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NYT FRA FORMANDEN
Så er vi godt i gang med 2019. Vi har en mild vinter med høje
varmegrader og solen er meget fremme, det har stor indvirkning
på vores fjerkræ, vi får flere æg, ja selv de små dværgracer er
godt i gang med æglægning. Hvordan er befrugtningen så i vores æg?
Det er altid meget spændende at lyse de første æg efter syv dage,
under høne eller i rugemaskine.
Carsten Blohm, vores formand i D.F.F.R. kommer den 22. marts og holder
foredrag og viser billeder om emnet "3 generationer med race fjerkræ".
Fjerkræklubben blev oprindeligt stiftet i 1923, men lå så stille i en
årrække, hvorefter den blev genstartet i 1984 – så vi har 35-års jubilæum i
år. Jeg har fundet nogle gamle artikler i blade, jeg har fået her på
Langeland – nogle uddrag er vist i dette blad.
Vi har også førhen holdt udstilling på Ærø, sammen med deres klub, som
nu er lukket ned.
Ib.

NYVALG TIL BESTYRELSEN
Velkommen i bestyrelsen til Poul Hansen fra Tullebølle.
Poul har i mange år arbejdet med Antwerpener skæghøns i
guld sort vagtelfarvet. Poul har tidligere været med i bestyrelsen
og kender gang i tingene.
Henning Petersen ønskede at stoppe i bestyrelsen efter længere tids
sygdom, han ønskes alt godt i fremtiden.
Vi håber at se dig og dine høns i mange år endnu.
Bestyrelsen.

3

Fællesindkøb Langeland Fjerkræklub.
Foder fra Meldgård.
Vi har flere slags foder på lager, æglægnings foder og mel,
start og vokse foder, knækket majs m.m. og due foder.
Er der særlige ønsker, så kan det skaffes. Der findes mange
forskellige slags foder i dag.
Firmaet Meldgaard er importører her i Norden. Foder-firmaet ligger i
Belgien.
Ring eller kom forbi. Ib Tlf: 29784098.
NYT FRA KASSEREREN
VEDR: KONTINGENT
For 2019 og for det kommende år 2020 er kontingentet til klubben fastsat til 100 kr.
for voksne.
Hvis der er en ægtefælle eller sammen-boende er kontingentet 150 kr. i alt.
For unge under 18 år er kontingentet det halve.
Som aktiv skal man udover klubkontingentet også betale kontingent til
hovedforeningen: Danmarks fjerkræavlerforening for Raceavl. Det er en betingelse
for at kunne bestille fodringe og udstille. Se mere påDffr`s hjemmeside.
Husk også at for at kunne stemme på klubbens generalforsamling eller være valgbar
til bestyrelsen i en lokalforening, i en specialklub under DffR eller i DffR, så skal
kontingentet være betalt til både lokalklub og hovedforening.
Fremover udsendes opkrævningen af klubkontingentet via e-mail, hvis klubben har
den - det er det billigste for klubben, ellers sendes den pr. post.
Kontingentet kan fremover betales på følgende måder:
1. Kontant til Kassereren
2. På bank Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at oplyse navn, og hvad der betales for.
VEDR.: MEDLEMSOPLYSNINGER
Da det er blevet kostbart at sende breve med postvæsenet – og langsommeligt, har
bestyrelsen besluttet at udsende klubbladet og kontingentopkrævning via e-mail til de
medlemmer, hvor klubben har en e-mailadresse.
For at kunne betjene vore medlemmer bedst og billigst muligt henstilles det derfor, at
I sender en mail, såfremt I får ny e-mail , postadresse eller telefonnummer til
kassereren på peter_a@get2net.dk
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LIDT HISTORIE OM KLUBBEN
Fra klubbens etablering i 1923 – uddrag fra Tidsskrift for Fjerkræavl.

Fra klubbens ”genopståen” – uddrag fra Fjerkræbladet
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Et liv med Sussex.

Jeg startede i 60-erne med at have høns.
Det hele begyndte med, at jeg var ungarbejder hos en maler i
Ullerslev, som havde racehøns og duer og gik på udstilling med dem.
Jeg blev inviteret med til Ullerslev Fjerkræklubs bankospil. Der spillede vi
om forskellige ting og ind i imellem var der en stamme høns i præmie og et
par duer. Jeg var så heldig og vandt et hold dværghøns.
Der blev travlhed derhjemme. Jeg skulle have lavet et hønsehus - i starten
blev det et hjørne i mine forældres garage, indtil jeg fik lavet et hønsehus.
Jeg fik også udstillet et par år, men det stoppede, da jeg flyttede
hjemmefra, da arbejdet kaldte,
Pausen blev til 1985ca., hvor jeg startede op med nogle små sorte Bantam
- da jeg havde købt hus i Nyborg.
Der havde jeg igen fået plads til høns, men disse små var ikke rigtig noget
for mig, så jeg købte jeg nogle dværg Sussex. De passede bedre til mig og
dem har jeg haft lige siden - der har dog været nogle gule Sussex inde i en
periode. Der har også været nogle røde Sussex og 3farvet har der også
været inde, men disse er røget ud igen, for det var kun de lyse, der kunne
bruges.
Jeg har blandet mig i bestyrelsesarbejde i Nyborg i nogle år, og nu da jeg
flyttede til Sydfyn, er det blevet Langelands Fjerkræklub jeg slår mine
folder i.
Til sidst vil jeg håbe, at vi alle får en god avls-sæson.
En lille beretning fra Anker Kristiansen
Ellerup
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Sussexracen
- stammer oprindelig fra Sussex i Sydengland og menes at være en
krydsning af Brahma, Dorking og Orpington. De allerførste var brune,
røde eller trefarvede, men da den Lyse, (Hvid Sort/columbia) kom til, blev
de for alvor populære. Op gennem tiden er der forsøgt med mange andre
farver, mere eller mindre heldigt, hvor de Gule og Sølvgrå, ser ud til at
”overleve”. Det er også disse 5 farver vi har Danmark.
Allerede i midten af 1800-tallet blev der udstillet ”Sussex-fowles” i
England. Men det var først omkring begyndelsen af 1900- tallet, at man
begyndte på racens forædling og dennes udbredelse i Europa.
Sussexklubben i Danmark blev stiftet d. 5.maj 1922. Dværgene stammer
også fra England og er af forholdsvis nyere dato, med indkrydsning af
bl.a. dværg-Wyandotter, dværg-Brahma og Gl. eng. Kamphøns.
Formålet med Sussexracen var at få en race, der var hårdfør og kunne
levere mange brunskallede æg og samtidig være en god kødrace, der
hurtigt kunne fedes op. Det lykkedes til fulde, idet den var meget populær
indtil midten af 1900-tallet, hvor der i Danmark var mange
kontrolstationer. Den var også populær som krydsningsrace, som i nogle
bestemte tilfælde gav kønsvisende kyllinger. Men da hybrid og
industrihøns, som vi kender i dag, vandt indpas i Danmark, blev
Sussexracen udkonkurreret. Heldigvis er der stadigvæk nogle, der synes,
at det er en utrolig smuk og rolig race, der egner sig fortrinligt til at
holdes som have og hobbyhøne, samtidig med at den har beholdt sine
egenskaber fra fortiden.
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Avl og blodfornyelse af gule Wyandotter.
Her er et avlsprogram som kan bruges, selvfølgelig både i
dværg og i høns, men her gælder det de store gule Wyandotter.
Vi er ikke så mange opdrættere i Danmark af de store gule,
højst 2-3 personer. Vi har kontakt med en Tysker, hvor vi fik de
første ruge æg i 4 stammer. Vi har haft mår besøg et år, og
året efter fik vi sygdom i hønsene. Vi har spurgt tyskeren om hjælp
til at komme videre, men det kunne han ikke, han havde ingen gule
høns at undvære af.
Vi måtte derfor lave blod fornyelse med gul sort columbia. Vi har en
stamme på 1,3 som vi tager rugeæg fra, det er en ren gul hane og 3 høner,
som er 3 år henne, og ikke har mange sorte fjer i sig.
Det bliver spændende at se deres afkom, da det er tredje
generation. Vi har en ren gul stamme på 1,4, som vi tager udstillings
dyr fra, og ren gule haner til stammen til blod fornyelse.
Husk at sort forstærker den gule farve, der må ikke bruges hvide høns.
Det er Niels Erik Johnsen, Skjern, som har lavet denne avls liste og
han har arbejdet med St. Wyandotter i mange år. Niels Erik er
kasserer i wyandot-klubben, men har ikke fjerkræ mere, på grund af
helbredet. Han vil gerne hjælpe med råd og vejledning, hans favorit
farve var sølv-sort randet.
Niels Erik Johnsen

-

Ib Thomsen.

Gul wyandot - høne
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Avlsprogram fortsatGul hane - gul høne
Hanen skal være meget gul med en god type og størrelse - hønen skal være
rigtig gul, men skal have en lille smule peber i vinge og halefjer for at
kyllingerne kan få den rigtige gule farve.
En gang i mellem skal man bruge en sort høne til blodfornyelse for at
holde farven.
Gul hane - sort høne
Behold de bedste høne kyllinger til avl. Alle hane kyllinger slagtes - duer
ikke til videre avl.
Alle kyllinger sorte med sorte ben det første år.
2. år: Den gule hane, som blev brugt det første år, bruges på sine egne
høne kyllinger fra året før (for at beholde hanens gener).
Kyllingerne – de begynder nu at komme med enkelte gule fjer i den sorte
fjerdragt.
Igen slagtes alle hane kyllinger, de bedste høne kyllinger, dem som er
størst med begyndende gule fjer bruges i avl året efter.
3. år: Man bruger en anden ren gul hane, som sættes på høne kyllingerne
fra året før.
Igen slagtes alle hane kyllinger og de bedste høne kyllinger beholdes til
avl året efter - dem med flest gule fjer - de gule fjer kan virke lidt rød –
brune.
4. år: En gul hane sættes på hønerne fra året før.
Der vil nu begynde at komme gule kyllinger.
Både haner og høner kan bruges til avl året efter.
-----------------

Ting som man skal være opmærksom på, når man avler med gul:
For at blive ved med at beholde den gule farve, må de dyr, vi beholder i
avl, gerne have en lille smule sort i vingen, såkaldt pebber (små sorte
pletter) og lidt pebber i halefjerene.
Går kyllinger ude skal man passe på, at de ikke får for meget sol. Solen
bleger den gule farve - det trækker fra i på en udstilling.
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SPECIALKLUBMØDE, ÆG-UDSTILLING I SILKEBORG mm
Oplysning fra Danmarks gåse, ande og kalkunavler forening.
Der afholdes generalforsamling den 13. april Kl. 13,30,
i Lunden i Silkeborg, i forbindelse med æg-udstilling og
special klubmøde.
Der holdes svømmefugl-dag den 22. september kl. 10
hos Klavs Sørensen, Springenbjergvej 35 Glamsbjerg.
Tlf: 40180105.
Se flere oplysninger i det grønne blad.
IB.
Lidt historie fra Tidsskrift for Fjerkræavl 1930.
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Indlæg vedr. Langelands Fjerkræklub i Tidsskrift for Fjerkræavl 1930.
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AKTIVITETSKALENDER 2019
22. marts kl. 19.00 Medlemsmøde i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade Rudkøbing med
Carsten Blohm ” Racefjerkræ i 3 generationer”. Klubben er vært ved Kaffe og kage.
Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før.
26. 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. Tilmelding til
Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 15. april.
14.-16. juni Dyrskue i Odense – Det er gratis at udstille.
22. juni kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra FAF, Rudkøbing. Vi besøger 4 hønseavlere i
Odense-Vestfyn. Turen foregår i Bus, såfremt der er mindst 25 tilmeldte – ellers kører
vi i privatbiler efter nærmere aftale. Vi slutter dagen med at grille sammen om
aftenen hos en af avlerne. Tilmelding senest den 10. juni til Ib Thomsen på 29 78 40
98. Se mere på hjemmesiden senere.
Lørdag den 6. juli - Vi mødes til en rundvisning på Lohals Fjernvarmeværk kl. 17.00
– derefter Grill-aften hos Dorte og Thorkild Lundtofte, Skovvænget 5, Lohals. Der
grilles flæskesteg – Pris kr. 100,- for voksne (børn halv pris) inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Ib på 29 78 40 98 eller Thorkild på 24 67 39 75 senest den 1. juli.
Uge 30 – Oprydning under Langelandsfestivalen.
Støt op om Fjerkræklubben og meld dig til oprydningen, der foregår som sædvanligt
fra onsdag til søndag – tilmelding senest den 15. juni til Ib Thomsen på 29 78 40 98.
31. august kl. 10.00 Vaccination af høns hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle
Kirkevej.
Tilmelding af dyr til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.
12. oktober kl. 9.00 Hønsedag hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej.
Pris pr. dyr 10,- kr. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.
21.-24. 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
30.1.2020 kl. 19.00 Generalforsamling i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing.
Mød op og gør din indflydelse gældende!

12

