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Thursday, 12 January 2012

D. 8. jan. rundsendte Henrik Meldgaard til en stribe fans og indforståede meddelelsen om, at den
grislede hun ”1686” var død af alderdom. Ud over at være stamhunnen på slaget i Aabenraa, så
blev den via sit afkom kendt over næsten hele landet.

Henrik nævnede i sin nekrolog over hende, at hun havde været på besøg hos store stjerner som
”Slab” og ”255”. Jeg kan tydeligt huske hendes besøg hos os, hvor hun fik to sæt æg sammen med
”255”. Det var egentlig meget flot, at hun sådan bare kunne omstilles til vort avlsslag og præstere 4
befrugtede æg i løbet af en måned, før hun atter blev bragt til Aabenraa. Fra det eventyr kender
jeg til to sektionsvindere blandt børnebørnene.

En anden 1686-relation udspillede sig i foråret 2000. Jeg havde vundet et par unger fra Meldgaard
& Jeppesen. Pludselig kom Dino og Henrik trillende op i min indkørsel. Henrik steg ud, og hans
attitude vidnede næsten om, at han havde en dyrebar glaskugle i hænderne. Da han kom
nærmere, kunne jeg se, at det var en lille bl.tv. dueunge. Han rakte mig den med spørgsmålet, kan
du li den? Nu former og retter Henrik altid på en due, han vil vise andre, så det var naturligvis en
bette sød én. Den er efter ”1686”, kom det spontant, og du får kun den ene, selv om du har vundet
to. Ungen havde nr. 358 og satte i de kommende år et uudsletteligt aftryk på præmielisterne såvel
på enkeltflyvninger som på es.duelisterne. Godt nok ikke med sine egne resultater på flyvningerne,
men via sine børn og børnebørn.

Det første år blev hun parret i enkemandsslaget med ”Brormand” – 507. Helbror til ”255”. Det gav
3 1. kuld unger: 101, 145 og 146. De blev til sammen sektionsvindere 7 gange. 146 ”Miss Limburg”
udviklede sig helt utroligt og fløj for os i 5 år med rigtig mange topplaceringer på alle afstande til
følge. Hun var og er den bedst kapflyvende hun, vi nogen sinde har haft. Desuden viste hun efter
sin flyvekarriere, at hun også kunne avle formidabelt. Hendes datter, 245, var således 1. es. due i
sektion 32 i 2010. Året efter var 358 parret med en anden bror til 255, ”Lillebror” – 200. De avlede
en hun, som blev købt af Kjeld Christensen i Lyngby. Den fløj helt fantastisk hos ham og nåede at
blive 1. es. due i Skandinavien. Året efter blev 507 og 358 installeret i avlsslaget, hvor de
producerede flere sektionsvindere til os. Mange af deres unger blev dog solgt, og med den
efterspørgsel, der senere er kommet på afkom efter denne konstellation, er det klart, at der også
var succes på fremmede slag. Hvor mange sektionsvindere, der har ligget i halen efter disse to
fremragende avlsduer, ved jeg ikke. Jeg kender dog med sikkerhed til 16 stk. – Desværre var 358
ikke holdbar. Som 5-årig døde hun af læggenød. Det samme overgik hendes superdatter ”Miss
Limburg”, som dog ikke døde af det, men ikke lagde flere æg allerede som 6-årig. Via ”Miss
Limburg” har vi dog flere duer på denne linje.

358 havde som sagt ”1686” som mor og ”Den vingeskadede” som far. Begge duer, som Dino og
Henrik havde købt hos Jef De Wilder, havde stamtavler, der vidnede om blodlinjer fra Flor Engels,
Flor Vervoort og Els. Jepsen, så det passede jo rigtigt godt ind på vores linjer. Der er naturligvis
endnu flere topduer på slaget i Aabenraa efter 1686-linjen.

I denne uge har jeg haft held til at have alle duerne i bad, så vores 14 udstillingsduer skulle være
klar til weekenden. Flere af dem skal også fotograferes på udstillingen, og vores nye avlsduer skal
også med til Hoptrup for at blive portrætteret.

Jo, der sker hele tiden noget. Pipa-auktionen over De Rauw-Sablon duerne fra Verbesselt er
spændende at følge. Den slutter på søndag, så den dag går sikkert med at følge med der. Jeg har på
fornemmelsen, at det ender med ”blodige”priser. De asiatiske brevduemænd er virkelig på toppen,
men de europæiske opkøber har ikke rigtigt vist sig på scenen endnu.

Go’ weekend.



10/12/2014 lokal T&H - "Sønderjyllands Dronning" blev 17 år.

http://127.0.0.1/Jdemo/index2.php?option=com_content&task=view&id=390&pop=1&page=0&Itemid=32 2/2

HJ.

 

Close Window


