WBO STANDARD OF PERFECTION FOR “De australske”
1. FARVE:
25 point
Skal være som beskrevet i standarden for varieteten. Der skal lægges vægt på en ren og
ensartet farve på hele kroppen.
2. VARIETETENS TEGNING:
På kinder, nakke, hals, vinger og hale som beskrevet i standarden.

15 point

3. MASKE OG SPOTS:
10 point
Masken skal være ren og, hvor det kræves i standarden, være forsynet med seks
symmetrisk placerede små runde spots, hvoraf de yderste to skal være delvis dækket af
kindpletten.
4. KONDITION:
20 point
Kondition er essentiel. Perfekt udstillingskondition kan beskrives som en fugl, der er i
komplet fjerdragt. Fjerene skal udvise den glans der følger af godt helbred og god
klargøring. Fugle, der ikke er i god udstillingskondition, skal straffes.
VINGER
Vingerne skal bestå af syv synlige primære slagfjer – fuldt udvoksede og slutte tæt til
kroppen lige omkring det punkt hvor halen starter. Vingerne må ikke være krydsede.
HALE
To primære halefjer skal bæres i en lige linje i forlængelse af ryglinjen.
5. STØRRELSE OG LÆNGDE
Den idelle længde er 17 til 18 centimeter fra issen til halespidsen.
Fugle, der er mindre skal straffes. Fugle, der er større skal straffes hårdt.

20 point

6. SIDDESTILLING OG FORM
10 point
Fuglen skal side i en vinkel på 45 grader fra pinden. Fuglen skal være aktiv og naturlig.
Kroppen skal være velproportioneret og solid, så der opnås en elegant, slank form. Brystet
skal glidende gå over i maveregionen, som ikke må synes sunket (hængebug).
HALS
Halsen skal være tynd og bryde ryglinjen så der skabes en fordybning eller indsnævring i
nakken.

NÆB OG VOKSHUD
Næbbet skal være lille og let fremstående. Overnæbbet skal fuldstændigt dække
undernæbbet.
ØJNE
Øjnene skal være klare og placeret foran hovedets centerakse. De må ikke være dækket
af fjer.
BEN OG FØDDER
Benene skal være lige og stærke. Fødderne skal have to fremadpegende tæer og to
bagudpegende. Klør skal have et fast greb om pinden.
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