
Strukturduer 

Av Terje Ree 

 

Gammel Hollandsk Kapuziner 

6 stk sorte, De fleste med god farve og tegning. 
Også figur og stilling stort sett i orden. Ønsker 
som gikk igjen var jevnere halskrage. Kapp en 

tanke forover bøyet på et par stykker. En eldre 
han og en eldre hun de beste på 95p. Hannen 

foran på bedre totalintrykk. 

Engelsk Parykkdue 

5 hvite. Først en ung han med god holdning og 

figur men løs i struktur og ønsker om mer fjær i 
manke. Så 3 eldre hanner der 2 stod med fin 
holdning, figur og struktur. Bur 465 med god 

hette og jevn kjede men manglet litt i manke. 
Denne ble også beste parykkdue med 96p. En 
ung hun med god halslengde og stilling men 

ønsker til bedre struktur. 

1 gul. Noe løs i manke og ønsker om jevnere 

kjede. God farve og tegning. 

Engelsk Høystjert 

10 hvite. 3 unge hanner imponerte med fine jevn 
og godt lukket hale. Vinneren med rund kropp og 
fyldigt bryst og vel fortjent 97p. 3 eldre hunner 

med ønsker til både hale og kropp. Det samme 
gikk igjen hos 3 av de unge hunnene mens den 



fjerde var i klasse med de unge hannene med 

god hale og stand. 

1 sort ung hun. God figur og halestilling. 

Dessverre spaltet bryst og ønske om større hale. 

2 blå med bånd med god farve og tegning. Den 

beste, en eldre han, med god kropp og stand. 

Hale kunne vært jevnere og strammere. 95p. 

Indisk Høystjert 

3 blåhalet. Best en eldre han med god holdning, 

fin hale og halestilling. 96p. En eldre hun    

(med opptreden som en han ?) med relativt fin 
figur. Ønske om jevnere hale. Også tendens til 

skjev hale. Til slutt en ung hun med flere ønsker 

til kropp, figur og hale. 

Etter det vi har sett i denne rase de siste 
utstillinger så er det mangelen på et bredt rundt 
bryst og en tykkere hals som går igjen. 
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