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Tagene rene for sne.
Written by superbruger   
Sunday, 28 February 2010

I trekantområdet er vi nået frem til snefrie tage, måske med undtagelse af få flade tage, og så
er tiden vel inde til at prøve lykken med fri udflyvning i et par timer. 
 

Vores har ikke været ude siden sneen faldt i store mængder.

Men i går fik de lov, og det blev til "store badedag". De var ude i to timer under vores nøje
tilsyn. I denne situation er de et let offer for spurvehøgehunnen. Det gik imidlertid
problemfrit. 
Hunnerne fik i januar lov til at bade i én af sputnikkerne, men det var udelukkende af hensyn til de 4,
vi skulle have med på sektionsudstillingen. Det giver en hel del vand på fodergangen, og det tager ret
lang tid for at tørre,
og i år kunne vi næsten være sikre på, at gulvet blev meget glat. Det koste da også Bodil en tur på
halen. Nu er hun heldigvis så let og smidig, at der ikke skete noget ved det, men havde det været
mig, kunne det meget vel have slået min kunstige hofte af led, og det ville have været et slemt
tilbageslag.
Der var ikke kommet æg hos nogen af parrene i går, selv om de var ude på 9.dag. Det er givet det
kolde vejrs skyld, måske i særdeleshed forud for parringen, for der var ingen af hunnerne, der havde
lesbiske hyggestunder.
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Her så "Porsche" sammen med "1104" én af døtrene efter "255"&"240". Hun har været
es.due hun i DdB, nr. 2 i sektionen fra Antwerpen samt ærespræmievinder på udstilling. En
værdig makker til vores drømmeindkøb fra J & J Engels. Her sidder de oven på den
redekasse, som vi har sat ind i enkehunslaget. Læg i øvrigt mærke til den gitterdør, som er
lukket for siddepladserne. Det bliver aktuelt i min kommende artikel. 
Vi har til denne sæson købt nogle nye unger fra Jos & Jules Engels. De er avlet på deres nuværende
topduer, så i kombination med de, vi købte sidste år, så skulle vi være godt kørende med denne
stamme, som har givet os så mange glæder. Vi har også stoppet næsten alle – ikke 1111 – efter ”255”
& ”240”. De har været særdeles godt flyvende med f. eks. en hel del es.due placeringer. De ældste af
dem har også afkom, som har fløjet i top.
Vores nye tiltag er 4 unger fra Jürgen, Bart og Luc Geerinckx. Jeg skal dog ikke glemme vores
Koopman-duer i avlsslaget. De har allerede vist gode takter i indkrydsningsavlen. Alle de unger, vi
har haft af sted, og med rigtig gode resultater, på forskellige one loft slag, har således Koopman-
duerne i stamtavlen.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at alle de nye duer og dem, vi i det hele taget bruger på avlsslaget,
ikke er kommet ind under menupunktet avlsduer. Jeg har selv været opmærksom på det, men har
hele tiden ventet på, at jeg fik mig taget sammen til at få lavet nogle billeder af dem. Det er endnu
ikke sket, men nu vil jeg snarest lægge deres stamtavler derind.
Fortsat go’ weekend.
HJ.
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