
Mefikker og Dansk tomler 

Av Hans Ove Christiansen 

  

Mefikker 

Smerler. 

9stk. Første Smerle hadde et fantastisk hode, dessverre litt 
problemer med vingeføringen. Men ellers godt avlsmatriale. 
Det kan stadig arbeides med å gjøre fargene mer rene. 
Dessverre stod for mange med for dårlig fjærkvalitet. Her kan 
vinnes 1-2 poeng. 

Afrikaner. 

6 stk. God kvalitet, men på et par stykker ønskes bedre 
nebbinnbygning. En deilig broget oppnåde 96p. Den hadde et 
meget stort og bredt hode. Litt kortere i figur, og høyeste 
bedømmelse kunne oppnås. 

Blondinetter. 

4 stk. Meget fin kondisjon. Alle hadde en fantastisk fin type. 
Men der skal arbeides litt med å få litt mer lengde på 
forhode. En gammel han oppnåde 96 poeng, og den ble 
gruppevinner i Mefikker. 

  

Dansk Tomler. 

8 hvite. En riktig god samling. Dessverre stod flere med altfor 
brede haler – et problem, som gikk igjen i flere farger. En liten 
fiks hun ble best med 96 poeng. 



10 sorte. En pen samling uten egentlig noen toppdue – 2 på 
95 poeng som det nøyeste. Her var forskjellige fremtredende 
ønsker som : vannrett stilling, bred hale og kortere figur. 

 2 blå m/bånd. Her mangler vesentlige rasekjennetegn. 

 6 røde. Riktig godt avlsmatriale her. Der var duer med et 
fantastisk hode og nebb, og her var duer med meget fin figur. 
Best ble en ung han med 96 poeng. Her manglet litt fylde bak 
nebbvorten. 

 2 gule. Pene dyr, men altfor lange i figur. 

 3 gule benbefjærede. Her var overraskelsen. En ung hun 
oppnåde 96 poeng. Perfekt due – kun med et ønske om bedre 
farge. Denne hun ble gruppevinner i Danske tomler. 

 1 blå skade. En riktig god hun, som manglet litt i brystfylde. 
Fin farge og tegning. 

 Stenkete 7 stk. Den første grå stenket var en prima ung han. 
Den var litt lang, men allikevel 96 poeng. 

En gul stenket og 4 brunstenkete ( en med benbefjæring). 
Dette er virkelig vanskelige varieteter. De fleste hadde 
stenken i orden, men her mangler en del rasepreg i hode og 
øyne. Den benbefjærede manglet dessverre full befjæring på 
tærne. 

Kroede. Den rød- og gulkroede kunne begge vært litt bedre i 
figur (for lange) og holdningen. 

Takk for noen deilige dager i Sarpsborg. Det er alltid en 
fornøyelse å møte dere nordmenn. En særlig takk til Bjørn 
Carlo, som hadde planlagt alt for oss danske dommere. 

  



 


