
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale dommerkriterier 

for bedømmelse af 

Champion discus 
  

  

Der findes et sæt kriterier for en tilnærmet objektiv evaluering, når Discus skal bedømmes. Disse 

kriterier kan variere en smule fra udstilling til udstilling og land til land, men generelt er kriterierne 

opdelt i 8 hovedgrupper og der gives op til 100 points.  

  

Helhedsindtryk  

Fisken skal se ud til at være rask og aktiv, have gode proportioner, attraktive farver og et harmonisk 

mønster og et specielt og tydeligt særpræg for uklassificerede kategorier. Disse overordnede kriterier 

kan få dommere til at overse mindre betydningsfulde fejl, som først bliver bedømt senere.  

 

Kropsstørrelse  

Dette kriterier spiller en stor rolle. Ofte kan det alene være adgangskriterier for at deltage på udstilling. 

De fleste udstillinger sætter minimumsstørrelsen til 10 cm målt til halespids. Kriteriet er nemt at 

kontrollere og derfor ikke svært at bedømme.  

  

Overordnede proportioner  

Skal forstås som det samlede harmoniske indtryk af rundhed, som krop, hoved og finner bidrager med. 

Kriteriet er relativt subjektivt og der skal en god del erfaring til, at bedømme den procentvise fordeling 

af kropsdelene. Hovedindtrykket skal være rundt, da ”discus” betyder ”rund”. Dorsal og anal finnerne 

skal forme den overordnede rundhed og hovedet skal ligge på og indenfor denne kurve.   

  

Finner/Hale  

De perfekte overordnede proportioner er den vigtigste faktor. Spinous dorsal finnen skal i en blød 

kurve følge hovedets rundhed og anal finnen skal have de samme karakteristika. Caudal finnen 

(halefinne) skal stå med rette ”spines” spredte og vidtåbne med et minimum af afstand mellem dorsal, 

anal og caudal finnerne. Pelvic finnerne skal være åbne og have ens bredde og længde. Pectoral 

finnen skal stå i perfekt form , lige udstrakt og åben. Alle finner skal være hele og klare i kanterne.  

  

Hoved / gæller / skæl  

Hovedet skal være blødt afrundet og indgår i den samlede rundhed. Begge gælleplader skal fuldt 

dække gællerne og skæl skal sidde i den rigtige retning. Skæl der ikke sidder korrekt betragtets som 

en defekt.  

  

Øjet  

Skal være i størrelse, der harmonere med kropsstørrelsen. Øjets størrelse i forhold til kroppens 

relaterer altid til fiskens alder og kan vise om fisken er vokset op normalt eller er blevet stoppet i sin 

vækst. Kriteriet udgør 8% af den samlede bedømmelse.  



Øjets farve er til stadighed et diskussions-emne. På europæiske udstillinger vægtes røde øjne. Der er 

dog enighed om at hos vild Heckel skal øjet være sort. Discus sees i dag med røde, gule, orange, 

hvide, grå og sorte øjne. Der er også variationer blandt vilde discus. 

Bedømmelsen for dette kriterie bør derfor primært tage udgangspunkt i øjets størrelse ifht. kroppens, 

øjets klarhed i farve og at der ikke er synlige bygningsfejl i det ydre øje.   

  

Krops mønster/farver  

Eventuelle mønstre skal dække kroppen ensartet harmonisk. I ”Solid” gruppen skal farven være 

dækkende ens på hele kroppen. Kropsmønstrer der går ud over finner, vil derfor blive bedømt 

negativt.For de mønstrede kategorier er kriteriet delt i to : Det attraktive særpræg og ensartetheden af 

mønstret.  

  

Farve  

Farvekriteriet dækker både mønstrets- og kroppens generelle farve – grundfarven, den primære farve. 
Et eksempel er rødtyrkis varianten, hvor grundfarven er rød og den sekundære farve er mønsterets 
blå/grønne farve.  
Kriteriet bedømmes udfra farvernes klarhed og kontrast mellem farveovergange i grundfarve og 

mønsterfarve.  

 

Fejl 

Skønhedsfejl af mindre betydning. Kan være transportskader, uens tykkelse af stress bars, små 

porerhuller fra tidligere HITH angreb,let flosset halefinne ect. Denne kategori blev første gang 

introduceret til Nordic Discus Championship 2018 i Ullared. Optalte fejl gav et fradrag på 1 point per 

fejl. 

 

Eksempel 
Finnerne på over- og underkrop begynder tæt på en lodret linie umiddelbart bag øjet. Øjets størrelse i forhold til hoved- 

og kropsstørrelsen er præcis 1/7. Den kødfulde del af kroppen er næsten cirkelrund og hele fiskens kontur kan ligeledes 

indeholdes i en cirkel. Denne fisk er 175 mm lang. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne fisk tilhører Dirk Schlingman. 

Den er vildtfanget og importeret 

gennem HEK Brazil v/ Hudson C 

Gonzales. Den ankom som ungfisk 

for 2 år siden (2017) og er blevet 

passet og plejet efter alle kunstens 

regler. Resultatet taler for sig selv. 

Den er så tæt på det perfekte 

udtryk en discus skal have, at det 

næsten er umuligt at finde dens lige 

… også blandt vildtfangede. 

 

Disse fisk tilhører AquaWildLife. De 

er vildfanget og importeret gennem 

HEK Brazil v/ Hudson C Gonzales. 

Ankom Februar 2018.  

Til venstre: 

Nyankommet fisk  i karantæne. 

Bemærk perfekt rundhed og fylde. 

Til Højre:  

Proportionerne er perfekte og fisken 

står fuldt udfarvet med kontrast og 

en farvemætning helt unik og 

sjældent set. 

 


