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Nye racer og farvevarieteter
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Engelske Araucana, sorte
Araucana, guldhalset
Orpington, splash
Hollandske dværge, hvid blå columbia, gul blå columbia.
Dv-Paduaner, blå
Mod. eng dv-kamphøns, sorte
Ukkelse skæghøns, guld sort/vagtelfarvet
Dv-Langshan, gule

Fra Sverige – Norge:
Brügger Kæmper, sort-rød
M.eng.dv-Kamphøns, blå orangebrystet.
Pilgrimsgæs
Moskus and, brun vildfarvet
Løbeand, sølv vildfarvet

Følgende racer og farvevarieteter er 
blevet anerkendt og kan således udstilles 
ude på klubudstillinger:
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Engelske Araucana, sorte

SORTE: 
HANE og HØNE:
Næb: sort, gående over i gult mod spidsen. 
Fjerdragt: mættet dyb sort, med grøn glans. 
Dunfarve mørkegrå.

A-fejl: En mat sort farve uden grønglans. Anden farve 
end sort i fjerdragten. 
Fejl: Mindre farvefejl.

FARVEVARIETETER:
Ved alle farver.
Øjne: mørk orange
Løb og tæer: mørk olivengrøn til 
grå, ved gråstribet med mørke skæl
(skifergrå ?) 
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Araucana, guldhalset
GULDHALSET
Hane:
Hoved: skinnende gylden.
Skæg og ørekvaster: sorte.
Halsbehæng: skinnende gylden-gul/brun med grønglinsende sort ribstribe.
Ryg: gylden-rød.
Sadelbehæng: skinnende gylden-gul/brun med grønglinsende sort ribstribe.
Skuldre og vingebuer: gylden-rød.
Vingebånd: grønglinsende sort
Vingefjer 1. rk.: sorte, med en smal brun rand på yderfane. 
Vingefjer 2. rk.: nederste halvdel af yderfanen brun med sort spids, resten af fjeren sort, så den foldede vinge 
viser et brunt vingespejl.
Forhals, bryst, bug/lår og bagparti: en mættet sort.
Dunfarve: sort-grå.
Høne:
Hoved: guld-gul.
Skæg og ørekvaster: sorte.
Halskrave: guld-gul med grønglinsende sort ribstribe, som ikke må løbe igennem.
Ryg og haledækfjer: guld-brun med en tæt ensartet sortbrun/mørkebrun risling, og en sart lys nervetegning.
Skuldre, vingebuer og vingebånd: guld-brun med en tæt ensartet sortbrun/mørkebrun risling og en sart lys 
nervetegning.
Vingefjer 1. rk.: sort.grå, med guldbrun rislet rand på yderfane.
Vingefjer 2. rk.: yderfanen guld-brun med en tæt ensartet sortbrun/mørkebrun risling, så den foldede vinge 
falder godt ind med den øvrige overfarve. Inderfanen grå-sort.
Forhals: mørk laksefarvet.
Bryst: laksefarvet.
Bug/lår og bagparti: sort-brun.
Dunfarve: grå.
A-fejl:
Hane: strågul eller for mørk i hals og sadelbehæng og uden sort ribstribe.
Høne: for lys grundfarvetone, manglende risling i overfarven. Manglende eller for stærk nervetegning. Grov og 
klasket risling eller stærk randtegning.
Fejl: Mindre farve og tegningsfejl i forhold til foranstående. 
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Orpington, splash

HANE og HØNE:
Grundfarve: en jævn, grålig/hvid til lys blågrå
farve på samtlige fjer, med uregelmæssige
mørkeblå pletter i forskellig størrelse. Enkelte 
sorte pletter tilladt.
Tegningen harmonisk og jævnt fordelt over hele 
dyret, også i hanens hals- og sadelbehæng.
A-fejl:
For mørk grundfarve, meget uregelmæssig 
farvefordeling, sømtegning, stribning, gulligt 
anstrøg. Grønglans eller rust.
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Hollandske dværge, 
hvid blå columbia, gul blå columbia
HVID BLÅ/COLUMBIA:
HANE:
Grundfarve: hvid
Hoved: hvidt
Halsbehæng: mindst 3/4 af halslængden med ren klar blå farve, med smal hvid rand, der 
ubrudt når helt om fjerspidsen, fjerribben blå. 
Ryg: hvid, skjult under behænget gerne blå dråbetegning.
Sadelbehæng: Hvid, med smal blå ribstribe i den nederste del af behænget.
Vingefjer 1. rk.: blå inderfane og fjerrib, yderfanen hvid
Vingefjer 2. rk.: blå med bred hvid yderrand og fjerspids så den lukkede vinge er hvid.
Hale: styrefjer blå, haledækfjer blå med hvid rand.
HØNE:
Grundfarve: hvid
Hoved: hvidt
Halskrave: blå midterfelt med smal hvid rand, der når helt rundt om fjerspidsen, fjerribben 
blå.
Vingefjer 1. rk.: blå inderfane og fjerrib, hvid yderfane.
Vingefjer: 2. rk.: blå med bred hvid yderrand og fjerspids, så den sammenfoldede vinge er 
hvid.
Hale: styrefjer blå, de 2 øverste fjer med hvid rand. Haledækfjer hvide, de bagerste blå med 
hvid rand.
Dunfarve: lys grå blå, fjerribben hvid.
A-fejl: Gullig overfarve, mangelfuld eller gennembrudt halstegning, manglende vingetegning, 
for mørk blå eller sort
Sort dunfarve. Blåt i overgang mellem fjer og dun.
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GUL BLÅ/COLUMBIA:
HANE:
Grundfarve: ensartet gul.
Hoved: gult
Halsbehæng: mindst 3/4 af halslængden blå, med smal glinsende gul rand, der ubrudt når 
helt rundt om fjerspidsen, fjerribben blå.
Ryg: glinsende gul, skjult under behænget blå dråbetegning.
Sadelbehæng: glinsende gul med smal sort ribstribe i den nederste del af behænget.
Vingebuer: glinsende gul
Vingefjer 1. rk.: blå inderfane og fjerrib, yderfanen gul.
Vingefjer 2. rk.: blå med bred gul yderrand og fjerspids, så bred at den lukkede vinge er 
gul.
Hale: styrefjer blå, haledækfjer med gul rand.

HØNE:
Grundfarve: ensartet gul.
Hoved: gult
Halskrave: blå midterfelt, med smal gul rand, der når helt rundt om fjerspidsen. 
Vingefjer 1. rk.: blå inderfane og fjerrib, yderfanen gul.
Vingefjer 2. rk.: blå med bred gul rand og fjerspids, så bred at den lukkede vinge er gul.
Hale: styrefjer blå, de 2 øverste med gul rand. Haledækfjer gule, de bagerste blå med gul 
rand.
Dunfarve: skifer grå, fjerribben gul.

A-fejl: For rødlig overfarve, mangelfuld eller gennembrudt halstegning, sort eller gul 
dunfarve, blåt i overgang mellem fjer og dun. Manglende blåt i vingetegning.
Fejl: Mindre mangler i farve og tegning.
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Dv-Paduaner, blå

BLÅ randtegnet:
Øjne: brune til brunsorte.
Næb: mørk hornfarvet
Løb og tæer: skifer-blå
Grundfarve: skifer-blå, hver fjer med mørk-blå rand.
HANE:
Hals- og sadelbehæng: skifer-blå med mørk-blå kraftig rand.
Hale: styrefjer, seglfjer og sideseglfjer, klar regelmæssig skifer-blå, hver fjer skarp randtegnet 
med særdeles glinsende mørk-blå rand.
Skuldre og vingebuer: klar og regelmæssig skifer- blå, lidt mørk farvetone hver fjer med en 
skarp glinsende mørk-blå randtegning.
Vingebånd: klar regelmæssig skifer-blå, hver fjer med en skarp mørk-blå randtegning.
Vingefjer 1. rk.: klar og regelmæssig skifer- blå, gerne med mørk-blå randtegning.
Vingefjer 2. rk.: klar regelmæssig skifer-blå, hver fjer med en skarp mørk-blå randtegning.
Bryst og bug: skifer-blå med mørk-blå rand, jo mere skarp desto bedre.
HØNE:
Kropsbefjering, vinger og hale: klar regelmæssig skifer-blå, hver fjer tegnet med en tydelig 
skarp afgrænset mørk-blå randtegning.
Halskrave: klar regelmæssig skifer-blå, lidt mørkere farvetone, hver fjer med en skarp mørk-blå
randtegning.
Dunfarve: i alle fjerdele skifer-blå til skindet.

A-fejl: Helt hvide, sorte eller anden farve end foreskrevet, for mørk grundfarve, udflydende, 
udvisket eller på anden måde utydelig randtegning, mos i de blå midterfelter. 
For mørk (sort) i behæng.
Fejl: Delvis misfarvede fjer, noget for mørk grundfarve og behæng, for udflydende randtegning
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Mod. eng dv-kamphøns, sorte
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SORTE:
HANE og HØNE: 
Ansigt, kam og hagelapper : morbærfarvet eller rødt.
Øjne: mørkebrune eller røde.
Næb: glansfuld sort, lys næbspids ved hanen tillades. 
Løb og tæer: sorte.
Fjerdragt: dyb grønglinsende sort. Mørk dunfarve. 
A-fejl: Mat, bronze eller violet glans i overfarven. Hvidt i svingfjer, eller andre dele af fjerdragten.

BLÅ ORANGEBRYSTET:
Ansigt, kam, hagelapper: purpurrød – sort, 1,0 lidt lysere end 0,1.
Øjne: mørkebrune
Næb: sort
Løb og tæer: sorte.
HANE:
Hoved: lys orangefarvet.
Halsbehæng: orangefarvet til citrongult med blå ribstribe.
Ryg, skuldre og vingebuer: messinggul (mørk orangefarvet).
Vinger: blå
Sadelbehæng: orangefarvet til citrongult med blå ribstribe.
Hale: blå, uden grønglans.
Forhals og bryst: mellemblå med fin smal orangefarvet randtegning, der kun må gå halvt ned på brystet.
Bug og lår: blå, så jævn farve som vel mulig.

HØNE:
Hoved: orangefarvet.
Halskrave: orangefarvet til citrongul med blå ribstribe.
Forhals og bryst: blå med fin smal orangefarvet randtegning, der kun må gå halvt ned på brystet.
Øvrig befjering: blå (lidt mørkere blå randtegning tilladt).
Dunfarve: grå-blå

A-fejl: Manglende blå rib i halsbehæng, sadelbehæng og halskrave. Lys rib eller ribstribe på bryst ved såvel hane som 
høne. Udflydende eller for kraftig brysttegning, især ved unge dyr. Svagt markeret vingespejl.
Fejl: Mindre farvefejl i forhold til foranstående samt grønglans i de blå fjerdele.

Bemærk: 
Ved ældre haner tillades en mere udbredt og nedadgående randtegning, når ellers denne er skarpt afgrænset på de 
enkelte fjer. 
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Ukkelse skæghøns, guld sort/vagtelfarvet

GULD SORT / VAGTELFARVET:
Øjne: mørkebrune
Løb og tæer: skiferblå.
Næb: brunligt til mørk hornfarvet
HANE:
Hoved: glinsende sort i grundtonen, med fin gylden randtegning.
Skæg: gylden-gul
Hals: behængets lange fjer glinsende sort i grundfarve med stærkere glans nærmest 
ryggen og med guldfarvet rib og matgul randtegning med stærk markering af 
overgangen til bryst.
Den nederste 1/3 med gennembrudt randtegning.
Ryg: befjeringen på overryggen under halsbehænget har en sort dråbetegning, 
guldfarvet ribtegning og gullig-brun randtegning, bagtil smallere og længere med 
størst muligt sort midterfelt og med noget gylden randtegning.
Sadelbehæng: med stort sort midterfelt og med en bred guld-brun sidesøm.
Hale: styrefjer sorte, de store og mellemstore seglfjer grønglinsende sorte uden 
randtegning, de små sideseglfjer nærmest bagkroppen med guldbrun randtegning.
Vingebuer: sorte med fin kastaniebrun randtegning, skuldrene har et grønglinsende 
trekantet midterfelt med gylden-brun rand, der tilsammen danner et smukt gylden-
brunt helhedsbillede.
Vingebånd: sort overfane, mørke-brune underfane.
Vingefjer 1. rk.: sorte med fin kanelbrun rand.
Vingefjer 2. rk.: inderfane sort, yderfane kanel-brun med sorte spidser, visende et 
kanel-brunt vingespejl.
Bryst: glinsende gylden-gul med gylden rib (nervetegning) og med matgul
randtegning.
Bug: grå-brun og bliver bagtil grå-gul.
Lår: samme farve som brystet, men de store fjer nok så gylden-brune.
Hasevinger og fodbefjering: mat sort.
Dunfarve: mørkegrå, på bryst og lår noget lysere.
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HØNE:
Hoved: sort med fin guldrandtegning.
Skæg: gylden-gul
Halskrave: fløjls-sort ribstribe og smal brun-gul gennembrudt randtegning, med gyldengul
nervetegning.
Ryg, vingebuer og sadel: fløjls-glinsende sort mørkebrun farvetone med guld-rib (nervetegning) 
og en fin kanelbrun sidesøm, der mod halsen bliver mere fremtrædende.
Vingebånd: som ryggen, dog er den kanelbrune sidesøm og nervetegningen mere udpræget.
Vingefjer 1.rk.: sorte. 
Vingefjer 2. rk.: brunsorte med sort spids, den yderste 1/3 af fjerbredden guldbrun, visende et 
guldbrunt vingespejl.
Hale: styrefjer sorte med mørkebrun rand og gylden rib, haledækfjer mørke-brun-sorte med 
gylden-brun randtegning og med gylden rib (nervetegning).
Bryst: gylden-gult mod vinger og sider, gående over i mørkebrunt og har en gylden-gul ribstribe
(nervetegning) og mat-gul randtegning.
Bug: grå-brun.
Lår: samme farve som bryst, bagdun og sider, de store fjer er mørk-kastaniebrune med guldfarvet 
rib og matgul randtegning.
Fodbefjering: overvejende sort med gul-brun .
Dunfarve: mørke-grå, ved brystet noget lysere grå.

A-fejl: 
Ved hanen: for bleg eller rust i brystfarven, farveløs rib, for mørkerød farvetone i de guld-brune 
fjerpartier, sort plettegning af bryst.
Ved hønen: bleg, rustfarvet eller for brunagtigt bryst, bleg farveløs rib, for mørkerød farvetone i 
de gylden-brune fjerpartier, for mørkt skæg, sort plettegning af bryst, vel mørk ryg, sadel, 
haledæk- og vingedækfjer, for uren, ujævn usymmetrisk og dermed uskøn farvefordeling i 
overfarven, for udflydende rib (nervetegning), vel lys farvetone af vinger, mat og træt farvetone 
ved såvel hane som høne.

Fejl: Mindre farve og tegningsfejl i forhold til foranstående.
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Dv-Langshan, gule

GULE:
HANE og HØNE:
Øjne: orangerøde
Næb: hornfarvet
Løb og tæer: lys grå-blå.
Fjerdragt: yderfarve en regelmæssig mættet guld-gul farvetone, fri 
for lys rib eller meleret anstrøg.
Ved hanen ønskes hals, sadel, ryg og skuldre samt vingebuer og 
hønens halskrave med en glinsende varm og mættet guld-gul tone.
Dunfarven en tone lysere og fri for anden farve, fjerribben gul.

A-fejl: Tydelige afvigelser i farvedybden og farvetone i de 
forskellige fjerdele. Synligt sort og hvidt i hale og svingfjer.
Afvigende fjerrib.
Fejl: Uregelmæssig farvetone, noget for lys underfarve, mindre 
afvigelser fra standardens overfarve. Mindre peber i den skjulte del 
af vinger og halens styrefjer.
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Brügger Kæmper, sort-rød

Oprindelse:
En gammel race fra omkring 1700 tallet fra Flandern i Belgien.
Helhedsindtryk, natur:
Stor, kraftig og muskuløs race. Med et aggressivt blik.
Næsten vandret stilling med smal hale. Højt stillet.
Kardinalpunkter:
Kropsform og størrelse
Hovedddele
Ryg og hale.
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Racekendetegn:
Hane:
Krop: kraftig og bred.
Hals: lang og kraftig med langsgående fjer som når skulder og ryg.
Ryg: middellang, meget bred, næsten så bred som lang. Næsten vandret.
Skuldre: brede.
Vinger: korte, højt båret, tæt tilliggende kroppen.
Sadel: rund, uden fylde.
Hale: ikke højt båret, dårligt udviklede seglfjer og sideseglfjer og med 
relativt korte styrefjer.
Bryst: brystbenet langt med fyldig muskulatur.
Bug: vel udviklet.
Hoved: kraftigt med bred pande og stærkt markerede øjenbryn.
Ansigt: morbærfarvet til sort.
Kam: ærtekam, smal ved basis.
Hagelapper: lidt udviklet, morbærfarvet til sort.
Øreskiver: små, morbærfarvet til sorte.
Øjne: sidder højt, fremtrædende, mørke.
Næb: kraftigt, buet, mørk hornfarvet.
Lår: kraftig markerede.
Løb: kraftige, skiferblå med veludviklede sporer eller dobbeltspore.
Tæer: lange og kraftige.
Befjering: stram.
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Høne:
I det væsentlige som beskrevet ved hanen, med de afvigelser 
der adskiller kønnene. 
Hale temmelig kort og lukket.
Hoveddele sort til morbærfarvet.
Sporer ved 0,1 er at foretrække. 

A – Fejl:
For smal krop og ryg, for højt båret bryst; tynd løb; for højt 
båret hale, hvidt i øreskiver, blød befjering.

Vægt: 
1,0 - 4,5 - 5,5 kg. Mindre end 4 kg ved 1,0 gælder som 
udelukkelsesfejl.
0,1 - 3,5 - 4 kg

Ægvægt:
Mindstevægt: 55 gr, idealvægt: 60 gr.
Skalfarve: gul eller hvid.

Ringstørrelse:
1,0 - 24 mm, 0,1 - 22 mm
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Farvevarieteter:
Sort – rød:
Hane:
Krop: sort med grønglans.
Sadel- og halsbehæng brunrødt.
Skuldre brunrøde.
Høne:
Kroppen sort med grønglans.
Halskrave: brunrød.

A – Fejl:
manglende grønglans
Fejl: mindre farvefejl i forhold til ovenstående. 

Bemærk:
Væsentlig er type, form og kardinalpunkter.
Farve og tegning er underordnet, dog skal man kunne 
genkende den anmeldte farve.
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Pilgrimsgæs

Oprindelse:
England, standardiseret først i 
USA
Helhedsindtryk, natur:
Middelstor, en typisk landgås.
Karateristisk farve ved 1,0 og 
0,1. – kønsvisende.
Kardinalpunkter:
Farve - 1,0 - 0,1
Type og kropsform.
Har ikke bugpose.

DR - kursus 2016 23

Racekendetegn:
Gase og gås:
Krop: middellang, båret næsten vandret.
Hals: middellang.
Ryg: middelbred, flad og lige.
Vinger: tæt tilliggende kroppen.
Bryst: fyldigt og dybt.
Bug: rund og fyldigt uden køl.
Løb: mellemlange, orangefarvet.
Hoved: middellangt, let vælvet pande.
Næb: middellangt, lige og 
Øjne: 1,0 – blågrå, 0,1 – nøddebrun, begge med orangefarvet øjenring.
Befjering: stram.
A-fejl: for klein, lang eller smal krop.
Bugpose, strubelap.
Vægt: 
1,0 - 5,5 - 6,5 kg
0,1 - 4,5 – 5,5 kg.
Ringstørrelse: 24 mm
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FARVE: Kønsvisende.

Gase:
Hvid, spor af gråt på vinger, ryg og hale kan forekomme på
yngre dyr.
Gamle gaser kan være helt hvide.

Gås:
Lysegrå grundfarve.
Hoved: fra det øverste af hals til næb bliver farven lysere, ved 
næb hvid. 
Jo ældre dyr jo mere udpræget hvidt i denne del.
Ryg: lys askegrå spættet med lysere gråt.
Bryst: lys askegrå.
Sider: askegrå, hver fjer kantet med en lysere grå rand.
Vinger: lysegrå, kantet med en lysere rand.
Hale: lysegrå, kantet med en lysere rand.
Bug: overvejende hvid.

A-fejl:
helt hvide vingefjer ved 0,1.
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Moskus and, brun vildfarvet

ANDRIK og AND:
Ansigt: rødt, lidt mørke pletter tilladt.
Næb: ved næbroden sort-grå, ved spids grå til 
kødfarvet med lys rygplet, næbbønne mørk.
Øjne: lysebrune.
Løb og tæer: mørkebryn med lysere pletter, tæer 
lysere.

Fjerdragt: kropsfarven jævn brun med kobberagtig 
glans, uden anden farve. De store vingedækfjer mest 
hvide visende spejl.

A-fejl: Anden farve af fjer end brun, hvide fjer i hoved 
og på hals.
Fejl: Mindre farvefejl i forhold til ovenstående.
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Løbeand, sølv vildfarvet
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SØLV VILDFARVET:
ANDRIK:
Grundfarve: sølv-flødefarvet.
Hoved og hals: sort med stærkt grønlig glans og med 
udpræget - ikke for smal - hvid halsring, åben i bagside.
Bryst: samt halsens nederste del under halsringen og 
skuldre er rødbrun med sart sølvhvid rand. 
Vinger: let grålige med grønglinsende spejl kantet med 
hvidt. 
Underryg: sølvgrå med mørke pletter, hver fjer med hvid 
rand.
Hale: næsten sort med en lysere yderrand. 
Halekrølle: sort.
Bug og bagdunsfjer: sølv-flødefarvede.
Gump: brunsort, hver fjer med hvid rand (kant).
Næb: grågrøn til pilegrøn.
Løb: orangefarvede.
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AND:
Grundfarve: hvid-gullig, øverste del af brystet, nederste del 
af hals, nakken og ryggen er let brunstænkede.
Hoved: brungult med (mørkere) brune streger mod panden. 
Hoved og overhalsfarve er ofte ved ungdyr noget lysere end 
underhalsfarven.
Underryg: grå-gul med mørke pletter og hvid rand. 
Grundfarven er her ret stærkt fremtrædende.
Halefjer: lysebrune.
Vinger: grå-gule med let flødefarvet rand, klart blå-grønt
vingespejl afgrænset med hvid kant.
Underbryst og bug: flødefarvet. 
Gump: ret kraftig, brunplettet.
Næb: grågrønt.

A-fejl: Gult næb og for mørk grundfarve.
1,0 – brunt hoved, for bred eller for smal eller åben halsring, 
manglende randtegning.
0,1 – hvidt hoved og hals, brunt spejl eller manglende 
spejlmarkering.
Helt manglende brunstænk.
Fejl: Mindre farvefejl i forhold til foranstående


