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Flot dansk finale i Sydafrika.
Written by superbruger   
Saturday, 28 January 2012

Stort tillykke til Kaj & Michael fra Kolding samt Henrik Meldgård, som bragte de danske flag på
side 1 i resultatopgørelsen. ”DK TINA” fra Kaj & Michael kom ind som nr. 7, og æsker over
100.000 kr. i præmie. Det ser ud til, at der er kommet en solodue som vinder, hvorefter to
kommer sammen før 5 duer lander en lille halv time efter den første. Her var den danske due
imellem, og kunne ved en bedre indgang være blevet nr. 4. Det havde selvfølgelig betydet noget i
kontanter, men præstationen er bare fantastisk. Duen er avlet på Kaj og Michaels meget stærke
Flor Engelsduer.

Som nr. 15 kommer ”Didde Sofie” fra Henrik Meldgaard. Denne due har tidligere vundet Hot-
Spot præmie på 1000 dollars. Den indbringer en præmiesum på over 50.000 kr. Moderen til den
er søster til ”Bullet”, som for nogle år tilbage var dansk es. due vinder dernede – Koopman afst.
fra John Engel. Faderen er fra Klaus Stienekers stampar efter Kannibal.

Der var indleveret små 8000 duer og 3.479 duer startede i finalen i morges kl. 6.35. Der var 20
grader og østlige vinde ved starten. Varmen steg dog i løbet af dagen, så de 578 km. blev en virkelig
prøvelse for duerne. Vinderduen fløj med 1070 mpm.

Der var også flotte præstationer fra andre danske duer. Som nr. 89 Team Danica fra Ringkøbing, nr.
116 Peter Rasmussen fra Kalundborg, nr. 146 Team Odder, nr. 183 Helle & Louis fra Horsens, nr.
198 Team Hansen fra Slagelse, nr. 222 M & C Hansen fra Aalborg, nr. 267 Peter Rasmussen med sin
anden due, nr. 287 Team North fra Frederikshavn.

Det løfter lidt, når vores bedste danske due er foran både de hollandske og belgiske.

I skrivende stund har vi passeret hjemkomst nr. 300, hvorefter der ikke længere er en præmie at
hente. 10 danske blandt de bedste 300 er ganske flot. Vores egen ”Amalie” – Team Trekanten –
mangler endnu, men jeg vil blive ved med at kigge.

Det har været en meget spændende eftermiddag.

HJ.
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