
Kan du huske?
Tilskueren der løb ind på banen og slog løs på dommeren i Sverigeskampen for et par år siden? 
Dumt, dumt, men mon ikke de fleste af os har haft lyst til at tale et par alvorlige ord med 
dommeren? 

Det bliver der mulighed for på DBF’s generalforsamling den 27. 
februar i Kirke Stillinge for Villy kommer. 

                                

Der bliver også mulighed for at dykke lidt mere ned i det med udenlandske klubber. Vidste du f.eks., 
at DBF er medlem af 2 udenlandske kanarieklubber? Henrik kommer og fortæller om det.

Hvordan har du det for resten med Generalforsamlinger?? 
”Bob, Bob”, siger mange, ”sådan lidt op og ned…” og det kan man måske godt forstå, for der er ofte 
langt at køre, og det er måske ikke det mest spændende program der er lagt!?

Sådan har jeg det ikke med Dansk Border og Fife Klubs årlige generalforsamling lørdag den 27. 
februar i Kirke Stillinge, og lad mig straks give dig 20 grunde til det:

1. Jeg har ikke langt at køre, faktisk kun ca. 300 meter. Til gengæld skal jeg så lave noget af 
det praktiske for at få generalforsamlingen til at køre.

2. Vi starter med kaffe og the – altid en god start for en kaffeglad dansker!
3. Jeg har lige et par bemærkninger til formandens beretning.
4. Jeg slipper for at gøre rent derhjemme, som vi gør hver lørdag.
5. Jeg får anledning til at rose kassereren for et flot regnskab.
6. Jeg får sagt tak til bestyrelsen for, at de gider…
7. Villy Rasmussen kommer! 
8. Han er C.O.M. kanariedommer! Her vil jeg tillade mig en lille personlig kommentar: På 

sidste års udstillinger fik mine fugle sekundære placeringer! Det er udelukkende dommernes 
skyld, og derfor har jeg lige et par spørgsmål, nu hvor vi har en dommer ”mellem hænderne”:
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9. ”Jeg har en grøn han, topfugl (efter min mening). Han fik 90 på den ene udstilling, men kun 
87 på udstillingen 2 uger efter! Er det ikke dommeren det er galt med her?  Eller…??

10. Har danske dommere international standard? Eller er tyske, engelske… bedre?
11. Hvordan bliver man Kanariedommer i Danmark?
12. Hvordan bliver man C.O.M. dommer?
13. Øh… hvad er en C.O.M. dommer? 
14. Kan en dansk dommer dømme i udlandet?
15. Hvordan foregår bedømmelsen på en udstilling?
16. Hvad er fordele og ulemper ved point-bedømmelse i forhold til f.eks. oprangering 1-7?
17. Jeg har mange flere spørgsmål til Villy, men så kommer jeg langt over de 20 grunde - derfor 

går jeg lidt videre: 
18. Klubben giver smørebrød! Og lidt at drikke! Gratis!
19. Henrik kommer. Egentlig skulle det højere op på listen, for jeg glæder mig til at høre om 

hans arbejde med at skabe kontakter til udenlandske klubber.
20. Hvad betyder det, at DBF har venskabsklubber? 
21. Kan vi deltage i deres udstillinger? Generalforsamlinger? 
22. Får vi bedre muligheder for at købe fugle?
23. Giver det bedre muligheder for at besøge udenlandske opdrættere.
24.  Jo, for resten, Lasse kommer også. Han er ekspert i fuglesygdomme, så ham skal jeg lige 

snakke med over maden – og jeg har også lige et par spørgsmål i forbindelse med min 
computer, for han er Webmaster på DBF´s hjemmeside www.borderfife.dk, og 
computerekspert!

25. Og så kommer kammeraterne, dem der er lige så ”skøre” som mig, som jeg kan snakke fugle 
med, hygge mig sammen med… 

 Nå, det blev til lidt flere grunde, og pointen er da også, at dette nummer af ”Næb og Klør” er en 
opfordring til at deltage i generalforsamlingen, gerne tage venner med, og ikke mindst komme og 
hygge sig og få mere viden og indsigt!

Husk tilmelding inden den 20. februar til Flemming 
På tlf. 22 44 16 03, 
så han får bestilt smørrebrød til dig.

Vi ses til generalforsamlingen – med næbbet hilsen Carsten 
26.

http://www.borderfife.dk/
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