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NYT FRA FORMANDEN

Vi er kommet godt i gang med et nyt år, avlen er sat i gang, nogen har
allerede fået kyllinger.
Det er vigtigt at ruge æg ud nu, hvis man vil udstille på EU. i Herning
den 9.-11. november, især med de store hønseracer.
Husk også at bestille ringe i god tid, for pludselig er kyllingerne blevet
store og klar til at få sat ring på.
Vi har lavet et årsprogram, som vi håber, I vil bakke op om!
Sommerturen går til herregårdsmuseet Gl. Estrup og fjerkræ-museet,
der ligger i nærheden. Det flyttes senere til Gl. Estrup, når der bliver
plads til det. Siden vi har været der for en del år siden, er der kommet
flere ting til.
Efter EU. udstillingen kommer der to fynske udstillinger - og også
udstilling på Langeland, som jeg håber I vil bakke op om..
Jeg håber I får en god avlssæson - læg lidt ekstra æg i rugemaskinen i
år.
Ib Thomsen.

Fællesindkøb Langeland Fjerkræklub.
Foder fra Meldgård.
Vi har mulighed for at bestille et stort udvalg i foder for vores
medlemmer - både til duer, høns, gæs, ænder, kalkuner og frø til fugle,
vakler, m.m.
Hele majs og knækket majs, skaller og trækul.
Har I særlige ønsker så ring til os.
Ib: 29784098 eller Kirsten: 50915336
så kan vi bestille det hjem.
Det samme gælder, når I skal hente jeres foder, ring først og hør om vi
er hjemme.
Der kan bestilles flere slags duefoder og f.eks. til de helt små dværghøns
kan anbefales SHOW-1-2-3-4, det betyder startfoder, voksefoder,
vedligeholdelsesfoder og så til æglægning.
Til større dværghøns-kyllinger og kyllinger fra store høns, er der mel,
startfoder granuleret - voksepiller. Der kan anbefales at bruge
Farm 2 til de store hønseracer. Der findes forskellige Gramix blandinger
til både høns og duer.
Ib.

Fra udstillingen i Tullebøllehallen 2017

NYT FRA KASSEREREN:
I forbindelse med generalforsamlingen i Januar 2018 har klubben fået ny kasserer,
der afløser Bjarne V. Petersen på posten – Bjarne forsætter dog i bestyrelsen.
Ny Kasserer: Peter Bøgebjerg Andreasen, Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing
Tlf. 20195268 Email: Peter_a@get2net.dk
- VEDR: KONTINGENT
For år 2018 er kontingentet til klubben 100 kr. for voksne.
Hvis der er en ægtefælle eller sammen-boende er kontingentet 150 kr. for begge.
For unge under 18 år er det 50 kr. årligt.
Som aktiv skal man udover klubkontingentet også betale kontingent til
hovedforeningen: Danmarks fjerkræavlerforening for Raceavl.
Du kan se nærmere herom på foreningens hjemmeside.
Husk at for at kunne stemme på generalforsamlingen 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.
Sammen med dette blad udsendes opkrævningen af klubkontingentet for 2018.
Kontingentet kan, hvis det ikke allerede er betalt, betales på følgende måder i år:
1. Ved brug af medsendte FI-kort,
2. På bank Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
3. eller ved brug af MobilePay på nr. 20565298 (LFK-Peter Andreasen)
Husk at oplyse navn, og hvad der betales for.
Til næste år er det planen at gå bort fra FI-kortene, da det er besværligt og dyrt på
grund af gebyrer og porto.
- VEDR.: MEDLEMSOPLYSNINGER
Da det er blevet kostbart at sende breve med postvæsenet – og langsommeligt, er det
planen at gå over til at udsende klubbladet og opkrævning via e-mail til de
medlemmer, hvor vi har en e-mailadresse.
Som et forsøg vil dette klubblad blive udsendt pr. e-mail til dem, hvor vi har en emailadresse, og hvor kontingentet allerede er betalt. Du kan se, om vi har din
email-adresse på vedlagte kontingentopkrævning.
Vi håber, at alle øvrige medlemmer vil sende en mail med deres e-mailadresse og
telefonnummer til kassereren på email peter_a@get2net.dk – gerne så hurtigt så
muligt, da vi påtænker at udsende orientering om kommende arrangementer via
mail fremover.

SPECIALKLUBMØDE OG ÆG-UDSTILLING I SILKEBORG
24. marts 2018 i Lunden Vestergade 74 - 8600 Silkeborg.
Alle medlemmer kan udstille. Æggene skal være der kl.9.
Hvis det er høns eller dværghøns skal der være 6 æg pr. nr.
Kalkuner gæs, og ænder 3 æg pr. nr.
Der er mulighed for at bytte rugeæg og købe eller sælge dem.
Man mødes med en masse fjerkræ folk.
Specialklubmødet starter kl. 9,30, alle special klubber møder
med to repræsentanter fra hver specialklub. Mødet handler bl.a.
om orientering fra udvalgene, standardudvalget, dommerudvalget,
bladudvalget og udstillingsudvalget.
Indlæg fra Danmarks gåse-, ande- og kalkun avlerforening og
Dansk New Hampshire klub og valg til specialklub udvalget og
bladudvalget.
Husk at tilmelde æg til ægudstillingen, sidste frist er den 17. marts til
Carsten Blohm, på mail: dcblohm@fiberpost.dk , eller på
tlf:26246157.
Ib Thomsen.

Åbningstider på genbrugspladserne i kommunen.
Lejbølle Genbrugsplads
Tirsdag, Torsdag, Lørdag : 10.00-16.00
Rudkøbing Genbrugsplads
Mandag – Fredag : 10.00-18.00
Lørdag - Søndag : 10.00-16.00
Helsned Genbrugsplads
Tirsdag, Torsdag, Lørdag : 10.00 – 16.00
Genbrugspladserne holder lukket 24. 25. 26. december samt 31.
december og 1. januar

De Svenske Sorthøns.
Det er nemlig rigtig sorte høns, fordi kammen og
hoveddelene er sorte, skindet og hele fjerdragten
er sort og skal changere i grønt. Løb og tæer er
sorte "mon de også lægger sorte æg" nej de
skal være hvide til cremefarvet og idealvægten er
ca. 45 gram.
Der går nogen hos Dorte og Thorkild i Lohals, det bliver
spændende at se deres afkom på vores udstilling.

Sidste nyt!
Kirsten Nielsen er kommet i bestyrelsen for de store
Wyandotter, og de har lige holdt bestyrelsesmøde her
på Simmerbølle-Kirkevej 15.
Ib Thomsen.

Medlemsarrangementer:
Mød op til en god aften den 21. marts 2018 kl. 19 i Borgerhuset i
Rudkøbing!
Jørgen Chr. Hansen kommer og fortæller om emner, vi har taget op.
Vi skal også tale om EU-udstillingen i Herning.
Klubben er vært med kaffe og brød.

Den 11. maj mødes vi kl. 16.30 til bowling-arrangement i
Nordlangelandshallen – og spisning.
Vi starter med at bowle i ca. 1 time, som klubben er vært for.
Derefter serveres der en to retters menu – og kaffe – til en pris af 150 kr.
pr. kuvert. Mad og drikkelse er for egen regning.
Tilmelding til Ib på tlf. 29784098, en uge før.

Bustur til landbrugsmusseet Gl. Estrup samt fjerkræmuseum nær ved
den 9. juni 2018. Afgang fra Fyns Andel kl. 7.00. Om morgenen serveres
rundstykker og kaffe i bussen – men øvrig fortæring er excl. – pris 150,kr. pr. person for turen.
Tilmelding til Ib på tlf. 29784098, senest en uge før.

Den Tyske Peking and.
I 1895 var der nogle Tyske fjerkræfolk, som var interesseret
i at lave deres egen Peking and, den skulle ikke ligne den amerikanske,
de ville lave en anden type, som den vi ser i dag, der går næsten lodret
fra ben til næb.
Allerede i 1895 var der avlet rimeligt pæne ænder af racen. Det var en
opdrætter ved navn Radetzky fra Würzburg. I 1902 var man kommet lidt
længere, fra Wien i Østrig var interessen stor og det bredte sig hurtigt i
hele Tyskland. Allerede i 1902 var der mange fine Peking ænder, man
ville have et groft hoved, men mange havde et fladt hoved og langt næb.

Med årene kom anderacen til at stå mere lodret op, især når den kom i
trænings bur. Nogen kunne være for korte i kroppen, der skulle man gå
efter ænder med en lang krop til videre avl.

Det var hele Tyskland der gik ind for racen, også i det gamle
Østtyskland. Der var en dygtig opdrætter ved navn Otto Schmeisser fra
Dresden - det var omkring 1950. Dengang havde racen stadig et lidt fladt
hoved og et langt næb.
På en udstilling i Leipzig i 1950, var der udstillet 200 Tyske Peking.
En opdrætter ved navn Wilhelm Bielefeld, havde fremavlet nogle med et
kraftigt hoved og med et kort næb, og hvor kroppen stod næsten lodret,
så langt var man nået i 1960. I året 1965 udstillede han på Hannover
messen, på hans ænder var der også kommet en pæn nakke frisure.
Wilhelm Bielefeld fra Stuhr har gjort et kæmpe stort stykke avlsarbejde
med de Tyske Pekinge, han har udstillet på Hannover-messen og på
andre store udstillinger i Tyskland.
Den Tyske Peking er meget berømt i hele Tyskland og også uden for
landets grænser. Her i Danmark er der ca. 5 til 7 opdrættere.
I 2017 var der udstillet 79 dyr i Hannover - der var en voliere samling på
1,2, som lå helt i top. To af de mange opdrættere, som udstillede, var
D.Bødker og Z.G.C.Bødker, som havde mange gode ænder med. De fik
blå bånd på deres voliere samling.

Den Tyske Peking var årets race i Tyskland i år 2000.

Når man avler med den, skal man sørge for, at det er ænder med et bredt
hoved, (som mignon-andens hoved), gode kindbakker, kort og kraftigt
næb, mørke øjne og nakke frisure eller manke. De skal have brede
skuldre, det må ikke være som en flaske hals. De skal have en lang krop,
ret ryg og afslutte ned til bugen som en halvcirkel, på jævn grund. Næb,
løb og tæer, stærkt orange-røde. Fjerdragt er hvid med et jævnt gult
anstrøg, underfjerene med meget dunparti. Kardinal punkterne er: type,
stilling, manke og hoveddele.
Det er en hyggelig anderace at arbejde med. Den er meget charmerende,
når den sover ligger den med hovedet fladt ud på jorden, så man tror den
er død.
Den første gang jeg havde Tyske Peking, kom jeg en dag hjem fra
arbejde og så at de lå og sov i middags stunden, da troede jeg, at hele
flokken var død, men de sov bare.
De lægger et flot hvid-gullig æg, der vejer 70-80 gram.
Sidste gang racen var helt i top var på Landsudstilling i Herning i 2009.
Dengang blev Paul Smith fra Hals Danmarks-mester med dem.
I 2017 var der kun to der udstillede racen.
Kirsten - Ib.

Tyske Peking Ænder

AKTIVITETSKALENDER
Medlemsmøde 21. marts 2018 kl. 19.00 i Borgerhuset med Jørgen Chr.
Hansen, der vil fortælle om fjerkræhold. Klubben er vært med kaffe og
brød. - Bemærk datoen!
Bowling-arrangement i Nordlangelandshallen med spisning 11. maj
2018 – mødetid kl. 16.30 Pris 150 kr. pr. person for bowling, svinekam, is
og kaffe – drikkelse for egen regning: øl – 20kr, vand - 10kr. Tilmelding
til Ib eller Kirsten senest en uge før.
Bustur til landbrugsmusseet Gl. Estrup samt fjerkræmuseum nærved 9.
juni 2018. Afgang fra Fyns Andel kl. 7.00. Om morgenen serveres
rundstykker og kaffe i bussen – men øvrig fortæring er excl. – pris 150,kr. pr. person. Tilmelding til Ib senest en uge før.
Dyrskue i Odense 8.-10. juni 2018. Det er gratis at udstille.
Aftentur – grill eller åbent hus 7. juli 2018. – Der kommer nærmere om
arrangementet på vores hjemmeside senere.
Festival uge 30 – fra 24.7. og fremad. Senere herom på hjemmesiden.
Vaccination lørdag den 8. september 2018 kl. 10.00 hos Kim Petersen,
Ravnerydvej - og den 9. september hos SØM.
Hønsedag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 hos Jørgen Frederiksen,
Simmerbølle Kirkevej. Jørgen Chr. bedømmer og giver gode råd.
Europaudstilling 9.-10.-11. november 2018 i Herning. Der forsøges
arrangeret fællestransport af dyr og endags bustur med de øvrige fynske
klubber – nærmere herom senere på hjemmesiden.
Årets klubudstilling i Tullebøllehallen den 22.-25. november 2018.
Vi håber rigtig mange vil udstille i år.
Generalforsamling den 30. januar 2019 kl. 19.00 i Borgerhuset,
Rudkøbing.

