
Kinesere og Mefikker 
av Anders Christiansen, DK 

Først og fremmest vil jeg sige tak for invitationen til at 
dømme på Landsutstillingen, og samtidig takke mine mange 
gode duevenner i Norge for nogle fantastisk hyggelige og 
inspirerende dage. 

Kinesere 

Generelt vekslende kvalitet, desværre blev en del slået på 
stritfjer i halen, denne degenration er en grov fejl, som ikke 
kan tolereres i et udstillingsbur. Opdrætterne bør ligeledes 
agte på at halen forbliver saml og ikke indeholder hængende 
halefjer. De bedste typer fandtes på den blåfahlede han (498) 
og den blåfahlternede hun (506) begge fra Ole Ebeltoft 
Hauglen, de havde begge den korte, brede og lavtstillede 
form som kræves af en kineser. Mange af de udstillende dyr 
var lovligt højt stillede og havde desuden manglende 
brystfylde. Strukturmæssigt var der store udsving i kvaliteten, 
de bedste flipper, med korrekte lange fjer fandtes blandt de 
gule, som på dette punkt har international klasse. Hvad angår 
puderne, var der mange steder for lidt fylde og flere havde 
tendens til indadvoksende fjer ved vingeknoerne og til 
modvækst, sidstnævnte fejl, tolereres til en hvis grad hos 
hannerne, men ikke hos hunner. Delelinjen var generelt i 
ordren, slev om enkelte var for smalle eller åbne. Flere, 
specielt blandt de blå, havde tendens til for meget 
rygstruktur, den internationale kineserverden har for tiden 
meget fokus på at fjerne dette problem, for tiden tolereres en 
smule hos hunnerne. Vinderen blandt kineserne blev en gul 
han (509) fra Terje Ree, et fint harmonisk dyr, med god, 



struktur og farve. Blandt de sjældne farveslag var kvaliteten 
på det jævne, de fleste steder pga. for svag struktur. 

Mæfikker 

Smerler 

Som vanligt en stor samling, med flere pæne dyr. Der var 
desværre for mange som var i utilstrækkelig 
udstillingskondition, med hullede, beskidte og ødelagte fjer. 
Figuren er generelt i orden, der bør dog arbejdes med bedre 
næbindbygning, og fylde i forhovedet, farve og tegning. En 
gammel, næsten perfekt, rødfahlet hun (530) fra Yngvar 
Haugsnes, var bedst i racen, med lidt bedre næbpleje var det 
blevet til en guldmedalje. 

Gl. Tyske 

En lille men meget velplejet og ensartet samling, fra Karl A. 
Berge. Alle var i orden hvad angår, farve, tegning, figur og 
rosetter, der var kun enkelte ønsker til kappeopbygning og 
hovedform. Bedste dyr var en ældre han (538), som desværre 
havde misfarvet undernæb, ellers var det også blevet til 
højeste bedømmelse her. 

Afrikanere 

Her oplevede jeg udstillingens bedste mæfikker i hvidt, en 
meget stærk samling 7 ungdyr fra H.P. Nernes og en enkelt 
fra Jan Bødtker. Alle velplejede, stramme, med voluminøse 
hoveder og gode typer. En ung han (542) fra Nernes, med et 
gevaldigt hoved og en bred kort figur fik fortjent guldmedalje 
og blev gruppevinder. Selv om samlingen har potentiale til at 
begå sig på europæisk niveau, er der enkelte kritikpunkter 
hvad angår kropslængde, næbindbygning og substans i 



overnæb. I sort og scheckede var der større problemer, med 
for små ubetydelige hoveder, dårlig næbindbygning og får 
dårlig farve. Til sidst i rækken en blå og en blåskimlet, begge 
med fine hoveder og gode kraftige, godt indbyggede næb, 
begge var dog for store af type. 

Blondinetter 

Også her en velpasset samling på 9 i sortlaceret, rødlaceret og 
gulskæltegnet, som bør kunne begå sig i udlandet. Den ene 
sorte var lidt for rusten i farven, i rødt var der lidt problemer 
med kropslængde og de gule skal have bedre næbindbygning 
ellers var alle duer af fin type med pæne hoveder, farve og 
tegning. Bedste due blev en ældre gulskæltegnet han (565) 
far Bård Guldbrandsen. 

Turbits 

Bare 3 stk., dyr af middelkvalitet, som alle skal have bedre 
næbindbygning, men som generelt var i orden hvad angår 
farve, tegning og figur. 

 


