Standardbeskrivelse for den australske undulat
Generel beskrivelse af ”Farve”:
Kropsfarven skal være ren og jævn med samme intensitet over hele kroppen. De
forskellige farvebeskrivelser, er identiske med standard udstillingsundulaten (den engelske
undulat).
Følgende punkter vil blive betragtet som fejl under ”Farve”.
 Gule henholdsvise hvide fjer i kroppens grundfarve.
 Antydninger af grønt henholdsvis blåt i kropsfarven hos Inos
 Hvis farverne på spotsene eller masken ikke svarer til standarden.
 Eventuel brogethed på fødder og klør er ikke tilladt.
 Begge lange halefjer skal have samme farve.
Grundlæggende beskrivelse af ”Tegning og Type”
Fuglens optiske udtryk må være som vist i idealbilledet.
Tegningerne skal være intensive og tydeligt afgrænsede.
Maske og spots (så runde som muligt) i henhold til farvebeskrivelsen.
Fødder og ben må kun antydningsvis være dækket af fjer.
Følgende punkter bliver straffet under „Tegning og Type”
 Mangel på to eller flere spots.
 Mangel på en eller flere af ”den australske undulats” kendetegn.
 Opalinetegning på hals, nakke eller ryg hos normaltegnede.
 Spor af melanin i panden og/eller i V-tegnet på ryggen.
 En asymmetrisk tegning hos de dominantbrogede.
 En “forvirrende” bølgetegning.
Holdning og Struktur
Kroppen skal være velproportioneret trods den ringe kropsstørrelse. Vingerne må bæres
tæt til kroppen og må ikke krydse. De skal slutte hvor halen starter. På hver vinge skal der
være 7 udvoksede svingfjer.
Den tynde hals skal afbryde den lige løbende kropslinje, således at der optræder en
fordybning i nakken.
Øjnene skal være klare og under ingen omstændigheder være dækket af fjer.
Hannen kan være vise lidt mere befjering, men skal kunne integrere disse i hovedets form
Halen skal bæres helt lige i forlængelse af kroppen.
Fødder og klør skal være komplette og uden mangler eller deformiteter.
Følgende punkter bliver straffet under ”Holdning af struktur”:
 Fedme
 Fremstående brystben
 Lemlæstede fødder eller klør.
 En buet eller hængende hale.
 Hængende vinger
Størrelse:
17 til 18 cm målt fra isse til halespids. Der fratrækkes point ved henholdsvis over- og
understørrelse.

Fjerdragt
Silkeagtig, kompakt, tætsluttende til kroppen og fuldstændig udviklet. De yderste fjer skal
dække dunene fuldstændigt ligesom skællene på en fisk.
Følgende punkter bliver straffet under ”Fjerdragt”:
 En ufærdig eller ukomplet fjerdragt.
 Mangel på to eller flere spots.
 Mangel på en primær halefjer.
Kondition
Fuglen skal være livlig og sund samt I en perfekt sundhedstilstand.
Fuglen må ikke virke skræmt i udstillingsburet. Tværtimod skal den vise en god
tilpasningsevne i buret.
Følgende punkter bliver straffet under „Kondition“
ekstrem nervøs fremtoning
Fuglen er urolig på pinden
Fjerdragten er uden glans eller ufuldstændig.
Blødende sår henholdsvis blod på fjerdragten.
Skaldede pletter (sårdannelser, svampesygdomme etc…)

Diskvalifikationsgrunde
Manglende sundhedstilstand
• Fedme (overmåde)
• stærk afmagring
• konstant oppustning af fjerdragten
• astmatisk hvæsen
• Øjenskader
• blødende sår
• brækkede eller forvredne vinger
Mangler i fjerdragten
• Mangel på begge lange halefjer
• Mangel på mere end to spots
• Mangel på mere end to slagfjer.
• Store huller i fjerdragten eller skaldede pletter.
Fjerdragtens tilstand
• Knuste fjer
• Stærkt fældende fugl.
• Tilsmudsede gatfjer
Andre diskvalifikationsgrunde.
Manglende ”Muse-øjne”
Ungfugle, der ikke er udfarvede
Enhver nakkeplet hos ”ikke-brogede” mutationer.
Underbid eller krydset næb
Øjenfejl.
Massive spots hos spangle
Fuld kropsfarve hos Australskbrogede og gråvinger

”longflights”
Forkrøblede ben
Forkert benfarve
Mangel på en tånegl
Mangel på en tå
Et stift ben eller mere end en stiv tå
Mindste tegn på ”Scaly-face”
Mideangreb (fugl eller bur)
Dobbelt ringning
Mærkning af udstillingsburet.

Bedømmelsesretningslinjer:
Bemærk: pointfradragene kan anvendes forskelligt fra dommer til
dommer – og er for disse kun vejledende. Dog er de angivne
pointtal maksimum henholdsvis minimumsfradrag.
Farve: (som fejl straffes)
Hvide eller gule fjer i kroppens grundfarve
Grøn henholdsvis blå nuancer i kropsfarven hos inos
Gule slag- og halefjer hos lutino

Op til 12 point
Op til 15 point
5 point

Tegning: (som fejl straffes)
Melanin i V-tegnet på ryggen af opaline
Asymmetrisk tegning hos australskbrogede
Brunlige aftegninger hos gråvinger
Vingetegning hos lysvinger
Uregelmæssig vingetegning hos opaliner og Opalineisabeller
En mørk halefjer hos australskbrogede, danskbrogede,
kontinental brogede og spangle
To mørke halefjer hos australskbrogede, danskbrogede,
kontinental brogede og spangle
Mørke slagfjer hos australskbrogede, danskbrogede, kontinental
brogede og spangle

Op til 7 point
Op til 5 point
Op til 2 point
Op til 7 point
Op til 3 point
1 point
4 point
1 point pr. slagfjer

Maske og spots (som fejl straffes)
Mangel på en eller flere spots
Hvis farven på masken og/eller spotsene ikke er i
overensstemmelse med standarden
Spotsene skal befinde sig indenfor masken

1 point pr. spots
Op til 5 point
Op til 5 point

Størrelse (som fejl straffes)
Under- eller overstørrelse

Op til 5 point

Øjne (som fejl straffes)
Museøjne, som kun er delvist synligt forfra

Type (som fejl straffes)

Op til 5 point

Hvis hovedet ikke er fladt eller panden er høj
Hvis halen er buet eller hængende
Hængende eller krydsede vinger
For liggende eller for oprejst holdning

Op til 7 point
1-5 point
1-5 point
1-5 point

Fjerdragt (som fejl straffes)
Ufærdig eller ufuldstændig fjerdragt
Fjerdragt uden glans
En manglende halefjer
En manglende slagfjer
Knækkede slag- eller halefjer
Knækkede, drejede, ikke udvoksede, for lange halefjer eller fjer,
der ikke ligge sammen

1 point til diskv.
Op til 5 point
3 point
1 point
1-5 point
1-5 point

Kondition (som fejl straffes)
Ekstrem nervøs fremtræden
Urolig i buret
Ridset eller beskadiget næb, beskadiget vokshud og
farvemæssige afvigelser

2 point til diskv.
1 point
1 til 5 point

Ben og fødder (som fejl straffes)
For lange klør
Fejlagtig fod- eller tåstilling
O-benstilling
Fjer på ben eller føder

5 point
5 point
5 point
1 point til diskv.

