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Det er dejligt at opleve teknikkens fremmarch. Diverse mesterskaber i sektion og DdB er for
længst offentliggjort. Vi skal ikke mange år tilbage, før det var en efterårsoplevelse. Vejret
fortsætter med at være usædvanligt lunefuldt, så det er et held, vi er kommet i hold med
flyvningerne. Det er de ikke på Skandinaviens største one loft slag i Aabenraa, men de har været
meget dygtige til at gennemføre træningsturene og står foran de sidste flyvninger, inden finalen
lørdag d. 3. september. Jeg håber, de når frem med samme succes som hidtil.

Mesterskaberne er det altoverskyggende scenarie i brevduesporten, og en del kan her efter
sæsonen glæde sig over nogle pæne placeringer til de forskellige mesterskaber. Det gør vi også her i
Viuf. Vores duer har placeret slaget flot i stort set alle opgørelserne. Størst begejstring er der dog
for vores topdue ”Regionalen”, som overlegent er kåret som 1. es. due i sektionen. I DdB, hvor der
kun kræves 5 flyvninger i beregningen, klarer hun sig også flot. Nr. 2 i sektion 32 efter John
Korsholms dynamithun, 175, som også var 1. es. Due-hun i landet sidste år. ”Regionalen” bliver
6.es.due hun på landsplan. Bedste es. due hun i år er fra Tommy Gydesen i Vejle. Den har et enormt
flot pointtal – Tillykke med det.

Alt dette med en pil op.

Evalueringstiden efter sæsonen er nødvendig, men vi er i brevduesporten blot alt for dårlige til at
rumme den. Nogle bliver ganske enkelt alt for negative og useriøse i deres holdninger og udtalelser.
Jeg har tidligere i år beskrevet de dygtige unge mennesker i Lunderskov, som har lavet fremragende
resultater i år. De er medlem af 111, Vejen og dermed også sektion 41. En gruppe i deres sektion
tager hvert år patent på at lave den mest useriøse evaluering af sæsonen, og rygterne lader vide, at
i år er det deres hovedtema at få de unge mennesker i Lunderskov flyttet over til Kolding og
dermed sektion 32. De vil da pynte pænt hos os i Kolding, men hvorfor nu denne miskundhed og
forsøg på at ”dræbe” de brevduemænd, som ved flid og dygtighed har pejlet sig vej til toppen. Det
gør virkeligt ondt på disse talenter, som vi har så hårdt brug for. Det er næsten kopi af den
behandling, som Michael Larsen og jeg selv blev udsat for i 2005.

I vestenvinden har disse slag en god placering i beregningsområdet, men det er der mange andre
slag i Vamdrup/Lunderskov, der har haft i mange år. Det er heller ikke umuligt, at vi bør kigge
nærmere på de beregningsområder, der bruges i øjeblikket, men det skal være i seriøse rammer.

Tja, i vort eget domicil i Viuf er vi også blevet ramt af en”på med pilen, Palle” i nedadgående
retning. Vi er kommet meget sent i gang med træning af vores unger, og fortsætter derfor med at
køre nogle ture, når vejret er godt. Det var det i mandags, så jeg kørte lige flokken ud på 50 km. De
havde næsten modvind, men jeg blev dog meget betænkelig, da de første tre unger indfandt sig
efter 5 kvarters flyvning. De næste seks efter tre timer og derefter kom de én og én resten af dagen
og næste dags formiddag. Der mangler endnu 9 stk. Det er svært at se, hvad der er hændt dem. Er
de blevet angrebet af en rovfugl og blevet totalt frustrerede, eller er de røget op i en anden
træningsflok? Skulle det sidste være sket, så burde de dog have reddet sig hjem alligevel. Ja, man
klør sig lidt i håret.

Til sidst noget positivt. Jeg udbyder én af mine avlshunner. I vinter købte jeg en han og en hun via
onlineauktion i Aalborg fra den tyske storflyver, Klaus Stieneker. Han har haft meget stor succes
med en linje efter ”Kannibal”.Den mest berømte er ”Daisy”. Flere slag her i landet har haft meget
stor succes med at købe duer efter denne linje på slaget i Tyskland.

De to, jeg købte, er meget linjeavlet og i familie med hinanden. Jeg har haft dem parret sammen i
mit lille ungeslag, og de har avlet 6 unger, hvoraf de fem er hunner. Jeg burde nok have krydset
dem, og det har jeg i sinde at gøre til næste år, men så har jeg ikke plads til dem begge. Derfor
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sælger jeg hunnen ”Stieneker 3” fra. Hun er lidt under middel i størrelse, men velbygget og med
prima vinger. – Prisen er kr. 1500.

 

Her er hun så. Se hendes stamtavle under menypunktet avlsduer på denne side. Hvis du kunne
være intersseret i den lille elegante hun, så skriv en mail eller ring 61 71 07 66.

HJ.
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