
 

 
 

RASE:  
Norsk Mefikk – Petent 

 
STANDARDBESTEMMENDE LAND:  
Norge 
 
OPPRINNELSE: 
Norsk mefikk rase kjent fra flere hundre år tilbake. 

  

HELHETSINNTRYKK: 

Middels stor due med utpreget mefikk karakter. Kompakt og velproporsjonert med 

skrånende oppreist holdning. Brystet bæres høyt og med velutviklet kryss. Kronen ligger tett 

til bakhodet og avsluttes med en rosett på begge sider. Kraftig befjæret «hingstenakke». 

RASEKJENNETEGN: 

Hode: Avrundet med bred, kraftig og godt markert panne, som går over i en jevn bue, og har 

sitt høyeste punkt over øyet. Fyldig ved kinnene. Kronen skal være godt befjæret, omslutte 

bakhodet og ligge godt ned mot hodet. Godt utviklede rosetter plassert ved ørene. 

Øyne: Mørke, med smal øyenrand. 

Nebb: Lyst, middels langt og kraftig ved roten, ca. 15 mm langt. Over og undernebb 

velutviklet. Markert nebbvinkel slik at den bryter med hodets form. Svakt utviklede 

nebbvorter. 

Hals: Kraftig, litt tilbaketrukket og med strupefold.   

Bryst: Bredt, avrundet og høyt båret med godt utviklet kryss. 

Rygg: Bred over skuldrene, smalner og skråner bakover. 

Vinger: Kraftige vinger som lukker godt i ryggen, hvilende på halen ca. 10 mm fra halens 

spiss.  

Hale: Smal og godt lukket.  

Ben: Middels lange, plassert slik at duens oppreiste holdning og figur blir fremhevet. 

Glattbenet og alle tær med samme farge.  

Befjæring: Stram og tett liggende til kroppen.  

 

Fargeslag: Skjoldtegnet i sort, rød, gul, blå med sorte eller hvite bånd, blå uten bånd, 

perleblå med mørke bånd, rødternet, gulternet, blåternet, rødlasert, gullasert, rødbåndet, 

gulbåndet.  Ensfarget hvit.   

Farge og tegning: Grunnfargen på de skjoldtegnete er hvit og kun vingeskjold og fingerfjær 

er farget.  Vingeskjoldet på sort, rød, gul, blå og perleblå skal være rent, klart og 

gjennomfarget. Båndene på de båndete variantene skal være gjennomgående, tydelige og 

smale. Ternete med klar og regelmessig skjoldtegning. Laserte med regelmessig tegnete fjær 

og en lys og ren skjoldfarge. 7-10 hvite slagfjær. Fargede fingerfjær på begge vingene. 

Fargede fjær bak beina og skjult under vingene aksepteres, bortsett fra hos de hvite 

ensfargete.  

  



 

Feil: Flatt og kantet hode. Dårlig nebbvinkel og farge på nebb. Fargede kroppsfjær foran 

beina. Mindre enn 7 og flere enn 10 hvite slagfjær. Mer enn 2 hvite slagfjær i forskjell. 

Mindre enn 2 fargede fingerfjær på hver side. Lang smal og vannrett figur. Manglende kryss. 

For høyt ansatt krone. Manglende eller usymmetriske rosetter. Tydelig tverrskill i nakken. 
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