
Norsk Tomler 

Av Jarl Undahl 

Undertegnede og Svein Harald Vikse hadde fått i oppgave å 
bedømme de 83 utstilte Norske Tomlerne som 
var påmeldt. Vi hadde fordelt dem mellom oss, og min 
oppgave ble de båndede, som i antall var 28 
stk. 
Før vi startet bedømmelsen, gikk vi gjennom duene i 
fellesskap. Dette for å prøve å gi utstillerne en 
lik og ensartet bedømmelse (rettesnor ) som kan være til 
hjelp for oppdretterne i sitt videre 
avlsarbeide. 
På mange av de båndede, er det store mangler i rosetter, 
krone og nakkefylde. 
Manglende, lavt ansatte eller skjeve rosetter blir straffet. 
Lave kroner, skill i nakke eller løse 
nakker gir heller ikke de høye poeng. 
 
Åpne rygger har oppdretterne fått orden på ,nå står det kun 
enkelte innimellom som sliter litt med rygglukkingen. 
 
Sokkene kunne blitt ofret litt tid i forkant. De skal være 
mellom 5 og 10 cm lange ,tette og 
avrundede. Det var få av de utstilte duene som hadde dette 
punktet i orden. 

Det var 13 stk blå m/bånd utstilt, her var det mange fine dyr 
med god holdning og figur. Men det som ødelegger for de blå 
er for lave eller usymmetriske rosetter. Dette er noe som 
oppdretterne må begynne å ta tak i. Beste due ble en ung 
ternet hann fra Ole Kjell Løvås på 96 poeng, en meget god 



due som dessverre hadde for lave rosetter. Også en pen ung 
hunn på 94 poeng fra Tollaksen. Videre ble det en god del 
duer på 92p og dette skyldes skjeve, manglende eller altfor 
lave rosetter som er grov feil og kvalifiserer til 92p. 

 3 stk perle blå, beste her ble en ung pen hunn på 94p fra Ole 
Gunnar Torp. 

Det var videre utstilt 9 stk gule/rød båndede fra tre 
oppdrettere, her var det mange fine typer med god holdning 
og figur. Disse er ikke kommet så langt med rygglukkingen 
som de blå, og noen av de gule sliter med altfor løs hals og 
nakke. Sigbjørn Johannessen hadde stilt ut en eldre 
rødbåndet hun  av den virkelig rette typen, men dessverre så 
hva det skjeve og for lave rosetter som trakk denne ned i 92p. 
De to beste duene i denne gruppen fikk 94p, dette var 2 eldre 
gule båndete hunner fra Løvås og Torp. 

Jeg dømte også 3 stk tigrede og en rødternet, de tigrede var 
fine, men hadde små ting som trakk ned til 2x94 og en på 
93p. Den rødternet var for meg en ny farge, en pen due på 
mange punkter. Den skulle hatt mer kraft i hode og kropp, og 
da den manglet den ene rosetten så ble det dessverre kun 
92p. 

Jeg vil takke for at jeg fikk dømme på LU i Sarpsborg, og for 
en flott helg sammen med gode duevenner. 

 


