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Op og ned - del 4.
Written by superbruger   
Sunday, 11 September 2011

 Tja! Jeg kan lettest få øje på noget under kategorien op. Jeg kan glæde mig over, at min
løsladergerning er holdt for denne omgang. De sidste tre uger har været nærmest umulige til
dueflyvning, men jeg har trygt kunnet hygge mig fredag aften, lørdag nat/morgen. Det kan
familien godt lide. Nu kan vi koncentrere os om at give duerne den rette pasning i den vigtige
fældetid, og mangler man lige at komme ud og snakke lidt, så viser aktivitetslisten på DdB’s
hjemmeside, at man blot kan tage bilen og deltage i et arrangement ikke så langt fra bopælen.
Det er f. eks. altid hyggeligt at overvære en auktion. Man behøver jo ikke at købe en due.

I går var Michael Larsen og jeg trillet til Vejle for at deltage i 183 ”Munkebjergs” 50 års
jubilæumsarrangement. Det foregik på Nørremarksskolen, hvor jeg i min vejletid var med til at lave
udstillinger osv. Det var hyggeligt at få en snak med de gamle drenge fra vestbyen i Vejle.
Landsformanden var også til stede, og han dekorerede tre medlemmer fra 183 –Chr. Christensen,
Kaj Sørensen og Leo Jørgensen – med DdBs sølvnål. – Virkelig fortjent. Vi fik rigtig god mad at spise,
og efterfølgende var der auktion over en flok meget kompetente duer fra Peter Petersen i Sæby.
Der var ikke så mange til auktionen, men duerne blev fortjent solgt til fine priser. Auktionarius,
Brian Dalsgård, ydede da også en meget flot præstation.

Både Michael og jeg havde en god dag i det vejlensiske selv om vi ikke fik købt en due. Vi gemmer
lidt på skillingerne til den store auktion i Haderslev: Pipa – De Raw Sablonmed duer fra Freddy
Vandenhede og Verbesselt. Det er de mest eftertragtede duer i verden i øjeblikket, og de handles
på Pipas Online auktioner til gastronomiske beløb. Det er meget fremragende langflyverduer, så
det kunne være spændende at få et sådant par i stalden. Nu må vi se, om ”læderet” kan holde til
det. Hvis ikke så får vi rig mulighed for at købe høj kvalitet d. 22. oktober, hvor vi i Kolding
Brevduefestival har 20 direkte fra Jos & Jules Engels og 15 fra det meget stærke langflyverslag,
Patrick & Demitri Hofflein, som vi i øvrigt besøgte sidste år på vores MVL-bustur.

Sorteringen på vores slag i Viuf er nu stort set tilendebragt. Der bliver god plads til de
tilbageblevne, specielt på grund af vores ungekulds minimale størrelse efter én for dem nærmest
katastrofal sæson. Vi kommer nok ikke til at kæmpe med om èt-års mesterskabet til næste år, men
forhåbentlig til alle de andre mesterskaber. Ungerne ser ellers bragende godt ud nu, men de får
også en optimal pasning med motion, foder, vitaminer og mineraler. Apropos det sidste, så
introducerede MVL en ny blanding med mineraler under navnet: All in One sidst på sommeren. Jeg
købte en spand af bare nysgerrighed, og jeg er blevet næsegrus begejstret. Nu behøver man ikke
længere passe på at løbe tør for grit, skaller, piksten, rødt pulver mv. Der er det hele i denne
blanding, og duerne vil ikke alene meget gerne spise den, men de spiser den næsten også op,
såfremt man ikke overdosserer. Du skulle prøve den. Her i fældetiden vil den være perfekt. Jeg
lagde også mærke til, at den blev handlet gevaldigt under MVL- finalen sidste lørdag.

HJ.
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