
Våren 2012: 

 

25. Januar   Medlemsmøte 

Dagens rase: Mille Fluer 

   Tema: Foring og stell for å få hønsene til å bli klukk 

 

22. Februar Årsmøte med vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet blir det 

medlemsmøte. 

Saker til årsmøtet må sendes skriftlig innen 17. februar til formannen. 

 

         Medlemsmøte: 

Dagens rase: Dansk and 

Tema: Hønsehold i Sansehager 

 

28. mars  Medlemsmøte 

Dagens rase: Hvit Italiener 

Tema: Hønsehus i hagen 

 

25. April  Medlemsmøte 

   Dagens rase: Dverg Kochin 

   Tema: Skadedyr 

 

23. Mai  Medlemsmøte 

Dagens rase: Isbar 

Tema: Uteområde til høns 

 

9. juni   Oppdrettertur til Sotra sør. Turen utsatt til høsten. 

 

 

Høsten 2012: 

 

22. august  Medlemsmøte 

Dagens rase: Dverg Welsumer      

 Tema: Foring og stell av høns på "gamle måten" 

 

19. september Medlemsmøte 

Dagens rase:Dverg Orpington 

Tema: Hygiene / smittevern 

 

6.-7. oktober  FJÆRFEUTSTILLING på Stend 

Til helgen samles det 121 høns, gjess og ender til utstilling i Ridehallen til Stend vidaregåande 

skule. De representerer 25 ulike raser og 34 ulike fargevarianter. De skal konkurrere i en 

eksteriør bedømmelse. To dommere har jobben med å finne den fineste, ”Best in Show”. 

Utenom de 121 kommer det en god del fugler fra andre raser og varianter til visning. Dette for å 

vise litt av mangfoldet. 

 

 



 

 

Vi har invitert med oss 3 andre hobbydyr organisasjoner: 

• Bergen Praktdueforening 

De kommer med mange ulike raseduer som kan sees. 

Hjemmeside: www.rasedue.info 

• Bergen og Omegn Tropefuglklubb 

De kommer og viser noen av sine tropefugler. 

Hjemmeside: www.bergenfugleklubb.jimdo.com 

• Bergen og Omland Kaninalslag 

De viser kaniner av ulike raser og kaninhopping blir det hver dag.  

Hjemmeside: www.bergenkanin.com 

 

27. oktober  Slaktedag og medlemsmøte kl.12 

Stad: Fana Gårds- og friluftsbarnehage AS, Nye Sædalsveien 188 

Vi vil være ute i mange timer; husk varme klær!  

• Dagens: Husk å ta med fugler!! 

• Dagens tema: Slakting. Oppbevaring, bruk og tilberedning av fjørfe.  Kom gjerne med tips/ 

oppskrifter ect. 

Vi har tilgang til både benker, bål og grill under tak. Så vi kan lage oss smaksprøver/ mat hvis vi 

ønsker. Ta gjerne med noe, det blir mange timer. 

 

28. november  Julemøte kl.19. Gløgg og pepperkaker! 

Dagens rase: Ikke dagens rase pga sosialt, prat og "drøs". 

Tema: Kyllinger til jul? råd og tips... 

Landsutstillingen i Tønsberg; bilder og info. Vår egen utstilling; bilder og info. 

 

 

 

 


