
Mefikker og pustere 

Av Jone A. Larsen 
  

Mefikker 

Afrikaner 

God bredde selv om det ikke var topp dyr av 
samme kvalitet som tidligere. En ting jeg merket 

meg er at tiden for de store og grove Afrikanerne 
synes å være over, og at figuren nå er mer typisk 
Mefikk. De fleste var korte med god bredde i 

figuren. 

De fleste har bra hoder og nebb, særlig innen de 
hvite. Dersom man er kritisk, og det skal man jo 

være, kniper det litt på fylde over øye eller for 
dårlig avrundet bakhode. Vinneren, en hunn fra 
Jan Bødtker hadde kardinalpunktet inne; et øye 

sentralt plassert i en helt rund hode og nebblinje 
og 96p. Jeg hadde glede av å gjennomgå 
bedømmelsen min med Hans Ove Christiansen i 

etterkant, og han gjorde meg oppmerksom på 
begrepet ”horn” med hensyn til nebbet. Horn 
betyr her ikke noe annet enn at nebbet skal være 
fint avrundet og ikke flatt som både vinneren og 

de fleste andre Afrikanerne hadde. 

Orientaler 

Fin samling av rødlaceret orientalere med jevn 
kvalitet. Tegning og halefarge kan i enkelte 

tilfeller ønskes bedre. Hodene typiske spesielt på 



hannene med beste due på 95p fra Bård 

Gulbrandsen. Hunnene kunne ha litt mer fylde i 

fremhodet. 

Smerle 

Smerler har alltid vært en sterk rase i Norge, så 

også i Stavanger 2010. Flere fargevarianter var 
utstilt, som sorte, blå, røde, gul, dun og 
rødternet. Generelt mange bra duer med det 
typiske langstrakte og ovale smerlehodet.  Igjen 

syntes jeg at kvaliteten var bedre tidligere og 
mangel på et enkelt toppdyr gjorde at poengene 
denne gangen stoppet på 95p. for en dun hunn 

fra Yngvar Haugsnes. En del dyr er også i for 
dårlig utstillingskvalitet som tar ned 
helhetsinntrykket. Uansett, her er mye bra 

avlsmateriale for fremtiden. 

Gammel Tysk 

En blå hann med den riktige styrke i nebb, hode 
og figur fikk 95p fra karl Andreas Berge Ellers på 
det jevne uten noen spesielle grove feil, men 

heller ingen spesiell styrke. 

Pustere 

Hollandsk Ballong 

Igjen en fin samling dyr fra Steinar Sætre. 
Spesielt de hvite holder en god kvalitet, med de 
sorte og blå hakk i hjel. 97p og 2 x 96p i hvitt, 

men en hunn som vinner. Det er en 
gjennomgående utfordring med bredden i figuren 



på de hvite, og gullmedaljevinneren var ikke noe 

unntak. Ellers er ting som halslengde noe som 
går igjen, eller rettere sagt mangel på så dann. 
En sort due hadde eksepsjonelle egenskaper i 

forhold til pust og halslengde men var skeiv i 
ballongen. En enkelt jordbærfarget var av god 
type, men det må jobbes med bedre farge og 

tegning på de røde. 

Norwich 

Det er synd at denne trivelige rasen har så få 
oppdrettere og duer på nasjonalutstillingen. Med 
en håndfull duer blir det lite materiale til å veie 

mot hverandre i bedømmelsen. Den alltid trofaste 
William Midteide har alltid gode Norwich, denne 
gang med 96p til en fin sort hunn. Pust og figur 

er på plass, men gjerne et hakk større ballong 
takk! 

  

Tilslutt vill jeg takke SJRF for en meget godt 
gjennomført nasjonalutstilling, og for at jeg fikk 
tillit som dommer.  Konseptet i Stavanger 

fungerer meget godt og er nok den beste 
utstillingsrammen vi har i dag. Kanskje må man 
tilbake nesten 30 år til de store utstillingene i 

Grieghallen for å finne noe som matcher? 

  _______________________ 

  

 


