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NYT FRA FORMANDEN
Velkommen til 2020!
Vi er godt i gang med vores avlsarbejde. De har igen været en mild vinter med alt for
meget regn, og hønsegårdene er smattede – og for nogen har de direkte stået under
vand, men nu håber vi på sol og tørvejr. Det er især solen, der også er med til at give
en god befrugtning af æggene.
Vi har i bestyrelsen lavet et årsprogram, som vi håber, at I vil bakke op om, og hvor
vi kan mødes omkring vores hobby. Der sker hele tiden med de forskellige racer og
farver.
Husk at få bestilt fodringe i god tid, da vores postvæsen ikke er lige hurtige altid – og
vores fjerkræ gror hele tiden og pludselig er benene blevet for store.
Vores hjemmeside er godt opdateret hele tiden, så hvis der sker ændringer i vores
årsprogram vil I kunne se det der – også nye tiltag bliver vist der.
Jeg ønsker jer alle et godt år med fjerkræet og mange hyggelige timer sammen.
Ib Thomsen.

Fællesindkøb Langeland Fjerkræklub
Foder i 2020
Vi har 4 slags hønsefoder på lager hele tiden, både små piller og store piller. Til
kyllinger har vi mel, start og voksefoder i 2 slags, knækket majs, gramix med
kornblandinger, knækket majs+solsikkefrø+ærter+andet små frø.
Vi har duefoder, der findes i mange slags, hvad enten man har den ene eller anden
slags duer. Der findes også duefoder uden majs. Hvis der er specielle ting I ønsker,
kan det bestilles hjem. Også foder til små fugle i bur – parakitter og papegøjer
Ring eller kom forbi. Ib Tlf: 29784098.

Kassereren orienterer
For 2021 er kontingentet til klubben fastsat uændret til 100 kr. for voksne og
strøttemedlemmer. Hvis der er en ægtefælle eller sammen-boende er kontingentet 150
kr. i alt. For unge under 18 år er kontingentet det halve.
Vi fortsætter, så vidt det er muligt med at udsende opkrævningen af klubkontingentet
via e-mail - det er det billigste for klubben og det hurtigste. Kontingentet kan
fremover kun betales kontant til formanden eller kassereren eller via banken på Reg.
Nr. 5630 Kontonr. 8271705442 - Husk at oplyse navn, og hvad der betales for.
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Lidt om vore store gule Wyandotter.
Ægvægt efter standarden 55-60 gr.

Skalfarve lysebrune.

Gul wyandot - høne
Det er nu fjerde år, at vi er i gang med at avle med de store gule wyandotter for at
gøre den gule farve mere stærk – især på hønerne.
Vi har to stammer, som er ren gul i farven 1,4 og 1,5.
Så har vi en tredje stamme, som har lidt sort i halsen, i vingerne, men skjult og i
halen. Det er hønerne, mens hanen er ren gul. Stammen er på 1,5.
Det sorte stammer fra de gule columbia. Efter 4 år er det sorte snart avlet væk i
fjerdragten.
Frem over må vi gerne bruge hønerne med lidt peber i halen (små sorte prikker), men
med en ren gul hane.
Det er også vigtigt, at man bruger avlsdyr, hvor den gule farve går ind til skindet (det
vi kalder ”underfarven”) – den må ikke være hvid.
Vi skal bruge avlsdyr, som har den brede hale – set bagfra som en hestesko. De skal
være store og fyldige i kroppen og skal holde vægten –
Hanerne på 3,5-4 kg og hønerne på 3 kg.
Farven efter hanen og typen efter hønen.
Ringstørrelse: Haner 20 - men tilladt med 22. Høner 18
Kirsten og Ib

Stamme af vores wyandotter på græs
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ÆNDER - GÆS – KALKUNER
Der er flere og flere opdrættere, som er begyndt at holde ænder eller gæs ved siden
af deres hønsehold – især hvis haven er stor eller man bor på en ejendom med god
plads.
Med den megen regn vi får, kan man lede tagvandet hen i et bassin, som ænder og
gæs er glade ved at svømme rundt i. Det er nødvendigt, hvis man vil udstille dem.
Problemet er, at hvis de ikke kan få hovedet under vand, kan de let få øjenbetændelse.
Vi har set det på Landsudstillingen, hvor der er kommet flere svømmefugle på
udstilling.
Der er også kommet flere nye ande- og gåseracer ind i landet. Ved gæssene er det
bl.a. den Pommerske gås, som findes i farverne hvid – grå – gråbroget, ligesom den
danske, der findes i grå-gråbroget. Den Pommerske gås er større og kraftigere, og
den vejer ca. 1 kg mere end den danske.
Hvad angår ænder, så er der mange racer at vælge imellem, men de små
dværgænder (Mignon) er der blevet større interesse for igen. De findes i mange
farver – især i Tyskland.
Moskus anden er også kommet mere frem i flere farver.
Vi må ikke glemme kalkunerne. Disse store, smukke fugle, der kræver mere plads og
findes i flere forskellige farver. De er gode til at ruge deres egne kyllinger ud.
Langelands Fjerkræklub er godt repræsenteret med svømmefugle, og der er mange
med på udstillingerne.

Ib

Landsudstillingen 2020
Landsudstillingen/ Nationalen for duer bliver i år slået sammen i Herninghallerne
sammen med fugle og kaniner den 12.-13.december.
Jeg synes, der skal arrangeres fælles transport her fra Langeland – og lad os se om
duefolkene vil være med til finde ud af, hvem der eventuelt vil køre derop, så vi kan få
fastlagt pris, rute, tilmelding m.m.
Ib
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AKTIVITETSKALENDER 2020
Ændringer kan forekomme
13. marts kl. 19.00 Medlemsmøde i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1,
Rudkøbing. Fjerkrædommer Peder Pedersen, Juelsminde kommer og fortæller om æg
og ægudstilling samt om sine mange års arbejde med fodbefjerede dværge. Klubben
er vært ved Kaffe og kage.
Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før.
24. april kl. 16.30 Bowling, spisning og kaffe i Snødehallen. Prisen for arrangementet
er 100 kr. pr. person – juniorer halv pris – drikkelse for egen regning. Der serveres
kalvesteg mm.
Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 15. april.
12.-14. juni Dyrskue i Odense – gratis at udstille. Tilmelding via Odense Vestfyn.
4. juli kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra FAF, Rudkøbing. Turen går til hønseavlere i
SØM. Turen foregår i privatbiler efter nærmere aftale. Nærmere om dagens besøg på
Hjemmesiden. Klubben giver kaffen – medbring selv frokost.
Tilmelding senest den 10. juni til Ib Thomsen på 29 78 40 98.
31. juli kl. 18.00 Grill-aften. Nærmere om arrangementet og stedet kommer på
hjemmesiden.
Klubben giver drikkelse og kaffe.
Tilmelding til Ib på 29 78 40 98 senest den 20. juli.
29. august kl. 10.00. Vaccination af høns hos Fredriksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Tilmelding af dyr til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.
10. oktober kl. 9.00 Hønsedag hos Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Pris pr. dyr 10,- kr. Vi starter med kaffe og rundstykker. Tag madpakken med – der
vil være drikkelse.
Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.
19.- 22. november Udstilling i Tullebøllehallen. Tilmelding til Peter Andreasen på
email: peter_a@get2net.dk eller pr. post til Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing senest
den 1. november Tilmeldingsblanketten findes på www.langelands-fjerkræklub.dk
29.1.2021 kl. 19.00 Generalforsamling i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1,
Rudkøbing.
Mød op og gør din indflydelse gældende!
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