
Norsk Tomler 

Av  Svein Harald Vikse 

Undertegnede og Jarl Undal 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 ensfarvede, som i antall var 55 
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 ensfarvede 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 og dette er 
gledelig. 
 
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 noen meget gode dyr i de hvite. 
Jan Heldal viste en ung og en eldre hunn.Sistnevnte viste en 
fremtoning og livsglede 
gjennom hele utstillingen som man blir betatt av .Gode høyt 



ansatte rosetter og krone er en 
fornøyelse, de livlig røde oyenringene gjør at de får et godt ” 
syn ” som Danskene sier. Hun 
kunne med fordel hatt mer masse i forhodet, og bedre 
sokker.At hun er i største laget ble 
ikke vektlagt. 
 
Den unge hunn fra samme oppdretter var en liten meget 
tiltalende frøken. Desverre ville 
hun ikke vise seg,hun ble stående vannrett hele helgen, - 2 x 
96 til disse. 
 
Sigurd Haukås viste også to tiltalende unge hunner, som 
endte på 96 og 97.Sistnevnte ble 
også gruppevinner.Her var det meste i orden, men den ene 
manglet noe i rosetter. 
 
De sorte var kun representert med 6 stk. 
Stein Magnussen viste en ung hann med et meget godt 
helhetsinntrykk, holdning og farge 
bør fremheves.Mangler i rosetter/kappe og sokker trekker 
ned .95. 
 
11 Røde , hvorav 10 fra Gunnar Brandal.Den beste endte på 
96.- Lukket i rygg, god i farge, 
kappe og rosetter .Ønsket strammere nakke og noe bedre 
sokker. En god hun like bak ble 
belønnet med 95. 
 
Innen de Gule var det 15 i burene.Det er de samme ønskene 
her som i de øvrige farger. 



Brandal,Edvardsen og Meland viste hver sin 1.0 som fikk 95. 
 
Vil til slutt takke ØRF for innbydelsen, og gratulere med ett 
godt gjennomført arrangemang. 

 


