
Retningslinjer for dommere når det kommer til fradrag af point og/eller 

diskvalifikation.  

Der er efterhånden tradition for at der gives et foredrag på DM’s første aften (fredag), og det er sædvanligvis en af de 

indhyrede dommere, der står for foredraget. 

Sidste år opstod der et ønske om at der blev givet en indføring i hvad det egentlig er for fejl, der medfører fradrag af 

point samt hvor mange point samt hvilke fejl, der decideret medfører diskvalifikation.  

Det er naturligt, at nogen bliver forvirrede, hvis de ikke kender systemet – og ret beset er det vel også et naturligt krav, 

at der – fra tid til anden - bliver gjort opmærksom på forholdene. Som I kan se herunder, er der helt præcise regler for 

hvornår – og hvor meget, der skal fradrages i point for de enkelte fejl og helt præcise regler for hvornår der skal 

skrides til diskvalifikation. Siden 2008 har nedenstående været i effekt på vores DM. 

 

Til gengæld kan de enkelte kredse vælge at fravige disse regler, hvis de vil – og det ser vi faktisk ofte, når der er tale 

om f.eks. babyshows o.l. Her er det ofte potentiale, der bedømmes og ikke så meget hvorvidt fuglen er helt klar på 

dagen. Så hav for øje, at disse regler priært finder anvendelse på DM. Hvis i ønsker at udstille i det store udland syd 

for grænsen er det ligeledes disse regler, der dømmes efter.  

Vær også opmærksom på, at vi dommere er mennesker med begrænset hjernekapacitet – og der er mange punkter 

og point at holde styr på. Af den grund – og af andre grunde, kan der – og vil der – opstå forskelligheder i 

bedømmelserne udover hvad der kan tilskrives fuglens aktuelle kondition og evne/lyst til at vise sig frem på 

bedømmelsestidspunktet.  

Eksempelvis (og det er blot et af mange eksempler) kan der være forskel på hvor meget to dommere vil fratrække for 

fleck. Der kan fratrækkes op til 8 point afhængig af mængden af pigmentering. Hvor en dommer vurderer, at en given 

mængde fleck skal fratrækkes med 2 point, vil en anden måske mene at graden af fleck berettiger til et fradrag på 

f.eks. 5 point.  

Så selvfølgelig vil I kunne opleve forskellige bedømmelser. Der skulle derimod ikke gerne være forskelligheder i 

diskvalifikationer. Hvis en fugl eksempelvis mangler to lange halefjer, vil den blive diskvalificeret – uanset hvilken 

dommer, der dømmer.   

STANDARD 

Fradrag for fejl og diskvalificeringsgrunde. 

Kondition: 

Kondition er afgørende 

Fjerdragten skal være skinnende og ligge tæt til kroppen. 

Længde skal være mindst 21,5 cm og højest 24,5 cm. Afvigelser herfra straffes med 

mindst 2 point. 

Øjet skal være udtryksfuldt, klart og skal kunne ses fra siden.  

 

Ved mindre fejl fratrækkes under størrelse, type og holdning 2 point pr. fejl 

En manglende lang halefjer 3 point 

To manglende lange halefjer Diskvalifikation 

Uordentlige, drejede, for lange eller farveafvigende halefjer 1-5 point 

Ridser og fejl i næb og vokshud – herunder farveafvigelser 1-5 point 

Dårlig benstilling, fejlagtig fod- eller tåstilling, for lange eller en manglende negl 5 point 

Voldsomme fedtdepoter Diskvalifikation 

Stærk afmagring Diskvalifikation 

Konstant oppustede fjer Diskvalifikation 

Astmatisk hvæsen Diskvalifikation 

Øjenskader Diskvalifikation 

Blødende, ømme, brækkede eller forvredne vinger Diskvalifikation 



Knuste fjer Diskvalifikation 

Stærkt fældende fugle Diskvalifikation 

Sammenklistrede fjer omkring gattet Diskvalifikation 

Fjerhuller eller bare pletter (f.eks. over vokshuden) Diskvalifikation 

Longflight Diskvalifikation 

Beskæring af slag- eller halefjer Diskvalifikation 

Forkrøblede ben eller fødder Diskvalifikation 

Mangel af en eller mere end en tå Diskvalifikation 

Dobbelt ringning Diskvalifikation 

Angreb af mider (fuglen eller buret) Diskvalifikation 

Mere end 1 lille afvigelse på buret Diskvalifikation 

Snavset bur (indvendigt og udvendigt) Diskvalifikation 

Mærkning af buret (kendetegn) Diskvalifikation 

Tilmelding i forkert udstillingsklasse Diskvalifikation 

Par og teams – hvis ikke alle fugle har samme farve og/eller tegning Diskvalifikation 

Hvis der som et par ikke udstilles 1,1 Diskvalifikation 

  
Størrelse, type og holdning:  

For lille Mindst 2 point 

Mindre betydelige fejl Mindst 2 point 

Alvorlige fejl Op til 10 point 

Uharmonisk fugl 1-5 point 

Holdning afviger fra 30 grader 1-5 point 

Vingestilling, ødelagte slagfjer, hængende eller højtsiddende vinger 1-5 point 

Manglende slagfjer (pr. stk.) 1 point 

Mere end to manglende slagfjer på én vinge Diskvalifikation 

Store fjerhuller eller skaldede pletter Diskvalifikation 

  
Størrelse og form af hovedet:  

For lille, fremstående næb, for smalt, nakkeknæk m.m. Op til 12 point 

Underbid eller krydset næb Diskvalifikation 

Hvis øjet ikke kan ses fra siden Diskvalifikation 

   
Farve: Op til halvdelen af de point der gives varieteten 

Ikke udfarvede fugle Diskvalifikation 

Afblegning eller farvning af fjer Diskvalifikation 

  
Maske og spots:  

  



For lille og spaltet maske Op til 5 point 

Manglende spots 1 point pr. spot 

Ukorrekte spots 1 point pr. spot 

Mangel på mere end 2 spots Diskvalifikation 

Opståede huller ved klargøring Op til 5 point 

Maske og spots helt afvigende fra standard 10 point 

Fleck – afhængig af mængde/styrke Op til 8 point 

Ændring eller udskiftning af de standardiserede spots Diskvalifikation 

  Tegning:  

  
Uregelmæssig vingetegning hos opaline Op til 3 point 

En sort halefjer hos brogede og spangle 1 point 

2 sorte halefjer hos brogede og spangle 4 point 

Sorte slagfjer hos brogede og spangle 1 point pr. styk 

Opalineskær Op til 5 point 

Enhver nakkeplet hos ikke-brogede fugle Op til 3 point 

Australskbrogede med mindre end 10% brogethed i kropsfarven Diskvalifikation 

  
AUSTRALSKE 

Farve:    

Gule – henholdsvis hvide fjer i kropsfarven Op til 12 Point 

Grønt henholdsvis blåt/gråt skær hos Ino Op til 15 Point 

Gule slag- og halefjer hos lutino 5 Point 

Ikke udfarvede fugle Diskvalifikation 

Afblegning eller farvning af fjer Diskvalifikation 

  
Tegning:  

Melanin i „V-tegnet“ hos opaliner til 7 Point 

Manglende symmetri i tegningen hos den Australiskbrogede til 5 Point 

Brunlig tegning hos Gråvinger til 2 Point 

Vingetegning hos Lysvinger til 7 Point 

Uregelmæssig vingetegning hos Opaline og Opalineisabel til 3 Point 

En mørk Halefjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle 1 Point 

To mørke halefjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle 4 Point 

Mørk slagfjer hos Australskbroget, danskbroget, Kontinentalbroget, Spangle 1 Point pr. fjer 

Australskbrogede med mindre end 10% brogethed i kropsfarven Diskvalifikation 

  
Maske og spots:    



Mangel på en eller flere spots 1 point pr. fjer 

Mangel på mere end 2 spots Diskvalifikation 

Hvis spots og maske har anden farve end beskrevet i standarden. Spots skal være 

placeret indenfor masken 

Op til 5 Point 

Ændring eller udskiftning af de standardiserede spots Diskvalifikation 

  
Størrelse:   

Under- henholdsvis overstørrelse Op til 5 Point 

Øjne:  

Museøjnene kan kun delvist ses forfra  Op til 5 Point 

Type:  

Hovedet er ikke fladt, og panden er høj og buet Op til 7 Point 

Halen bøjer eller hænger 1 til 5 Point 

Hængende eller krydsede vinger 1 til 5 Point 

For ”flad” eller for stejl holdning 1 til 5 Point 

Underbid eller krydset næb Diskvalifikation 

  
Fjerdragt:   

Ufærdig og ukomplet fjerdragt  Fra 1 Point til 

Diskvalifikation 

Mat fjerdragt til 5 Point 

En manglende halefjer 3 Point 

To manglende lange halefjer Diskvalifikation 

En manglende slagfjer 1 Point 

Mere end to manglende slagfjer på én vinge Diskvalifikation 

Store fjerhuller eller skaldede pletter Diskvalifikation 

Knuste slag- eller halefjer 1 til 5 Point 

Knuste, drejede, splittede, ikke udvoksede eller for lange halefjer 1 til 5 Point 

  
Kondition:  

Ekstrem nervøs Adfærd 2 Point til 

Diskvalifikation 

Urolig på pinden 1 Point 

Ridser og fejl i næb og vokshud – herunder farveafvigelser 1 til 5 Point 

  
Ben og fødder:  

Befjerede fødder 1 Point til 

Diskvalifikation 

Fejlagtig fod- eller benstilling  5 Point 

Voldsomme fedtdepoter Diskvalifikation 



Stærk afmagring Diskvalifikation 

Konstant oppustede fjer Diskvalifikation 

Astmatisk hvæsen Diskvalifikation 

Øjenskader Diskvalifikation 

Blødende, ømme, brækkede eller forvredne vinger Diskvalifikation 

Knuste fjer Diskvalifikation 

Stærkt fældende fugle Diskvalifikation 

Sammenklistrede fjer omkring gattet Diskvalifikation 

Fjerhuller eller bare pletter (f.eks. over vokshuden) Diskvalifikation 

Longflight Diskvalifikation 

Beskæring af slag- eller halefjer Diskvalifikation 

Forkrøblede ben eller fødder Diskvalifikation 

Mangel af en eller mere end en tå Diskvalifikation 

Dobbelt ringning Diskvalifikation 

Angreb af mider (fuglen eller buret) Diskvalifikation 

Mere end 1 lille afvigelse på buret Diskvalifikation 

Snavset bur (indvendigt og udvendigt) Diskvalifikation 

Mærkning af buret (kendetegn) Diskvalifikation 

Tilmelding i forkert udstillingsklasse Diskvalifikation 

Par og teams – hvis ikke alle fugle har samme farve og/eller tegning Diskvalifikation 

Hvis der som et par ikke udstilles 1,1 Diskvalifikation 

 

Læg mærke til, at der ofte gives dommeren mulighed for at vurdere graden en den pågældende fejl. Eksempelvis kan 

der trækkes op til 5 point for opalineskær, men også så lidt som 1 point.  

Når vi taler om at ”trække i point” er det naturligvis et fradrag de point, der som udgangspunkt  tildeles de enkelte 

varieteter. Dem kan du se herunder: 

POINTSKALA FOR STANDARDUNDULATERNE 

Varietet Kondition 

størrelse 

type & 

harmoni 

Hovedets 

form & 

størrelse 

Maske 

& spots 

Farve Varieteten 

NORMAL Lyse-, Mørke-. Oliven- og 

Grågrøn 

35 15 10 10 30 

NORMAL Himmelblå, Kobolt, 

Mauve, Viol og Grå 

35 15 10 10 30 

OPALINE: Lyse-, Mørke-. Oliven- 

og Grågrøn 

35 15 10 10 30 

OPALINE: Himmelblå, Kobolt, 

Mauve, Viol og Grå 

35 15 10 10 30 

ISABEL: Lyse-, Mørke-. Oliven- og 

Grågrøn 

35 15 10 10 30 



ISABEL: Himmelblå, Kobolt, 

Mauve, Viol og Grå 

35 15 10 10 30 

OP.ISA.: Lyse-, Mørke-. Oliven- og 

Grågrøn 

35 15 10 10 30 

OP.ISA.: Himmelblå, Kobolt, 

Mauve, Viol og Grå 

35 15 10 10 30 

LUTINO & ALBINO 35 15 10 30* 10 

LYSVINGER: Hvidvinger & 

Gulvinger: Lyse-, Mørke-. Oliven- 

og Grågrøn og Himmelblå, Kobolt, 

Mauve, Viol og Grå 

35 15 10 10 30 

TOPPET: I alle farvenuancer og 

varieteter – inkl. Hagaromo 

35 15 10 10 30+ 

SPANGLE: I alle farvenuancer og 

varieteter 

35 15 10 10 30 

SPANGLE DOBBELT FAKTOR: 35 15 10 30* 10 

BROGET (dominant): I alle 

farvenuancer og varieteter 

35 15 10 10 30 

BROGET (lysslagfjeret): I alle 

farvenuancer og varieteter 

35 15 10 10 30 

BROGET (hollandsk): I alle 

farvenuancer og varieteter 

35 15 10 10 30 

BROGET (dansk): I alle 

farvenuancer og varieteter 

35 15 10 10 30# 

MØRKØJET (ensfarvet) 35 15 10 30* 10 

GULMASKET I, II og 

GULDMASKET: alle varieteter i blå 

serie 

35 15 10 10 30 

RAINBOWS: Opaline Hvidvinge 

Gulmasket & Guldmasket  

35 15 10 10 30 

GUL (australsk): lys, mørk og oliven 

(inkl. Opaline & Isabel) 

35 15 10 30* 10 

GUL & HVID (Skyggevinget): I alle 

farvenuancer (inkl. Opaline & 

Isabel)  

35 15 10 10 30 

GRÅGUL & HVIDGRÅ: I alle 

farvenuancer (inkl. Opaline & 

Isabel)  

35 15 10 10 30 

GRÅVINGET: Lyse-, Mørke-. 

Oliven- og Grågrøn og Himmelblå, 

Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl. 

Opaline Gråvinget)  

 

35 

 

15 

 

10 

 

10 

 

30 

LACEWING: Gul & Hvid (inkl. 

Opaline) 

35 15 10 10 30 

BRUNVINGET: Lyse-, Mørke-. 

Oliven- og Grågrøn og Himmelblå, 

Kobolt, Mauve, Viol og Grå (inkl. 

Opaline Brunvinget)  

35 15 10 10 30 

OPALINE, ISABEL & OP. ISA. 

LYSVINGER 

35 15 10 10 30 



CLEARBODY: I alle farvenuancer 

(inkl. Opaline) 

35 15 10 10 30 

SADDLEBACK: I alle farvenuancer 35 15 10 10 30 

SLATES: I alle farvenuancer og 

varieteter 

35 15 10 10 30 

* Point for farvens dybde og renhed. 

# Point for farvekontrast, brogethed og vingetegningens udbredelse. 

+ Point inkluderet form og kvalitet af top. 

Teams på 6 eller 4 af enhver farve:  

General farve og varietet: 50 point 

Ensartethed: 50 point 

POINTSKALA 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:    15 point 

På kinder, nakke, hals, vinger og hale som beskrevet i standarden.  

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    20 point 

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.  

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.  

Dommergruppen håber at denne lille indføring kan kaste lys over forståelse og misforståelse af nogle forhold under 

bedømmelsen.  

 


