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Kjære norske duevenner. 

Det var igen i år en fornøjelse at gæste den norske landsudstilling. Det er Europas bedste 

udstillingsforhold. Tænk engang at gå direkte fra ens værelse til hotellets (et firestjernet hotel) store 

flotte sal, hvor duerne var samlet. For ikke at tale om maden og de lækre værelser. Ud over de 

fantastiske lækre retter både ved morgenbordet, middagsbordet og aftensbordet, var der hele dagen 

fri adgang til softice, popcorn, vand, kaffe+kage og frugt. Ønskede man ikke at gå på værelset under 

korte pauser, var der i hele hotelområdet behagelige lænestole og andre stole til at slappe af i. 

Men det var naturligvis duerne alle var samlet om. Min opgave var at dømme mæfikker og danske 

tumlinger. 

Gl. Tyske Mæfikker: 

3 stk. røde af god kvalitet. Den første i kat.nr. 69 var et super dyr, men lidt svag i kryds, så derfor 

”kun” 96 p. 

Italienske Mæfikker: 

8 stk. Generelt stod de lidt for opret og var lidt for lange i figur. Men den største udfordring er 

manglende pandefylde, her havde næsten alle et problem. Men jeg valgte at give en ung 0,1 97 p. 

Den var meget fin i figur og havde den rigtige stilling. 

Hamburg Sticken. 

1 stk. som var meget typisk. Men med åben ryg og dårlig vingeføring kunne den ”kun” opnå 94 p. 

Afrikansk Mæfik. 

7 stk. hvide. Her er europæisk topklasse. Jeg vil påstå, at havde de stået på den nylig afholdte 

europaudstilling for Mæfikker ville de stå som vindere. 2 x 97 p og 1 x 96 taler sit tydelige sprog. 

Tysk Skjoldmæfik. 

3 stk. sorte. Det er noget af det bedste, jeg har set i Norge. Alle stod med en rigtig god 

næbindbygning. De var alle lidt lange i figur. Her er en udfordring. 

Gl. Orientalsk Mæfik: 

8 stk. Jeg havde ventet at se nogle flere. De er jo blevet vældig populære i de senere år over hele 

Europa. Men de udstillede dyr var alle typiske for racen. Der var små ønsker som: kortere i haleparti, 

bedre kap. En eldre 0,1 toppede med 97 p. Den sortlacerede og den blåskæltegnede kunne ønskes 

renere i vingeskjold. 

Danske Tumlinger: 

29 stk. De hvide var gode i næb og øjenrande, men de fleste stod for vandrette og urolige. Flere med 

urene iris. En fin ung 0,1 opnåede 96 p. De sorte havde god længde på hals og ben. Tilfredsstillende 

stilling. Men de fleste mangler fylde i forhoved, men også her lidt urolige dyr. Den bedste danske 

tumling fandt jeg her. Den opnåede 96 point. De 2 gule kunne ønskes bedre i fjerlaget. De havde også 

for svage hoveder og næb. 



2 sorte skader var for ringe en repræsentant for racen. Den første blå havde fejl på næbfarven, 

derfor 92 p. Den næste blå var fin i farve og tegning, men stod for vandret. De røde (7 stk.) var alle 

fine i farven, havde gode næb og øjenrandsfarve. Desværre stod næsten alle med en dårlig tegning. 

Brysttegningen går for langt ned, og dermed bliver undervingen også farvet, hvilket hørere til fejl. 

Konditionsmæssigt kunne jeg ønske mig dem lidt bedre. De 4 gule havde samme problem med 

tegningen som de røde. De fleste var også lidt lange i figur. Farven var god på dem alle, det var 

næbbene også. 

Gl. Danske tumlinger. 

Her var store tegningsproblemer. 

Bedømmelsen var om fredagen. Om lørdagen var der mulighed for at høre et foredrag af dyrlæge 

Nils Reither. Det var interessant for mig, og man får altid noget med hjem, når man hører sådan en 

kapacitet på området. 

Jeg vil endnu engang sige tak for opholdet og samværet med alle de gode nordmænd, som jeg har 

lært at kende gennem mange år. 
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