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Sommeren står for døren, og det må være en god anledning til en lille hilsen
fra Dansk Border og Fife klub med lidt opdatering og påmindelse om vigtige
datoer.
Vores generalforsamling gik rigtig godt! 16
ud af 24 medlemmer deltog, imponerende!
Formanden var da også stolt af vores lille klub
og nævnte bl.a., at vores udstilling er den
største specialudstilling nord for Hamborg, og
at selv englænderne skriver med begejstring
om os.
Villy mente dog, at den flotte deltagelse i
generalforsamlingen skyldtes, at netop han
skulle holde et oplæg! Henrik, der skulle
fortælle lidt om vores venskabsklubber, men
ofte ikke kan deltage i vores møder fordi han
sejler rundt i Kina eller et andet mærkeligt
sted, var uenig: ”Selvfølgelig kommer de for
at hilse på mig”!
Begge gjorde det nu godt, og vi havde en
rigtig hyggelig generalforsamling. Referatet
kan I læse på hjemmesiden,
www.borderfide.dk.
Og nu vi er ved hjemmesiden:
På vej hjem fra generalforsamlingen stak Ole og
Jytte indenfor hos Flemming, og det er der
kommet en fin artikel ud af.

Flemming har i øvrigt fået ny bil! Somme
tider skulle Vita ”låne” deres bil, og det var han
noget utilfreds med! Hvad gør man så? Køber sin
egen! Og som I kan se kan man også pynte og
udstyre den som man vil! Sejt!
Han udtaler: ”Som kasserer i DBF er det vigtigt,
at man frit kan bevæge sig i hele landet – og i
Tyskland – uden at skulle spørge konen om lov”!

Til den lidt mere alvorlige

ende: ”Cage & Aviary” sætter
under overskriften ”Frygt for
Borderens frugtbarhed” fokus
på en undersøgelse, som også
danske Border-opdrættere
deltager i.
I kan læse mere om den på
hjemmesiden, hvor Henrik har
oversat artiklen.

Husk: Mangler du noget til fuglestuen,
så har Flemming det nok i
Materialesalget.

Vigtige datoer i DBF – sæt kryds i kalenderen:
Lørdag den 25. september kl. 10-14 i Kirke Stillinge: TEMADAG om udvælgelse af
avlsfugle.
Frank Darling lægger op til en med aktuelle spørgsmål: ”Hvornår er en fugl intensiv
eller rimet”? ”Findes der noget midt imellem”? ”Hvordan udvælger vi avlsdyr og
hvordan sætter vi dem sammen”? ”Hvornår er fugle i den rette kondition”? ”Fodring”?
”En han flere hunner”? Vi ta´r nogle fugle med så det bliver tydeligt, hvad vi taler om!
Deltagerprisen er sat til 50,- kr. og inkluderer Brunch og lidt til ganen! Nærmere
information følger.

Og så den helt store begivenhed: Årets Border og Fife udstilling den 4. december
2010 i Odense:
I år får vi engelsk dommer. Terry Kelly, som udover at være Border og Fife dommer
også er en af de helt store Fife-opdrættere. Det har han skrevet bøger og artikler om,
indspillet video- og DVD film om, og det holder han masser af foredrag om.
Alt det vil vi gerne have glæde af den 4., og derfor har vi ”presset” dagen lidt og lagt
et seminar ind lørdag formiddag.
Det bliver fantastisk spændende dag, og en foreløbig plan for dagen ser sådan ud:
Kl. 0730-0900 er der indlevering af fugle og morgenkaffe. Kl. 0900-1030 har vi
seminar med Terry Kelly. Kl. 1030 begynder bedømmelserne, hvor vi regner med at
”have klaret” Borderne inden frokost. Efter frokosten bliver
det Fifenes tur, og vi slutter dagen med præmieoverrækkelser
ved 16-tiden.
Læs mere om Terry Kelly på hans hjemmeside,
www.fifecanaries.com. (Et lille tip: brug Googles
oversættelse til dansk, så bliver det engelske lidt lettere).

Hvis du har gode ideer, forslag til
artikler…
eller har du problemer med dine
fugle, så er du meget velkommen til
at slå på tråden, tlf. 29 22 22 07,
eller skrive en mail til
juttaper@os.dk.
Mvh. Per, formand for DBF.

