
Norsk Tomler 

Av Jan Oksnes 

Det var flott å komme til Sarpsborg og bo på samme plass 
som utstillingen var. Takk for en flott helg. 

Jeg dømte alle de Norske Tomlere, 69 stykker i alt. Det var 
mye å glede seg over. Typemessig ser jeg framgang. Stadig 
flere dyr står med den rette oppreiste holdningen. 

I negativ retning trekker de åpne ryggene. Allerede i 2005 
bestemte NT-klubben å rette oppmerksomheten mot åpne 
rygger for å prøve bli kvitt dette. Det er fortsatt et stykke å 
gå. 

Bedømmelsen. Først 9 hvite. Her fant jeg den beste NT`en. En 
hvit ung han fra Jarl Undal med 97p. Ellers viste Gunnar Borge 
to flotte unge hunner som fortjent fikk 95p. To med utypiske 
hoder og vannrette figurer fikk 90 og 92p. 

Ti påmeldte sorte. Problemer her var svak slagfjærfarge. Lite 
fjær i krona. Smale figurer. Manglende kinn. Beste sorte var 
en ung hunn fra Bjørn Kjetil Gulbrandsen med 95p. 

Ti røde med Gunnar Brandal på topp med to unge hanner på 
96 og 95p. Flotte typer med god rygglukking og god farge. 
Ønsker, er mer fjær i nakken,  bedre fotbefjæring og bedre 
fjærstruktur på noen. 

20 gule i jevnt bra kvalitet. Ønsker her var bedre rygglukking, 
jevnere rosetter, bedre fotbefjæring. Best var Bård 
Gulbrandsen med en eldre hun på 96p, tett fulgt av en ung 
han fra Simen&Bjørn R Svendsen med 95p. En meget sterk 
ung han, men dessverre litt ujevne rosetter. 



Tilslutt var det 20 med bånd i fire farger. Yngve Øvstedal 
hadde beste blå. En eldre han med 95p. En meget god due 
men dessverre urein i båndområde. Meget god type, god 
vingeføring, god figur. Flere blå slet med å samle vingene på 
halen. Små sokker, tendens til brede haler gikk også igjen. 
Sigbjørn Johannesen stilte beste båndet. En eldre rødbåndet 
han med 96p. Meget kort fin due med god holdning og type. 
Ole Gunnar Torp stilte noen gulbåndet med mye fjær og god 
farge/tegning. Når disse får strammere fjærdrakt vil de være 
med i toppen. 

 


