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Definition på mine duekategorier
Written by superbruger   
Friday, 05 December 2008

” Exceptionelle Førerduer”, ”Førerduer”, ”Dyngeduer”, ”Ubrugelige” - hvad er det? 
Ja, det er nye betegnelser, som næsten alle er blevet brugt i mine forudgående artikler. Det skulle i
artiklerne gerne være  til at forstå, hvad de dækker over, men alligevel.
Den øverste og fornemmeste kategori ”Exceptionelle Førerduer” dækker ganske enkelt over de duer,
som gang på gang lægger sig i front i flokken. Det er ikke sikkert, de vinder flyvningen, for det
afhænger lidt af vind/tyngdetræk i forhold til deres hjemsted, men de vil alligevel være at finde i
toppen af resultatlisten og ender med at placere sig i toppen af es. due listerne, og der skal de være
mere end ét år. Jeg skal for en god ordens skyld indskyde, at disse duer fremkommer ikke alene
p.gr.af meget træning. De er ganske enkelt født med evnerne, og så gælder det blot om at udvikle
dem.
Hos Tommy og jeg kan vi i øjeblikket ikke få øje på mere end én i den kategori, nr. 055-06-1101. En
bb. hun er efter 255/240. Den er 1. es. due i år i DdB’s sektionsopgørelse. Sidste år var den 2. es. due
i sektionen.
Vi har en bror til hende nr. 1111, som også har gjort det fremragende, men den må gøre det en
anelse bedre, hvis den til næste år skal rykke op fra klassen ”Førerduer”.
I denne klasse befinder der sig i sagens natur mange flere duer, men dog ikke flere end hvis man har
en 4-5 stykker af dem på slaget, så er en særdeles vellykket flyvesæson inden for rækkevidde. De
viser sig flere gange i front af flyvningerne, og man kan roligt bruge dem til sportsduer lørdag efter
lørdag. Med lidt god vilje kan Tommy og jeg lige skimte to – 1104 og 1110 – begge søskende til
1101 og 1111, som kan snige sig med i førerkategorien. De er 9. og 10. es. due i sektionen.
 
Kategorien ”Dyngeduer” indeholder naturligvis endnu flere. Det er duer, som laver én eller to gode
resultater, når form, vejr og vind går op i en helhed for dem. Hvis de kun holdes på
vitesseflyvninger, så ligger de med muligheder for at gøre det nogle flere gange. På stærke slag, som
satser på at vinde så meget som muligt, udgør de vel halvdelen af bestanden. Blandt dem findes der
givetvis også talenter, som ved ejerens fornuftige/tålmodige dosering af flyvninger kan ende i
kategorien ”Førerduer” – Det er således duer, som bør have endnu en chance på slaget året efter.
 
Det er imidlertid ikke tilfældet, når vi kommer til den lavest rangerede kategori: Ubrugelige”. Her
befinder sig duer, der lørdag efter lørdag kun indskriver sig som hjemkommet: Ligegyldigt hvor
meget pause eller motivering, man prøver at give dem, så bliver de ikke bedre. Det kan godt være
søskende til duer fra de øverste kategorier, men medmindre, de har vist avlsegenskaber, så skal de
ikke have fortrin for kolleger i kategorien, - de skal fjernes og ikke som foræring eller salg til
kammerater i sporten. Det skal dog også pointeres, at duer fra de øverste kategorier pludselig laver
en sæson, så de havner nede i bunden. Det er noget helt andet med dem. De er færdige som
konkurrenceduer, udslidte eller af anden grund. De bør placeres i avlsslaget, hvis man har et sådant,
eller måske sælges eller foræres bort, det ville der ikke være noget forkert ved. Jeg kan til eksempel
blot nævne at Tommy og jeg aflivede ca. 20 et par dage efter den sidste flyvning.
I Belgien, hvor sæsonen godt nok er noget længere end hos os, er der mange slag, der laver den
første status allerede halvvejs i sæsonen. De mener ganske enkelt ikke, at de ubrugelige skal optage
mere tid eller plads.
Med de ungeflyvninger, som vi har her i landet, vil jeg ikke mene, at der kan laves en fornuftig
kategorisering af ungerne. Naturligvis er der nogle, der slet ikke kan finde ud af, hvad der foregår,
men dem vil bare fornuftig og tilstrækkelig træning sortere fra. Derfor må vi placere alle unger i
kategorien ”Dyngeduer”, og med mange af disse befolker vi jo i øjeblikket vore slag. Det er jo der
charmen ved brevduehold i stor udstrækning ligger, for vi håber sådan på, at der blandt dem er flere
til de øverste kategorier.
 
Den logiske udredning af dette vil være, at de store slag vil have flere duer fra topkategorierne, end
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de små slag. Det er imidlertid en konklusion, der ikke altid holder i vores dejlige sport, for mange af
de mindre slag blive passet så grundigt og godt, at der er større chancer for, at talenterne udvikler
sig. Det kræver dog ikke kun god pasning, men også dygtig avl og tid til en gennemtænkt træning,
der udvikler duernes evner til at gøre en forskel.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på bl.a. Egon Jensen 0111. Jeg har her på siden skrevet en
artikel om ham, prøv at læse den endnu engang. I det nyligt udkomne brevdueblad er der i øvrigt
også en god artikel om ham.
 
HJ.
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