
 

Diverse raser   

Av Bjørn Carlo Andersen 

Jeg vil herved gitt rapport fra de duer jeg dømte i Quality 
Hotel. 
 
Det begynte med 38 Bergens Tomler, de fleste hvite. 
I yngre hanner var en due fra Øystein Helgesen best med 96 
p.. 
Mens det i eldre hanner hadde jan Gunnar Skipstad den beste 
med 95 p. 
I yngre hunner hadde både Helgesen og Kjell Bognøy hver sin 
på 95 p.. 
I eldre hunner hadde Bognøy den beste med 96 p.. 
Mange duer sliter fortsatt med den rette fargen i øynene og 
den rette smekre figur. 
men det som overrsaket var antall halefjer. Enkelte mankerte 
halefjer, mens andre igjen hadde for mange, 13 og en til og 
med 14. Vær obs. på dette! 
Det var også stilt 6 sorte, og det er vel den beste samling 
sorte som noen gang er stilt ut, ja også fargen var 
gjennomgående god. 
Og så begynner de å få den rette type, og også ganske gode 
øyne, mens de opp for de mørke nebb. 
 
I Carrier møtte bare 2 av 4, men gode dyr hvoran den beste 
fikk 96 og Sertificat. Fin vorter på begge som ennå ikke var 
blitt for grove, og ganske god strekk på de. 
 
2 Sydtyske Skjoldduer i den vanskelige fargen rosa 



skjeldtegnet. tegningen var meget god på den beste, 95 
poeng, men litt mer kjraft i figuren hadde gjort seg. 
 
6 isduere av javn kvalitet, 95 poeng både på en båndety og på 
2 skjeldede. Litt bedre sokker og litt mer kraft i figur hadde 
vært ønskelig. 
 
Sachsisk Skjolddue med 4 javne duer, best en ung hu på 95. 
Litt bedre bånd og, kraft i figur og helst litt bedre utfylte 
sokker hadde vært ønskelig. 
 
Til sluttr 6 Tyske Dobbeltkappede Trommere av meget god 
kvalitet. Det var en superdue blandt dem, men desverre 
hadde den noe bred og hulet hale. 
En ung han var allikevell helt i topp og fikk 97 poeng, altså 
nokk en toppdyr. Meget god farge på alle, og stort sett meget 
god i all struktur. 
  

  

 


