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Dobbelt Michael Larsen.
Written by superbruger   
Sunday, 21 June 2009

Èt af landets stærkeste slag fik for alvor sat søm i fra Münster og Limburg. 
For engangs skyld var der for alvor spredning i duernes hjemkomst. Det var ventet, at duerne ville
møde nogle regnbyger i Tyskland, men bestemt ikke af så generende art, som det formentlig har
været tilfældet i går. Fra Münster gik det rimeligt, men fra Limburg gik det – sædvanen tro –
temmelig meget i ”fisk”, hvis man kan anvende det udtryk om duers flyvning. Mange af de
hjemkomne bar da præg af at have forsøgt sig som fisk – i luften. Det blev virkelig en svær opgave
for duerne, men det gav også en helt suveræn regionsvinder hos min gode ven Michael Larsen, og
det var ikke med en tilfældig due. ”199” var således bedste es.due han i DdB i 2008 som ét-års, og
så dette resultat i går, - virkelig klasse. Michael og hans far skal have et stort tillykke med ikke alene
dette resultat, for de var også suveræne sektionsvindere fra Münster, hvor de endog måtte kæmpe en
flere minutter lang kamp for at få duen registreret over den nye 4-felt antenne fra Tauris. Duen fra
Münster ”242” er også storsluger af toppræmier, så det er virkelig topduer, der viser sit værd på to
ret vanskelige flyvninger. Derfor har jeg også været lidt ude som efterforsker. Michael er sikkert ret
meget kendt for sine to gamle tophunner ”360” og ”1395”, som i deres aktive karriere var
henholdsvis 1. og 6. nationale es.duer. Disse to hunner er avlet på en datter af”255” og én af de
første Flor Engels hanner på Trekantens Avlscenter. ”360” har været parret med en søster til berømte
”Bullet” C. Koopmandue – fra John Engel, og det er her ”242” er faldet. 1395 har ligeledes været
parret med en ren Koopman fra John Engel, og her er ”199” faldet. – Vi har i øvrigt en søster til
”199” med i Sydafrika, så mon ikke vi må regnes blandt favoritterne dernede!!
Springene i Limburgduernes hjemkomst var enorme, og i vores sektion kan vel kun de første 5-6
bruge resultatet til et eventuelt senere mesterskabssammenhæng.
Det var meget opløftende og glædeligt at følge hjemkomsterne rundt om i Region syd og nord.
Duerne var jo løsladt samlet, og det brede slip gav sine aftryk positivt set i min vurdering. I øst
landede de hurtigste ikke automatisk i Svendborg, som vinden ellers indikerede, tvært imod endda,
og i vest kunne Ribe måle sig med Vejen, og Vejle fik for engangs skyld smæk af både Horsens og
Skanderborg.
Ja, selv helt ind i vores egen lille have vil vi rette en tak til det brede slip. Med vind og imaginær
afstand imod os, så lykkedes det os at hive 2. eller 3. pladsen hjem i sektionen. Det var 1101 ”Line” ,
255’s datter, som var 1. es.due hun sidste år i DdB. Se hendes billede under punktet avlsduer. Vores
Münsterduer kom i øvrigt ganske flot, og de tre første var helsøskende. Heller ikke for tidligt, at de
blå begynder at leve op til sidste års styrke.
Fra Limburg var vi derimod blandt alle dem, der kunne nå at se Caroline Wozniacki vinde
tennisturneringen i Eastbourne, før der landede en due. Desværre mangler mange endnu en due eller
to fra denne station, og det gør vi også.
Til slut en stor gratulation til Chr. Mikkelsen på Mors. Det var en særdeles suveræn Nationalvinder
på landsflyvningen fra Karlsruhe. Jeg har ladet mig fortælle, at det er en to-års efter duer fra Jos
Joosen, og at den sidste lørdag fløj Magdeburg!! – Tja! Det må vel underbygge mit udsagn om, at
det nu flyvningerne er og ikke juleaften.
Selv om vi alle vel følte os lidt mæt af flyvningerne i går, så er der virkelig noget at glæde sig til
næste lørdag.
HJ.
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