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Inntrykk fra Landsutstillingen 2019. 

Igjen var vi samlet på Quality, Sola, og igjen hadde Bentsen og co. lagt alt til rette for oss sammen 

med Geir Rune i disse fremragende omgivelsene. Bare synd at ikke enda flere av våre folk fra diverse 

områder dukket opp. Noen bedre plass til vårt arrangement finnes ikke. Og bare det å kunne gå 

innendørs hele helgen er jo storartet, selv om vi blir fryktelig bortskjemte på denne 

måten.                                                                                                                                              

Så noen ord om de rasene jeg dømte denne gang. Jeg startet med en meget god samling Carrier, 4 

dyr uten det helt store toppdyret, men en eldre hu fortjente 96 poeng, litt mer strekk på denne, så 

hadde Championatet vært der, alle hadde gode vorter etc., men mankerer litt mer strekk, savnet den 

god som stod på Høstutstillingen. Men pass på så ikke de blir for åpne i nebbet! Og så var det dette 

med minimum 5 duer i rasen for å bli beste i gruppen da!                                    

2 hvite Indianere var lovende ungdyr uten å få de høye poeng, men på sikt mener jeg de har mye å gå 

på.                                                                                                     

Polsk Langnebbet Tomler har vi ikke sett på mange år, og det var en flott samling vi fikk se. En 

Isfarget uten bånd ble best på 95 poeng, men også en Isfarget med bånd bar meget god. En Isfarget 

uten bånd med hvit hale skulle det være var den klart beste, men dessverre hadde den fargede fjær i 

halen, halen skal kun ha en farge i halen. Men alle var gode typer i figur og hodeform. 2 blå Wienere 

mankerte litt i strekk og holdning, og disse har vi sett bedre tidligere, men håper ikke rasen er i ferd 

med å forsvinne helt! De var jo vanligvis utstilt mange av 

tidligere.                                                                                         

 5 Märkiske Skader var en pen samling, med en sort eldre han på 96 og Champion. Men også 2 røde 

var gode dyr, men mankerte litt i hode, krone og nebbfasong. Se også etter at de ikke blir for 

uregelmessig i ryggtegningen slik som på den andre 

sorte.                                                                                                         

1 blå Limerick Tomler fikk 95, men den mankerte litt i hodet, og kunne gjerne hatt klarere 

øyne.                                                                                                                                  

Så var det til slutt Tysk Nonne, og her stod det 2 meget gode sorte som dessverre hadde fargede fjær 

ved beina, der det er hvit farge, skal det bare være hvite fjær, men litt pynting her som jeg sa til 

eieren, så hjelper det neste gang. Best ble da en rød ung han på 95 poeng. Tegningen på de blå må 

ikke li slik at det blir for få fargede slagfjær, minimum 7! For øvrig ønsket jeg bedre hodemasse og 

ikke så spisse i fronten på både de blå, den gule og den andre rød. Men en god samling var det tross 

alt.                                                                     

Til slutt er det bare igjen å takke arrangørene og alle andre gode duevenner for en flott helt, og igjen 

var vi østfra meget heldig med kjøreforholdene heldigvis. Og selvfølgelig en stor takk til mitt 

reisefølge Tone og Ole Gunnar som begge hjalp til med å holde humøret på topp begge veier. 

Bjørn Carlo Andersen.  

 


