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ØRF rapport – våren 2020
Av Bjørn Carlo Andersen

Innen ØRF har det skjedd visse gledelige ting
på våren tross alle Koronatiltak.
For det første, har det på mange år meldt seg
inn nye medlemmer, hele 5 i tallet, og dette er
noe vi selvsagt er meget stolte av. Om det
kommer av at vi etter vedtaket på siste
Landsmøtet opprettholdt vedtaket om at nye
medlemmer ikke skal betale kontingent det
første året, tror vi ikke er denne plutselige
medlemsøkningen.
Ingen av de er riktignok juniorer, men den
yngste har ennå ikke fylt 19 år når dette
skrives, nemlig Justin Carlo Gundersen.

også nevnes en ung mann fra Trysil og en
ordfører fra en av kommunene i Indre Østfold
(Viken).
Lørdag 16. mai besøkte imidlertid Cate, Justin
og undertegnede foreningens hittil siste
innmeldte medlem, Marius Kjos på Hvaler.

Marius, Cate, og Justin

Og som navnet Carlo tilsier, så stammer han
fra de andre med samme navn. Sønn av Fred
Carlo, bror til Cate Iris Carlo som igjen er barn
av Bjørn Carlo.

Kjos har tidligere vært medlem i BRRF mens
han bodde på Lillestrøm, men flyttet for ca. 2
år siden til Hvalerøyen Vesterøy. Der hadde
han en stor flott eiendom på 7 mål med meget
god plass til både duer og andre fugler, og hvor
han også driver oppdrett av hunder. Alt var
meget velplassert og ryddig og skikkelig lagt
opp til fremtidig utvidelse, og det skal bli
meget interessant å se utviklingen på denne
flotte eiendommen.

Men det stopper ikke der. Justin sin tippoldefar,
Ferdinand Carlo som er morfar til Bjørn Carlo,
hadde nemlig sorte Norsk Petent allerede på
1890. Og det første Ferdinand spurte
undertegnede om når jeg startet med duer, var:
Har du Norsk Petent? Men det hadde jeg jo
ikke før på slutten av 1980 tallet. Og siden har
jo rasen vært i familien, og det er rasen Justin
også skal forsøke å videreføre.
Av andre nye medlemmer nå på våren, kan

En Av Marius sine volierer som ennå ikke er bebodd av
fugler, men det kommer snart ut over året

Noen bilder ble tatt, men dessverre ble ikke
alle like gode, men jeg håper de som kommer
fram gir et godt bilde av dette flotte stedet.
For øvrig er det å berette at avlen har startet
med noe blandede resultater rundt omkring.
Best har det gått for de i ytre deler av fylket,
mens de i indre deler har hatt noe blandete
resultater mye grunnet noe kaldere klima.
Enda en voliere
Av duer hadde han foreløpig Polske
Langnebbede Skader i rødt og sort, men minst
en rase var ønsket i fremtiden.
Videre hadde han en mengde arter av sjeldne
tropiske dueraser og fugler i flere varianter, og
selvfølgelig også høns.

Og ikke å forglemme Marsvin i flere varianter,
ja rene dyrehagen var dette.

Og som nevnt foran, skal det bli interessant å
få se utviklingen etter hvert som tiden går. Vi
tilbrakte noen timer på stedet da det var meget
vanskelig å forlate denne vakre plassen hvor
også en mengde blomster og planter som
pyntet det hele opp.

