
  

Utenlandske Tomlere. 

Av Yngve Øvstedal 

I denne gruppa var det påmeldt 39 duer fra 9 
oppdrettere , for det meste en oppdretter for hver 
rase . Kvaliteten på duene var god med toppdyr i 

flere av rasene. 

 

ENGELSK LONG FACED :  

Robin Arnesen har oppdrettet rasen i mange år og 
har vist gode duer flere ganger. Denne gang møtte 

der 5 i fargene sort og sort tjekket . En ung sort 
tjekket han fikk 97 poeng, den hadde strekk, 

stram fjørdrakt og godt undernebb. Vel fortjent. 

 

WIENER TOMLER :  

Olav H. Kydland har vært trofast mot rasen i 

mange år. 8 unge duer i rasen stod i burene , alle 
blå med bånd. Kvaliteten var jevn og god. En litt 
lys øyenrand hindret toppnotering denne gang 

men enn ung hun fikk 96 poeng . 

 

GL: HOLLANDSK TOMLER :  

Ronald Edvardsen stilte 6 kvite i rasen. 



De var av jevn , god kvalitet men det var 

problemer men rein iris og jevne sokker . 
Stammen burde ha muligheter til å lage meget 
gode eksemplarer i rasen. En eldre han fikk 95 

poeng. 

 

WIENER HVITVINGET:  

5 duer fra 2 oppdrettere her. Jevn kvalitet men et 

regelmessig rundt vingeskjold og en rein iris 
manglet hos flere . 95 poeng til en ung hun fra Rolf 

W. Tollaksen. Også gode duer fra Kjell Bognøy. 

 

HAMBURG KALOT :  

4 duer fra Drotningsvik/ Larsen møtte i denne 

rasen. En ung rød han stod meget pent i buret og 

da resten også var i orden, ble det 97 poeng. 

 

HELMET :  

Denne amerikanske rasen har vi hatt her i noen 
år. 7 duer denne gang fra Johnny Larsen . En eldre 
rød han stod meget pent i buret med fyldig nakke, 
god krone, god krone og godt hode og fikk da også 

97 poeng. 

 



Til slutt 2 WIENER KORTE fra Ådne Olsen og en 

MARKISK SKADE fra Odd Lindquist, alle av middels 

kvalitet. 

 

Til slutt er det bare å gratulere ØRF med en meget 

godt gjennomført utstilling.  

Takk for denne gang! 

 

 

 


