TILLYKKE TIL HENNING HANSEN
SEKTIONSVINDER 23. MAJ 2015 FRA
MARKARYD.
Tillykke til Henning Hansen 030 Ringsted med
sektionsvinder fra Markaryd med duen 030-14-824 A.
En dejlig tavlet han, med stærke muskler og brystparti.
Så helt sikkert en due som Henning vil få meget glæde
af. Faktisk blev Henning både nummer 1,2 og 3 i
sektionen på denne flyvning fra Markaryd. Flot
resultat må man sige, og som også i princippet kom
bag på Henning, da han pga. af lidt sygdom i foråret,
ikke havde trænet sine duer specielt meget op til denne
flyvning og kun ganske få gange.
Duen 030-13-487 som blev nr. 2 på denne flyvning er
slagets ”stjerne”, og Henning mener måske det var
ham som viste vej for 824, som gik først ind med 3
sekunders forspring. ☺
Henning har fløjet med duer i mange år og startede
med duer allerede som dreng i Korsør
brevdueforening sammen med sin far. Siden tog
Henning en pause på ca. 20 år og startede igen op i
1997. I 2010 flyttede Henning til sin nuværende bopæl
i Vetterslev.
Hennings duebestand består af lidt forskelligt, og især
duer fra John Nielsen og Ole B. Christensen har
Henning fået fat i gode duer. Henning arbejder ud fra
en formel som skal gøre dagligdagen let og smidig, og
det især fordi Henning har skiftende arbejdstider.

På billedet ses Henning´s dueslag som han har
fløjet fra siden 2010. Til venstre bag Henning
går ungerne, ca. 40 stk., og om vinteren sidder
alle hunnerne der. Henning føler hunnerne får
en dejlig kraftig fjerdragt, når de går ude i
ungeafdelingen om vinteren. Dernæst er der
plads til 20 par duer, som enkes ca. 1 uge før
første DDB flyvning og flyves på det totale
system hele sommeren. Til sidst i dueslaget går
max. 8 par avlsduer, som har en dejlig volierer
som de kan flyve ud i.
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