
Generalforsamling 
 
Vi afholder ordinær generalforsamling den 30. januar 2020 på 
Skovgården i Egebjerg med start kl. 19.00.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling af general-
forsamlingen skal være formanden ihænde senest 8 dage før. Kun 
skriftlige forslag modtages. Brev med opkrævning af kontingent 
for 2020 udkommer i januar måned.  

 
 
 

Basetten en nyhed i Danmark 

De mindste racer var også 
med i Brædstrup Hallen 

Ovenover ses 1,0 guld sort 
porcelænsfarvet Everberg 
Skæghøns fra Birger Miller 
 
Til højre er det 1,0 hvid 
Dværg Silkehøne fra  
Louise Pedersen 
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November 2019 
 

 

Korningvej 45, Korning 

4261 8585 

Medlemsinformation 



Siden sidst 
 
Den 9. oktober havde vi aftenmøde for medlemmerne med tilmel-
ding til udstillingen i Brædstrup Hallen. Det var sidste frist for 
anmeldelse denne aften og mange benyttede heldigvis chancen for 
at anmelde sine dyr. 
Da aftenen var færdig var der tilmeldt lige i underkanten af 300 
katalognumre, men efterfølgende nåede vi op på 387 stk. da de 
sidste mails og breve var nået frem til formanden. 
En pæn fremgang i forhold til 2018. Tak for opbakningen. 
Aftenens anden punkt var færdiggørel-
sen af følgetonen om klubbens historie. 
Undertegnede viste, og kommenterede 
med hjælp fra de fremmødte, de sidste 
PowerPoint dias fra år 2000 til og med 
2016. Årene 2017 – 2019 er endnu ikke 
sat ind i korrekt orden (her må sekretæ-
ren nok have inspiration udefra) 
I alt 18 deltog i mødet, som sluttede med 
et dejligt kaffebord og lidt amerikansk 
lotteri til fordel for klubkassen. 
Peder Pedersen, referent 
 
KLUBUDSTILLINGEN 
 
Eller årets højdepunkt for rigtigt mange af os fandt i år sted i 
Brædstrup Hallen, som var reserveret til formålet i weekenden 9. 
og 10. november. Det gode samarbejde med Horsens og Omegns 
Racedueforening fortsatte, men i år var også Horsens Kaninavler-
forening inviteret til at deltage som gæster. 
En travl, men dejlig weekend forløb til alles tilfredshed (jeg har i 
hvert fald ikke hørt andet) selv om man naturligvis altid kan dis-
kutere om dommeren nu også har ramt sømmet lige på hovedet, 
hvilket i det store og hele nok var tilfældet. Det kan i alle tilfælde 
ikke gøres om før næste år, hvor vi har planer om at gøre det hele 
igen. Hallen er booked. 
I år var hele fjerkræfamilien repræsenteret, lige har en lille repræ-
sentation af æg over dværghøns, høns af stor race, samt ænder til 
store og velvoksne kalkuner og gæs. Jo der var noget for enhver 
smag. 

Julemøde 
 
Årets sidste medlemsmøde er den 3. december. Vi kalder det også 
julemødet, derfor er familien også velkommen.  
 
Her skal vi hygge os med lidt julesalmer, samtidig med, at vi drik-
ker lidt gløgg og spiser nogle æbleskiver til.  
 
Der vil også være en kaffetår på kanderne, hvis det falder bedre i 
smag, måske får vi lidt småkager til. Men det ene udelukker jo 
ikke det andet 
 
Vores formand har lovet at have en quiz, så underholdningen er på 
plads. 
 
Endelig skal vi have uddelt vandrepokalerne, som blev vundet på 
den flotte udstilling i Brædstrup Hallen. 
 
Det hele foregår i vores klublokaler på Skovgården i Egebjerg, og 
vi begynder kl. 19.00. 
 
Så mangler vi bare, at rigtig mange møder op og gør aftenen hyg-
gelig i hinandens selskab; for uden medlemmerne står bestyrelsen 
ikke distancen i længden. 
 
Vel mødt! 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Velkomst 
 
Vi har den glæde at 4 nye medlemmer har meldt sig ind i vores 
klub.  
Velkommen til følgende seniormedlemmer: 
 
Hans Peter Mathiesen, Randersvej 100B, 8362 Hørning 
 
Erik Grove, Bøgebakken 10, Lillering, 8462 Harlev 
 
Ole Olsen, Christiansmindevej 18, 8660 Skanderborg 
 
Frank Troldebo Jensen, Bækkeskovvej 5, St. Dalby,  
8722 Hedensted 
 
Vi håber, at I må falde godt til i klubben og få meget glæde af je-
res racefjerkræhold. 
Bestyrelsen 

Formanden Morten Lund og næstformand Birger Miller har 
gang i præmieuddelingen søndag eftermiddag. 

Klubmestre blev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Severinsen i juniorrækken med sine smukke Dværg Bar-
nevelder i brun sort dobbeltsømmet. 
Arne Østergaard blev mester for seniorerne med sine smukke 
Dværg Rhode Island i rødt og med enkelt kam. 
 
De fire bedste enkeltdyr tilhørte: 
 
Henrik Baymler med 1,0 Sachsen And bedømt med 96 point 
 
Anni Sigmer med 0,1 sølvhalset Rheinländer ligeledes bedømt 
med 96 point 
 
Benny Kortum med 1,0 guld sort porcelænsfarvet Fodbefjerede 
Dværge (Sabelpoot) også bedømt med 96 point 

 



Erik Kring med rustfarvet Dværg Welsumer bedømt med 97 po-
int. Hvilket hun var den eneste der opnåede hos fjerkræklubben. 

 
Stort TIL LYKKE med resultatet til vinderne. Godt gået! 
 
Herudover blev der uddelt 14 vandrepokaler, 38 ærespræmier og 
endelig 11 kåringspræmier. 
 
Udstillerlisten talte 38 medlemmer, som vi siger tak for deltagel-
sen og på gensyn til næste år, samme tid og sted. 
 
Endelig skal der også lyde 
en tak for godt samarbejde 
til duerne og kaninerne. 
Peder Pedersen, referent 

De gode billeder i dette nr. 
er taget af Tage Henriksen 

Vi tager lige et par billeder til fra udstillingen. 
 

0,1 Guld blå 
porcelænsfar-
vet Fodbefjere-
de Dværge 
(Sabelpoot). 
 
Ejet og udstil-
let af Bjarne 
Sørensen 

 
 
0,1  
Sølv sortbåndet 
Dværg Wyandotte 
(tysk type) 
 
Ejet og udstillet af 
Karsten Sølvhøj 

 
 
 
0,1  
Orpington And 
 
Ejet og udstillet 
af  
Laurids Pedersen 


