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Opstilling af udstillingsburene 
 

 

Ca. 300 bure var sat op fredag aften, hvor deltagerne mødte ind med deres 

duer. Mange af deltagerne har brugt de seneste uger op til udstillingen, til 

at få deres duer i den rette vægt. Duerne er blevet badet i eddikevand for 

at få så blød en fjerdragt som muligt. 

 

Til højre ses duernes vandtrug blive 

fyldt op.  
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Udstillingen åbner 
 

 

Deltagerne får lørdag over middag lov til at komme ind og se, hvordan 

deres duer er blevet bedømt. Nogle er lidt skuffede, andre er 

overrasket over, hvor godt deres due har klaret sig. Der er gode 

muligheder for at få sig en snak med kollegaerne og måske få et par 

tricks med hjem. Det hele foregår i en hyggelig atmosfære og i en god 

og positiv tone. 

Til højre ses burene med 

duerne blive studeret, og her 

er det den bedste Klasse 1 med 

hanner. 
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Dommer og bedømmelseskort 
 

Landsdommer Bjarne Jensen var én 

af de 4 dommere, der bedømte 

duerne på udstillingen. 

Her besigtiger Bjarne en due, mens 

duen fortsat er i buret.  

Det er 1. punkt på 

bedømmelseskortet. 

Her vurderer dommeren hoved, 

skønhed, øjne og alm. udtryk. 

 

 

 

 

 

Her ses et bedømmelseskort. Dommeren har 

altid en skriver med. Skriveren noterer de 

fradrag, dommeren siger undervejs i 

bedømmelsen af de 7 punkter. 

En middel due ligger på 91 ½ point. 

Duen, der har været bedømt her, er en 

særdeles god due. Duen tilhører Erik Knudsen, 

Brønderslev og blev vinder i klasse 3. 
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Bedømmelse i hånden 
 

 

Her vurderer dommeren balance og harmoni. Vægten skal stå mål med 
duens vægt. 

 

Her ses klasse 3 han i sit 
bur med den flotte roset, 
som enhver vinder får, der 
bliver nummer 1 i en af de 
mange klasser.  
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Her vurderes vingen, ryg, hale samt overgang herimellem. Det hele skal 

passe sammen. 

Her mærkes efter brystmuskulaturen. Den skal være veludviklet, afslappet 

og elastisk. Der mærkes samtidigt efter om duen har et godt fjerlag. 
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Hygge ved cafeteria 
 

 

Der diskuteres duer. Inden længe står avlssæsonen for døren. Mange 

parrer deres duer sammen midt i februar. Et andet emne, der evt. bliver 

vendt ved bordet, kunne være det forestående repræsentantskabsmøde på 

Pejsegården i Brædstrup, hvor der er en lang række ændringsforslag på 

dagsorden. 


