
Av Ole Gunnar Torp 

Dommerkritikk landsutstillingen Sola 2016 

Jeg vil gratulere igjen med vel gjennomført landsutstilling på Sola. Jeg vil takke for 
tilliten atter en gang som dommer i Norsk Petent. 

Jeg starter med 12 hvite. Den beste var en ung han bur nr 88 på 96 poeng hvor 
manglet litt i bryst bredde. Ellers manglet det reisning og kroner som vi ønsker den 
og (nebbvinkel) og lang og smale 

4 Sorte. Jeg ga bur nr 103 en hun 96 poeng. Den kunne vært bedre sort. Bur nr 102 
som ikke 95 poeng var meget god i farge, men litt lang og med markert nebbevinkel. 
Jeg håper noen tar tak i den sorte varianter for der er det få ustilte og i kvalitet i 
forhold til tidligere. 
Så er det røde var det 21 stykk og der er kvaliteten meget god med 1 på 97 og 3 på 
96. Duen i bur nr 114 på 97 poeng meget tiltalene på det meste som vi ønsker og de 
beste er nå veldig god i farge. Jeg vil gratulere Cate Iris Carlo Hansen med stor 
fremgang i varianten som oppnådde 1 på 97, 3 på 96 og 3 på 95 poeng. Ellers 
skorter det noe på stiling, noen er lange, farge, krone og hode og (nebbevinkel).     

Det var utstilt 1 blå og 5 blå vinget, men det riktig under blå med sorte bånd. Den 
beste bur nr 125 på 96 poeng kraftig ung han som var lit lang. Sturle Assersen stilte 
noen lovende haner som spesielt slet med dårlige krone som var for lås og dårlige 
rosetter. Hunnene var for spisse i hode og for lange men bedre krone. Men lovende 
fram skritt og mulig heler videre. 

 
3 Rødbåndet. Som det har vært flere av får det mangler litt krone og er lange i 
figuren. Og litt maske i skjoldfargen i forhold til de vi har sett best får..   

 
2 gullasert. Der er det vanskelig når det gjelder fingerfjær og for mange hvite slagfjør 
og komme videre i den lyse varianten som da får 92 poeng. Jeg tror det riktige videre 
er å bruke røde som er 7-7 eller mindre i hvite slagfjær og som er i orden med 
fingefjær. Å du får med på kjøpet god krone og riktig type. 

 
Jeg avsluttet med en sjeldenhet 2 gule. Hannen i bur nr 131 som fikk 96 poeng var 
veldig god, men vær klar over at gult er lys variant, men hunnen i bur nr 132 var god 
på det han var veldig akkurat med 10-10 i hvite slagfjær. Hunnen hadde 7-7 så de 
passer veldig god sammen. Hun kunne vært bedre gul men der er de potensiale 
videre. 
 
 

Generelt er krysset i orden på alle nå  

Så lykke til med avlene 2016 

 


