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Norsk Tomlerklubb Treff.

Gledelig derimot var det at en av nestorene i
rasen, Yngve Øvstedal, deltok på møtet og hadde
tatt med et par blå.

Av Jan Heldal – foto Hans Petter Nernes
Treffet fant sted i HRFs klubbhus i Haugesund 4.
oktober og 11 interesserte hadde møtt fram.

Formannen, Svein Harald Vikse, ønsket
velkommen til de fremmøtte som var fra RFB i
nord til SJRF i sør.

Det var forøvrig 6 oppdrettere som hadde tatt
duer med. Disse ble satt opp puljevis i et romslig
bur på møtebordet der alle kunne vurdere dyrene
på kort avstand.

Det er trist å konstatere at rasen nå har sitt
tyngdepunkt på Vestkysten og at den ellers i
landet er blitt en sjeldenhet.
Dette ga anledning til interessante
observasjoner og kommentarer av duer som
hadde alt fra muligheter i videre avl til topp
karakterer på kommende utstillinger.

Av områder som krever spesiell oppmerksomhet
ble fargen på iris nevnt. Denne skal være hvit og så
ren som mulig og her var det tydelig store
variasjoner.
Fjærlengden i krone og rosetter ble også diskutert.
Dersom fjærene er for korte gir dette en for lav og
“knapp” krone.

Norsk Tomler på sitt beste er en rasepreget og
svært tiltalende due som også er full av liv på
slaget. Normalt klekkes det to friske unger som
med ganske ukompliserte strategier vokser godt
og er motstandsdyktig mot sykdom.
Årets treff var etter mitt syn et av de beste vi har
hatt med god tone og saklige diskusjoner.

En stor takk til Gunnar Brandal som stod for
arrangementet fra A til Å. Gunnar ordnet til og
med strøm til referents bil. Med slike kvaliteter i
styret ser fremtiden for NT lys ut!
Svein Harald så gjerne at kronen strekker seg
fremover mot øyenringen, noe forsamlingen ikke
sa seg uenig i.
Denne måten å vurdere NT på med bokstavelig talt
duen i sentrum og mulighet for å sammenligne
flere individer er givende og har dessuten
underholdningsverdi.
Det ble ikke noen auksjon denne gangen til tross
for at det ble mer enn antydet at det var interesse
for å kjøpe.

