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Årets Tomlertreff ble avholdt in Gunnar Brandals nye selskapslokaler. 

12 NT entusiaster tok en uoffisiell  åpning av lokalet, selv om det gjenstod litt arbeid før alt var i 

orden. 

Ca 30 ungdyr var samlet i burene , og her var det lovende ungdyr som fortsatt har 

utviklingspotensiale når fellingen er ferdig. 

Vi  tok en grundig gjennomgang og var enige om at det hadde skjedd mye positivt med NT – en de 

siste årene. Som alle vet har det vært satt fokus på åpne rygger og kantvinger, og dette har gitt 

resultater. Åpne rygger ser vi fortsatt, men langt fra så graverende som før. Kantvinger ser vi sjelden 

og aldri lenger. 

Vi fikk se lovende ungdyr i hvitt med de riktige rosettene, og røde livlige øyenringer. 

Gule med gode kapper, rosetter, fotbefjæring  og god holdning. 

Sorte  med god holdning, gode kapper men rosettene sitter for lavt. 

De båndede viser fremgang. Ole Kjell som har alle fargene innen de båndede legger mye arbeid ned i 

disse, men som han selv sier er det vanskelig å få alt på en og samme due. 

Rolf, Gunnar og William har også de blå, og med samarbeid kan vi forvente både kvantitet og kvalitet 

fremover. 

Vi kunne nok ønsket flere duer i burene og at flere oppdrettere viste årets avkom, men varierende 

avlsresultater både hva gjelder antall og kvalitet gjør utslag tidlig i november.. 

 

NT møte. 

Gunnar hadde fått trykt opp den nyreviderte standarden på meget god papirkvalitet, og dette ble 

godt mottatt. 

Dommerne må nå sette seg godt inn i den nye teksten, og må nok tenke seg om med tanke på 



hvordan man formulerer seg på kortene. 

Oppsettet og test følger nå retningslinjene til EE- normen, og det betyr blant annet at punktet 

”mindre feil ” nå er borte, og det er nok denne kolonnen som vil bli savnet til å begynne med. 

Jan H tok på seg oppgaven å sende vår nye standard til standardutvalget i EE ( Hans Chipper ) 

Styret ville høre medlemmenes mening om premiering på Landsutstillingene fremover, og  styret fikk 

klar tilbakemelding. 

For ettertiden blir det premiert som følger: Beste NT, og 

                                                                              beste samling 2.2 uten ytterligere kriterier. 

Dette vil hjelpe godt på økonomien, og for å spare inn ytterligere kom det frem forslag om at 

sløyfene og rosettene som blir brukt skal tilhøre NT-klubben , bli inndratt etter endt utstilling og bli 

brukt  igjen ved neste anledning. 

Vi holder fortsatt fokus på åpne rygger. Her er vi avhengige  av at dommerne tar grep og sakte men 

sikkert skrur tommeskruen til. 

Det ble stilt spørsmål om hvordan man skal forholde seg til lus – huller i fjær. 

Praksisen blant de fremmøtte dommerne varierte. 

Jan H tok på seg oppgaven å undersøke hvordan dette blir praktisert i våre naboland, og finne ut hva 

EE s reglemang sier  om dette. 

For å gjøre årsmøtene korte og effektive kom det frem forslag om å gi NT treffet forslagsrett for de 

aktuelle sakene som kommer frem her. 

Det vil si at det som blir vedtatt på NT treffet kun skal godkjennes på årsmøtene. 

Forslaget ble positivt mottatt og vil bli fremlagt på kommende årsmøte i Haugesund. 

Det kom også frem forslag om å avholde Tomlertreffet så tidlig som i september. Dette fordi  okt/nov 

er  travle tider for aktive duevenner. 

Styret ser på dette, og kommer tilbake til saken. 

Det blir årsmøte i forbindelse med LU på søndagen. 

Styret vil be medlemmene stille opp . 

Foruten  årsmøtesaker og valg, vil det bli premieutdeling. 

Tidspunkt vil bli opplyst i utstillingshallen. 

Gunnar ,Svein H. 


