
Utenlandske tomlere og litt til ... 

Av Jan Bødtker 

 
Som jeg tidligere har tatt til orde for i 
dommerkritikker er det en stor utfordring å 

dømme gruppen Utenlandske tomlere, spesielt 
når alle raser er utstilt, minus Dansk tomler. Det 
vil si at en dommer i denne gruppen skal mene 
noe om rundt 15 forskjellige raser fra kort- til 

mellomlang- og langnebbede. Derfor blir det 
kanskje en større utfordring enn for de dommere 

som kan holde seg i en rase? 

Når man sier ja til å dømme denne gruppen, skal 
man vite hva man sier ja til. Dersom det blir 

utstilt rundt 100 duer i gruppen, bør vi kanskje 
vurdere om det ikke er mer hensiktsmessig med 
to dommere? På grunn av stort frafall endte 

gruppen Utenlandsk tomler opp med 52 duer. 

Når man får presentert så gode forhold å dømme 
under som i Stavanger, glemmer man fort hva 

som ligger foran av utfordringer. Et flottere 
konsept utstilling/oppholde finnes ikke! Jeg tror 
alle vil gå inn for at SJRF kan få arrangere 

Landsutstilling etter nevnte konsept 3-4 år i rad. 

Så over til duene ... 

  

 Bergens Tomler 



I tillegg til utenlandsk tomer hadde jeg også fått 

oppgaven å dømme Bergens tomler, min egen 
rase de siste 32 år. Ettersom jeg selv ikke kunne 
stille ut i rasen var det denne gang bare utstilt 15 

hvite Bergens tomlere fra to utstillere. Jevnt over 
var kvaliteten god, men dessverre uten topper. I 
de senere år har det vært fokusert mye på type 

og størrelse. De aller fleste duene hadde lav og 
vannnrett stilling. Men dette har nok gått på 
akkord med f.eks. korrekte sokker og perleøyne. 
Bare en enkelt due hadde gode perleøye ellers 

var de øvrige preget av for mye rødt i iris. 

Noen av duene til Kåre Larsen, spesielt hannene, 

ble litt for store og grove i figur og hals. Men 

disse er gull verd som avlsduer! 

Ettersom de nye dommerkortene med fordeler og 
ønsker har tendens til å "fange" dommeren, ble 
den beste Bergens tomleren en ung hann fra 
junioren, Harald Sætersdal, med 95 poeng. En 

god BT med lav og vannrett stilling. Litt klarer iris 
og litt mer avrundet hode og gullmedaljen hadde 
vært på plass. Kåre Larsen fikk også 95 poeng på 

en ung hunn. Bedre sokker og klarere iris var 

punktene på "ønskelisten". 

Det var denne gang ikke utstilt Bergens tomlere i 

de øvrige farger.  

Wiener Hvitvinget 

Dette er en rase som Rolf Tollaksen har dominert 
i en årrekke. Men denne gang måtte han se seg 



slått av "eleven sin", Kjell Bognøy. En ung hunn i 

rødt ble best med 97 poeng. Den var en flott 
harmonisk due med god farge og tegning, flott 
kort figur og gode røde øyenringer. Ønskene som 

gikk igjen blant de røde var klarere iris, kortere 
figur og rødere øyenrand. Rolf Tollaksen måtte 
denne gang nøye seg med 95 poeng for en eldre 

hunn. Kjenner vi Rolf rett, kommer hans sterkere 

tilbake ved neste korsvei. 

Blant de gule var blek øyenrand fremtredende, 

samt irisproblemer og bedre avrundet hode. Den 
beste gule kom fra Rolf Tollaksen og den fikk 94 

poeng. 

9 røde- og  4 gule var utstilt. 

Wiener Tomler 

Denne rasen er kanskje den vanskeligste å 

dømme, ettersom det bare er marginale 
forskjeller mellom duene. Dette har jeg opplevet 
mer enn en gang gjennom de 15 år jeg har dømt 
rasen. Vedsiden av marginale forskjeller, har 

duene i denne rasen ikke "ro i ræven". De er 
urolige og bare en sjelden gang viser de seg i 
buret. Derfor må man ha god tålmodighet for å 

dømme dem. 

Olav Hermod Kydland har vært ledende i rasen 

så lenge jeg har dømt dem, og det var derfor 
ikke overraskende at han gikk til topps med en 
flott ung hunn på 97 poeng. Ved siden av korrekt 
stilling, flott strekk i hals hadde den også 



tilnærmet perfekte øyne - faktisk den eneste 

blant de 14 utstilte duene. De 12 blå med bånd 

uten sokker var de klart beste. 

2 blå med sokker og 2 hvite storketegnet var for 
svake i sokker, for lite strek i hals og for svak 

nebbstilling til å nå opp. 

Wiener Korte 

I denne rasen var det bare utstilt 4 duer - 2 i rødt 
og 2 i gult - alle fra Ådne Olsen. Samtlige duer 
hadde god hodeform og nebbstilling, men 
nebbene kunne vært pusset bedre. Problemet 

som gikk igjen var altfor bleke og 
ujevne øyenringer. Her trengs det sikkert litt, 
nytt frisk blod innpå? Den beste ble honorert med 

95 poeng. 

Tysk Nonne 

Dette har vært en meget sterk rase i Norge i 
mange år, og med Sigurd Haukås som den 
fremste og mest tålmodige oppdretter. Det er 

imponerende å se hvilken kvalitet han har hatt på 
sine duer helt siden han vant på 
Europautstillingen i Danmark i 1985. Denne gang 

stilte han ut 7 duer, alle i sort med krone. Det 
eneste som kniper på hans duer er manglende 
perleøyne. Ellers har duene alt det standarden 

forlanger! 

Spesielt er det en fryd å se så gode kroner og 

rosetter! De beste Tyske nonnene i rasens 
hjemland har bedre øyne enn de vi finner i 



Haugesund, men når det gjelder det øvrige er de 

helt på høyden. 

Tre duer fikk alle 96 poeng! Et lite minus for 

øyet, dessverre. 

Hamburg Kalott 

Bare 3 duer var utstilt i rødt. Kvaliteten var midt 
på treet med jevnt over bra figurer og farge. Det 

som det kniper mest med er for spede og 
spisse nebb, samt hodetegningen. Kronen ønskes 

også jevnere. 

Den beste fikk 94 poeng og utstillere var duoen 

Ronald Drotningsvik og Johnny Larsen. 

Helmet Tomler 

En vanligvis tallrik rase på de senere utstillinger, 

men denne gang kom det bare en enslig due. 15 
andre var påmeldt, men ble trukket like før 
utstillingen. Den enslige "svale" ble utstilt av 

Edvard Engelsen og den oppnådde 93 poeng. Bra 
figur, rosetter og farge mens det kniper litt med 

nebb, hodetegning og krone. 

Engelsk Long Faced Tomler 

4 utstilte duer, alle fra Robin Arnesen. 2 sorte ble 

belønnet med 95 poeng x 2 mens de 2 tigrete 
fikk henholdsvis 94- og 96 poeng. Jevnt over 
gode duer som er sterke på de vesenligste 

punktene. Jeg valgte å holde en ung tigret hann 
som den beste på grunn av kort og bred figur. En 
tigret ung hunn fikk 94 poeng mens de to svarte 



fikk som nevnt 95x2. Disse hadde gode og 

karakteristiske hoder, øyne og nebbstilling. Et lite 
ønske er litt mer utviklet undernebb. Nebbet på 
en Long Faced skal ha like kraftig over- som 

undernebb. 

Broder Tomler (Purzler). 

Dette er opprinnelig en kroatisk flyvedue som 
man fra tid til annen stilles ut blant raseduer. 
Såvidt meg bekjent er det første gang rasen 

stilles ut i Norge? Rasen er ikke spesielt vakker 

som utstillingsdue - den har for lite utstyr til det. 

Det var utstilt tre individer i rødt, hvit og gult. 
Etter standarden skal de ha perleøyne og ingen 
av dem var i nærheten av det. Fargene (bortsett 

fra den hvite) var for tørre. Mer mettede farger 
ville gitt et bedre helhetsinntrykk. Hoder og figur 
var tilfredstillende. En ung hvit hann fikk 93 

poeng. Oppdretter og utstiller var Sturle 

Assersen. 

Stargarder Zitterhals 

Bare to duer var utstilt, begge unge hanner i 
blått med bånd fra Robin Arnesen. Dette er en 

spesiell rase som vi bare fra tid til annen er utstilt 
i Norge. Det mest fremtredende trekket med 
arsen er den sittrende halsbevegelsen. Den 

utstilte duoen viste sine kjennetegn på en bra 
måte. God figur og holdning var også detaljer 
som ble honorert. På ønskelisten havnet fort 

klarere iris og bedre nebbfarge. 



Men med bare to duer utstilt blir det for tynt til å 

få de høye poenger. Den beste ble belønnet med 
94 poeng. 

_______________________ 

 


