
Emner:

*Bedømmelse af Border og Fife

*Burtræning

*Udvælgelse af udstillings fugle 

*Udvælgelse af avlsfugle 

*Fjerstruktur



Præsentation af mig selv

Startede med kanarier som 16-årig – ingen fortilfælde 

i familien !

1983 så jeg min første kanarie-udstilling i 

Grevehallerne og kort efter købte jeg Gloster & 

Border kanarier

Border & Fife har altid stået mit hjerte nært, jeg har 

kompenseret ved at indkøbe og have kontakt til 

Engelske opdrættere. Fife til Folmer Bang og Bordere

til Jens M. Pedersen gennem de sidste 30 år !!





Borderen har ændret sig meget siden oprindelsen



Standarden i dag. TH: DKK/JFKK

COM & UK Border Convention:

*Position & Carriage: angle of 60 
degrees. 15

*Krop: 15

*Farve: 15

*Hoved & Hals: 10

*Vinger: 10

*Fjerdragt: 10

*Sundhed: 10

*Ben & Fødder: 5

*Størrelse: 5 (14,6cm)

*Hale: 5

*Total 100





Idealet



Idealet: 60º

Fejl: Ligger på 
pinden, fuglen 
skal ‘vandre’ fra 
pind til pind.

Ben lange og let 
strakte med 
synlige ‘lår’

Hoved rundt og 
med synlig hals-
indsnævring

Fejl: Fladt eller 
for spidst hoved

Ryg: Rund og 
stram



Fejl?



Video

Video/20171029_145324.mp4


COM:

*Position & Carriage: angle of 
60º 10

*Krop: 10

*Farve: 10

*Hoved & Hals: 10

*Vinger: 10

*Fjerdragt: 10

*Sundhed: 5

*Ben & Fødder: 5

*Størrelse: 25 (UK: 10,8cm-
COM: 11cm – DK: 11,5cm) ?

*Hale: 5

*Total 100







Idealet

Fife skal være en lille og livlig fugl, der 

hopper fra pind til pind ved ‘aktivering’ 

(Bedømmelse)

60º position

Samme kriterier som hos Borderen

Fejl: For ‘tung’, langfjeret, ikke nok 

runding på ryg! Hovedet for lille! 

Mangler kinder. (intensiv på intensiv !!)



Vinderfugl i Belgien (ANS) ?

Fejl??

Vinderfugl i UK !

Fejl??

Video

Video.MOV


Så snart ungerne er vænnet 
fra skal de trænes/vænnes 
til udstillingsburet !

De bliver hurtigt fortrolige 
og næste step er så at 
vænne dem til din hånd og 
at du bærer rundt med 
dem i fuglehuset

En ‘tam/tilvænnet fugl’ 
gør en KÆMPE forskel !!!



Udvælgelse efter

fældningen

Fortrolig

Står op på benene og 

‘siger:’ Kom bare an!

Indtager position når man 

‘aktiverer’ fuglen

God runding, kinder, Dyb 

Farve. Hale må ikke 

spalte eller hænge

Fuglen skal være i vigør 

og være sund og rask



*Behold de hanner der 
laver de bedste unger

*Rimet & Intensiv

*Lyse/mørke farver

*Modsætninger

*Fugle der selv fodrer

*Nogle opdrættere tager 
‘kun’ nyt blod ind for at 
forbedre ‘stammen’ 

*Tag ALDRIG en dårligere 
fugl ind i bestanden, kun 
‘forbedringer’ eks. Lange 
ben …

*Ammefugle ?



1.År

2. År

3. År

4. År

5. År

6. År


