
Trommeduer 

Av Sturle A. Assersen 

 
Det var en stor glede å få være med og dømme 

på Landsutstillingen i 

Hadde den gleden av å dømme Trommeduer 

under landsutstillingen på Sola 4-7 / 2. 10. 

Først Bucariske her var der kun stilt 4 stk, av god 

kvalitet 

best hær en blå hann fra 08 oppdretter Geir 
Mikkelsen og 96 P. Så en sort hann fra 05 
oppdretter hær Terje Ree , men Geir trakk det 

lengste strået denne gangen.  

Så videre til Dobbelkappede kun 8 stk i fargene 

hvit sort og askerød , best hær en sort hunn fra 
09 , en nydelig due som motte bare ha topp altså 
97 , og oppdretter her , som ventet Terje Ree. En 

askerød for høystillet svake sokker og dårlig 
farge, her trengs noe nytt , oppdretter Jan H 

Havsø. 

Di hvite noe svak figur , ønsker også fastere 

hodestruktur. 

over til Nebbduskene 7 stk , i rødt gult og 
ertegult noe svak gruppe her var di ertegule 
absolutt di beste en hann på 96 , og oppdretter 

Jan H Havsø. 

Di gule og røde svake på di fleste punkt. 



Så var det Araberne sin tur en stor samling på 

hele 23 stk her var der mange lyspunkt fargende 

hær var hvite og sorte, 

og alle var stilt av Jan Helge Havsø. 

En sort hann 09 due bra farge  bra figur og bra 

vamme ( strupesekk ), di fleste andre i sort var 

helste dårlige i fargen og svakt utviklet vamme. 

I di hvite fant vi di beste en nydelig hann fra 09 
godt hode meget god vamme og en hærlig figur 
og den trommet meget bra en klar 97 Due. 
Dernest 2 gode hanner på 96 men manglet noe 

mer full i vammen. 

En bra hvit stamme å jobbe videre med . 

Ellers vil jeg takke alle for en koselig stund med 
god atmosfære og mange hyggelige Duefolk. På 

gjensyn. 

_______________________ 

 

 


