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Blå Svabre 6 stk. Fanetegninger var fin på alle. Der kan ske forbedringer på brystegningen og på bedre 

rygdækning. Et problem som selv de bedste sølvsvabere i Danmark også kæmper med. En eldre han opnåede 

96 point (lidt bedre halebånd). 

Gl. Tyske Mefikker 10 stk. Den første- en sort opnåede 97 point. Det var en ung hun, som stod perfekt med den 

rigtige opstående kappe og perfekt farve og tegning. De 8 røde var alle lidt for lange i figur og flere havde for 

lavt siddende kap. Til slut en lille fiks gul hun fik 96 point (mangler lidt fylde i hovedet) 

Italienske Mefikker 7. stk. De fleste havde en god isfarve. Ønskerne her er bedre stilling og lidt bedre 

hovedform (trapezformet). Figurligt kunne man ønske sig lidt kortere. Endelig kunne en lidt bedre burtræning 

have givet lidt flere point. 

Hele 19 Afrikanere. En fornøjelse at dømme så mange gode dyr. Blandt de hvide fandt jeg 2 topdyr (97 point) 

Alle hvide stod med en rigtig god figur. Det vil sige opret stilling med øjne over benene. Kritikpunkter var bedre 

næbindbygning, næbbet skal følge hovedets buelinie. En enkelt sort overbeviste med et godt næb og god 

næbindbygning (96 point), et lille ønske om mere fyld over øjet. De andre sorte er for vandret i stilling og lidt 

for grå i farve. Den ene blå, var et rigtig godt dyr, med perfekt næb og næbindbygning, men den er for stor, det 

må ikke blive en halv Eng. Owl.  De brogede var alle for vandrette i figur, men de havde alle et godt hoved og en 

enkelt havde dårligt næb. 

Den brogede Tysk Skjoldmæfik havde for mange tegningsfejl og var også for stor. 

Gl. Orientalske Mæfikker 20 stk. Jeg begyndte med 7 blå m. hvide bånd. Her var rigtig gode dyr med en eldre 

0,1 på 96 point (Lidt løs i halsfjer) De fleste stod rigtig godt, men lidt lange i figuren og lidt ønsker i kappen.  De 

brunfahl med urene bånd og lidt lav kap 

De brunfahlskæltegnede var næsten alle for mørke i tegningen. En enkelt nåede 96 point, den stod perfekt En 

enkelt gulfahl skæltegnet. Som havde et perfekt hoved og kap, men for lang i figur og for utydelig skæltegning. 

Dansk Tomler 32 stk. 6 hvide med et godt kraftigt næb og en fin rød øjenrand. Men lidt for lange i figur og de 

fleste manglede fylde bag næbvorter. Figurmæssigt var der også problemer med de sorte16 stk. For mange 

stod vandret. Her var også problemer med udfyldte hoveder. Men en enkelt stod rigtig godt med et godt hoved 

næb og øjne (97 point) 

2 gule hunner. Fine i figur, men en stod med skæve ben og den bedste manglede styrke i hovedet. 

Røde skader 7 stk. Fine i farve, hoved og øjne. Men store problemer med tegningen. På de fleste var 

bysttegningen al for dyb (op til 3 cm), ligesom saddeltegningen også var for stor. Det betyder naturligvis, at de 

bliver farvede under vingerne. En tiltalende gul skade, som var for vandret og lang i figur. 

Gl. Dansk Tomler. Her er for mange fejl i tegning og øjen- og øjenrandsfarve. 

De bedste hilsener Hans Ove Christiansen 

  


