
 

Foreningen L.A.P. udgiver et medlems-

blad, som udkommer 6 gange årligt. I bla-

det bringes medlemsartikler, køb & salg, 

opdrætterannoncer, 

samt referater fra mø-

der og ture.  Der bli-

ver løbende udsendt 

nye samt reviderede 

standardbeskrivelser 

af australske parakit-

ter. Udsendelsen vil 

med tiden blive til et vigtigt opslagsværk 

for de medlemmer, som vil yde et målbe-

vidst avlsarbejde og dermed være med til 

at gøre kvaliteten på de australske para-

kitter bedre 

Bestyrelsen 

Formand:   

Ole Mundbjerg  tlf: 2077 2996  

Sejlsigvej 12, 7400 Herning 

omundbjerg@fibermail.dk  

Næstformand:  

Per Kirkeby tlf: 6174 9793  

Refskovvej 42, 7620 Lemvig  

kirkeby92@live.dk  

Kasserer:  

Henning Pedersen tlf: 2197 1298  

Fjeldstedvej 20, 8680 Ry  

henningpedersen23@gmail.com  

Sekretær:  

Torsten Østergaard tlf: 8144 2779  

Gl. Viborgvej 1A, 8830 Tjele  

torstenoestergaard@yahoo.dk  

Bestyrelsesmedlem:  

Poul Andersen tlf: 4021 1373  

Viborgvej 173, 7360 Hampen  

poul@phal.dk 

Kontaktperson Sjælland:  

Bent Jungemann tlf: 2577 5341  

Duevej 14, 2970 Hørsholm   

Radaktion:  

Jens Andersen tlf: 9782 1225  

Stof til bladet.  

sejbjerg14@mail.dk 



Foreningen, i daglig tale kaldet 

L.A.P., blev stiftet i 1981. I klub-

ben arbejdes der med alle austral-

ske parakit-

ter, med und-

tagelse af 

nymfeparakit-

ter og undu-

later.   

 

Det årlige Kåringskue bliver af-

holdt i Låsby Forsamlingshus. 

Fuglene sidder enkeltvis i for-

eningens bure og bliver point-

dømt af foreningens egne uddan-

nede dommere.  

Landsforeningen 
Australske Parakitter 

Foreningen afholder 1 årlig volieretur i  

ind- eller udland. Der bliver holdt 1 årligt 

landskåringsskue, hvor der i samme forbin-

delse bliver afholdt generalforsamling. Der 

er også et medlemsmøde, som bliver holdt i 

vinterhalvåret.  

  

 

 

 

Foreningen har salg af deres egne årsringe, 

burkort samt opslagsværket med de for-

skellige standardbeskrivelser af de austral-

ske parakitter i både naturfarver samt mu-

tationer. Alt dette kan bestilles hos kasserer 

Henning Pedersen.  

Revideret sidst: 09-10-2022 

Kontingent ligger primo august på 350 kr.  
 
Beløbet kan overføres til L.A.P.´s 
bankkonto. 
 
Nordea   
Reg. Nr. 5667  
Konto Nr. 0564579053   
 
Husk at skrive navn og adresse i feltet til 
modtageren. 

Kontingent i L.A.P. 


