Fjerkræ er populært
Presse meddelelse
Når Hadsten Fjerkræklub i weekenden 19.-10. november 2016 afholder den årlige lokaludstilling,
Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, bliver der rig lejlighed til at se et stort udvalg af mange
forskellige racer. Til udstillingen er der typisk mellem 400 og 500 dyr udstillet.
Det er blevet populært at holde høns i haven, og mange af gæsterne benytter sig derfor af udstillingen
til at se det meget store udvalg af de mange forskellige racer af både høns, ænder, gæs og duer m.m. før
de beslutter sig for, hvilken slags de selv kunne tænke sig at have. For nogle er det første gang de skal
have høns eller lign., og andre ønsker måske kontakt til en god opdrætter, for at få mere fjerkræ.
Mange benytter sig også af muligheden for at få mere at vide om de enkelte racers egenskaber, ligesom
Hadsten Fjerkræklub giver råd og vejledning til at komme i gang.
Udstillingen er en åben udstilling hvor alle
aktive fjerkræopdrættere i hele Danmark, er
velkomne til at udstille i Hadsten, hvor
Hadsten Open er en udstilling som er for høns
og duer.
Det Jyske Svømmefugleskue er en udstilling
for gæs og ænder.
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Der kommer fjerkræ fra hele Jylland til
Hadsten, og der bliver derfor lejlighed til at se
på masser af fjerkræ i Østervangshallen,
Overgårdsvej 5 i Hadsten i denne weekend i
november.

Udstillingen som afholdes i Østervangshallen i Hadsten, er som sædvanlig med gratis entre, så flest
mulige kan få fornøjelse af den.
Dyrene modtages til udstillingen i løbet af fredag d. 18. november, og lørdag morgen bedømmes
dyrene af anerkendte dommerne, hvorefter der er åbent for publikum fra lørdag den 19. november kl.
14-18 og søndag den 20. november kl. 10-16.
Der vil normalt være udstillet mange forskellige racer af fjerkræ. Både de populære dværg racer, men
også de mange forskellige racer af større dyr.
Nogle racer kan f.eks. have nøgne halse helt uden fjer, ligesom der er racer der f.eks. lægger turkisblå
æg. Eller dværgracer som Hollandske Dværge der er en af de mindste hønseracer. Eller de små søde
Silkehøns, som ligner noget fra en tegneserie.
Dette er racer som typisk vil være blandt de repræsenterede fjerkræ racer.
Det er derfor en god lejlighed til at tage på udstillingen i weekenden 19.-20 november, og benytte sig af
at se de mange dyr. Og hvis man overvejer eller er nybegynder med fjerkræ, tilbyder Hadsten
Fjerkræklub et års gratis medlemskab, hvor man kan deltage i arrangementer og få hjælp til at komme
i gang.
Vi står meget gerne til rådighed for spørgsmål på mail, eller direkte kontakt til:
udstilling@hadstenfjer.dk som besvares af Frank Kristensen, tlf. 2635 5198, Anders Larsson på tlf.
3166 9696, samt formand Thorkild Rasmussen på tlf. 2147 1861
Denne presse meddelelse kan hentes i både Word og PDF format, samt diverse billeder som De er
velkommen til at benytte, kan findes på http://www.hadstenfjer.dk/udstilling/presse-information/

