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På besøk hos Claus Hirsch Jensen
Av Terje Ree

I forbindelse med en førjulstur jeg og min kone
hadde til Ålborg i slutten av november,
benyttet vi anledningen til å besøke Claus og
Gitte.

I bakkant er der romslige redekasser ideelt for
Bokharere. Dessuten er der en garasje med
tilbygg hvor overskuddsduene holdes.
Her går også av og til en hel flokk (stamme)
som han hjelper andre med å få solgt via
Facebook.

De bor ved Bækmarksbro, litt vest for
Holstebro, i et nyrestaurert murhus som er av
den lave gamle løsningen bygget i vinkel
sammen med et lite fjøs.

Fjøset brukes stort sett nå som lager og loftet
over er innredet med mange smårom.
Her holdes brevduer frittflyvende og unger
etter raseduene. Senere flytter noen av
utstillingsduene inn her.
Ute i hagen har Claus bygget ett dueslag med 6
avdelinger etter den Amerikanske løsningen.

Ofte havner disse duene i øst-Europa aller
Arabiske land. Claus har i år avlet på 17 par
Bokharere som har resultert i rundt 100 unger.
Veldig bra for denne rasen, selv om ammer har
blitt brukt. Det blir stort sett ikke tatt hensyn til
farge under parsammensetting da fargen er av
underordnet betydning i forbindelse med
utstilling og bedømmelse. Det går mer på rosett
(rund), kappe (wrap), sokker, figur og
fjærkvalitet.

Det vil si halvåpent i front med en liten voliere
ca 75cm opp fra bakken og 1m ut fra veggen.

I desember ble 20 stk lagt ut for salg på
auksjon på «Fancy pigeon online auctions».
Høyeste bud ble på en black splash og en blå
tavlet som hver oppnådde en pris på 700Euro.

Internasjonalt er Claus viden kjent og blir ofte
brukt som dommer i øst-Europa, Arabiske land,
USA, Canada og i Norge blir det andre gang nå
i januar på Sola.

Mens Bokharer er hovedrasen til Claus, har
han i tillegg gode Parykker i rødt og tigret.

I de fleste land brukes IBTC standarden. Denne
standarden ble utarbeid på slutten av 90 årene
av «International Bokhara Trumpeter Club».
Denne standarden er forskjellig på flere
områder fra EE standarden som i realiteten må
kunne sies er en Tysk standard.
Derfor stiller seriøse oppdrettere i Europa ut
sine Bokharere kun på spesialskuer hvor IBTC
standarden blir brukt.
14 dager før vår landsutstilling foregår denne
utstillingen i Dortmund. Der regner Claus med
å stille 15 – 20 stk.
Gammelhollandsk tomler hvitvinget i rødt og
gult, Engelsk trommer sort og tigret og Craiova
tomler kastanjebrun.

I dag er IBTC som tradisjonell klubb gått i
dvale. Det meste av kommunikasjon og
informasjon foregår på Facebook mellom
oppdrettere. Her er Claus meget aktiv som flere
her til lands kjenner til.

Og til sist som jeg nevnte tidligere brevduer,
der han deltar i slipp i inn- og utland.
Hans yrke er lærer og han behersker både
Engelsk og Tysk meget godt noe som er til stor
nytte i kommunikasjon med duefolk over det
meste av verden.

