bjørn Rikter Svendsen , 
begge oppnådde 96 poeng. Bra duer også fra 
Geir Erling Birkeland og Kenneth Knutsen. 
  
Gule.  16 duer fra 7 oppdrettere var møtt 
frem. Det var ei god gruppe med mange gode 
eksemplarer. God figur, hode med god 
nebbvinkel og fyldig panne, jevn farge og 
pene sokker var til stede, det gjelder bare å 
få det på en due. Nærmest var Bård 
Gulbrandsen med en han på 96 poeng. Gode duer 
fra Simen og Bjørn Rikter Svendsen, Tor 
Mæland og Jan Oksnes med 95 poeng. 



Det ser bra ut for NT framover. Vi er mange 
dyktige oppdrettere i rasen. Det er viktig at 
vi beholder det karakteristiske hodet med god 
nebbvinkel og fyldig panne, en kraftig og 
kort figur med stolt holdning og pene sokker. 
Noen av duene hadde for små sokker, noen for 
ujevne og noen hadde ustelte sokker. Her må 
oppdretterne gjøre en innsats til neste 
utstilling. Lykke til med avlen i år! 
  
Til slutt en kjempestor takk til Bård, Paul 
Øyvind, Kenneth, Bjørn Kjetil, Gunnar Og 
Gunnar, Paul, Kurt og alle andre i Aust-Agder 
rasedueforening for et hyggelig opphold og en 
godt gjennomført utstilling. 

  

Norsk Petent 
av Yngve Øvstedal 
  
  
I Arendal var det utstilt 18 Petenter fra 2 
oppdrettere. Det var 3 svarte og resten røde 
og rødlasserte. En del av duene hadde for 
lang og smal figur og det var en del som 
hadde et langt, smalt hode med dårlig 
nebbvinkel. Det må passes på i avlen at 
figuren og hodefiguren ikke mistes. Den 
tettliggende krona var god på mange av duene. 
En svart ung han med 95 poeng og en 
rødlassert eldre han med 96 poeng, begge 



utstilt av Cate Iris Carlo Hansen, var de 
beste. 

 

  

 


