
Norsk Tomler, tyske Skjønhetsbrevduer, 

Genuine homer og American Show Racer. 

Tekst og foto, Jan Heldal 

  

Landsutstillingen på Sola Airport hotell ble en 
ubetinget suksess. Kombinasjonen utstilling i 

første etasje og overnatting en etasje eller to 
over er uslåelig. Det er et stort løft for sporten 
vår når en utstilling kan holdes i et hotell med så 

god standard og service. Arrangørene i SJRF stod 
for den etter min mening beste utstilling i NRFs 
historie! Selvsagt er det detaljer som kan 
forbedres, men som det er med bedømmelse er 

det viktig å fokusere på det positive, og å la seg 
begeistre av det virkelig flotte. Dette var flott! En 
stor takk til staben i SJRF og Geir Rune på 

hotellet. 

Min oppgave var bedømmelse av Norsk Tomler, 

tyske Skjønhetsbrevduer, Genuine homer og 

American Show Racer. 

 I Norsk Tomler startet jeg med sorte der det 
bare var 7 dyr fra to utstillere. Både Birkeland og 
Brandal hadde pene duer (begge med 2x95), 
men de kom nok litt i skyggen av de hvite 

naboene. En toppdue i sort må selvsagt ha rent, 
lyst nebb. Dernest er panne, krone, figur og hele 
sokker nødvendig. Det manglet litt, og beste 

sorte ble en ung hun fra Brandal med nettopp fin 
nebbfarge og god figur. Flere utstillere var 



savnet, og fremtiden for de sorte er som fryktet 

noe usikker. 

11 fremmøtte i gult, og her var duene fra Bjørn 

Rikter Svendsen savnet. 5 oppdrettere stilte ut, 
og alle hadde duer av riktig type. Nesten som 
vanlig var figur, sokker og sterkere nebb ønsker i 

denne fargen. Vinner ble en due fra Birkeland, en 
ung hun med oppreist holdning, fine sokker, fin 

iris og pene rosetter. 

Blå med bånd har stått mer eller mindre på 
stedet hvil en stund. Denne gangen var det stilt 

13 dyr fra 4 oppdrettere. Mens Tollaksen ikke var 
med denne gangen, er Ole Kjell Løvås igjen på 
banen både som største og sterkeste utstiller. To 

ganger 95 i både unge hunner og unge hanner 
lover det beste. De to største problemene i denne 
fargen er etter mitt syn mange dyr med grå iris 

og/eller lange haler. Løvås viste dyr med fin 
farge og god holdning. Det skal bli spennende å 
følge utviklingen i fargen. For øvrig var jeg tildelt 
to perleblå. Disse gikk med i dragsuget da 

kollega Olsen dømte rød- og gulbåndete. Ådne 
klarte ikke å stoppe etter rødbåndete og bedømte 
de perleblå før han fikk slått på bremsen.  

 

To amerikanske Show Racer fra Drotningsvik 

hadde god type, og en eldre blå han hadde fint, 
langt forhode, ”flow” (95). Begge de to hannene 

manglet den masse og runding i nebbet som de 



beste viser i USA. Det utstilles for øvrig mange 

og gode dyr i Tyskland i ASR, 

  

4 Genuine Homer fra Sigbjørn Johannesen 
manglet litt av det ekstreme i figur, nebb og 
hode som vinnerne i Tyskland viser. Disse er 

meget korte med god bredde over skuldrene. 
Nebbet er sterkere, og det er god høyde over 

øyet som har hvit iris. Sigbjørns to unge hanner 
begge 95, mens hunnene ønskes vesentlig 

sterkere. 

  

  

I likhet med to forannevnte rasene hadde 
Dommerringen også gitt dispensasjon for at jeg 
skulle kunne bedømme 

tyske Skjønnhetsbrevduer. Dette var en 
nødløsning som skyldtes at vi mangler dommere i 
formduer, og at rasen er i stor fremgang i Norge. 
Samtidig skulle ”dommer-kabalen” gå opp for 

SJRF. 

Det var fremmøtt 36 dyr. Dette er 

bemerkelsesverdig og kan bare forklares med at 
norske duevenner har fått øynene opp for denne 

stilfulle og robuste rasen. 

4 hvite manglet i eleganse og høyde. En ung hun 

(Havsø) skilte seg ut og fikk 95. 



5 ”mørke” også fra Havsø utmerket seg ikke. 

Fargebetegnelsen ”mørk” (dunkel) er forresten et 
overraskende upresist begrep fra en nøyaktig 
nasjon som Tyskland. Tegningen ligger mellom 

mørk ternet og sort, og kalles i brevduemiljøet 

for ”kollet”. 

  
Den sterkeste gruppen var utvilsomt blå med 

sorte bånd, og her stod vinneren, en ung han fra 
Øyvind Vågen. Denne hadde fin figur, godt hode 

og den korrekte lengden på en glatt og pent 
tilliggende nebbvorte. Rolf Helgesen viste pene 
duer både her og i blåternet der Havsø for øvrig 

var fremst med to gode ungdyr. 

  

3 blåskimlete fra Øyvind Vågen var ikke på 
samme nivå som hans blå med bånd, men 
materialet har helt klart muligheter (94 og 2x95). 

  

8 duer i rød som er det tyskerne korrekt kaller 
dominant rød eller askerød. Den andre rødfargen 

er ”vikende rød” (recessive red) som i f.eks NT. 
Gode duer der Lars Falkeid oppnådde 96 poeng 
på en ung han. Skjønhetsbrevduene ble avsluttet 

med to fine rødbåndete som da er den båndete 
varianten av dominant rød. Disse to var elegante, 
men vortene var bare delvis ”behandlet” før 

utstillingen. Det er et litt beklagelig faktum at 
mange utstillere i rasen pynter på nebbvortene 
for at disse skal bli glatte og følge forhodets 



profil. Det er ikke umulig at med dagens 

konkurranse er slik behandling (sliping) 

nødvendig for å hevde seg i toppen. 

I utgangspunktet forutsettes en elegant type med 
vannrett figur, balanse og en slank, fin hals som 

går harmonisk over i en ubrutt hodeprofil. 

  

 

 


