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"046" - er det årets forening?
Written by superbruger   
Wednesday, 23 June 2010

Den hæderkronede gamle forening har de sidste par uger gjort sig særdeles bemærket. De har
fortjent både ugens tidsel, men også ugens rose.
 

Skal vi ikke starte med et par store roser. Først og fremmest et stort tillykke til Helle og Louis med
landsvinderen fra Karlsruhe. Vi er mange, der virkelig under Jer denne triumf. I flere år har I været
med på ture til Belgien og indkøbt duer med henblik på at gøre en god figur på maratonflyvningerne.
Allerede i lørdags lykkedes det.

 
Her er Louis, hjulpet af Poul Mc. Burnie på "jagt" hos den Belgiske langflyverstjerne, Jos
Joosen. 
Lørdagen bød dog også på fremragende resultater af ét af landets mindste slag, Karl Alfred Hansen
(Kalle). Han har flere gange været omtalt på denne side på grund af sine flotte resultater med få duer.
I lørdags var han således suveræn sektionsvinder fra Soltau (i øvrigt med et barnebarn af ”255”).
Forrige lørdag havde han de tre første i sektionen på sektionsflyvningen fra Schleswig. Desuden var
det ham, der stod med over 1600 mpm. fra Münster. Han er min meget gode ven, så jeg ringede for
at høre, hvad det var for noget. Der var jo ingen duer på Als eller på Fyn. Det var en enkehan og han
havde skam én mere lige efter, men han havde også hørt, at der var andre i foreningen, der også
havde så tidlige duer. Ja, hele kurven havde fået forkert mærkeseddel på, viste det sig ret hurtigt. –
Disket, og Kalle havde kun at sætte sin lid til sin enlige hun fra Münster. Den kunne bare ordne
problemet med en placering som nr. 6 i sektionen. – Det kalder jeg klasse og Kalle skal have den
anden store rose.
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Men hvad med foreningen. Der kan jeg ikke komme på andet, end det gamle ordsprog, at den der
laver noget kommer også lettere til at lave fejl.
Den anden tidsel fik grobund forrige uge, hvor vi fløj fra Magdeburg. Denne flyvning var virkelig
spændende med sine store sponsorpræmier via MVL-cup. Jeg skrev selv her på siden, at Tommy
Gydesen i 055 havde både første og andenduen i sektionen og så tæt efter hinanden, at han var
favorit til at vinde 1. pr. hos MVL på ca. 28.000 kr.  Ved udregningen mandag formiddag opdagede
man i 046 pludselig en lille ”trold”, der var én mpm. hurtigere end Tommys bedste. Selvfølgelig får
den ”nye” vinder frataget sin sektionsvinderpræmie, sådan er reglerne, men for Tommy betød det, at
han rullede ned på tredjepladsen i MVL-cup. Jeg ved godt, det er klogt at vente, til man har set det
sort på hvidt, men alligevel, det må have været som at få en hammer i hovedet. Nu har jeg generelt
ikke noget til overs for medlemmer i 055, men jeg føler trods alt med Tommy og håber, at smerterne
ikke er værre, end at han hurtigt igen er fit for fight.
 
Så til lørdagens flyvninger, som alle blev reddet ved tidlige slip. De fik dog nogle mindre byger i
hovedet på vejen hjem, men de kom stort set alle. Disse byger og de brede slip hjalp gevaldigt til
nogle flotte resultater i områder, hvor den ellers kraftige vestenvind skulle gøre dette umuligt. I mit
nærområde hæfter jeg mig meget ved sektionsvinderen i sektion 41, Jan H. Nielsen. Han bor ganske
vist i sektionens østside, men hans due flyver 1258 mpm. Det er 58 mpm. hurtigere end sektionens
næsthurtigste og tæt på at være lige så hurtig, som førsteduerne ved østkysten i sektion 32. Til lykke
til Jan med denne specielle præstation. Jeg lægger også mærke til, at Søren og Egon i Esbjerg har de
fire første fra Soltau. Men også, at Yrsa Petersen bliver nr. 5. I sidste uge hentede hun også præmie i
MVL-cup fra Magdeburg. Det er helt sjovt, at Yrsa er blevet selvstændig. Jeg har ladet mig fortælle,
at det ville hun godt, hvis ægtemand, Villy så ville tage med hende to gange om ugen i fitnesscenter.
Ja, ja, vi er nogle halvgamle brevduemænd, der kan nyde godt at vore hustruers støtte og ”hanken
op”, om man så kan sige.
I vores egen sektion er der atter smæk i numsen til alle fra John Korsholm på Sydals. Han har de 7
første fra Soltau. Jeg lægger dog også mærke til, at tidligere flerholdige danmarksmester, gode gamle
Ivan Hansen i Sønderborg også er i gang igen. Uha!, disse to meget dygtige brevduemænd kan stort
set flyve vi andre sønder og sammen.
Regionsvinderne var dog at finde på Fyn. Fra Soltau Jørgen Rasmussen 209 med 1345 mpm. og fra
Münster Michael Andersen 105 med 1264 mpm.
Duerne i vores egen have havde ikke én af de helt store dage. Èt-årige duer gjorde det dog udmærket
fra Soltau og på sektionsflyvningen fra Zarretin – 254 km.  Det var også vanskeligt med de
vindforhold, så jeg er på ingen måde utilfreds med disse resultater. Det er jeg imidlertid med vores
duer fra Münster, som var mere bagud en rimelig var. Vores røde enkehun var først, men det var
åbenbart heller ikke rigtigt hendes dag. Vi fik dog alle duer hjem på dagen, også vores debutant fra
Karlsruhe. Èn to-års hun avlet på et indkøbt par fra langflyverspecialisten C&R Denisse i Belgien.
Hun har ellers været ganske godt flyvende i år, så hun får nu hvile og let træning, så tror jeg på en
tidligere hjemkomst på næste landsflyvning.
 
Efter to dages hækklipning magter mine arme ikke mere i dag, så lad os nu få en vejrvenlig og
hyggelig Sct. Hans aften.
HJ.
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