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Av Bjørn C. Andersen 

Igjen sitter jeg igjen med gode minner fra Sola, hvor det igjen ble avholdt 
en flott utstilling i gode omgivelser sammen med gode venner. Ekstra 
gledelig var det nå for meg å gå inn i mitt femtiende år som dommer, 
debuterte jo i 1966. Jeg begynte nå med Bergens Tomler som jeg også 
dømte på Høstutstillingen, og heldigvis var kvaliteten jevnt over klart 
bedre denne gang. De lange duene med veldig ujevne antall halefjær var 
vekk denne gang. De 2 beste oppnådde begge 96 poeng, med bur nr. 83 
som vinner og sertifikat, dette var en ung hu som den eldre som også 
fikk 96 poeng. Det var ikke så mange grove duer denne gang, men 
øynene slites det fortsatt med, og det er rom for forbedringer her. 
Likeledes med litt bedre brystfylde på enkelte 
duer.                                                 

Så dømte jeg 2 Carrier, hvor den sorte han var blitt noe grov i 
nebbvortene. Og således fått en altfor åpen i nebb, denne var også lott 
for lavstilt. Den blå hu var en tiltalende due som fikk 96 og 
sertifikat.                                                                    

Så var det videre til kropperter og pustere. Her begynte jeg med 2 
Pommere som begge må få bedre strekk og pust, og noe her vil hjelpe 
med mer bur 
trening.                                                                                                        
                   

Det samme gjelde den ene Verkertflygel som var utstilt, opp med figuren 
og pusten, og bedre bur trening. De utstilte Voorburgere mankerte også 
pust og bur trening, disse har jeg sett bedre tidligere når jeg har dømt 
dem. best en eldre han på 94 
poeng.                                                                                            

Norwich hadde klart bedre bur trening, og de var lettere å få opp pusten 
på, best en ung han med 96 og sertifikat, men det må passes på så ikke 
de blir for hvite opp under og bak øynene. En enslig blå pustet meget 
godt på fredagskvelden, men under dømmingen ville han ikke vise seg 
like godt og stoppet på 95 poeng. Dette var en due med rette figur og 
holdning.             

Hollandsk Ballong var en stor og fin samling med mange gode duer i 
burene, spesielt blant de hvite, men også noen gode i blått og silver. 
Best ble en hvit i bur nr. 320 med 96 og sertifikat. En god silver fikk 95 og 
ble nr. 2, samme poengsum som nok en hvit. De lange grove duene var 



så godt som helt borte nå, da de fleste hadde god figur og 
balanse.                                                                

Felles for de sistnevnte raser, er at de ikke får for mye føde mellom 
ankomst og bedømmelse slik at dette går ut over pusten slik at denne 
blir hengende, og duene ikke vil vise seg fra sin beste side. Her må de 
som setter duene inn i bura følge dette bedre opp i fremtiden.  Håper 
dette gir en grei forklaring i de rasene jeg dømte. Og takk igjen til alle for 
en hyggelig due helg. 

 Bjørn Carlo Andersen 

 


