
Norsk Tomler 

Diverse raser 

av Jan Oksnes 

Først vil jeg takke for ei flott helg i regi av Østfold 
Rasedueforening. Jeg koste meg skikkelig med gode 
duefuter!  Jeg startet med 35 Tyske Skjønnhetsbrevduer 

fra fire oppdrettere. En god samling selv om vi manglet duer 
fra to oppdrettere. Rolf Helgesen lever farlig ved kysten og 
hadde fått besøk av minken som tok ungduene hans. Jan 
Helge Havsø er den andre og han har lovet å komme sterkere 
i år. Jeg startet med de blå. Best her var en ung blå han fra 
Paul Jensen med 95p. Ønsker her var smalere vorter, litt 
kortere figur og mer fylde i hode. ( jevnere hodelinje). Lars 
Falkeid stilte en god gjeng dominant røde. Best var en eldre 
hunn med 96p. Ønsker her var lengere bein, mer fjær rundt 
øyne og mer fylde i hodet. Rødbåndet. En fin gruppe fra 
Johnny Larsen. Best en eldre hunn 

fra Johnny Larsen som fikk sin andre gullblankett. En meget 
god due med et meget flott hode og nebb. Ønsker for fargen 
er smalere nebbvorter, lengre nebbvorter og mer utfyldt 
forhode. Det var ellers en god rødternet, rødskimlet og 
rødternet broket fra Johnny Larsen. Alle med 96p. 

Tyske Nonner glatthodet. 3 unge hunner fra Sigurd. Best 96p. 
Kunn et lite ønske om mer samlet hale. En meget god samling 
med svarte krona Nonner fra Sigurd Haukås ble toppa med ei 
eldre hunn på 97 p og en eldre hann med 96p. Hannen hadde 
en flott høy stram  krone med mye fjær, men var dessverre 
litt uryddig i halen. Ønsker på resten var, mer fjær i krona og i 
nakken . Mer samlet hale, Litt kortere i figur og en enkelt var 



litt dårlig i fargen. To sorte Kormonere fra Alf Knutsen. Den 
beste, en ung han med 96p. Kun et lite ønske om bredere 
bryst. Felegyhazere. 15 stk i tre farger. Best en ung sort han 
fra Alf Knutsen med 96p tett fulgt av Helene Dahl med en rød 
og en gul han. Begge med 96p. Ønsker var bedre vingeføring, 
mer panne, kraftigere nebb og bredere krone. 

Hamburg Kalot. Utstiller TeamWest(Drotningsvik/Larsen) Den 
gamle røde hannen var igjen best med 96p og tredje sertifikat 
og dermed Chamionat. Litt bedre farge og den hadde gått 
helt til tops. Helmet. 11stk i to farger fra Johhny Larsen. En 
rød ung hunn best med 97p og beste utenlandske Tomler. 
Amerikanerene jobber med å få dem mindre og med 
strammere krone. Nebbet vil de ha kortere og kraftigere og 
mer vannrett.Men foreløbig vinner som oftes de store duene 
med stor krone med mye fjær i. Ønsker var mer fjær i krone, 
strammere og tykkere nakke.Wiener Korte. Tre stykker fra 
Ådne Olsen. Best en rød eldre hann med 96p. Ønsker var 
rettere overgang hode/hals, Mer farge i øyenrand. Tilslutt 
hadde Ådne Olsen en pen Budapester på 95p. 

  

 


