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Hvem bliver Nordeuropæisk mester i Border og Fife?? 
 

Det bliver afgjort lørdag den 3. december 2011 i 

Odense hvor de bedste Border og Fife opdrættere  

i Nordeuropa tørner sammen i Slaget om Nordic 

Open. 

 

Ved DM i Silkeborg blev det afgjort, hvem der er danske mestre, men kan de 

holde når de for alvor møder modstand fra en Harald Sell med sine 

toptrænede Fife, eller en Frank Darling med sine Bordere, der allerede har 

vundet i Tyskland i år? 

 

”Frygter intet”! 

Fra fortrolig kilde (Jutta) har vi hørt, at Per (sølvvinder ved DM og tidligere 

formand for DBF) kørte direkte fra DM i Silkeborg til sit fuglehus i Erritsø, 

hvor han isolerede sig i flere dage.  

Han nægtede at spise medmindre maden blev bragt op i fuglehuset, dog drak 

han enkelte kolde øl, og da vi efter mange forsøg traf ham for en kommentar 

til Næb og Klør udtalte han: ”Jeg agter ikke at sidde med hænderne i skødet 

mens Ulrik (nykåret Dansk Mester og tidligere medlem af DBF) og Ove 

(medlem af DBF, nykåret Dansk Mester, og ret ny Fife-opdrætter) løber 

med alt metallet! Derfor stiller jeg med et større og stærkere Fife-hold til 

Nordic Open – jeg frygter intet!” 

 

Går efter ”The Tripple”. 

Bjarne (formand for DBF, og Dansk Mester i 

Border 2011), som vi talte med nogle dage 

efter DM, fortalte, at han i år har vundet 

SVK, DM, og nu går målrettet efter at vinde 

Nordic Open - ”The Tripple”. 

Han er dog noget nervøs: ”Stærke Border-

opdrættere har tilmeldt sig Nordic Open, og 

det er umuligt at forudsige resultatet. Jeg 

glæder mig til at se, hvad de har; men jeg tror, 

at jeg vinder!” 

 

 

 



 

”Spis brød til”.  

DBF´s Generalsekretær, Henrik, maner til besindighed: ”Spis brød til!” siger 

han, ”det er umuligt at sige, hvem der vinder. Igen og igen ser vi, at dem vi 

troede var urørlige, bliver slået – endda af ret nye opdrættere, og flere 

opdrættere har slet ikke været på banen endnu, så alt kan ske; men 

spændende bliver det”.  

 

Terry Kelly oversættes til dansk og tysk. 

Henrik glæder sig især til at se den engelske dommer, 

Terry Kelly, i aktion. Han har lovet at kommentere på 

fuglene under bedømmelsen, og DBF har allieret sig med 

Anna og Frank for at oversætte til dansk og tysk, så alle 

får en spændende dag.  

Terry Kelly præsenteres nærmere på DBF´s hjemmeside, borderfife.dk.  

 

Tilmelding via hjemmesiden. 

Sidste frist for tilmelding er den 20. november, og det er nemt: gå blot ind 

på hjemmesiden, borderfife.dk, og til højre. Klik på ”tilmelding 2011”, vent et 

øjeblik til tilmeldingssiden dukker op, og følg så anvisningerne.  

Skulle der være problemer, er du velkommen til at kontakte Flemming.  

 

Ros til hjemmesiden. 

Og nu, hvor du er på hjemmesiden: Prøv at gå på opdagelse, tryk på de 

forskellige undersider i højre og venstre side og bliv overrasket over god og 

velfungerende siden er! Masser af nyheder, artikler og informationer, 

masser af inspiration – Palle, Ole og Jytte fortjener stor ros for DBF´s nye 

hjemmeside!     

 

 

 

 


