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"1329" - exceptionel førerdue.
Written by superbruger   
Friday, 26 December 2008

Med følgende top-20 placeringer i sektionen mod i snit 800 duer: 1 – 1 – 1 – 1 – 3 – 5 – 8 – 8 – 9
– 11 – 13 – 13 – 16 – 17. I alt 29 plac. i sektionen på 4 år. 
Vi er hos Michael Th. Larsen i 227 ”Koldinghus” – Min foreningskammerat både nu og tidligere i
055 Vejle. Michael er i øvrigt også sektionsmester i 2008 med ét-års og det til trods for, at han ikke
deltog på sverigesflyvningerne. Det er et klasseresultat, men det har han efterhånden præsteret mange
gange, så vi er på et virkeligt topslag. Han er endnu ikke fyldt 30 år, så man må sige, at et stort talent
også var hurtig til at træde i karakter. Ved min ankomst den dag, jeg skulle fotografere ”1329” var en
anden ny stor mester på besøg, Tom Hansen fra Svendborg.

 
De fleste ved sikkert også, at jeg ikke for så mange år tilbage havde Trekantens Avlscenter sammen
med Michael. Dette center var befolket med hovedsagelig Flor Engels – duer, og det er her ”1329” er
opfostret. Forældrene er 1618 & 2195 (Dronningehunnen) Fra samme redeskål kom ”1328”, som
også har været en fremragende kapflyver og i øvrigt også udstillingsdue. Som ét-års var han faktisk
den bedste kapflyver af de to brødre., men en stor skade vinteren efter satte ham ud af spillet det
næste år. Han vendte imidlertid stærkt tilbage som tre-års i 2007 og blev 2. es. due i sektionen, kun
slået af sin redebror. På billederne kan i også skimte, at 1328 er en meget velbygget due, så derfor
blev han sat på avlsslaget for at danne par med en datter efter vores ”255”.
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"1328" er en flot og velbygget han, bl.a. med fremragende vinger.
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Men tilbage til topstjernen ”1329”, som måske også skal i avlsslaget i 2009. Jeg husker tydeligt, da
Michael og jeg vurderede på årets tillæg af unger fra avlscenteret. Vi var helt vilde med 1328,
hvorimod vi fandt 1329 for stor og klodset. Der var imidlertid et vældigt humør i gutten, så Michael
gav ham en plads på flyveslaget. Han blev bedre år for år, og når man tager ham i hånden i dag, så er
han en helt anden due. Det hele passer bedre sammen og han er flot, dog uden muligheder for at begå
sig på en udstilling.
 "1329"'s hvælvinger i vingen er et skoleeksempel for dommeraspiranter
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Tommy og jeg havde/har selvfølgelig også søskende til de to på vores slag. Måske havde vi det
største talent af alle disse søskende: 055-03-1521, der som ét-års lavede 12 sektionsplaceringer og var
2. es.due i sektionen. Han omkom og fik desværre ikke vist mere. Han er dog bedstefar til 4-5 af
vores bedste kapflyvere i dag. Fra samme årgang som 1328 og 1329 var der 1343 en bb. hun, som
også har lavet prima resultater på flyvninger. Den sidste, vi fik efter 1618 & 2195, inden de blev solgt
på auktion, var 055-06-188. Hun går på vort avlsslag, så hende kan i ”slå op” under avlsduer her på
hjemmesiden. Hun bærer navnet ”Manilla”, og I vil kunne se billede af hende og hendes stamtavle,
som jo er ens med ”1329”’s. I vil opleve Flor Engels af bedste afstamning.
 
”1329” er imidlertid ikke den eneste topflyver på Michaels slag. Han overgås måske  af ”360”, 1.
nationale es.due hun i 2003. Samme år var ”1395” – en yngre søster til ”360” 6. nationale es.due hun.
Disse hunner er halv Flor Engels og halv ”255-linie”.
Slagets resultater i 2008 viser dog, at mange nye stjerner er i svøb. Alene mesterskabet med ét-års
viser vejen. For nogle år siden gjorde Michael køb på unger efter John Engel & Arne Porsmoses
bedste avlspar direkte fra G. Koopman. I krydsning med Michaels egne duer på Flor Engels og 255-
linien er der faldet en stribe duer, som virkelig har udmærket sig som førerduer i 2008. Han har
således 1. es.due han i sektionen, nr. 227-07-199. Det er min vurdering, at de øvrige topslag i sektion
32 får nok op at gøre med at følge ham til dørs i 2009.
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Langs hele bagsiden af slaget er tilbygget en voliere, hvor avlsduerne går, og hvor alle hunnerne
befinder sig om vinteren. Der er også plads til at hannerne kunne være der, men det har de ikke
valgt i år. Trådvævet er den vindtætte type, som gør indeklimaet behagelig for duerne også i
vinterhalvåret.
Han har planlagt at skulle flyve med 24 enkehanner på rent enkesystem, hvor hunnerne sidder
hjemme altid, samt 12 enkehunner, hvor det er hannerne, der sidder hjemme hele sæsonen. Det er
imidlertid ikke kun Michaels duer, der sidder i ”førerhuset”, det gør han også selv i én af Koldings
største virksomheder ”Smurfit Kappa”. Det betyder mange udlandsrejser ofte over flere dage, men
han har blot hele tiden haft, måske landets bedste slagpasser, Søren – Michaels far. Det hæmmer
således ikke resultatmulighederne, også selv om dueantallet er blevet skåret en hel del ned. Nu ved
han jo, hvilket ”blod”, der kan flyve stærkt.
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Slaget er bygget efter samme tegninger som Tommys og mit og af Poul Jørgensen. Disse slag
har haft store resultater siden dag ét, så sommetider kan man være heldig i første hug. Michael
har installeret automatiske rensebånd under både reder og siddepladser, så det også er
fremkommeligt for Søren at have med at gøre. 
 
Med Søren i slaget, er der også garanti for, at der aldrig, i hverken pasning af duerne eller træningen
af dem, bliver hoppet over, hvor gærdet er lavest. Søren bruger lige som os én af tidens bedste
kornblandinger, nemlig plus serien fra Versele Laga. Han bruger stort set de samme biprodukter og
den samme medicinering, som os.
Træningsprincipperne har Michael tidligere skrevet om her på hjemmesiden, og den artikel vil jeg
anbefale at få læst grundigt. Selv om træningerne ikke gør det hele, så har de ret stor indflydelse på
resultaterne om lørdagen. Artiklen hedder: Michael Larsen fortæller om træningsklubben ”Eastside”
God fornøjelse
HJ.
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