
 Diverse raser 

Av Bjørn Carlo Andersen 

Det begynte med Bergens Tomler. 17 duer og 
alle hvite. 

Flere gode dyr hvor figuren har blitt klart bedre 

de siste år, ikke de store og grove duene lenger. 

Øyenfargen har også blitt bedre, ikke lenger så 
urene grå iriser på som det har vært på mange 
duer. 

Og det samme gjelder de rødlige irisser. 
Hodeformen slites det fortsatt med, da 

noen fortsatt er lite kantete. 

Best likte jeg en ung hu fra Rolf Henning 
Hegland, en smekker due som fikk 96 og 
Sertificat. Kjell Bognøy hadde også gode dyr på 

95 p., hvorav en meget god type som dessverre 
hadde litt rødlig i iris. 

3 Show Racere fra Ronald Drotningsvik av litt 
blandet kvalitet. Men en ung hu hadde den rette 
type og kroppsform, og fikk 96 og Sertificat. De 

andre burde være mer harmonisk og kraftigere i 
kroppen, og noe renere i farge og tegning. 

Kun 1 Carrier fra Rolf Helgesen, men til gjengjeld 
en meget god due med en fremragende struktur. 

Dessverre med litt for lav båret hale, ellers hadde 
den fått 97, nå stoppet den på 96 og Sertificat. 



En fantastisk samling Nurnberg Svaler, 16 i tallet. 

Bedre samling av rasen er det ikke sikkert det 
finnes selv i Tyskland. En sort ung hu fra Per 
Nielsen fikk 97 og Sertificat, den ble også Best In 

Show. Muligens den beste som noen gang har 
vært stilt her i landet. Samme oppdretter hadde 
ytterligere 2 på 96 og flere på 95. Ole Gunnar 

Torp hadde også 1 meget god eldre blå han ung 
hu uten bånd på 96, meget gode duer som også 
knapt finnes bedre i Tyskland. De blå med bånd 
er også meget gode, men slite litt med 

gjennomfargede nebb, men 2 eldre hanner fikk 
95. 

4 Buchariske Trommere av meget god kvalitet, 
men stell av sokkene kunne vært bedre denne 

gang, best en eldre blå han på 95. 

1 Tysk dobbelt kappet Trommer av 4 påmeldte, 
men til gjengjeldt en meget god due fra Terje 
Ree. 96 og Sertificat på denne. Også denne 
kunne vært litt bedre i sokkene. Denne var også 

beste trommer i gruppen. 

5 hvite og 3 sorte Arabiske Trommere. Javnt over 
gode typer med god tromming alle sammen, men 
en ung sort han fra Andreas Puntervoll hadde 

nærmest den beste trommingen jeg noensinne 
har vært vitne til. Den fikk 96 og Sertificat. 
Enkelte av duene kunne dog hatt litt bedre 

vamme. 



5 Engelsk Høystjert av god kvalitet fra Bjørn R. 

Kristiansen. Små nette duer med god haleføring 
og stort sett god benføring. En ung blå han fikk 
96 og Sertificat. Men også en ung hu var av god 

kvalitet og fikk 95, litt rundere i bryst på denne 
unge hu, og den hadde vært helt i topp. 

5 Indisk Høystjert  av god kvalitet. Alle hvit 
blåhalet. En eldre han var en meget god type og 
fikk 96 og Sertificat. Enkelte hadde litt for mye 

traktehale og ble trukket for det. Pass også på at 
de ikke får for mye hvit innerst i halens 
støttefjær. 

 

 


