
For ca. 25 år siden  besøgte jeg en kanarieopdrætter. Egentligt ville vi gerne have haft et par 

nymfeparakitter. Vennen  frarådede os det og solgte os i stedet  et par farvekanarier. Sådan begyndte vores 

første opdræt af kanariefugle (i stuen). Min nysgerrighed var vakt og jeg besøgte en fugleudstilling i 

Büdelsdorf. Der var det Border Fancy og Fife Fancy, der var de bedste på udstillingen. Jeg talte med en 

udstiller og på den måde blev kontakten  og et venskab etableret  til Henny og Frank Darling med Border og 

Svend Jessen med Fife fra Danmark. Så for mig var det en naturlig ting at blive medlem i Border/Fife 

klubben i Danmark. Hvert år glæder vi os til den skønne udstilling i Danmark. 

 

I februar forbereder jeg stille og roligt opstarten af yngleperioden i forbindelse med lys og temperatur. 

Fuglene får en 3 ugers  vitaminkur E. Samtidig påbegynder jeg fodring med spiret frø. 

 I starten af marts sættes  15 par sammen, oftest ligger de første æg i rederne i midten af marts. I 

slutningen af juni er ynglesæsonen så  ovre. Hvis det er muligt lader jeg fuglene få 2 kuld unger. 

 

Hvis jeg ikke er sikker på, hvad der er hunner og hanner, har jeg et pendul, der kan kønsbeskrive dem. Hvis 

pendulet går frem og tilbage, er det en han, og hvis pendulet kører i en rundkreds, er det en hun. 

 

I begyndelsen af maj kommer de første ungfugle i voliere i haven. Der bliver de hele sommeren og kommer 

først tilbage til yngleburene igen i september for at træne til udstillingen. 

 

En dag skete der et stort uheld. Da jeg var nede og fodre fuglene i volieren, fløj en flot Fife ud i friheden. 

Alle forsøgte at fange den, men forgæves. Fifen sluttede sig til et par spurve . Igen og igen blev han set med 

nye venner, men var også lige så hurtig væk. Efter ca. 14 dage sad han en morgen sulten foran volieren. Her 

var jeg i stand til at fange den. Han havde smagt på friheden, men takkede mig med en 2. plads ved 

udstillingen. 

 

Mine bedste resultater: Klub Champion i Kiel 

                                      3 gange mester i AZ 

                                      Bedste Fife lipokrom i Schortens 

                                      Bedste flerårig fugl i Fife i Schortens 

                                      Bedste stamme i Fife  Büdelsdorf 

                                      2 gange Nordisk Mesterskab 
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