Bergen & Omegn Tropefugl Klubb
Grethe Thørring er skribent for BOT

BOT’s grillfest hos Even med familie
Jeg skrev for et par år siden litt fra en grillfest
Bergen og Omegn Tropefuglklubb holdt hos
Geir Grøtte og Belinda Øen på Follese, Askøy.
Det har i mange år vært vanlig med en grillfest i
juni måned i BOT; både før klubben ble midlertidig nedlagt og etter. Som navnet sier kommer
klubbens medlemmer, noen med ektefelle, sammen for å hygge seg med deilig mat og drikke
pluss mye fugleprat.
En ikke uvesentlig ting på disse grillfestene er
også å få se på vertskapets fuglehold. For oss
fuglefolk er det alltid en stor fornøyelse å få
se på både små og store fugler. Å se hvordan
andre har laget ute / innevolierer, foringsanordninger og annet kan også være lærerikt og gi
oss tips til vårt eget fuglehold. Det er heller ikke
uvanlig at det blir kjøpt og solgt både fugler og
for.
Dette året skulle grillfesten holdes hos Even
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Lauritsen i Hetlevik på Askøy. Vestlandssommeren dette året har vært bra, spesielt til å begynne
med, med mye sol og varme. (Askøy kommune
måtte gå ut med restriksjoner på bruk av vann).
Men litt regn har vi selvsagt fått og akkurat på
dagen for grillfesten kom det rikelig. Det la imidlertid ingen demper på stemningen.
Even med familie flyttet i påsken i år inn i nytt
stort hus. Noe av det første som ble ferdiggjort
var innevolierene til fuglene. I den ene garasjen
var all plass avsatt til fugler. Utenfor garasjen
var det et stort åpent område med plass til store
gode utendørsvolierer. Disse var imidlertid ikke
kommet opp ennå. Det er mye som trengs å bli
gjort når man flytter i nytt hus. I garasjen var det
var syv volierer, noen hekkereoler og i tillegg en
del bur.
Even har vært opptatt av fugler nesten hele livet.
13 år gammel fikk han sin første undulat. Etter

det har det vært fugler av forskjellig slag og
forskjellig antall hele tiden. Han tror gjerne han
har vært innom de aller fleste typer parakitter, i
tillegg til en del mindre papegøyearter. For fem,
seks år siden fikk han sin første større papegøye
nærmere bestemt en blåpannet amazon.

Even har i dag et variert fuglehold, fra bitte små
finker til amazonpapegøyer. Han har par av blåpannet amazon, blåpannet gulskuldret amazon
og brilleamazon. Han har Meyers papegøye,
nymfeparakitter og rosa bourks.

I den ene volieren går det en stor flokk med
goulds amadin som han får mange unger på. Her
er også oransje brystet astrild, ring astrild og siv
astrild, sorthodet nonne, mosambik sisik og et
par med diamantduer.
Som dere ser så er det ikke bare på grunn av
maten vi samles til grillfest. Å få se så mange
flotte fugler gleder oss og inspirerer oss til videre
arbeid med fuglene våre.
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