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Topfolk i panelforedrag.
Written by superbruger   
Monday, 16 November 2009

Det er nærmest luksus at kunne samle et panel med så stærke folk. 4 af de 5 har alle vundet
mindst ét DdB-mesterskab i år. Undtagelsen var Michael Larsen, som dog har haft en
fremragende sæson, der længe burde have rakt til et mesterskab. Han måtte imidlertid nøjes
med stort set at være nr. to til det hele. Er det manglende held eller forkert taktik?

Fra venstre: Tom Hansen, Martin Hansen, Henrik Meldgaard, John Engel og Michael Larsen.
Bagved ordstyrer HJ. 
Nu har Michael imidlertid prøvet at vinde så mange mesterskaber, at han naturligvis også flyver lidt
efter at præstere stort på de enkelte flyvninger, - specielt har han haft lidt efterslæb på de lange
éndagsflyvninger, men det blev til fulde rettet op i denne sæson. – Med kun 18 enkemænd til
rådighed, må man ydermere tage hatten af for de flotte resultater. Michael fortalte om et enormt
træningsarbejde via træningsklubben ”East-side”- En privat træningsklub, som kun har deltagelse af
østligt beliggende slag i sektionen. Undertegnede gjorde tilnærmelser for at blive optaget i klubben,
og da også Henrik Meldgaard forsøgte sig, fik vi kontant det svar, at det kunne vi ikke. Det vidste jeg
godt, vi ville få. Vi vil nemlig være for stærkt et modspil og skabe for meget uro i trækket. I
Michaels sko ville jeg have svaret det samme. Ja, det er specifikt, men i sektion 32 er konkurrencen
ganske enkelt så hård, at en ekstra og målrettet indsats med træningerne er nødvendig. Det var også
Henriks udgangspunkt. De ligger som det vestligste slag i sektionen og må også yde en specifik
træningsindsats for at klare sig i toppen. De ville heller ikke have nogen gavn af at deltage i ”East-
side”, for der ville deres duer have et alt for stærkt og skævt retningstræk. Man skal huske på de
korte afstande på træningsturene. John Engel tilkendegav også, at hans fremgang de senere år til dels
kunne tilskrives deltagelsen i ”East-side”.
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Tom Hansen sad med et stærkt mandat. Han har præsteret at ændre Fyns smørhul fra Bogense til
Svendborg, og det var derfor spændende at høre, hvordan han har båret sig ad med det. Han var
imidlertid helt enig med de tre andre. Hård træning, og for hans vedkommende ud over vand fra
Bagenkop på Langelands sydspids, og det skal være så ofte, at duerne nærmest lugter af dieselolie.
Tager man et landkort, så vil man også se, at det er det rette sted for hans duer i Svendborg.
Sidste mand i panelet, Martin, repræsenterende M & C Hansen i Ålborg, gav dog et fint modspil til
de fire andre i dette emne. De træner ganske enkelt ikke nær så specifikt og ofte. Deres tid er ganske
enkelt ikke til det. Derfor er de nødt til at satse på duernes kvalitet og form. Det har de imidlertid haft
succes med, og det vidner vel om, at der ikke findes en endegyldig skabelon, der fører til succes. Her
er det nok også på sin plads at gøre opmærksom på, at i Belgien og Holland praktiseres der heller
ikke specialtræning. Ligesom Meldgaard & Jeppesen, så ligger M & C også i den vestlige side af
sektionen.
Fælles for alle 5 er, at de alle har temmelig store avlsslag, og der bliver ikke gået på kompromis, når
der skal købes ind til disse avlsslag. De fleste var nok mest interesseret i at høre om M&C’s avlsslag.
Dels har folk set de flotte avlsduer på deres hjemmeside, og så har de gjort meget ud af de gamle De
Klak og Van Loon – duer. Historisk grundblod på utallige slag verden over. Martin gjorde da også
virkeligt meget ud af at fortælle og vise os om deres strategi. De avler ikke på flyveduerne, det ville
der ganske enkelt ikke være plads til på ungeslaget, men de arbejder hen imod en mere centraliseret
avl på avlsslaget. De senere sæsoner har vist dem, hvor det vil være lønsomt at trække ungerne, og
det vil de arbejde ud fra de næste par år. – De har også et ønske om at kunne fremavle duer, der kan
stå sig på overnatningsflyvningerne. Til det formål har de indkøbt disse typer fra de allerbedste
specialister i Europa, så det bliver spændende at følge deres ”overnatningsslag” om føje år. Alt i alt
en spændende og dynamisk indsats af Martin og Christian på avlsfronten.
Hos Tom Hansen er avlsslaget generelt bygget op over duer fra Flor Engels, Koopman og 255-linien.
Det samme er tilfældet hos Michael Larsen. Hos John Engel er Koopman i centrum, og hos
Meldgaard & Jeppesen er Jef De Wilderduerne det centrale. For dem alle gælder dog, at de hele tiden
er på udkig efter et nyt indkøb eller to, som muligvis kan give hver enkelt af dem et lille forspring.
Det var i store træk de to emner, vi fik tid til at arbejde med, men jeg tror, at der flød mange
guldkorn ud til den store tilhørerskare, og det var jo også formålet.
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Set sådan lidt fra oven: Et udsnit af forsamlingen. 
Også jeg fik en del erfaring med derfra.  Næste gang skal vi nok være to mindre i panelet, og vi må
give mere tid til emnerne, så vi får mulighed for at gå lidt mere i dybden og få tilhørerne med i
debatten. Dette lykkedes dog i 2. afd. om sportens fremtidige struktur.
Jo, det var en god dag, og vi håber at vende tilbage næste år igen i Kolding.
HJ.
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