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Kjære norske duevenner. 

Jeg må nok en gang takke for innbydelsen til deres Landsutstilling og de tre fine dagene som fulgte med. Jeg 

følte meg meget velkommen. Det var for meg en stor ære å dømme deres nationalrase, den norske Tomelten. 

Jeg har fått anerkjent denne rase i Tyskland, men vi har få oppdrettere. Men jeg har gjennom diskusjoner med 

toppoppdretterene lært de små ting som er viktig  for denne flotte rasen. 

Da jeg på fredag morgen startet med en hurtig gjennomgang  de 25 hvite Norske tomeltene, og hadde fått et 

første inntrykk, slo den flotte fasongen på pannen meg. Slik en høy kvalitet har jeg aldri sett før! Det var 

egentlig ingen dårlige dyr! Lave poeng fikk kun duer som var dårlig forberedet  og dårlig pyntet. Imponerande 

var at dyrene hadde veldig like kroner med relativt høye ikke for store rosetter. God struktur var det både i 

nakkefjær og i kronen hos de hvite. 

Dessverre var det kun et dyr som hadde god nok burdressur. De fleste var veldig nervøse, som gjorde det 

meget vanskelig for meg å dømme dyret i bur. 

(Dette gjaldt alle fargeslag) Jeg trener mine Gammel Orientalske Mefikker og Hamburger Sticken så lenge at de 

står helt i ro midt i buret. Hos mange kan dette ta en hel uke. Med mine kortnebbede Mefikker trenger jeg ikke 

å gjøre dette. 

Som et resultat av dårlig burdressur ble mange NT trukket (uberettiget) for manglende brystfylde eller dårlig 

holdning. (for vannrett)  På lørdagen viste flere av disse dyr seg fra en mye bedre side. For seint. Da var kortene 

skrevet! Ved siden av gode kropper imponerte de brede og høye pannepartiene. 

Når det gjelder nebbvinkel og nebblengde er det forskjellige meninger innen Norsk Tomlerklubb. Noe jeg 

erfarte da jeg neste dag snakket med flere toppoppdrettere. Det ønskes om mulig litt kraftigere nebb, noe som 

jeg som oppdretter av kortnebbede også kan tenke meg. Men dessverre har jeg opplevd med andre raser, at jo 

sterke nebb en middellangnebbet får jo dårligere blir de til å fore sine egne unger. Dette vil ødelegge for 

utbredelsen av NT i Tyskland. Med ammeduer kommer aldri NT til å slå an i Tyskland. 

Ønsker var mer oppreist holdning, mer brystbredde, bredere vinger og mer masse i panne. Imellom var det 

også små ønsker i kronen. Når det gjelder øyenfarge var det vanskelig å se pga. dårlig belysning. Men også her 

har jeg lært noe nytt. 1.1 gamle fra Jan Heldal fikk 97p. Videre fire på 96p. 1.0 ung fra Svein Harald Vikse, 0.2 

unge fra Odd Helge Vågen og 0.1 gammel fra Jan Heldal. Den flotte gamle hunnen fra Jan H ble beste NT. 

Hjertelig til lykke Jan!! 

De 7 svarte var i snitt tydelig svakere. Bare 1.1 eldre fra Jan Oksnes var for det meste i kropp, rygglukking, hode 

og nebb i orden. Ung hunn fra Gunnar Brandal likte jeg veldig godt. 96p. Hadde hun bar vært pyntet bedre i 

kappen. Trist. Hunn hadde også den beste nebbfargen av alle de svarte. Alle ander dyr manglet mest i den 

typiske kroppsholdningen, panne, sokker, og hadde farget nebb. 

De 12 røde og 9 gule var i kropp og hode og farge ganske pene. Mange røde hadde store problemer med åpen 

rygg (rygglukking) og til og med dårlig vingeføring (hengevinge) hos enkel dyr. De beste dyrene kom fra slaget 

til Gunnar Brandal, som vant begge klasser. Bevist ga jeg 97p. til en rød gammel 1.0 som var forbilde i 

rygglukking. Den var kanskje litt feminin, men en god due. Ganske henrykket fant jeg hans tamme eldre korte 

hun med flott farge som p.g.a dårlig pynting i kronen kun fikk 96p. En nedtur var at en prima 1.0 kun fikk 90p. 

da den manglet flere halefjær. 

Hos de gule som også manglet rygglukking, var strammere fjærdrakt (hårfjær) et ønske hos mange. Ellers var 

kvaliteten lik sine røde brødre og søstre. Den første unge 1.0 hadde dårlig farge og alt for svakt undernebb. De 

tre for meg beste dyr fra Odd Helge Vågen, Gunnar Brandal og Jan Heldal fikk 95p. 



Normalt er det stor forskjell mellom de ensfargede og de båndede. Det manglet tre av de påmeldte 15 blå 

m/sorte bånd. Videre var det 8 stk. i dårlig kvalitet. Smale kropper med dårlig rygglukking, spisse hoder, også 

duer i dårlig kondisjon. Men jeg ble overrasket over enkelt dyr med flott hode, prima type, gode brede kropper, 

og kraftig nebb. Slike dyr har jeg ikke sett før! De kom alle fra Ole Kjell Løvås. ( For meg inntil da, en ukjent 

oppdretter) Her kunne jeg til to gode typer(1.0 gammel og 0.1 ung) gi 96p. 1.0 var det ønske om bedre 

rygglukking og hunnen ønske om bedre øyenfarge. I snitt var de perleblå litt bedre. De to eldre hannene og den 

eldre hunnen hadde god holdning og gode hoder. Men de manglet litt i rygglukking og var litt lange bak. Det 

absolutte høydepunktet for meg i denne fargen i kropp, hode og nebb kjempeflotte unghunn. Naturligvis fra 

Ole Kjell Løvås. Uten å dvele skrev jeg 97p på kortet. Hun viste for meg kanskje det største framskritt i NT i 

oppdrettsåret 2017. Gratulerer hjerteligst Ole!! Jeg hadde ikke tenkt å ha henne som beste NT på utstillingen, 

selv om hun kanskje fortjente det. Ole hadde også en flott perleblåternet hunn som ikke lukket skikkelig i 

ryggen, som så mange andre NT heller ikke gjorde! Derfor 96p. Hans Rødbåndede 1.0 ung hadde dessverre 

hengevinge hele tiden, mens den gamle 1.0 var for lang i halepartiet. Men hadde det beste hodet av alle de 

båndede. Den gulbåndede 1.0 fra en annen oppdretter var for dårlig i fargen og for spiss i hodet. 

Mye arbeid ligger foran for å lage skikkelige tigret. Egentlig var alle dyrene feilfarget, da de var hvite med 

relativt lite svart. Tigret skal har farget hale og farget slagfjær. Typen (fleste for vannrett) og hode(for spist) 

gjorde det til en svak samling. En eldre 0.1 fra Jan Helge Havsø fikk 95p. 

Jeg ønsker mine Norske duevenner (spesielt de med NT) mange, mange flotte unger i 2018 og gleder meg til vi 

treffes igjen. 

Vennlig hilsen 

Rainer. 

  


