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Lad mig starte med vort avlsslag, som i bund og grund er slagets livsnerve. De gamle linjer med
255, Flor Engels og Flor Vervoort er naturligvis integreret temmelig meget i flyveduerne, så avl
derfra er da også værdifuld. Derfor kan vi også fint nøjes med et avlsslag til 8 par.
Vores unge duer har fløjet ganske fremragende i år, og den fornyelse, som vi har fået i avlsslaget de
senere år med nyindkøb har vist sig ganske funktionel. Forstærkelsen af vores Flor Engelsstamme
har været meget positiv, men også forsøget med Luc Geerinckx duer har været meget
opmuntrende, så vort avlsslag skal have en pil mod ”OP”. Desværre er der også en lille pil mod ned.
Èn af vore nyindkøb, en skøn han fra Jos & Jules Engels ”Spoiler” har lavet flere skønne unger
sammen med ”Line”, men han har også fået smag for naboreden, nok mest fordi der her bor en lidt
veg han. Det har kostet flere hold æg i naboreden, og nu har nabohannen helt givet op. Derfor
bliver jeg nødt til at skille mig af med ”Spoiler”. Jeg har gjort meget for at lære ham, hvordan man
begrænser sig til egen rede. Det har ikke været godt nok, men jeg kan ikke have en han, som skal
råde over to reder i avlsslaget, så derfor må han desværre ud. Han er alt for talentfuld til bare at
aflive, så skulle der være én, der har plads og lyst til ”Spoiler”, så kan han købes for 1500 kr. Ring 61
71 07 66 eller send e. mail, hvis du er interesseret.

Her er "Spoiler". Du kan se hans stamtavle under menupunktet Avlsduer.
Selv om langt størsteparten af vores kapflyvere virkelig har fortjent en ny kontrakt t, så er der dog
nogle imellem, som ikke har indfriet forventningerne, og de bliver aflivet i denne uge. Det er bedst
at gøre det, inden slutopgørelserne fremkommer, der kan de måske have to eller tre placeringer
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indenfor 20 %. Det gør ikke mig vakkelvorn, men jeg ved, at andre kan blive lidt varme i knæene. I
øvrigt vil jeg stærkt anbefale, at Jeres sortering ikke bliver ud fra antallet af redepladser, men
udelukkende ud fra duernes resultater. Hellere have et par lukkede reder til næste sæson end
besætte dem med tvivlsomme duer. Vi startede således selv denne sæson med 4 lukkede reder. Vi
kunne ganske enkelt ikke finde tilstrækkelig kvalitet blandt ungerne til at besætte dem.
Om få dage kommer jeg med mere ”op og ned”
Hj.
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