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“gamle Svaleoppdretteren” Helge Johansen.

På besøk hos Robin
Arnesen
Av Bjørn Carlo Andersen

Robin er en av dagens medlemmer som har
lengst fartstid i foreningen sammen med
Ronald Edvardsen og undertegnede.
Og paradoksalt nok var hans første dueslag,
også mitt første dueslag, da han arvet mitt
daværende stolpeslag som jeg tok i bruk i
1958. Robin overtok dette fra meg i 1965.

Årene gikk, og omsider kom LF Tomleren inn
som hovedrase. Først kun de sorte, men etter
hvert både hvite, tigrede og andre farger. Nå
har han også noen få med sokker, utren at
kvaliteten på disse er som på de sorte og
tigrede.
På slaget finnes også meget gode sorte Norsk
Tomler med helt lyse nebb, og noen meget
gode sorte Stærduer. Nylig forsvant fra slaget
blå Sachsiske Munkeduer og Brynnere som
han hadde i flere farger.
Mye grunnet bygging av nytt slag i vinter mens
duene var plassert hos en bror.

Lyst og fint inne i det nye duehuset
Her vises Lomgface til Cate og Justin

Hans første Raseduer fulgte så med slaget, og
dette var 2 par rødaskede Kinesere.
Fra tidligere sammen med farens høner hadde
han hatt noen Brevduer som raskt forsvant etter
dette. Senere begynte han å bygge et mindre
eget slag som han satte opp selv, han begynte
nemlig som snekkerlærling i tidlig alder.
Dette ble utvidet med Nürnberg Svaler som ble
hovedrasen i mange år. Disse stammet fra den

Dette gjorde at han heller ikke stilte ut duer
siste sesong, men han kommer sikkert sterkt
tilbake. Robin er som nevnt snekker og
byggmester av yrke, bygde sist høst og vinter
et flott moderne slag med varmekabler i gulvet
under parketten! Samtidig er dette
termostatstyrt slik at temperaturen er stabil,
ikke minst om vinteren.
Lysforholdene på slaget er også meget
fordelaktige på alle måter med styrt belysning
hele døgnet.

Her er redereolene

Og her er sittetrekantene

Litt av et praktslag på alle måter med andre
ord, som mange kunne tenkt seg laget på
samme måte.

Avlen hos han ble litt forsinket denne våren
grunnet at duene måtte roe seg etter å ha
kommet tilbake fra «ferie» hos broren Bjørn
som også har vært medlem i ØRF noen år med
Sachsiske Vingeduer som hovedrase. Robin
selv er en av de sikreste til å møte frem på alle
møter, og er som nær nabo til vårt lager, den vi
kan henvende oss til om vi mankerer et eller
annet, og altid stiller han opp på dugnader, ikke
minst til å lage våre slag som vi har brukt i
mange henseender. Med andre ord en god
klippe i foreningen som vi håper å dra nytte av
i mange år fortsatt fremover.

