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Lüneborg - Minden 5. juli - 

hvad gik galt? 
Af Ove Fuglsang Jensen 

Denne lille artikel handler om hvorledes den meteorologiske situation var 
om morgen i Niedersachsen den 5. juli, hvor duerne skulle løslades i 
Lüneborg og Minden. Billeder nedenunder er fra artiklen. 
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Meteorologiske fakta 5. juli 

     

    

Hele delstaten Niedersachsen er overskyet om morgenen. Temperaturer på 
17-19 grader der først stiger ved ca. kl. 10 til 24 grader. Luftfugtigheden er 
lav, og det giver en god sigt hele morgenen, undtagen hvor det regner. 
Vinden er let med skiftende retninger, dog mest fra syd og øst. 
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Vejrsituationen set gennem vejrradaren 

 

Kl. 6 ligger et udstrakt område med regn fra Cuxhafen i nord til Magdeburg i 
sydøst - ca. 350 km, og med en bredde på ca. 90 km. Minden ligger 65 km øst 
for Hannover. Der er 100 km i luftlinje til Soltau, og til Bremen 90 km. 
Hamborg ligger 150 km nord for Minden. Duerne i Lüneborg er løsladt Rød 
Sport kl. 6. Duerne i Minden er løsladt Region Syd kl. 6 og 7 - Region Øst er 
løsladt kl. 6.30 og 7.30. 
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Kl. 9.15 har området med regn flyttet sig ca. 80-90 km nordpå, og dette som 
sagt i løbet af 3 timer, og dvs. med ca 30 km/timen. Region Nord Hvid Åben 
er løsladt kl. 9.15. 
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Kl. 10.30 er området med regn flyttet sig yderligere ca. 30 km nordpå, 
samtidigt med en langsom opløsning af områder med regn.  
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Analyse 
Alle fakta er lagt frem angående den meteorologiske situation om morgenen den 
5. juli. Det vil da være op til den enkelte at vurdere hvad der gav duerne besvær 
denne morgen i  delstaten Niedersachsen. Der er dog ingen tvivl om, at det 
område med regn der er visuelt, har en afgørende betydning for duerne løsladt i 
Minden. Du kan selv kære læser, ved simpel hovedregning beregne hvor duerne 
er på deres vej nordpå i forhold til det udbredte område med regn. Uanset 
hvordan man vender og drejer det, vil vejrliget denne morgen i Niedersachsen 
påvirke hjemkomsterne af duerne løsladt i Minden og Lüneborg. Det ville have 
været bedre at vente med Minden til næste dag. 

Luften før en regnfront 
Ser vi på slippene i Lüneborg, er situationen 
anderledes. Duerne kl. 6 er sluppet få km før regnen 
ankom, hvilket ses tydeligt på radarbilledet. Det 
skulle man tro var i orden, men det er det langtfra. 
Før et sådant regnområdes ankomst, vil luftlagene 
være meget urolige både på jorden og længere oppe. 
Denne voldsomme cirkulation af luftlagene, vil 
påvirke duerne i slippet, og vil uvægerlig give en 
dårlig opstart for duerne. På den lille illustration til højre ses noget af dette, og 
det må tilføjes, at duer der forcerer et regnområde vil komme ind i turbulens med 
lodrette opvinde som der også er vist. 
Jeg håber at denne lille gennemgang har kastet lys over nogle spørgsmål om 
kapflyvningerne den 5. juli. 

 

 


