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Den første stamme for Fife til bedømmelse ved jubilæums show. 

 

Stammer af Fife vil blive udstillet ved East of England Border Fife Club’s (EEB&FC) udstilling den 27. oktober, 

for første gang I Fife Fancy’s  historie. 

For at markere klubbens 20 års jubilæum har bestyrelsen besluttet at stammer på tre skal inkluderes i 

klasserne, i stedet for den vante stamme på fire som man ser på kontinentet.  

Klub sekretær Andrew Triolo fortæller, at hvis stammerne af fife bliver en succes vil man udvide denne 

form til at inkludere Border næste år. 

Han forklarer: ” Efter at have spurgt de medlemmer der ønskede at afprøve denne klasse, har klubben 

bestemt at tre fugle er et godt sted at starte. Idet man ved at Border er sværere at arbejde med end Fife vil 

udstilling af fire Border  måske være for svært. Yderligere vil et show med udstilling af stammer med fire 

Fife og tre Border virke forvirrende”. 

Et  forøget antal af Europæiske udstillere fra Danmark, Belgien og Tyskland er blevet bekræftiget sammen 

med deltagere fra Skotland og Wales. Hr Triolo tilføjer:” Udstillingen vil få en virkelig international 

atmosfære og vil være en god chance for at konkurrere mod de bedste i Europa”. 

Formand Dave Horrex udtalte at EEB&FC, som en førende kanariefugleudstilling, vil sikre sig at deltagerne 

får alle muligheder for at udstille deres fugle. Han forklarede: ” Et tema på tre vil demonstrere styrken og 

dybden i avlen. Da mange opdrættere har haft en god avlssæson forventer vi endnu en rekordstor 

deltagelse i år”. 

Chef Fife steward Chris Wilding tilføjer, at medlemmerne ser frem til at konkurrere med de Europæiske 

kolleger.   

Han kommenterer: ” at få chancen til at møde og konkurrere mod de bedste i Europa er nummer et” 

Jubilæums udstillingen vil blive afholdt den 27. oktober på Chelmer Valley High School, Court Road, 

Broomfield, Chelmsford CMI 7ER. 

For mere information omkring EEB&FCs show, kontakt Dave Horrex Tel: +44 01245 441120. 

 

 

 


