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Schietti 

Blå: 3 stk av varierende kvalitet. Spesielt nevnes 
dårlig farge. Kat#208, er en god due med kort og 
rund kropp, sterke ben men kan være bedre i 

farge/bånd. Dessverre stod den med to knekte 
halefjær så derfor kun 92p. 

Bronce tricolor: 2 stk. Denne varianten har vi 
sett i mye bedre utgaver tidligere. Dårlig 
fremtreden, løse fjær og ingen over 93p. 

Bronce plain/laced/sprangled: 8 duer hvor vi 

også tidligere har sett sterkere dyr. Det svikter 
med både figur, holdning, farge og fjærstruktur. 
Et rimelig potensiale i kat# 212 med god farge 

og sterkest i gruppen. Ingen over 94p. 

Sort: 11 stk. Denne fargen viser flere gode duer 
med flott figur, rundhet og holdning. Også flere 
med en bra og tildels mettet sort farge. Beste ble 
en fantastisk flott han i kat# 225 hvor holdning, 

fremtreden, hode / hals fasong og farge var av 
beste klasse. Også kat#228 som var en hun viste 
seg etter hvert å være et toppdyr. Beklageligvis 

kunne jeg ikke se denne bedømmelses dagen da 
hun overhodet ikke ønsket å vise seg frem. 
Muligens er den overtrent? Men uansett, den 

duen kunne med fordel hatt et poeng og to til. 



Rød: 7 duer med rimelig jevn kvalitet. Beste en 

ung hun kat#237 på 96p 

Indigo: 1 due, sjelden variant som viste en flott 
figur ble berømmet med 95p. 

Grislet: 1 due, og en variant vi har sett i 
sterkere utgaver. Det skortet i figur, balanse, 

hode og fjærstruktur. Duen er utstilt av en junior 
og vi hadde en egen gjennomgang med han om 
denne. Jeg håper min forklaring om hva som skal 
til hjelper han i det videre arbeid med Modena. 

Ikke minst er det viktig at de unge får gode duer 
fra Modena folket. 

Motlled: 2 stk, også her kan det konstateres at 
mye strerke duer er vist tidligere. Ingen over 

94p. 

Hvite m/sorte øyne: 4 duer, som denne helgen 
slet med fjærstruktur/tildels kraftig felling og 
viste seg ikke fra den siden vi tidligere har sett. 
De senere årene har det vært utstilt meget gode 

duer i hvitt. Denne gang beste hvite i kat#244 
med 95p 

Gazzi 
Bronce lasert: 3 stk, i en utrolig flott kvalitet. 

Spesielt fremheves både kat#247 og kat#248 
som var av en sjelden flott kvalitet, med god 
figur, holdning og en bortimot perfekt gazzi 

tegning og god bronce farge. beste Modena på 
LU2010 ble kat#248, oppdretter: Jørgen Eljervik. 
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