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Randers Fjerkræklub

Hadsten Fjerkræklub
Formand:
Eigil Kristensen
Jebjergvej
bjergvej 15 Jebjerg
8870 Langå
tlf: 8644 5036

Formand:
Thorkild B. Rasmussen
Grenåvej 249, Drastrup
8960 Randers SV
tlf: 2147 1861
www.hadstenfjer.dk

Kolind og Omegns Fjerkræklub

Djurslands Fjerkræklub

Formand:
Hans Jørgen Bjerregaard
Knivhøjvej 3,
3 Oustrup
8963 Auning
tlf: 6199 4303

Formand:
Lauge Kvist
Rosmus Bygade 1
8440 Balle
tlf: 2980 7014

www.djursracefjerkrae.dk

Klubberne har igen i år besluttet at alle medlemmer i de 4 klubben er meget velkomne til at deltage i
de mange arrangementer der foregår henover året.

Vi håber på god tilslutning til nedenstående,
stående, vel mødt alle sammen
Følg med i Racefjerkræ og på hjemmesiderne
www.hadstenfjer.dk og www.djursracefjerkrae.dk

Djursland:
4. maj kl. 13.00-17.00 Åbent hønsehus
Dyrehaven på Kobrovej i Grenå. Dyrehavens beboere åbner deres hønsehuse for alle interesserede. Mød
op og se de smukke høns og de velplejede haver. Vi håber på godt vejr og der vil være kaffe på kanden.
Kolind:
9.maj 12.00-17.00 PR udstilling
Ved Børnedyrskuet i Skørring der foregår ved Ådalshallen. Teltet rejses kl.10
Tilmelding af 1,1 til Ivan på tlf. 8697 4763
Hadsten:
11. maj kl. 13:00-17:00 Åbent Hønsehus
Der afholdes åbent hønsehus for alle interesserede hos Gerda & Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249,
Slyngborg, 8960 Randers SØ. Der er både store høns i fire racer (Danske Landhøns, Campinere, Sussex og
Plymouth Rocks), Dværg-Faverolles og Moskus Ænder, så der er noget for enhver smag.
DFfR:
25.maj Repræsentantskabsmøde på Dalum Landbrugsskole Fyn.
Alle medlemmer er velkomne men kun repræsentanter har stemmeret.
Kolind:
25.-26. maj 9.00-17.00 PR udstilling
På Landbrugsmessen Gl.Estrup. Teltet rejses fredag kl.19. Tilmelding af 1,1 til Ivan på tlf. 8697 4763
Hadsten:
26. maj kl. 14:00-16:00 Kom og besøg Allan & Petra Carlile
Genoptagelse af en tidligere succes, hvor vi ser på et medlems fjerkræ. Man er velkommen til selv at
medbringe kaffe m.m. men vi kan ikke garantere at alle kan komme til at sidde ned; det primære er at se dyr
og hvad der nu har med dyrene at gøre. Adressen er Brusgårdsvej 32, Ølst, 8960 Randers SØ.
Hadsten:
1. juni 2013. PR-dag ved Kvickly i Hadsten kl. 9:00-15:00
Har du 1,1 høns, der er vaccinerede, og som du gerne vil udlåne denne dag, så kontakt Thorkild på
tlf.21471861.
Hadsten:
11. juni kl. 18:30-20:30 Kom og besøg Svend Høg
Vi ser på Svends Australorps og ikke mindst hans og Charlottes flotte have. Man er velkommen til selv at
medbringe kaffe m.m. men vi kan ikke garantere at alle kan komme til at sidde ned; det primære er at se dyr
og hvad der nu har med dyrene at gøre. Adressen er Hadstenvej 39, Lerbjerg, 8370 Hadsten.
Kolind:
15. juni 13.00-16.00 Åbent hønsehus
Der afholdes åbent hønsehus for alle interesserede ved Jytte og Ivan Andersen Nørreled 37, Skørring, 8544
Mørke. Der er flere forskellige race at se på, kaffe på kanden og masser af information fra bestyrelsen.
Randers:
28. juni Grillaften
hos Helle og Hardy Bach kl. 19.00, Fiilsvej 8983 Gjerlev
Tilmelding til Eigil 2 dage før tlf. 86445036 el. 50952936
Hadsten:
30. juni kl. 08:00. Udflugt til Vestjylland
Vi kører fra det gamle posthus i Hadsten og besøger 3-4 opdrættere i Vestjylland. Vi kommer til at se både
høns, dværg-høns, gæs, ænder, sirfjerkræ og raceduer i massevis, så der bliver noget for enhver smag.
Frokosten indtages hvor det både er muligt at indtage en medbragt madpakke eller at købe den på stedet.
Hjemkomst sidst på eftermiddagen/omkring spisetid. Tilmelding er nødvendig, og skal ske til Thorkild på tlf.
21471861. Vi kører i egne biler, og fylder bilerne op.

Djursland:
1. august Husk at til tilmelde årets derbydyr til Niels Møller Krop. Tilmeldingen skal ske skriftligt ( post eller
E-mail niemkro@gmail.com ). Der kan tilmeldes en hane og en høne i hver race og farvevarietet.
Kolind:
1. august Husk tilmelding til legedag med spisning i Skørring 10. august på Tlf. 8697 4763
Hadsten:
9. august kl. 18:00. Grillfest ved Mathias Molbech
Den traditionsrige grillfest afholdes ved Mathias Molbech, Faurskovvej 18, 8370 Hadsten. Tilmelding senest
den 31. juli til Thorkild på tlf. 2147 1861.
Kolind:
10. august kl. 14.00 Legedag med spisning i Skørring. Vi starter med lidt leg med petanque, kroket,
vikingespil og lign. ved Ådalshallen Kløvevej 1 8544 Mørke Så får vi kaffe og leger lidt mere. Kl.18.00 er der
mad. Det kan være en wokpande eller lidt grillmad eller noget helt andet. Drikkevarer medbringes.
Randers:
10.august kl. 10.00-14.00 Randers ugen starter.
PR. dag med høns og duer på arealet ved Westend, Tjærbykolonien, se nærmere under program for
Randers ugen
Djursland:
16.august Tilmeld antal dyr der skal vaccineres mod ND til Lauge tlf.2980 7014
Hadsten:
20. august kl. 18:30-20:30 Kom og besøg Søren Roager
Vi ser på Sørens Barnevelder og forhåbentligt også kyllinger efter Sørens nye projekt, Dværg-Barnevelder.
Man er velkommen til selv at medbringe kaffe m.m. men vi kan ikke garantere at alle kan komme til at sidde
ned; det primære er at se dyr og hvad der nu har med dyrene at gøre.
Adressen er Venusvej 22, Søften, 8382 Hinnerup.
Djursland:
23. august kl. 9.00
Vaccination mod ND i Dyrehaven. Som sædvanlig vil der være mulighed for at få vaccineret sine dyr.
Randers:
24.august udflugt med høns og duer, nærmere omkring tid og sted i Racefjerkræ.
Tilmelding til Eigil 2 dage før tlf. 86445036 el. 50952936
Kolind:
31. august Besøg ved opdrætter. Nærmere oplysning om tid og sted på www.djursracefjerkrae.dk
Randers:
31.august Besøg fra Struer Fjerkræklub
Djursland:
31. august kl. 8.00 Fisketur i Fannerup Put and Take.
Klubben betaler deltagergebyr for fire timer, samt rundstykker til den medbragte kaffe. Der vil som sædvanlig
være præmie til den som fanger den største fisk. Tilmeld ved Lauge tlf.2980 7014
Randers:
7.- 8. september Havens dag Roed´s Planteskole, Hobrovej 308, 8920 Randers NV.
Der fremvises forskellige racer og gives masser af information fra bestyrelsen
Kolind og Djursland:
8. september Kl. 10 PR ved havens dag hos Freys Planteskole, Århusvej 278, 8570 Trustrup.
Der vises forskellige racerhøns frem fra de 2 klubber og bestyrelserne vil fortælle om mulighederne for høns i
haven og de kommende fjerkræudstillinger

Hadsten:
8. september Havens dag
Vi deltager i havens dag med en stand hos Spørring Planteskole, Randersvej 570, Spørring, 8380 Trige.
Djursland:
14. september. Kl. 13.00
Eftermiddagstur. Vi mødes hos Johan Kloosterman, og ser hans flotte have og de smukke Kakaduer. Husk at
medbringe kaffe
Hadsten og Kolind:
15. september Tilmeld dyr til vaccination til Michael på tlf.2616 9870 og Hans Jørgen tlf.6199 4303
Hadsten:
17. september kl.19:30 på Hadsten Skole
Bestyrelsen indbyder alle der ønsker at hjælpe til på den kommende udstilling til et udstillingsformøde. På
dette møde vil det blive aftalt hvilke ting der skal laves og hvem der gør hvad på hvilke tidspunkter. Husk selv
at medbringe kaffe.
Randers:
22. september kl. 10.00 vaccinations dag hos Hardy Bach, Fiilsvej 6 8983 Gjerlev
Hadsten og Kolind:
28. september Vaccination af duer mod Paramyxo og alt andet fjerkræ mod New-castle Disease. Nærmere
detaljer om tid og sted kan af praktiske grunde først planlægges efter tilmeldingen.
Hadsten:
3. oktober 2013 kl. 19:00. Hønsedag
Peder Pedersen gennemgår de medbragte høns. Af tidsmæssige årsager må kun medlemmer af Hadsten
Fjerkræklub medbringe dyr, og kun 1,1 af hver varietet. Tilmelding af dyr til Steffen Nielsen på tlf. 26364282
er nødvendig. Ved for mange tilmeldinger forbeholder bestyrelsen sig ret til at begrænse antallet af dyr fra
det enkelte medlem. Alle må selvfølgelig komme og være med til gennemgangen og det er der ingen
tilmeldingskrav til.
Djursland:
5. oktober Kl. 10.00 -14.00 Høstdag.
Som sædvanlig stiller vi nogle volierer op på torvet i Grenå. Det giver os en mulighed for at vise vores hobby
frem for et større publikum, med håb om at nogen vil få lyst til at have høns. Har man lyst til at give en hånd
med eller at udlåne nogle dyr, kan man kontakte bestyrelsen. Lauge tlf.2980 7014
Randers:
22. oktober Demonstrationsaften v/ Søren Sørensen, Westend, Tjærbykolonien, kl. 19.00
Sidste tilmelding til udstilling
Hadsten:
23. oktober Sidste frist for tilmelding til Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue.
Tilmelding af dyr skal ske til Michael V. Kristensen, Hadstenvej 37, Lerbjerg, 8370 Hadsten eller som
vedhæftet dokument til kasserer@hadstenfjer.dk.
Djursland:
9.-10. november Klubudstilling på Enslevgården.
Læg godt med kyllinger til så vi kan få en stor og seværdig udstilling.
Mere om udstillingen i Racefjerkræ og klubbens næste nyhedsbrev.
Hadsten:
15.-17. november 2013 i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten
Hadsten Fjerkræklub er traditionen tro arrangør af Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue.
Udstillingen er som sædvanligt en åben udstilling, dvs. at alle fjerkræopdrættere uanset medlemskab hos os
må udstille. Udstillingen er åben lørdag 14:00-18:00 og søndag 10:00-16:00.

Randers:
22. november Indlevering af høns til udstilling 18-20, Ulvehøjhallen
23.-24. november Udstilling med Racedueklubben i Ulvehøjhallen
Åben lørdag 14:00-17:00 og søndag 10:00-16:00.
Randers:
10. december Juleafslutning, Racedueforeningen, Westend, Tjærbykolonien, kl. 19.00
DFfR:
12.-15. december
Landsudstilling for racefjerkræ i Herning. Åben for publikum lørdag og søndag kl. 9.00-16.00
Hadsten og Kolind:
12. december Fællestransport af dyr til LU
Hvis der er medlemmer der ønsker det, forsøger vi at arrangere fællestransport af dyr til Herning.
Fællestransport er for udstillernes egen regning, men bestyrelsen vil gerne koordinere det.
Kontakt Thorkild B. Rasmussen tlf. 2147 1861 eller
Torben Andersen tlf. 8648 6538 når du har tilmeldt dyr til LU
Hadsten:
14.-15. december kl. 8:00 Tur til LU i Herning
Vi kører til Racefjerkræets Landsudstilling. Vi kører i egne biler og fylder dem op, med afgang fra Hadsten
Station kl. 8:00. Tilmelding til Thorkild på tlf. 2147 1861. Retur fra Herning kl. 16:00 så forventet hjemkomst
er ca. kl. 17:15. Går du med et ønske om at finde en ny race, er det virkeligt stedet at finde inspiration.
Kolind:
16.december Sidste frist for tilmelding til Hobbydyrsudstillingen i Byhallen i Kolind.
Tilmeld på www.djursracefjerkrae.dk , dffrkolind@gmail.com eller
Svend E. Kjær Laursen, Møllemarken 3, Dråby, 8400 Ebeltoft
Randers:
17.december Juleafslutning, Fjerkræklubben, Westend, Tjærbykolonien kl.19.00
Kolind:
10. januar 2014 14.00 Opstilling af udstilling i Byhallen kl.18-20 indsætning af dyr
Hobbydyrsudstillingen er åben 11. januar fra kl.14-17 og 12. januar fra kl.9-16 præmieuddeling kl.15.30.
Der er kaninudstilling fra Djurslands Kaninavlerforening, PR stande fra Marsvineklubben, Djurslands
Akvarieklub, biavler, glassliber, fjerkræforum, hobbydyrsinventar fra PITO.
Randers:
28.januar 2014 Generalforsamling, biblioteket, Dronningborg kl. 19.00
Kolind:
4. februar 2014 Pokaluddeling og ordinær generalforsamling
Tid og sted i Racefjerkræ og på www.djursracefjerkrae.dk
Djursland:
7. februar 2014 kl. 18.00 Ordinær generalforsamling på Enslevgården.
Mere om generalforsamlingen i Racefjerkræ.
Randers:
21.februar 2014 Fællesspisning m/pakkespil og evt. ægtefælle er velkommen, Westend, Tjærbykolonien kl.
18.00. Tilmelding til Eigil senest 2 dage før tlf. 86445036 el. 50952936
Hadsten:
25. februar 2014 kl. 19:00. Hadsten Fjerkræklub afholder ordinær generalforsamling på Hadsten Skole.
Randers:
18.marts 2014 Fællesmøde med Racedueklubben i Westends lokaler

