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Op og ned - del 3.
Written by superbruger   
Monday, 05 September 2011

Når man lige har været til finale i MVL-CUP er det nemt at finde både op og ned. Til op hører
duernes præstation i et vejr, som blev ganske væmmeligt at flyve i. Det var flot af de små 80
duer, som blev på vingerne og nåede hjem til slaget om lørdagen. Rigtig mange af duerne er gået
i hold, som man siger, ganske tæt på Aabenraa. Om søndagen vrimlede det faktisk med
hjemkomne duer. Da jeg havde held til at ramme en stund søndag eftermiddag, hvor deres
hjemmeside fungerede, var der over 400 duer hjemme. Ganske imponerende.

Under kategorien ned hører imidlertid kommunikationen fra finalen. Servere og generelle nedbrud
er en meget vanskelig størrelse at håndtere selv for de skarpeste specialister, men det varede alt
for længe søndag, før man meldte ud via ganske almindelige mails.

Under op, og det endda meget op, hører selve arrangementet, som var en stor fest værdig. Det
magter de virkelig i Aabenraa. Foreningens medlemmer var venlige ved enhver bod og bidrog i det
hele taget til, at vi virkelig havde det godt. Et stort tillykke med indsatsen. Team Mvl med Henrik
Meldgaard i spidsen var ligeledes virkelig på mærkerne. Lidt synd for fløjtekarlen– Henry, at duerne
generelt slet ikke ville lystre ham, men det er meget vanskeligt at få duer ind i den vejrtype, det er
det også i sæsonen hjemme hos os selv.

Tilbage til den lidt mere normale hverdag hos os i Viuf, hvor vores 1. kuldsunger virkelig har været
den helt store hovedpine. Via to runder med ungesyge og efterfølgende tab på træninger er
bestanden sunket fra 52 til 20. Jeg har tidligere skrevet om, at vi var kommet godt i gang med at
træne de tilbageblevne unger, men at vi løb ind i en meget uheldig træning fra 50 km., hvor
ungerne stort set kom hjem én og én. Fra den træning mangler vi stadig 6. Efter den famøse
træningstur ringede en dame fra Christiansfeld og fortalte, at der var kommet en flok duer ind over
hendes have med fuld fart nordpå. Der var én af duerne, som var fløjet mod hendes flagstang og
faldet stendød til jorden. Det var jo én af vores fra den pågældende træningstur, og det fortæller
måske årsagen til træningens udvikling. Der var modvind for dem den pågældende dag, men
alligevel, de kan da ikke være blevet ved med at flyve mod flagstænger. Vi fortsatte med at træne
de tiloversblevne, og det gik udmærket. Træningsturene har vi lagt ud mod øst, så de kunne få lidt
retningstræning til gavn for næste år. I torsdags var jeg så kørt til Skamlingsbanken, ganske enkelt
fordi det ligger ret østligt for os, og så er det et smukt sted. Da jeg kom tæt på stedet, fik jeg øje på
den store flagstang med splitflag, som altid vejrer på Skamlingsbanken. Jeg må indrømme, at jeg
overvejede lidt at køre videre med duerne. Lige da jeg løslod dem oppe på toppen fløj de pænt
uden om flagstangen. Der var for en gangs skyld fint vejr, som det også var på skæbnesvangre
træning. Normalt har de altid været hjemme, når jeg er kommet tilbage, men det var de ikke i
torsdags. Det varede nærmest en halv time efter min hjemkomst, før de meldte sig, og!!, der
manglede én. Var de virkelig fløjet tilbage for at ramme flagstangen på Skamlingsbanken? Den
manglende unge havde klaret sig fremragende på alle de foregående træninger. Da den ikke var
kommet ved mørkets frembrud, anså jeg den for omkommet, men tidligt næste morgen sad den og
ventede på mig ude på slaget. Siden har ungerne ikke været af sted. Vejret er ganske enkelt krop
umuligt til træning lige i øjeblikket, og ungerne fælder nu temmelig meget, så det må være slut
med træninger for i år.

Vi har desværre også fået en kedelig gæst i vores have, spurvehøgehunnen. Jeg har lige set den
ovre i hegnet ca. 20 meter fra min skriveplads. Den ligner meget den, som huserede her i foråret og
nappede én af vores enkehunner. Det betyder så, at duerne kun kan bade udenfor i haven, når jeg
kan stå lige ved siden af. Det er lidt strengt. De kan nogenlunde flyve i fred for den, men hygge i
haven er aflyst.

I næste ”nummer” vil jeg skrive lidt om vores pasning af duerne her i efteråret, hvor den meget
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vigtige fældning står for døren.

HJ.
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