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Helt utrolig; NTL har holdt koken i 30 år, og
er antagelig sterkere enn noen sinne. Ærefullt
å skulle skrive noen ord i den anledning, men
slett ikke lett. Jeg har har flyttet et par ganger
for mye, og mistet alt som vedgår foreningen.
Dessuten har det også vært litt tap i hukommelsen. Redningsplanken er rester av et gammelt
foredrag ”NTL i går, i dag og i morgen”. Er ikke
helt sikker på om dette noen gang ble holdt. Det
er fra 1999, men sannelig godt å støtte seg til nå
i dag.

Så – endelig fikk vi til et møte i Bergen, 7.desember 1985, hvor NTL faktisk ble stiftet. For oss
som brente for fellesskap var dette en lykkedag.

Hvem er NTL ?

Googler du så vil du nok først og fremst få
score for ”Norsk Tjenestemannslag”. Men vi
hever oss over slik, og gjør et dybdesøk i det
som er igjen av egne arkiver. Og fra de spor som
fremdeles sitter i hjernebarken.

Utgangspunktet for NTL

Utgangspunktet for NTL er at vi hadde lokale
foreninger noen steder i landet. Veteranen er
Stuefuglklubben Stavanger og omegn, fra 1953.
Men det var også sterke klubber i Bergen,
Drammen og Oslo. Det var lov å tenke tanken.
Kan vi få til et ’Samarbeidsorgan for norske
tropefuglforeninger’ med formål å ivareta felles
interesser og oppgaver, og å styrke og bevare
norsk tropefuglhold? Dette skulle nedfelle seg,
nærmest som en formålsparagraf, for det som
skulle bli NTL. Men det var faktisk en lang vei
å gå. Mye skepsis og mistenksomhet mellom
landsdelene (Husk dette var 30 år siden!).
I 1984, 24.mars klarte vi, noen ildsjeler, å få til
et diskusjonsmøte i Stavanger. Husker egentlig
ikke hva det kom ut av dette, men vi ble litt bedre
kjent. Fikk brutt ned et par murer av skepsis, og
grønt lys for å fortsette et arbeid mot det som var
vår felles målsetning. Så, 3.november 1984, ble
det holdt et (antagelig) mer lukket samarbeidsmøte i Oslo som resulterte i opprettelse av et
interimstyre som besto av:
Gunnar Langlo (Bergen),
Helge Rune Grasteveit (Stavanger) og
Jan Emil Raastad (Oslo).
Og jeg husker, vi diskuterte opp og ned vegger.
Noe var mer enn flisespikkeri, men det meste var
veldig positivt.
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Ære til Gunnar Langlo som påtok seg den litt
skumle jobben som formann; fulgt av Helge Rune
Grastveit som sekretær og Eivind Rygh som kasserer. Vi andre satt på gjerdet og klappet.

Ikke lett jobb

Det var nok ikke bare lett den jobben Gunnar
hadde gitt seg i gang med, men etter hvert løsnet
det litt, og 1987 ble et vendepunkt.

Norsk Tropefugl Hobby blir til

Vi fikk et nytt landsdekkende blad: ”Norsk
Tropefugl Hobby”. Dette til tross for at NTL toet
seg litt; de hadde sannelig mange baller i luften
og var skeptisk til å ta det økonomiske ansvaret.
Så – pussig nok; bladet startet som et helt privat initiativ. Med Oddvar Eritzland som redaktør,
Nils Åsbjørn Knudsen sekretær (og utgiver tror
jeg), og Jan Emil Raastad som foretningsfører
(fint skal det være …).

Fruktbart samarbeid

Det viste seg å være et meget fruktbart samarbeid. Vi fikk i gang et blad som vi var stolte av.
Oddvar, som hadde mange års erfaring med å gi
ut SFK-Nytt, skal nok ha det meste av æren, og
etter hvert så overlot vi alt til ham. Nils Åsbjørn
og Jan Emil trakk seg forsiktig ut. I ettertid kan
man nok se at det var litt dumt. Bevares, Oddvar
mer enn gjorde jobben, men ledelsen i NTL syntes det ble i meste laget at andre skulle få det til,
og overtok jobben selv. Med skiftende redaktører
gikk dette riktig bra, og vi er alle veldig stolte og

fornøyde med den jobben som er gjort og med
den som nå drives av Kennet Østensen.

Uten tvil: ”Norsk Tropefugl Hobby”
er det viktigste NTL står for i sin streben for å bevare å styrke vår felles
hobby.
Andre viktige ting i NTL var opprettelsen av et
ringsalg og et dommerutvalg. Det siste ble en
naturlig følge av at vi bestemte at det skulle holdes landsutstillinger.
Fugleutstillinger ble et viktig vindu mot omverdenen. Vi møtte publikum, og vi fikk nye medlemmer.
En opptelling i 1999 viste at NTL hadde 12
tilsluttede klubber med 438 betalende medlemmer:
Oslo
Sørlandet
Rogaland
Sandefjord
Bergen
N-Vestlandet
Trøndelag
Haugaland
Drammen
Egersund
Stavanger
Gjesdal

AVF
STF
TFR
STK
BOS
NVT
TTF
HTK
DSF
EOF
SFK
GTF

103
38
63		
22
47		
12
47		
11
42		
10
38		
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Antall klubber var vel rundt 15 på det beste,
men så sank medlemstallet. Noen klubber forsvant, og selv de store strevet med driften i
årene som kom.
Et av de tiltak NTL gjorde for å styrke foreningene, var utgivelse av NTL-Håndboken som hadde
11 kapitler med følgende innhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lover for NTL. Jun. 98
Vedtekter for dommerutvalget. Nov. 95
NTL’s hovedstyre & tilsluttede klubber. Mai. 97
Reglement for NTL’s landsutstilling. Nov. 95
NTL’s ring- og blankettsalg. Jun. 98
NTL’s dommerutdannelse. Jun. 98
Informasjon fra NTL. (til disp.)
Fremdriftsplan for landsutstilling. Mars 96
Råd og veiledning ved utstilling. Mars 96
Klubbstyrets oppgaver. Mai. 97
NTL førsteoppdrettsregistrering. Okt. 98

På nett

Håndboken ble sendt ut til hver av klubbene,
og lå i sin tid tilgjengelig på nett. Ettersom dataverdenen gled også innover NTL dukket nye
ildsjeler opp og digitaliserte det meste slik at det
ble tilgjengelig på nett. Et sted i systemet finnes
også en CD hvor data er brent inn til glede for
ettertiden. Håper den får fornyet tilgjengelighet.

Førsteoppdrettsregisteret

En av tingene som ble et naturlig tema på nett
var førsteoppdrettsregisteret. Etter hvert som det
bygget på seg skjønte man at det var nødvendig
med et eget register med norske navn på tropefugler. Begge deler ble lagt på nett og gitt ut
som egne trykksaker. Disse ble blant annet sendt
til ansvarlige myndigheter, og en ny æra startet
hvor det ble fokusert på samarbeid og forståelse
for nødvendige regler og bestemmelser. Ikkelegale importer av fugl ble sterkt uglesett. Det er
kanskje ikke helt på sin plass, men det bør likevel nevnes at uten de mange som ikke har rettet
seg etter strenge og umulige bestemmelser er
dem vi kan takke for at vårt fuglehold i dag er så
rikt og nyansert.

På mange høringer

NTL har også vært med på flere høringer i regi
av Norske myndigheter og samarbeidet med
Mattilsynet om å lage nybegynnerbrosjyrer om
hold av undulater, finkefugler og papegøyer. Det
har vist seg å være er svært viktig at vi har et
landsomfattende samarbeidsorgan som kan ivareta hobbyen vår overfor myndighetene.
Uansett hva man måtte mene om ditt og datt;
det er intet annet enn mesterlig at NTL har
levd i 30 år, og er i dag antagelig sterkere og
viktigere enn noen gang. Vi gratulerer med
milepelen. Håper årene frem mot 50 års-jubileet
går langsomt og med mye innhold.
Gratulerer til oss alle!!! Takk til alle dere som
har bidratt!
Og til slutt en takk til Gro Dyrendahl Lervik som
har hjulpet til med å bringe frem data som grunnlag for denne artikkelen.
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