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Norsk Raseduesport representert
på Dyr for alle messen 2019.
ØRF på messen Dyr For Alle 2019
Av Bjørn Carlo Andersen
Messen ble avholdt på Norsk Varemesse på
Lillestrøm i dagene 16-18. august.
Foreningen representerte NRF som den nærmeste
lokalforening, og var med i planleggingen fra første
stund.
Og det var nær sagt alle hobbyforeninger man kan
tenke seg som stilte opp som hadde med dyr,
fugler og fisker å gjøre.

Og i hvert av burrommene var det Norsk Tomler,
Bergens Tomler, Norwich, Høystjert, Dansk
Tomler, LF Tomler, Gammel Hollandsk Kapuziner,
Italiensk Mefikk, Sachsisk Munkedue, Lahore,
Kobbergimpel og Kineser, med andre ord et bredt
spekter av raser.

I planleggingen og som en av de ansvarlige var
også en tidligere duemenn, nemlig Svein Fosså,
tidligere medlem av RRF, senere SJRF, og som
selvsagt var innom vår stand mer enn en gang for
en dueprat.

Av de rasene som vekte mest oppsikt, kommer
man ikke unna en ung Norwich han fra Bentzen
som var i utstillingsform alle dagene.

Vi hadde planlagt dette nøye, og hadde fått laget
et nytt utstillingsslag som vi fylte opp med Norsk
Petent i nær sagt alle farger.

Men også Gimpellen med sin flotte glans vekket
oppsikt sammen med Kaspuzineren.

Og mange både kjente og ukjente fjes var å se, og
som slo av en prat med våre medlemmer som villig
stod til tjeneste.

Så om medlemsøkningen vil komme, får bare tiden
vise, vi gjorde det vi kunne alle 3 dagene.

Og plasseringen av vår stand var også meget
sentralt, for når folk kom inn, var de nesten nødt til
å gå forbi der hvor vi var, og spørsmålene ble
mange fra mange interesserte, som også fikk med
seg eldre utgaver av «Duevennen», og brosjyrer vi
hadde fått laget i anledningen.

Det var ventet ca. 5000 besøkende på messen,
men dette antallet var det langt over på lørdag
alene, sammenlagt var det nærmere 10000 de 3
dagene dette stod på.

