LU 2015 i Drammen
For arrangørklubben er en landsutstilling
et hektisk maratonløp

Fire hele dager til ende. Dugnadsgjengen vår er ikke
stor, men den er energisk, samkjørt og stiller opp på
alle typer oppgaver. Vi startet torsdag ettermiddag
med frakt og lossing av utstillingsmateriell. Montering av burene ble påbegynt omgående. Før torsdags
kveld var omme, var samtlige volierer og «Tønnesenbur» montert. Og det så faktisk ut som folk koste seg
mens de holdt på……

Montering

Fredagen gikk med til montering av lys og klargjøring
av kafeteriaområdet, pynting av lokalet m.m. Og så
strømmet det til med utstillere utover kvelden. Fuglene kom på plass, og alt var klart til bedømmingen
lørdag morgen.

Undulatfolket

Undulatfolket fikk en ekstra utfordring denne
gangen, siden dommeren, Bjørn Johansson, hadde
vært så uheldig å miste stemmen for anledningen.
Siden de vanlige australske undulatene også var med
ble det ekstra mye å bedømme. Men det var ingen
tvil om at det var en suksess med denne nye klassen.
Og mange flotte vanlige undulater var å se - til stor
interesse for publikum.

gen, så som arrangørklubb var vi veldig fornøyd. Mye
forhånds var lagt ut på facebook, og svært mange
hjalp oss med PR-arbeidet ved å dele meldingene.
Så vi nådde ut til det rette publikumet, og fikk også
noen nye medlemmer etterpå. Kafeteriaen gikk med
rekordoverskudd.

Nedriggingen

Nedrigging er alltid spennende. Den gikk nesten for
fort for enkelte, som ble stående å fange fugler mens
det var riving av bur rundt dem på alle kanter. En
stor takk til mange av de tilreisende som også hjalp
til en stund før de forlot lokalet. Nedriggingen kunne
neppe vært gjort raskere! En fink på rømmen så ut
til å kunne gi oss mandagsjobb. Men den søkte mot
hengeren med greiner og løv, og ble fanget der med
et velplassert hovsveip. Stor applaus! Etter dette gikk
alt på skinner, og de siste i dugnadsgjengen fra Drammen kunne låse seg ut av det ferdig feide lokalet
19:30 søndag kveld. Slitne, men veldig fornøyd med
en morsom helg. Bare så synd at vi ikke rakk å prate
så mye med alle de tilreisende utstillerne.
Gro

Kanarifolket

Kanaridommer Tom V. Rasmussen fikk assistanse
med å bære utstillingskassene med kanarifugler ut i
lokalets lyseste rom. Dagslyset er viktig når man skal
bedømme fjærkvalitet og farge på kanari.

Tid for fine ord for god innsats, fv. Evert
Jor - Frank Fredriksen og Morten Haug.

Voliereklassen

I de ordinære voliereklassene var kvaliteten på fuglene svært god i år, så dommerne – Frank Fredriksen
og Morten Haug ble enige om å være rundhåndet
med premiesløyfene, selv om det ikke var mange
utstillere i alle klasser. Spesielt moro var det med
hele tre oppdrett av store papegøyer, og for første
gang flere som kjempet om norgesmesterskapet i
klassen for frukt- og insekt- og nektarfugler. Norsk
førstegangsoppdrett på purpurglansstær er heller
ikke hverdagskost.

Publikum

Tid for morro, fv. Stein Henning Olsen,
Siw Torill Østensen og Morgan Juhl.

Publikumstilstrømning var jevn under hele utstillin-
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Her er Norgesmestrene:
Dvergpapegøyer oppdrett:
Fiolett rosenhodet – Dieter Kentzbock
Domestiserte finker oppdrett. Gruppe 1 og gruppe 2
– Sebrafink hanner og hunner:
Brun hann sebrafink - Per Odd Kvernsveen
Gruppe 2 Andre spissnebb oppdrett:
Klasse: Napoleonsvever – Kristoffer Telseth
Frukt-, Insekt- og nektarfugler oppdrett:
Purpur glansstær – Kristoffer Telseth
Små papegøyer oppdrett. Gruppe1 - Dvergog spurvepapegøyer:
Elegantparakitt – Jon Harald Fedje
Store papegøyer oppdrett. Gruppe 1 Jacoog Amazonpapegøyer:
Cuba amazon – Morgan Juel
Undulat:
Lasse A. Ekanger
Figur-kanari:
Per Odd Kvernsveen
Farve-kanari:
Felix Heredero

Fullstendig liste ligger på:

www.tropefugler.no

Noen av vinnerne

Norgesmester Figur-kanari
Per Odd Kvernsveen
Norgesmester Farve-kanari
Felix Heredero

Gruppe 2 Andre spissnebb oppdrett:
Klasse: Napoleonsvever.
Frukt-, Insekt- og nektarfugler oppdrett:
Purpur glansstær. Kristoffer Telseth

Lasse Ekanger Norgesmester undulat
Store papegøyer oppdrett.
Gruppe 1 Jaco- og
Amazonpapegøyer:
Cuba amazon – Morgan Juel

Dvergpapegøyer oppdrett:
Fiolett rosenhodet – Dieter Kentzbock
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