
Norsk Petent og Mefikker 

Av Hans Ove Christiansen 
 
Norsk Petent. 

16 hvide. Næsten alle havde den rigtige typiske holdning. Der var ønsker 

om mere pandefylde, bedre rosetter og bedre tillæggende og mere 

regelmæssige kapper. Jeg valgte en ung 1,0 til certifikatvinder, selvom der 

var små ønsker.  En rigtig god ung 0,1 stod i bur nr. 526, men desværre 

med 11 halefjer. 

4 sorte. Den første i bur nr. 529 var en prima due. Jeg havde givet den 

toppoint, men den var fejltegnet. Et par sorte manglede lidt i farve. Eb fin 

lille 0,1 havde problemer med fjerkvalitet. 

4 blå. Gode i type, her var ønsker om bedre kryds – en manglede kryds, 

ellers prima due i bur nr. 535. 

3 blåternet. Nr. 538 var en prima due, men havde for store ønsker i 

vingeskjold. 

26 Røde. Den største samling, hvor jeg fandt virkelig gode dyr. Problemet 

for en dommer var her, at et par absolutte topdyr, stod med dårlig 

fjerkvalitet (dette kan rettes 8 uger før en udstilling). Det betyder at 

dommeren skal finde vinderen blandt de dyr, der normalt står som nr. 2. En 

ung 1,0 i nr. 544 var perfekt i type og tegning, manglede lidt i tillæggende 

kap, men alligevel 96 p og certifikat. Nr. 550 var typemæssigt prima, lidt løs 

i kap, men desværre med dårlig fjerkvalitet. Det samme gjaldt for nr. 552. 

En ung 0,1 i nr. 555 mangler lidt i hovedform, men 96 p. og certifikat. Nr. 

559 havde en perfekt kap + rosetter, men også her var problemer med 

fjerkvalitet. Nr. 565 var måske den bedste i hele samlingen, men igen 

kunne fjerkvaliteten vær bedre. 

3 rød-og gulbåndede. Den rødbåndede var en prima due, men havde for 

meget farve i bugen. De 2 gulbåndede lignede for meget Gl. Tysk mæfik. 

 
Afrikanere. 

8 hvide. En prima samling med følgende point: 1 x 97, 2 x 96, 3 x 95 og 2 x 

93. Her er stadig plads til forbedringer, når det gælder næbindbygning og 

bredde i forhoved. 

6 sorte. Også her prima duer med 1 x 97. Typiske ønsker var bedre 

øjenfarve og øjenrande, bedre lukket ryg og lidt bedre stilling. 

7 blå. Her manglede lige toppen. Her mangler typisk bedre næbindbygning 

og mere fylde i forhoved. De fleste blå var lige i overkanten, af hvad vi 

tolererer i størrelse. De må gerne være en smule mindre i figur. 

5 røde. Meget høj kvalitet. Et supert dyr i nr. 594, desværre sod den med 

10 halefjer, ellers 96 p. 



9 brogede. Alle havde prima hoveder og prima næbindbygning. Et ønske 

gik igen hos de fleste dyr, nemlig bedre rygdækning, desværre stod flere 

gode dyr med åben ryg. Men også her fandt jeg et prima dyr med 97 p. i nr. 

601, her passede alle proportioner (må ikke blive større) 

Internationalt kan de hvide, sorte og røde begå sig på alle 

specialudstillinger. Det er fantastisk som både Hans Petter Nernes og 

Torbjørn Larsen har frembragt af gode afrikanere, jeg håber I må holde ved 

og dermed placerede de skandinaviske Mæfikker i europaklasse. 

Der skal sendes en stor tak til alle norske duemænd som vi traf i Stavanger, 

en speciel tak til udstillingsledelsen, som gennemførte et perfekt 

arrangement. Det er altid en fornøjelse at besøge ”Duenorge”. 

 

En stor duehilsen  Hans Ove Christiansen 

  


