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Så blev vi endnu én mindre.
Written by superbruger   
Tuesday, 27 April 2010

Èn af mine gode venner lige siden ungdomsårene, Ole Kristensensen, 085, Århus døde i
lørdags. Ole har kæmpet med sygdom af forskellig slags de sidste 6-7 år, men værst var
kræftens indtog. Han har gennemgået mange barske behandlinger for at kæmpe sig fri af
denne vanskelige sygdom, men blev alligevel overhalet.
Peter Andersen blev i fredags ringet op af Oles kone, Beril, om ikke han kunne komme ud og få en
snak. Ole bad her Peter om at fjerne alle duerne og få dem sendt på onlineauktion, samt at sørge for,
at de unger, han havde anmeldt til Mvl – Cup blev bragt derned. Ole var inkarneret brevduemand til
sidste øjeblik.
De fleste kendte Ole. Ikke alene hans periode som medlem af DdB’s hovedbestyrelse, men også
hans mangeårige tjeneste som dommer både i Midtjysk Dommerklub, og i Landsdommerklubben.
Han havde sine meninger, specielt de mindre slags muligheder i konkurrencen lå ham særdeles
stærkt på sinde. Han var ærlig over for sine holdninger i enhver debat, som han i øvrigt havde rigtig
mange af også som indlæg i Brevduen eller på debatsider. Jeg har selv været i duel med ham
omkring vore holdninger til sportens udøvelse. Disse dueller var ofte hårde, men vi var lige gode
venner af den grund.
Ole var også fast deltager på vores MVL-busture til Belgien. Det var hyggeligt, og jeg er sikker på,
at jeg på vegne af alle de andre, som deltager ofte på disse ture, kan udtrykke: Du vil være savnet
meget, Ole - næste gang vi drager af sted.
Ole var også en fremragende brevduemand med mesterskaber og store sejre på flyvningerne i mange
år. Han havde ikke så stort et duehold, men hans duer kunne bare præstere uge efter uge.
Det er en sjælden topstjernet bestand, der nu vil blive solgt over DdB’s onlineauktion.
Jeg har flere gange her på min side rost hans artikelserie i 2008/2009 i Brevduen med overskriften
”Min hverdag med duerne” Den var fremragende, og han nåede også lige at lave en smuk artikel
med flotte billeder af sine ét-års i det sidst udkomne Brevdueblad. Han vandt nemlig ét-års
mesterskabet i år. Han ville sikkert gerne have fortsat med at berige os med endnu flere fremragende
artikler, men det skal siges, at det han nåede, er super.
Det er naturligvis et stort savn for Oles familie, ikke mindst hans kone Beril, som hjalp Ole med
duerne til det sidste. De har vidst, hvor det bar hen her til sidst, men det er bare vildt hårdt, når det
sker.
Det er også synd for brevduesporten, som med Ole mistede en glansfuld brik.
HJ.
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