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Først vil jeg få gratulere S.J.R.F. og H.R.F. med en flott 

utstilling igjen i flotte lokaler. Fellesarrangementet sp ut til å 

fungere meget godt. 

Så til de rasene jeg dømte. Jeg startet med Show Racer.  Flere 

gode typer og best en blå ung han med 96 og sertifikat. Feil 

som jeg bemerket var noe inn- knepet i hode/nebbform og litt 

mer kraft i figur. Fargen var stort sett god. 

Hos vorteduene var det Carrier hvor jeg likte best en blå eldre 

han som fikk 96 og sertifikat. En eldre sort han hadde for 

kraftig og sammenvokst struktur. Altså ble den for grov. Litt 

mer strekk var også ønskelig på de fleste. I Indianer ble det 96 

og sertifikat til en eldre sort han. Her var det yngre dyr som 

hadde gode utviklingsposentialer. 

I Pustere/kropperter begynte det med Voorburgere hver jeg 

likte best en eldre han som fikk 96 og sertifikat. God pust og 

strekk var det på denne, men må ikke bli grøvre i figur. De 

andre mankerte litt strekk og pust. Brynnere som hadde 

ganske god pust likte jeg best en ung hu på 96 og sertifikat, 

men alle bør mer opp på tærne når de gjør seg til. Litt mer 

burtrening vil nok hjelpe. Norwich med god åust på alle, litt 

mer strekk var også ønsket her, best en ung han på 96 og 

sertifikat, den ble også best i gruppen. Ikke dxen helt store 

kvaliteten i Amsterdam en blå ung han på 94 poeng.. 

I Fargeduene var det denne gang bare 3 røde i bura, men de 

var til gjengjeld meget gode, 3 så gode røde på en gang har vi 

aldri sett vil jeg påstå. Best en eldre han som fikk 96 og 

serifikat. De 2 ungdyrene var også meget tiltalende. Thyringer 



Snippduer i blåfahl kunne hatt bedre fargede øyenringer og 

kraftigere figur, best en eldre hu på 94 poeng. En jevn god 

samling sokkede Isduer hvor en eldre skjelltegnet hu fikk 96 

og sertifikat. Litt klarere tegning på de øvrige skjellete var 

ønskelig, og litt jevnere sokker på de fleste. Meget gode 

Sachsiske Skjoldduer med 97 og sertifikat på en eldre hu, den 

ble selvfølgelig best i gruppen. 

I Trommeduer var det mange gode Tyske Dobbeltkappede 

både i hvitt og sort. Litt mer kraft i figuren og jevnere sokker 

var gjennomgangsmelodien, men se også opp for 

hengenebbdusk og deretter dårlig syn, spesielt på de sorte. De 

sorte sliter også litt med brede og hule haler. De sorte hadde 

god og jevn farge. Best en ung hu på 97 og sertifikat og best i 

gruppen.  Nebbdusk Trommerne slet med åpne nebbdusker 

spesielt på de hvite. Litt mer kraft i figuren var også ønskelig. 

En sort tigret fikk 96 og sertifikat, en meget lovende ung due. 

Ikke så mange Arabiske som vanlig. Her skortet det litt på 

vammen og bredden i brystet på de fleste. Best en eldre hvit 

han på 96 og sertifikat. En meget god type var dette. 

Takker så alle duefolk for en meget hyggelig helg. 


