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NYT FRA FORMANDEN
Velkommen til 2021!
Vi er startet dårligt her i 2021, hvor vi efter planen skulle have haft generalforsamling den 29. januar i Rudkøbing,
Den er indtil videre udsat til torsdag den 7. maj kl. 19.00 i Langelands
Frivilligcenter, Fredensvej 1 i Rudkøbing. Vi håber, at forsamlingsforbuddet på
grund af COVID-19 ikke sætter en begrænsning for afholdelsen af
generalforsamlingen – men der plejer jo kun at møde ca. 20 -22 medlemmer frem.
Skulle der komme flere end reglerne tillader, kan vi risikere, at generalforsamlingen
udsættes endnu engang – eventuelt til alle er vaccineret – men følg med på vores
hjemmeside. Gerne forhåndstilmelding til Ib Thomsen på 2978 4098.
Jeg håber, at mange er i gang med udrugning af kyllinger, ællinger og gæslinger, så
avlsarbejdet kan køre videre her i dette år. Jeg ved, at nogen Har fået de første
kyllinger i januar. Vi har haft lidt vinter på det seneste, og det har nok sat
æglægningen lidt i stå, men med godt æglægningsfoder og lys, så hjælper det jo på
problemet.
Jeg håber, at vi snart kan komme i gang med at mødes til forskellige arrangementer,
møder m.v.. Det har været en stille tid, men vi kan glæde os over vores dyr i
baghaven, og dem kan vi besøge flere gange om dagen!!!
Hvis du / I har lyst til at holde fjerkræ, kan I altid kontakte en fra bestyrelsen, så vil vi
hjælpe Jer – der findes rigtig mange racer og farve-varieteter, både i dværg og store.
På grund COVID-19 har vi i bestyrelsen endnu ikke lavet et fuldt årsprogram for
2021. Det vil vi forsøge, når forsamlingsforbuddet bliver lempet, så alle medlemmer
kan deltage. Men det der er planlagt indtil videre er:
• Generalforsamling torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00 i Langelands
Frivilligcenter, Fredensvej 1, Rudkøbing
• Fjerkræudstilling i Tullebøllehallen den 25. – 28. november 2021.
Vores hjemmeside opdateres løbende, så hvis der kommer flere aktiviteter på vores
årsprogram, vil I kunne se det der.
Jeg ønsker jer alle et godt år med fjerkræet og mange hyggelige timer sammen.
Ib Thomsen.
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Fællesindkøb Langeland Fjerkræklub
Foder i 2021
Fodersalget hår godt - Vi har 4 slags æglægningsfoder på lager hele tiden, både i
små og store piller. Til kyllinger har vi mel, start og voksefoder. Vi har knækket maj
og gramix med en blanding med mange forskellige kærner og frø i.
Vi har 2 slags duefoder med og uden majs. Der findes mange slags duefoder, så det
kan bestilles hjem alt efter, hvad dueracer man har.
Vi har 4 slags ande- gåsefoder, samt til kalkuner.
Meldgaard, som vi handler med, har et stort udvalg i foder, så hvis der er specielle
ting I ønsker, kan det bestilles hjem. Også foder til små fugle i bur – parakitter og
papegøjer samt kaniner.
Ring eller kom forbi. Ib Tlf: 29784098.

Kassereren orienterer
For 2021 er kontingentet til klubben fastsat uændret til 100 kr. for voksne og
støttemedlemmer. For ægtepar eller sammen-boende er kontingentet 150 kr. i alt. For
unge under 18 år er kontingentet 50 kr.
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 kun
betales kontant til formanden eller kassereren eller via banken på Reg. Nr. 5630
Kontonr. 8271705442 - Husk at oplyse navn og medlemsnummer.
NB. Ganske få af klubbens medlemmer mangler endnu at betale årets kontingent – så
sørg venligst at få det ud af verden snarest…

Fodringe 2021
Husk at få bestilt fodringe i god tid. Det er der god tid til, nu hvor de fleste aktiviteter
er lukket ned på grund af COVID 19, for lige pludseligt er det for sent i forhold til
dyrenes ben.
Fodringe kan bestilles hos DffR, såfremt man er medlem af hovedforeningen.
Mindste bestilling er 5 stk af hver størrelse og i antal delelig med 5.
Pris 3,00 kr pr. ring og 50,00 kr pr bestilling til ekspeditionsgebyr.
Størrelsen af fodringe til de forskellige dyr fremgår af listen, der er offentliggjort i
februar-nummeret af ”det grønne blad” og på foreningens hjemmeside på:
https://racefjerkrae.dk/dffr/medlemsside/ringbestilling/ringstoerrelser/
4

Høns i Haven
Vi har en del racer, som gerne vil ruge – især når solen kommer på himlen – det er
mest dværghøns.
Når de så har ligget og ruget i 10 dage, kan man - ved at ”lyse” æggene - se, om der
er befrugtning i æggene. De ubefrugtede æg tager man så fra hønen. Det er
spændende og efter 20-21 dage skal æggene være udruget.
Når en høne går med sine kyllinger, trives de bedre end når de går under en
varmelampe.
Hvis der er nogen, der har en god køkkenhave med masser af grøntsager og frugt,
kan hønsene være gode aftagere fra haven, men også køkkenaffald er godt – nu hvor
vi sorterer affaldet.
Når vi får et hold kyllinger, er der som regel ca. 50% af hvert køn – haner og høner.
Hen på sensommeren kan man slagte hanekyllinger, der ikke skal indgå i avlen – og
der er god smag i kødet fra alle de ting, de har fået fra haven.
Man oplever også, at tingene fra haven medvirker til, at det giver fine gule
æggeblommer.
IB.

Danske Landhøns

2020
Vi har i årets løb mistet nogle af vores meget aktive medlemmer:
Bjarne V. Petersen, Bagenkop – æresmedlem i klubben – og aktiv i bestyrelsen lige til
det sidste.
Henning Petersen, Longelse, som også var aktiv i klubben til det sidste.
Begge deltog med ihærdighed i alle klubbens aktiviteter og gjorde et stort frivilligt
arbejde for klubben.
Birgit Petersen, Tryggelev, som syede trøjer mm. til fjerkræklubben i rigtigt mange
år.
Vi måtte desværre aflyse de fleste af vores medlemsarrangementer i årets løb på
grund af COVID 19 … Vi fik afholdt generalforsamling og Vi fik vaccineret vores dyr
– men måtte aflyse årets hønsedag og fjerkræudstilling i Tullebøllehallen på grund af
COVID 19 og fugleinfluenza.
IB.
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Om at holde racefjerkræ
Der findes mange slags racehøns. Her vil jeg nævne de danske racer, og det er den
brune landhøne, som har nogle meget smukke farver i det brune og sorte. Det er den
oprindelige farve på landhøns, men også på luttehønen. De er både i dværg og store
høns. Landhønen er langbenet i forhold til luttehønen, der har de korte ben – når de
går, så vralter de. Længden på deres ben, spurgte jeg en nu afdød opdrætter og
dommer Leif Overgård om engang for mange år siden, hvor han sagde, at for ham
var længden en ”tommelfingerregel”, så det kunne jeg gå ud. Det er måske en af de
ældste racer i verden, den stammer fra junglehønen Bankiva – altså landhønsene.
Vi skal avle seriøst for at avle luttehøns og sortere de langbenede kyllinger fra, men
en gang imellem skal vi bruge en landhøns-hane (langbenet) i avlen.
De er rimeligt gode til at lægge æg. Æggene er hvide i skallen og skal veje 56-64 gr.
for den store race. Ringstørrelse for haner er 16 og for høner 15.
Dværghønsenes ægvægt er 30-33 gr. og æggene er hvidskallede. Ringstørrelsen for
haner er 13 og for høner 11.
Landhønsene og luttehønsene er fremavlet i flere farver i dag.
Vi er to sæt, der har brune luttehøns i stor her i klubben på Langeland – det er Signe
og Christian samt Kirsten og mig.
Vi har 2 farver på de danske gæs – det er den grå, helt grå som vildgåsen og så den
gråbroged gås, har god størrelse 6-7 kg, er meget ynglevillig, de lægger 35-40 æg i
foråret, mindste ægvægt 140 gr., skalfarve hvid. De vil gerne ruge 30 dage og passer
deres gæslinger godt. Den gråbroged gås er sværest at lave p. gr. af at den har den
farvesammensætning. Det kræver et større tillæg, da mange af gæslingerne er meget
ukurante i farven.
Den danske gås må kun have en bugpose, dobbelt bugpose må ikke bruges i avl. Hvis
de udstilles, er det lig med et 0 i point. Ringstørrelse er 24.
Blandt danske anderacer er den mest kendte sort-hvidbrystet med hvidt bryst og
smæk, den er også anerkendt i hel hvid, som er afkom fra de sorte. En meget smuk
anderace med 2 farver i det sorte. Det meste af kroppen er matsort, men hvor
andrikken er grønglinset på ryg og vinger. Det er en god kødand – fin til slagtning.
Vægt 3-3,5 kg. Ægskallen blå/grøn. Ægvægt 70 gr. Ringstørrelse 18 til begge køn.
Havanna anden er en lidt mindre anderace og blev anerkendt i 1970. Den har en
meget smuk mørkebrun farve (som malet kaffe) og med hvidt smæk på brystet. Det er
en fin kødand, vejer 2,5-3 kg, mindstevægt på æg er 65 gr., skalfarve grøn,
ringstørrelse 18. Den er desværre meget sjælden. Her i landet har den sidst været på
Sjælland.
Vi har en gråand her i landet, som er lidt sjælden, dom hedder vildfarvet, dansk and.
Den har samme farve som vildanden – and og andrik. Jeg tror, der er nogle få
opdrættere i Jylland. Vi har ingen danske kalkunracer - de er importeret fra
udlandet, men så har vi til gengæld en del danske dueracer.
IB.
6

