
Bergens Tomler 

Av Jan Bødtker 

Bergens tomlere på stedet hvil … 

I mine mer enn 30 år som dommer i Bergens tomler har jeg aldri opplevet 76 hvite 

Bergens Tomler utstilt på ett brett! Dessverre var det ingen andre farger 

utstilt.                                   
Til tross for et så stort antall var det ingen dyr som oppnådde 97 poeng og 

gullmedalje. 
 

Jan Gunnar Skipstad, som for noen år siden overtok Jan Heldals stamme, har i 2014 

hatt en utrolig sesong hva antallet unger angår. I stedet for å gjøre sorteringsjobben 

hjemme på dueslaget, valgte han å stille ut ikke mindre enn 67 dyr, det aller meste av 

årets avl på Landsutstillingen på Sola! I tillegg kom det 6 dyr fra Magne Sætersdal og 

3 fra Kjell Bognøy. 

Selv med 76 utstilte dyr, fant jeg ingen som tilfredsstilte alle vesentlige punkter i 

standarden. Det nærmeste jeg kom var to dyr fra Magne Sætersdal – en ung hann og 

en eldre hun, som begge fikk 96 poeng. Begge disse dyr skilte seg ut med en relativ 

lav og vannrett stilling – noe som var mangelvare på de fleste andre utstilte dyr.   
Da lav og vannrett stilling er to viktige kardinalpunkter ble disse holdt foran de øvrige. 

Men fortsatt kniper også disse to dyrene med for røde øyner og litt for kraftige halser. 
Jevnt over var alle de 76 utstilte dyrene bra i figur/størrelse – ingen store «bamser», 

som bærer preg av innkrysning med Haagener- eller Gammelhollandsk Tomler. 
Det viktigste for meg som dommer var finne en linje i bedømmelsen, som 

oppdretterne kan dra lærdom av i parsammensetningen for kommende avlssesong. 

Spesielt Jan Gunnar Skipstad bør ikke bruke de samme avlsparene i år. Det har vist 

at parsammensetningen ikke var ideell i 2014. Kvaliteten på hans dyr viser en nokså 

stor jevnhet. 

Statistikken for hans 67 dyr:  3 dyr fik 95 poeng, 20 dyr fikk 94 poeng, 21 dyr fikk 93 

poeng, 8 dyr fikk 92 poeng, 14 dyr fikk 91 poeng og en fikk 90 poeng. 
Denne gang var det ingen dyr med altfor store sokker og gribbefjær. Men sokkene 

bør bli jevnere, slik at de dekker tærne, som er et krav i standarden. Ellers sliter 

enkelte hunner med for smale bryst. Et annet punkt man skal være oppmerksom på, 

er at det kreves litt kraftigere panne. 

Konklusjonen etter endt bedømmelse viser at Bergens tomlerne jevnt over er av bra 

kvalitet, men at toppene mangler. Rett parsammensetning er og blir et must, slik at 

svake punkter kan forbedres. 


