Kurt og Finn Nielsens duer på auktion
Efter mere end 50 år med et liv fuld af brevduer sammen med den nærmeste familie er det nu
med vemod, at jeg sætter alle slagets duer til salg på auktion. Min dejlige bror, bedste ven og
duemakker, Finn, fik desværre kort tid efter sin 64-års fødselsdag i november 2020 konstateret
kræft. Det viste sig at blive et meget aggressivt og smertefuldt forløb, hvor man forsøgte at
smertedække ham efter bedste evne. Finn døde på hospice den 29. marts 2021. Som drenge
byggede vi det første duehus sammen, og efter drengeårene med kun 8 flyveduer gik vi i
kompagniskab med vores far og fløj under navnet August Nielsen og Søn med store resultater.
Mange mesterskaber bl.a. gruppemester, gruppevindere, sektionsvindere og Forsvaret
guldmedalje blev det til. Efter vores fars død flyttede vi flyveduerne ud på Finns adresse. Her har vi
haft et rigtigt godt makkerskab med nogle dejlige lørdage sammen med familien. Lørdagene bød
på fælles morgenkaffe og mange gange fælles spisning, når vi ventede på duerne. Makkerskabet
var også godt på den måde, at vi kunne supplere hinanden, bl.a. når Finn havde travlt i sit firma, og
jeg, som årene er gået, har fået flere helbredsmæssige udfordringer. Da dette ikke er muligt
længere, besluttede jeg efter få uger af flyvesæsonen 2021 at stoppe som brevduemand, selvom
jeg havde fået stor hjælp af min lillebror, Peer, under opstart og på de første flyvninger. Duerne
skal nu desværre på auktion. Ingen er fjernet eller solgt på forhånd. Der er lagt sommerunger til
efter avlsduerne og de bedste flyveduer, som for øvrigt er de første unger ved flyveduerne i mere
end 10 år. Vi har kørt det ”tørre” system ved flyveduerne og kun lagt unger til ved avlsduerne. Ofte
3-4 kuld. Dog blev der flyttet æg fra flyveduerne, hvis der var ubefrugtede æg ved avlsduerne.
Ungerne blev trænet ca. 10 gange ud til 40 km. Som 1-årige gik de som naturlige og skulle blot
komme stabilt hjem. Først når duerne var 2 år og sat i det totale system, begyndte de at vise
resultater, og de har toppet mange af dem som 5-6-årige. De bedste blev så ganske sent sat i
avlsslaget, hvor der har været ca. 10 par.

