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Dette var etter dommerns syn den mest rasetypiske BT på Landsutstillingen 2019. 
Utstiller: Magne Sætersdal. 
Duen hadde en kraftig, vannrett og lav figur. Fint nebb, pent rundet hode og den 
hadde lav stilling. Legg merke til at “lårene” eller det som egentlig er leggbenet 
(Tibia) er skjult av kroppsbefjæringen. Dette er med til å gi den ønskede, lave 
stillingen. Punkter som kan forbedres er renere iris, bedre samlet hale og kortere 
figur. 
 

 
Over, et 15 år gammelt bilde av en vinner-due. Iris og haleparti ser ut til å være 
bedre, mens hode og nebb er mer tiltalende på 2019 vinneren. 
 



 
 
Den blå som var utstilt viser “lår”, til gjengjeld har den en samlet hale. Her er iris 
renere, men den store pupillen er arvelig. Mye tyder på at det kan være gunstig å 
sette denne sammen med en god hvit for I beste fall å forbedre begge varianter? 
 
De sorte og de røde var stort sett utypske, men noen hadde vannrett holdning og 
flere hadde fin iris. Min antagelse er at veien å gå er via noen av de beste hvite. 
Nøkkelen er å ta mange unger og så sortere hardt. Med et slikt utgangspunkt kan en 
med litt hell allerede etter et par generasjoner produsere dyr med god type. 
 
De prosjektene som nå har startet I Bergensområdet er bade oppmuntrende og 
spennende. Dersom rasen skal bevares kan den nye given ha kommet I siste liten, 
men med litt tålmodighet bør det kunne lykkes og kan hende får rasen en ny “vår”. 
 
Ryktet sier at Jan Skipstad I SJRF har fått gnisten igjen og det er ikke umulig at det 
der nede går dyr som kan hjelpe prosjektet I Bergen? 
 



 
 
Under: Rød og sort utstilt av Team Vest Drotningsvik/Larsen. Store sokker og noen 
andre godt synlige egenskaper røper at det er gener fra andre raser inne I bildet. 
 

 

 
 
Uansett er dette et spennende og inspirerende prosjekt som kan gi Bergens 
Tomleren et gledelig løft. 


