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Lidt om ungerne fra Meldgaard & Jeppesen.
Written by superbruger   
Wednesday, 28 October 2009

Før sæsonen besøgte jeg slaget i Aabenraa for at få stof til en artikel.  Slaget har i mange år
været meget suveræn i sektion 32 på vitessen, men har haft til målsætning at gå til tops på
DdB-mesterskaberne. 
 

Det er virkeligt lykkes for dem i sæson 2009, hvor de vandt det åbne mellemdistancemesterskab, og
blev treer til begge de lange mesterskaber i sektionen. Nr. 6 til DM Maraton. Nr. 1. til mesterskab for
ét-års i DdB. – At de også i suveræn stil vandt alle vitessemesterskaber og ungemesterskaber i
sektionen er ikke blot en sædvane, men også tyk understregning af deres formidable blodlinier i
avlsduerne.
På es.due listerne har de naturligvis rigtig mange duer med.
Så I Kolding gnider vi os en hel del i hænderne over, at vi engagerede dem til at levere 22 unger til
Brevduefestivalens auktion, hvor vi satser på at tilbyde virkeligt topblod.
For ikke så længe siden kørte Tommy og jeg på besøg hos dem i Aabenraa. Først og fremmest for at
inspicere de unger, som skulle med på auktionen. Det var en rigtig god oplevelse. Lige efter
vinteravlen havde de ændret på deres avlspar, så de fik avlet en flok unger, der i stor udstrækning er
linieavl på deres fremragende avlsblod med hovedvægt på de stærke linier specielt efter ”Slab” og
”1686” fra Jef De Wilder.
Derfor er ungerne også tæt på at være færdigfældede, når de kommer under hammeren d. 7. nov.
Uden at forklejne de øvrige topavlere, så må den skimlede hun 070-99- 224 betegnes som slagets
ultimative avler. Datter på ”Sønderjyllands Dronning” 1686. 224 er mor til mange sektionsvindere
og es.duer. I parring med en Flor Engels – han lavede hun i 2007 ”104” og ”119”. Sidstnævnte er
bl.a. 1. es. due i DdB i år, men sammen har de to brødre store andele i de flotte
mesterskabsplaceringer i DdB i 2009.
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I år har hun været parret med en anden Flor Engels-due, nemlig en direkte søn på nationalvinder
”Argenton”. Tre af deres unger blev 2,3 og 16 es.due i sektionen. For at lave tæt indavl til auktionen
blev hun parret med en ældre halvbror. Det gik imidlertid slet ikke. Ungerne holdt ikke standarden
og blev aflivet. De stod således i den situation slet ikke at kunne møde til auktion med bare én unge
efter 224. – De besluttede derfor at lade den ene af es. duerne gå med til Kolding, nemlig kat. nr. 1
”1468”. Jeg så den under besøget, og selv om den som vinterunge var i hård fældning, så var jeg ikke
i tvivl om, at denne skimlede hun – ligner sin mor meget – ville blive auktionens dronning. Et
virkeligt liebhaverkøb.
Men denne hun kommer bestemt ikke til at stråle helt for sig selv. Hun bliver omgivet af virkelig
flotte og velbyggede unger på Slab/1686 linien. Kat. 3, 5 og 7 er virkelig flotte m. tv. hunner. 5eren
nok den bedst byggede og flotteste, jeg endnu har mødt i år. Der er også en skimlet han i kat. nr. 14,
som er bror til disse tre hunner, og han er fuldt ud lige så god.
På vores busrejser til Belgien har en hel flok stået i kø for at håndtere og naturligvis prøve på at gøre
køb på en broget hun hos Jef De Wilder. En hun, som både har fløjet og avlet fremragende hos Jef.
Det lykkedes ikke for nogen at købe hende med hjem, selv om der var stor ihærdighed. Derfor var
jeg også en del overrasket over at se den sidste år på avlsslaget i Aabenraa. Henrik er vel også den
eneste, der ville have en chance for at få den til Danmark, li’som han for år tilbage havde held til at
hjemføre ”Slabs” redebror ”6840” – Det er derfor både nostalgisk, men også relevant, at disse to duer
har dannet par de sidste to år. I 2008 gav det sektionsvinderen 070-08-”1686” – en broget han.
På auktionen er følgende efter dette par. Kat. 4 – 8 – 12 og16. Alle meget skønne duer og særdeles
velegnede til indkryds.
Der er ingen tvivl om, at Tommy vil have et rigtigt godt øje på disse lidt brogede duer, og jeg vil da
heller ikke være ked af at drage hjem med én af dem, men vi skal jo også have vores spareskillinger
til at nå sammen.
Der er imidlertid flere andre pragtfulde unger at gøre bud på, og der er ingen tvivl om, at man
kommer til at møde det bedste fra Jef De Wilder forædlet til meget fremragende vindermentaliteter.
Alene det at se og eventuelt håndtere et par stykker vil være en køretur til Kolding værd.
HJ.
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