
Gjennomført i 2010: 
  

27. Januar         Medlemsmøte 
 Dagens rase og tema: Pingviner. Foredrag ved Torgeir Kaarbø 

  

24. Februar        Årsmøte 
  

24. Mars            Medlemsmøte 
 Dagens rase: Cröllwitzer kalkun 
 Viste bilder og fortalte fra medlemsturen til Danmark 

21. April            Medlemsmøte   
 Dagens rase: Skånske blomhøns  
 Tema: Rugemaskin eller klekking på den naturlige måten.gg. 

     

26. Mai              Medlemsmøte 
 Dagens rase: Hollandsk dverg 

 Tema: Kyllingstell, 0 - 15 uker. "Fra egg til egg" 

  
 5.  Juni              Oppdrettertur til Askøy 
Vi møtes på parkeringsplassen v/ Storavatnet kl.12 for eventuelt omstuing av 
deltakere til mindre  antall biler. Reiser derfra til oppdretter Roald Helgesen for å 

se hva han har å by på. Derfra videre til Terje Berland. Mulig det blir tid til en tur 
innom Herdla. Etterpå blir det felles grilling i Kollevågen eller på Herdla. Ta med 

grill, mat og utstyr til eget bruk. 
   

25. August        Medlemsmøte 
Dagens rase blir Bronsekalkun.  
Fremover høsten har vi mye på gang med besøk fra Vendsyssel Fjerkræklub og 

utstilling på Stend. Mer om planene her vil dere få vite på møtet. 

  

  
4. September    Medlemsfest, på Vågseidet 
I forbindelse med besøket fra Vendsyssel fjerkræklub inviteres medlemmer i 
HHFK til festlig samvær på Vågseidet. Mer informasjon om besøket fra Danmark 

vil komme på e-post til medlemmene. 

  

22. September  Medlemsmøte.  
Slaktedag på Stend. Info vil gå ut til medlemmene i forkant. 

  

 2.-3. Oktober      

UTSTILLING I RIDEHALLEN PÅ STEND JORDBRUKSSKULE.  
  
Etter flere år med "utstillingstørke" har vi nå gått i gang igjen med en utstilling. 
Medlemmene er oppmodet til å stille dyr. Vi har nå ca. 100 fugler i katalogen 
som skal bedømmes av 2 dommere. I tillegg stiller vi ut en del andre dyr for å 

vise bredden av fjærfe-raser i området. 
Der vil bli høns i store -og dverg raser, ender, gjess og fasaner. 

  



Bergen og Omland Kaninalslag stiller med flere ulike kaninraser til visning. 

  
Bergen og Omegn Kaninhoppere vil kjøre kaninhoppekonkurranser lørdag og 

søndag. 
  
Bergens Praktdueforening kommer og viser frem 12 dueraser. (Internettside) 

  
Det blir en aktiv helg for dyreglade med gode muligheter for en hønseprat, 

kaninprat og dueprat. 
  
Sted: Ridehallen til Stend videregående skole i Fana. 

         Tilkomst via Titlestadvegen, på østsiden av Rv. 546.  
Link til kart her. 

  
Åpningstider for publikum: 
Lørdag  kl. 12 - 17 

Søndag kl. 12 - 16 
  

Inngangsbillett: 
Voksne    kr.  50,- 

Barn        kr.  30,- 
Familie    kr. 100,- 
  

Der blir åpen kafe under hele arrangementet med muligheter for å kjøpe  
hot-dog, kaker, vafler, boller, lapper, kaffe, te og brus. 

  
27. Oktober       Medlemsmøte 

 Dagens rase: Wyandotter, "Best in show" på utstillingen 
vår 

 Tema: Evaluering av utstillingen. Tanker om ny neste år 

  

24. November    Medlemsmøte. Julemøte  
 Dagens rase: Orloff 
  Tema: Matprat, fra egg til grill 

Ta med dine favoritt oppskrifter og del med andre. Kom gjerne med tips også. 

 Kakling 
 Loddsalg med kalkunsteik som hovedgevinst 
 Gløgg og pepperkaker  

 

http://www.rasedue.info/
http://kart.gulesider.no/m/IsEjd

