Rase: Norsk Tomler
Rassename Deutsch:
Standardbestemmende land: Norge

Helheltsinntrykk
Middels av størrelse, kompakt og kraftig. Alltid med krone, rosetter og fotbefjæring.
Rasekjennetegn
Figur:
Kort.
Størrelse:
Middels størrelse. En mindre due foretrekkes fremfor en større dersom proporsjonene for øvrig
er i orden.
Holdning:
Stolt og opprett.
Hode:
Avrundet med høy, bred og hvelvet panne. Forhodets bue går jevnt over i bakhodets lett
fallende linje. Kinnene fyldige.
Øyne:
Perleøyne med ren hvit iris og liten pupill.
Øyenring:
Øyenringene jevne og smale.
Ensfarget: Livlig røde øyenringer - Blå: Mørke øyenringer - Perleblå: Hudfarget/rosa
øyenringer - Rødasket: Mørke øyennringer - Gulasket: Hudfarget/rosa øyenringer – Tigret.
Øyenringer følger tegningsfargen
Nebb:
Halvlangt, kraftig og bredt ved roten, ca 15mm langt. Over- og undernebb velutviklet.
Nebbvortene skal være små og glatte.
Nebblinjen er svakt nedadrettet.
Ensfargede: Lyst nebb uten anstrøk - Blå: Mørkt nebb - Perleblå: Lyst hudfarget nebb Rødasket: Mørkt nebb - Gulasket: Lyst nebb – Tigret-Nebbfarge følger tegningsfargen.
Krone og
Kronen skal være fremadhvelvet, omslutte bakhodet og gå over i tydelige godt utviklede
Rosetter:
rosetter, som skal være plassert ved ørene.
Kronens støttefjær(manen) går jevnt og tett over i nakkens buelinje uten tverrskill eller
åpninger.
Hals:
Kraftig ”hingsteaktig” og høyt båret med krummet nakkelinje, godt innskåret ved nebb.
Bryst:
Bredt fyldig fremtredende og høyt båret bryst
Rygg:
Bred .
Vinger:
Brede og kraftige, med god rygglukking. Vingespissene hvilende på halen.
Hale:
Kort, smal og godt lukket med 12 halefjær
Ben:
Middels lange ben, plassert slik at duens oppreiste holdning og figur blir fremhevet.
Fotbefjæringen skal være tett, godt overlappet, 5-10 cm lang og jevnt buet bakover. Godt
utviklede gribbefjær:
Befjæring:
Stram fjærdrakt.
Farge
Ensfarget hvit, sort, rød, gul
Blå
Perleblå
Rødasket
Gulasket
Tigret
Farge og tegning
Hvite,sorte,røde,gule
Blå
Perleblå
Rødasket
Gulasket

Tigret

Fargene skal være jevne,mettet og med metallglans.Livlig røde
øyenringer.Lyst nebb uten anstrøk.
Klar ren blåfarge med grønnlig glans. Svarte vingebånd /tavl, og
svart halebånd.
Klar ren lys farge. Jevne mørke vingebånd/tavl, og mørkt halebånd.
Lysgrå grunnfarge, rød halskrans, bryst, bånd og tavltegning.
Ingen røde anstrøk i skjold.
Lys fløtefarget grunnfarge. Gul halskrans, bryst, bånd og
tavltegning.
Ingen gule anstrøk i skjold.
Hvit grunnfarge med jevn fordeling av tegningsfargen.

Grove feil
Spisst forhode – manglende pannefylde.
Langt tynt nebb – svakt undernebb.

Usymmetriske - for lave, eller manglende rosetter.
Feilfarget iris – øyenringer eller nebb.
Tydelig nakkeskill.
Åpen rygg – kantvinger.
Ujevn, eller mangler i fotbefjæring – gribbefjær.
Lang – bred eller lagdelt hale – avvik fra 12 halefjær.
For lang – smal eller vannrett figur.
Ujevn farge.
Bedømmelsesrekkefølge
Helhetsinntrykk
Figur og holdning
Hode og nebb
Krone og rosetter
Øyne og øyenringer
Farge og tegning
Benbefjæring
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