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Lad mig denne gang starte med en stor nedtur. Vores skønne Flor Engelshan Bel-08-6245455 også
kaldet ”455” bb., er sluppet ud for mig. Han gik i 255’s domicil, og af ren og skær iver efter at
spise af min hånd dumpede han ud. Han fløj lidt fra hus til hus, men nu er han helt væk. Han har
måske aldrig været ude før. Skulle han lande hos én af jer, så vil jeg være meget glad for at få det
at vide.
En positiv oplevelse i den forløbne uge var den store onlineauktion over ungerne fra MVL-CUP
slaget. Jeg har tidligere skrevet, at her er chancen for at anskaffe sig fornyelse af højeste kvalitet.
Stamtavlerne var generelt flotte med masser af vindere og topduer. Trist er det dog, at nogle
stadigvæk sjofler med disse tavler, og så vil folk ikke byde på duen. Der var nogle, som der slet ikke
blev budt på, mens andre blev solgt helt op til 4000 kr. Der var faktisk rigtig mange, der blev solgt
til ganske pæne priser. Jeg kiggede en del på stamtavlerne, og generelt vil jeg vurdere, at duer med
dokumenteret langflyverblod i årerne blev handlet højt. En unge efter årets landsvinder fra
München – Alf B. Christensen, blev således solgt for over 2000 kr. Der var mange unger med Flor
Engels på stamtavlerne, og de blev generelt også solgt for ganske pæne priser. Denne stamme har
ganske langsomt overtaget delbarduernes plads i Dansk brevduesports historie.
”PIPA” var også på besøg i Aabenraa på finaledagen, og det har udløst en meget flot artikel på
deres verdensberømte hjemmeside.
Tja, jeg sidder og kikker efter min Flor Engels han. Jeg har haft unger ude og flyve her til morgen, og
så snart jeg er færdig med at skrive her, så skal et hold af de gamle ud. Jeg holder øje med dem, når
de er ude, for jeg har en spurvehøgehun i nærheden. I øvrigt holder jeg meget af at have alle
duerne med undtagelse af avlsduerne, naturligvis, ude til lettere motion her i fældetiden. Vores
duer har virkelig taget hul på denne proces og skal have alt det bedste korn, vitaminer og ikke
mindst mineraler. Hvis ikke de samtidig får bare lidt motion, så bliver de hurtigt for fede. Hvis der f.
eks. går 3-4 dage imellem de er ude, ja, så har de faktisk åndenød, når de skal flyve. Deres
kondition forsvinder langt hurtigere end den kommer, og de bliver meget hurtigt overvægtige.
Vi har ikke adskilt hanner og hunner endnu. De er netop blevet færdige med at ruge på et hold æg,
og de får lov til at lægge et nyt. Der er en nærmest euforisk ro og afslapning på slaget lige nu, og
det har jeg altid afsluttet sæsonen med. Der er også mulighed for at lave nogle få omrokeringer.
Det er lettere nu end senere på året. Nogle hanunger er også modne til at komme i rede sammen
med en ældre enkehun.
Go’ weekend.
HJ.
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