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Prima festival i Kolding.
Written by superbruger   
Sunday, 24 October 2010

Ca. 70 mennesker havde fundet vej til Koldings Brevduefestival. Der var fint humør allerede
fra morgenbordet med kaffe og rundstykker mv. – Ca. 55 var allerede med fra det tidspunkt,
og snakken og hilsen på var bare skønt at opleve. – Desværre var både Peter Andersen og
Michael Hansen blevet syge, men Michael Larsen og Henrik Meldgaard klarede selv at lave en
god oplevelse for alle i paneldebatten.

Straks for morgenstunden er der travlt i køkkenet med at klargøre morgenmaden til de
forhåbentlig mange gæster.
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Michael og Søren har også travlt med at sætte auktionsduerne i burene.

Den første halvdel af debatten var helliget det at flyve med unger og ikke mindst systemet med
vinterunger. Henrik Meldgaard gav ganske enkelt den bedste gennemgang af principperne med
vinteravl, jeg endnu har hørt. Det var der også mange tilhører, der syntes, for der var god spørgelyst,
og mange ville gerne have Henriks manuskript til foredraget. – Som en gestus for alle Jer, der ikke
hørte det, så bringer jeg her på hjemmesiden dette manuskript i sin helhed i morgen.
Efter Henriks fremragende indlæg, var det måske lidt svært for Michael Larsen at komme med sit,
men sådan kom det ikke til at lyde. Han redegjorde præcist for, hvad han gjorde med sine
forårsunger for at give dem en perfekt uddannelse forud for den kommende sæson som ét-årige.
Han havde ikke noget manuskript, og bede ham at skrive et indlæg her til siden om sine metoder, vil
være helt omsonst, for det bliver i bedste fald først langt hen i det nye år.
Men jeg vil en gang i den kommende uge prøve at referere hans indlæg, så godt, som det nu kan lade
sig gøre.
 
Der var nok også set hen til anden halvdel af paneldebatten. Også her leverede de to debattører
fremragende indlæg, som virkelig sætter mange tanker og holdninger i centrifugen. Det skal dog
først understreges, at de begge roste det nyligt udkomne HB-forslag til flyveplan. Mange i salen
havde endnu ikke set det, men der blev delt kopier rundt til alle. Mange gav da også straks udtryk for
stor tilfredsstillelse med de ændringer, der var lavet i forhold til den forrige plan. Der var dog et
enkelt udsagn om for få stationer fra yderpunkterne og for mange Hannoverflyvninger. Det blev
imidlertid hurtigt og præcist analyseret af Michael Larsen med nogle fremragende eksempler, hvor
han slog til lyd for, at alle de imaginære afstande, som opstår, når man anvender stationer langt ude
mod sydvest og langt ude mod sydøst, fuldkommen ødelægger det rimelige i flyvningen, og her har
vind endda endnu større forvrængende indflydelse.
Mange i salen ville gerne høre lidt om, hvordan det skulle foregå, når nye beregningsområder skulle
dannes og efter hvilke principper. Det bragte naturligvis mig på banen, men da vi i udvalgene
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arbejder med netop denne eller flere løsningsmodeller, så kunne jeg ikke svare præcist. En ide om, at
man skal beregnes sammen med de, man ligger geografisk tættest ved, også selv om, det kommer til
at gå hen over sektionsgrænser, kunne jeg godt stå inde for, og også, at der må arbejdes meget med
lidt andet beregningssystem. Jeg kunne også give udtryk for, at de nye tiltag, vi finder frem til i
vestudvalget og måske også i østudvalget, vil blive prøveberegnet med henblik på dets
bærerdygtighed.
Brevduesportens fremtid er et stort spørgsmålstegn, men jeg fornemmede at mange var klar til at
være med på tanker og handlinger, der kan bringe vores sport helskindet igennem til de yngre
årgange.
 
Så var der en hyggelig frokost og en hel del handel i MVL-boden. Interessen for duerne i
auktionsburene blev også ganske intenst. Selv om man ikke agter at købe, så er det jo altid rart at
have en god due i hånden.
 
Kl. 14 startede auktionen, og den blev både dynamisk og hyggelig. Der var duer, som var meget
eftertragtede og andre, som vi fik en hyggelig passiar om, inden købet kunne afsluttes.
Gennemsnitsprisen lå på små 800 kr. Der var således en del, som ikke havde drømt om at have råd til
én af de dejlige duer, som kunne gå fra auktionen med et veltilfreds smil, og det er bare herligt, sådan
kan auktioner også være, og det medvirker til at mange forlader os med en god og positiv oplevelse.
Og det er det, vi gerne vil i Kolding med dette arrangement. Vi satser også på at komme igen til
næste år.
HJ.
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