Norsk UndulatKlubb
Kjell Olsen er er valgt til skribent for
NUK.

På besøk hos Peer og Jesper Jørgensens
utstillingsundulater.
Sommeren 2011 var jeg og min familie på en
snartur til Danmark hvor vi koste oss på hotell
Koldingfjord, like ved Kolding på Sør-Jylland.

Hotellet med restaurant og basseng i kjelleren.

Bare så det er sagt så er dette et hotell som
varmt kan anbefales. Super god service og mat
og hotellet er plassert i fantastiske omgivelser
like ned til Koldingfjorden.
Som dere kanskje vet så har NUK innledet et
godt samarbeid over landegrensen - vi har fått
lov til å bli innlemmet i DUKs dommerutdannelse
på undulat, og jeg ble tatt opp som aspirant i
2010 – Jesper og Peer begynte som aspiranter i
fjor – så vi hadde litt av hvert å snakke om.

Jesper og Peer har aldri vært på noen undulatutstilling i Norge, så de var litt nysgjerrige på hvordan
nivået deres var i forhold til det kvalitetsnivået vi har i Norge.
Og det må bare innrømmes – vi ligger nok et stykke etter Danmark i kvalitet på våre fugler – våre
aller beste kunne kanskje på en god dag gjort det
greit der nede – men de har nok mye større bredde
i sitt fuglehold.
Det har nok litt sammenheng med at de grenser til
Tyskland, de har nok hatt muligheten til å hente inn
noe kvalitet derifra.
Peer og Jesper forklarte at de hadde vært heldige
med en import fra Tyskland som hadde gitt avkom
til en meget god linje som de har bygget videre på.
Nedenfor er noen bilder fra deres fuglehold.
Fuglene som er avbildet kommer fra disse linjene
som de følte de hadde vært god og heldige med å få
etablert i sitt fuglehus.
Min kone og datter inne i fuglerommet med de innvendige
volierene. God plass med stor takhøyde.Utenfor hadde de
flere store volierer som det var mange fugler i –
regner med at de hadde rundt 200

Jeg reiste nedover til Kolding med min kone og datter, og de hadde gitt meg klar beskjed om at jeg ikke
skulle prate et ord om ”fjær” i løpet av denne turen –
men de som kjenner meg godt vet jo at en hel uke uten fugl er jo plent umulig. Jeg klarte å lure inn et
lite besøk på hjemveien fra vår lille shopping-utflukt til Flensburg.
Peer og Jesper som er et far og sønn partnerskap med oppdrett av utstillingsundulater bor bare en
god halvtime utenfor Kolding på en plass som heter Føvling. De har vunnet mye på utstillingsfronten
de seneste årene og stiller nå som A-klasse oppdrettere både i DUK og DUU.
Jeg hadde selvsagt annonsert vår ankomst og vi ble tatt i mot med stor gjestfrihet av både far og
sønn som behørig viste oss rundt i fuglehuset. De fanget inn fugler og satte dem opp i utstillingskasser – slektskap og utstillingsresultater ble behørig beskrevet av hver fugl og jeg må si at her var det
mange gode fugler som fant sin vei opp ”utstillingshylla”.
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Jeg reiste nedover til Kolding med min kone og
datter, og de hadde gitt meg klar beskjed om at
jeg ikke skulle prate et ord om ”fjær” i løpet av
denne turen – men de som kjenner meg godt vet
jo at en hel uke uten fugl er jo plent umulig. Jeg
klarte å lure inn et lite besøk på hjemveien fra
vår lille shopping-utflukt til Flensburg.
Grågrønn han

Peer og Jesper som er et far og sønn partnerskap med oppdrett av utstillingsundulater bor
bare en god halvtime utenfor Kolding på en plass
som heter Føvling. De har vunnet mye på utstillingsfronten de seneste årene og stiller nå som
A-klasse oppdrettere både i DUK og DUU.
Jeg hadde selvsagt annonsert vår ankomst og vi
ble tatt i mot med stor gjestfrihet av både far og
sønn som behørig viste oss rundt i fuglehuset.
De fanget inn fugler og satte dem opp i utstillingskasser – slektskap og utstillingsresultater ble
behørig beskrevet av hver fugl og jeg må si at
her var det mange gode fugler som fant sin vei
opp ”utstillingshylla”.
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En av vinnerfuglene til Peer og Jesper spangle grågrønn han.

Flotte fugler med superkvalitet. Himmelblå han og spangle
himmelblå han(Tysk import).

En super god grå hun.

En riktig god spangle grågrønn hun fra de samme linjene.

