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Formandsberetning 2017  

Også i år har vi mistet dommerkollegaer. Jeg vil gerne om forsamlingen vil rejse sig. 

Vi har i år mistet Johannes Blohm, Silkeborg efter 49 års medlemskab, og Egon 
Andersen, Hjallerup.  

Ære være deres minde. 

Endnu et år er gået, og vi har været ude og dømme på hønsedage, spc. klub, lokal 
klub, og, nej ingen LU. 

LU blev jo aflyst pga. fugle influenza. Sæsonen blev meget kort, hvor vi gik og 
håbede at der måtte komme en løsning, men nej, sæsonen var slut. Lad os håber at 
der kan findes en løsning som vi kan leve med, det er ødelæggende for vores hobby, 
racefjerkræ. Det ville være godt hvis DFFR fik en plads ved bordet, ved det næste 
udbrud, for faren truer jo hele tiden. 

 LU 2016 var ellers planlagt med stor EU- udstilling for dv. wyandotter. Der var ellers 
lagt stort arbejde med at få de udenlandske wyandot opdrætter med. Der var 
anmeldt 718 dyr i 28 forskellige farver.  Og for mange kunne det være en forsmag på 
EU-udstillingen 2018. 

I 2016 var der danske dommer på EU- dommermøde i Schweiz. Synes personligt at 
der fås meget med hjem, både hvad angår måden der bedømmes på, og hvad de 
forskellige lande ligger vægt på. Man møder de forskellige landes mere eller mindre 
kendte racer, som demonstrer og diskuteres heftig. Sprogmæssigt kan de fleste 
deltage, hvis man kan lidt hovedsagelig tysk, ellers kommer man langt med fagter og 
kropssprog. DR vil gerne opfordre til at flere deltager. Meget lærerigt.  

Sidste år fik vi ikke lov til at prøve den nye beslutning om at den enkelte dommer 
skulle tildele CH for sin egen gruppe. Men det bliver forhåbentlig i år. 

Da der ingen LU var i 2016, jaså blev der ikke fundet nye DM. Tillykke til forrige års 
mestre 

 

 Spc. klubmøde: 

På årets spc. klub møde i Silkeborg var der igen indlæg fra 2 spc. klubber, som 
orienterede om deres klub og race. God ide, det kan også blive vores tur. Et godt 
møde hvor der blev snakket om meget. 

 



Rep.  møde: 

Årets rep. møde blev afholdt på Sjælland, hvor vi ikke var repræsenteret. En rep. 
møde med lille deltagelse, håber ikke det var placeringen af mødet, da der jo er 
lægge langt uanset om det er i øst eller vest.  

 Der var et forslag om at LU 2017 skulle dømmes på EU-kort, men det blev ændret til 
at det var den enkelte klub der besluttede, hvilket kort de ønsker, selvfølgelig i 
samråd med deres spc. dommer. Måske lidt rodet, men en løsning.                                    

Medlemslisten: 

Vores medlemsliste prøver vi at ajourføre hele tiden når vi får nye adr., telefon nr. 
eller mail adr. Der kan altid mailes den sidste nye ved henvendelse til mig eller en fra 
bestyrelsen. Den findes også på vores hjemmeside. Efter en henvendelse om at vi 
overtrådte nogle regler om at offentlig gøre navn og adresse på vores hjemmeside, 
vil jeg gerne høre om der er nogle der ikke ønsker at stå på listen. Det er dog den 
klubberne bruger hvis de mangler dommer. 

 

Aspiranter: 

 Der er startet en ny aspirant hold. Kurserne bliver holdt på Fyn, efter aftal med Lars 
K. Mortensen som lægger lokaler til. Tak til Lars.  8 er startet, velkommen til jer, vi 
håber at I hænger i, men det er noget man skal brænde for, da I vil være med til at 
præge vores store hobby, bedømmelse af racefjerkræ. Held og lykke med det.                               

Afslutning: 

Til slut vil jeg takke alle mine dommerkollegaer, bestyrelsesmedlemmer, og dffr for 
deres indsats i arbejdet med de mange bedømmelse, demonstrationer ved 
hønsedage og hjælp til vore spc. klubber og lokale klubber. TAK 

 


