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De fleste af os har travlt med at træne fugle og udstille, og så må det være på sin plads med en
appetitvækker: Et nyt nummer af ”Med Næb og Kløer”.
Først og fremmest vil vi gerne inviterer alle til Åbent Nordisk Mesterskab 2009 den 5. december i
Korup på Fyn (samme sted som sidste år) og derfor har vi vedlagt en tilmeldingsblanket, som I
meget gerne må gøre brug af.
Men vi vil også gerne fortælle lidt mere om, hvordan det går i klubben.
F.eks. har Henrik (vores sekretær) travlt med at skabe fuglekontakter i hele Europa… Tyskland,
England, Italien… og som I kan se af nedenstående klip, skaber det omtale og opmærksomhed.
På den årlige udstilling i Schortens i Tyskland deltog 6 DBF-medlemmer med i alt 56 fugle – og vi fik
41 placeringer, heraf 11 førstepladser! Flere Schortens-folk har meldt deres ankomst til vores
udstilling i december, og jeg er i færd med at bestille Bed & Breakfast overnatning til dem.
Så velkommen til denne lille appetitvækker.
Per Larsen. formand
Billedet til venstre
kender I det er fra
sidste års udstilling,
hvor Bernt Urban var
dommer. Han er også
dommer i år…
Selve artiklen er
bragt i ”Cage & Avery
Birds” den 15. Okt. i
år og handler om
vores udstilling – med
opråb til britterne om
at mande sig op og
deltage…

Vi startede DBF fordi vi ønsker at sætte fokus på Border og Fife, udvikle, forbedre…
blive klogere, lære af andre. Ikke mindst få udbygget vores kontakter til udenlandske
opdrættere og klubber.
I dag er vi fuldgyldige medlemmer af Fife Fancy Federation i England, og har en
venskabsklub, North Wales Fife Canarie Club, i Wales, som vi udveksler diplomer og
rosetter med.
De holder hvert år et stort internationalt show med 600 Fife på udstillingen, og vi er så
småt i gang med at planlægge en tur derover til næste års Show.
Den tyske Border&Fife klub afholder hvert år udstilling med mange hundrede fugle, og
Henrik fortæller, at de netop har sagt ja tak til, at vi bliver venskabsklub med dem!
Klubben hedder BFCK Border Fife Club, Deutsland, det er nærliggende at spørge os selv,
om vi ikke skulle besøge dem med nogle fugle til næste år??

Prøv at gå ind på vores hjemmeside
www.borderfife.dk – gå på opdagelse og
klik dig ind på Dannebrog – hjemme hos…
Og læs Ole og Jyttes artikel om deres
besøg hos Bjarne.
Udover at skrive gode artikler, er Ole
også god til at spise kage!!

Noget, der også optager englænderne, er
tyveri af fugle. Tilsyneladende et større
problem, som vi også kender til her
hjemme.
Palle har fået stjålet flere af sine fugle
under et meget spektakulært indbrud
(prøv at spørge ham selv), og Per har også
fået stjålet fugle fra sin voliere.
Hvis I har erfaringer eller oplevelser med
tyveri, vil Henrik, DBFs kasserer, meget
gerne høre om det – tlf. 29884756.
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Nå, vi må videre – fuglene til DM er afleveret, og nu går turen til Silkeborg, hvor vi skal se på
fugle og hygge os med lidt god snak om næb og klør.
Om få uger gælder det DKKs kåringsskue, og der er også Hammerum, som det kunne være
spændende at deltage i. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er det umuligt at nå at
udstille alle de steder, man gerne vil. Så må man vælge, og nogen vælger den ene udstilling
som den foretrukne i år, nogen vælger den anden. Næste år måske omvendt.
Sådan må det naturligvis være, for det er jo små levende væsener, vi har med at gøre 
Det var ordene for denne gang, - hjertelig hilsen og glædelig jul fra Dansk Border Fife Klub.

