I 1932 blev Dansk Undulatopdrætter Klub stiftet, som en
af de første i verden. Godt 40 år senere – 1976 – så Undulatklubben Danmark dagens lys, og 2 år senere blev
Jydsk Undulat Klub stiftet. I 1993 blev de 3 Klubber sammenlagt til Dansk Undulat Klub

Samtidig med dannelsen
af den fælles klub, blev et
antal regioner eller kredse
oprettet. Dette blev indført
for at sikre en nærhed
mellem medlemmerne og
de mennesker, der til
daglig sørger for, at der
foregår aktiviteter rundt
om i lokal-områderne. Der
vil derfor altid være et
bestyrelsesmedlem i din
nærhed, hvis du ønsker
kontakt med klubben.

UNDULATEN SOM
STUE- OG HOBBYFUGL.
Undulaten har været kendt i
Danmark i ca. 100 år. Da den samtidig er både robust og
taknemmelig at holde, har den naturligt nok vundet stor
udbredelse som stue- og hobbyfugl.
Den findes i dag i en mængde farver og varieteter, der
alle har den vildtlevende grønne undulat fra Australien
som stamfader. Dette er opnået gennem intensivt avlsarbejde, ligesom den undulat vi kender i dag – som den
”engelske” undulat – udstillingsundulaten – er blevet en
del større og kraftigere end sin vildtlevende slægtning.
Indenfor de seneste år er opdræt og udstilling af ”den
australske” undulat blevet en integreret del af DUK’s formål. Det er en gren af avlsarbejder, som er på hastig
fremmarch, og det har været til fælles gavn og fornøjelse
for alle parter, at ”de små” nu også er optaget i fællesskabet.
Som opdrætter vælger man ofte at specialisere sig i et par
farver eller varieteter, Men der er også mange der, der
har et bredt udvalg af varieteter siddende.
Det er forskelligt hvilken del af hobbyen der appellerer
mest til den enkelte, er det farverne eller udseendet?
Internationalt er der aftalt et ”Idealbillede” som retningsgivende for hvorledes undulaten skal se ud.
Herunder også størrelse og type af fuglen.

Bedste australske han 2015

KØB AF AVLSFUGLE
For at leve op til de krav, der stilles til den moderne udstillingsfugl, er det nødvendigt at have det rigtige avlsmateriale. Det kan man bedst få hos en opdrætter, der selv
har udstillet og opnået tilfredsstillende resultater. Hos
denne kan man altid få oplysninger om fuglens herkomst,
dens forældre og dens arvelighed. Det giver en vis tryghed for den investering, man har gjort.
For at få nogle gode unger er det ligeledes vigtigt, at fuglene sættes rigtigt sammen. Også her kan de erfarne
opdrættere være til stor hjælp. Eventuelt vil den opdrætter, der har solgt fuglene, være behjælpelig, idet han
kender fuglenes baggrund.
Det er altid et godt råd ikke at købe for mange og dyre
fugle i starten. Det tager tid at lære at passe fuglene, at
udvikle evnen til at se, hvordan fuglen skal se ud. Det er
en god ide at starte i det små og oparbejde et ”øje” for en
god fugl gennem deltagelse i udstillinger og besøg hos
andre opdrættere.

OPDRÆT OG UDSTILLING
Når undulaterne skal yngle, sættes de parvis i ynglebure.
På den måde får man fuld kontrol med familieforholdene.
Når ungerne er 6-10 dage, påsættes de en farvet lukket
årsring, forsynet med opdrætterens personlige kode samt
et fortløbende nummer. På den måde kan man holde styr
på sit opdræt og ved enhver lejlighed finde tilbage til
opdrætteren af en fugl. Mange af vores medlemmer nyder
også at bruge tiden ved computeren. Der findes flere gode
avlsprogrammer hvor data/billeder af fuglene gemmes.

Medlem i sit fuglehus
Hvert efterår afvikler Dansk Undulat Klub den årlige
landsudstilling, hvor resultatet af årets opdræt, og ældre
fugle vises og bedømmes af et par udenlandske dommere.
Der kommer typisk omkring 500 – 600 fugle på denne
udstilling – så der er virkelig noget at kigge på.
På denne store udstilling inddeles udstillerne i klasser efter
deres erfaring og opnåede resultater. Inddelingen foretages for at sikre, at en begynder ikke skal konkurrere på
lige fod med en erfaren udstiller. I den sidste ende er det
dog den bedste fugl der vinder – ligegyldigt hvem der har
opdrættet den. Og det gode er, at det godt kan være en
begynder der løber med hæderen.
Udstillingen er årets store begivenhed – en slags ”sandhedens time”, hvor resultatet af årets avlsarbejde skal præsenteres. Den er også en vigtig strømpil for den enkelte
opdrætter, der viser om man er på rette spor, eller om
man er på vej i en forkert retning.
Det er også stedet, hvor opdrættere fra hele landet mødes
og udveksler erfaringer og gåde råd, ligesom det sociale
element ikke må forglemmes. Om aftenen er der stor
kalas med præmieoverrækkelse m.m. Endelig sker det da
også at en eller anden fugl skifter ejer undervejs.
Foruden landsudstillingen afholdes i kredsene flere mindre
endagsudstillinger. Her kommer mellem 100 og 300 fugle.
Der er åbent for udstillere fra hele landet.

Du får:
KLUBBLADET , som udgives 4-6 gange årligt, med stof fra
udstillinger, artikler gode billeder m.m.
KREDSMØDER som afholdes et antal gange, forskelligt,
afhængigt af hvor i landet du er. Her møder du områdets
opdrættere, og får en kreds af mennesker stillet til din
rådighed. Der hygges, diskuteres, læres om arvelighed og
fodring, sygdom – bedømmelse, klargøring til udstilling
etc. Her får du et netværk du kan have glæde af fremover.
HVAD GØR DU NU?
Du kan bruge vores hjemmeside
www.duk.undulatklubben.dk eller du kan ringe eller skrive
til en af følgende:
Klubbens formand :
Bjarne Christiansen
Nørremarksvej 121, 9440 Aabybro
53 80 36 00 e-mail: bjc9440@gmail.com
Klubbens kasserer :
Johnny Salling Jensen
Østervang 22A
4300 Holbæk
42 68 02 99 e-mail: johnny@salling-jensen.dk

Europamesterskabet i Karlsruhe
Kontingent udgør:
Indskud for nye medlemmer
50,00
Juniormedlemmer
225,00
Støttemedlem
200,00
Seniorkontingent
350,00
Partnerskab med 1 blad
475,00
Partnerskab med 2 eller flere blade - pr medlem 350,00
Juniorpartnerskab med 1 blad
310,00

Kontaktperson (nye medlemmer)
Svend-Aage Knudsen
Brogade 13, Terslev
4690 Haslev
56 38 18 34 e-mail: undul@tknudsen.dk
Kontaktperson for ”de australske”:
Gitte Jade Overgaard
Blegevej 9, Mønsted
8800 Viborg
20 72 03 44 – email: gittejade@live.dk

Kig ind i en udendørs voliere

DANSK UNDULAT KLUB –
D.U.K

D.U.K. INFO – OG ET GODT TILBUD TIL
DIG DER SØGER EN GIVENDE HOBBY.

