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Inntrykk fra Landsutstilling 2018. 

Må først få takke arrangørene for en flott utstilling på alle 

måter. Godt gjennomført hvor alt var lagt til rette på beste 

måte. 

Så vil jeg ta en oversikt over de raser jeg dømte, hvor Bergens 

Tomler var godt representert med 30 duer i 4 fargevarianter. 

De hvite var igjen i flertall, og de ligger også foran i kvalitet. 

Feil som går igjen er grove og ikke vannrette figurer, og som 

vanlig rødlige i Iris. 2 eldre hvite huer fra Kjell Bognøy fant 

jeg som de beste på 96 poeng, hvorav den ene fikk Sertifikat 

og ble Champion. De sorte hadde gjennom gående for høy 

stilling og noe grove i figuren, men med gode øyne. Mens de 

røde med best farge, var alt for grove i halsen og for oppreist 

stilling, og de hadde også bristende fotbefjæring, samtidig som 

den med hvite slagfjær, hadde hvite strømper! 

Av fargeduene startet jeg på en enslig Kobbergimpel, som til 

gjengjeld var meget god, og som fikk 96 poeng og sertifikat. 

Videre var det 7 Stærduer hvor alle hadde god farge, men med 

brist i kvaliteten på båndene, de var for ytflytende, mens den 

med best bånd hadde kun 11 halefjær. Best ble en ung han fra 

Robin Arnesen med 96 poeng og sertifikat. 

Nurnberg Lærker, alle 4 var tavlet og meget gode duer. Best i 

hele farveduegruppen med 96 og Sertifikat ble en ung hu fra 

Jan Gunnar Skipstad. Den hadde meget god tegning, samt at 

bukfargen også var av meget god klasse. Begge hannene 

hadde litt for mørk tegning og ikke like god bukfarge. 



Isduene har vi sett både flere og i bedre kvalitet tidligere, men 

en skjoldtegnet fra Ingvar Møller fikk 96 og sertifikat, 

skjoldtegningen må ikke bli lysere i nyansen enn det de er nå. 

Sokkene burde også vært i bedre stand. 

2 Sachsiske Munkeduer hadde brist i bukfargen, der de skal 

være mer gjennomfarget, samt at sokkene burde vært i bedre 

stand. De sachsiske Skjoldduer var jevnt gode, med en eldre 

hu fra Alf B. Knutsen på 96 og sertifikat. Her kunne også 

sokkene vært noe i bedre stand, og noe bedre i båndene. 

I Utenlandske Tomlere startet jeg med Hvitvinget Wiener som 

var en meget god samling, og her likte jeg best en ung han fra 

Rolf Tollaksen som fikk 97 og sertifikat, en meget god due 

selvsagt på alle punkter, Men også en eldre gul hu og nok en 

ung han fra samme oppdretter var meget god. Nå er det nesten 

ikke duer igjen å se, slik som tidligere med bleke øyenringer 

og kantete hoder. Med andr ord stor fremgang i det jevne i 

rasen. 

Gammel Hollandsk Tomlere har vi sett bedre tidligere, en var 

god i figuren, men med for små sokker, mens den andre var fir 

oppreist i figuren og for lang. 

Mærkiske Skader var en jevn fin gruppe med god tegning, 

gode hoder og øyne. Her likte jeg best en ung sort han fra 

Lars-Erik Bentsen som fikk 96 og sertifikat. 

I Engelsk Long Faced Tomler fikk vi nå se den beste duen 

som er stiolt her i landet noensinne, nemlig en eldre sort han 

fra Robin Arnesen som fikk 97 og sertifikat, den ble også best 

i gruppen Utenlandske Tomlere. 



Tyske Nonner har vi sett bedre tidligere, ikke minst var de blå 

en skuffelse i forhold til sist jeg dømte dem. Best ble en ung 

sort han fra Leif Meisland på 96 og sertifikat. 

4 Komorner var jevnt gode med en eldre siort han på 96 og 

sertifikat. Men her mener jeg at det stod en bedre han på 

Karmøy fra Alf B. Knutsen, men gode duer var det. 

Jeg avsluttet med Hamburg Schimmel av ikke for god kvalitet. 

Her må hode, øyne og nebbform og ikke minst tegning bli 

bedre. Tegningen var alt for ujevn med en for lys og de andre 

for 

mørke.                                                                                         

                                            

 Igjen takk til alle kjente på utstillingen for mange hyggelige 

samtaler, og ikke minst alle gratulasjonene etter det hyggelige 

som skjedde på lørdagskvelden. 
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