Torsten Schäffer – gwiazda sprintu w
związku regionalnym 255 (Harald Behren)
4. Regionalny Mistrz roczniakami - 2005 konkurencja związkowa.
9. Regionalny Mistrz roczniakami - 2006 konkurencja związkowa.

Westfalska wschodni gmina Hille leży w sercu zagłębia młynarskiego Minden- Lübbecke i
graniczy bezpośrednio ze związkowym krajem Dolną Saksonią. Piękny krajobraz z wieloma
młynami, rozległe lasy, widoki na dalekie pola i duże torfowiska ściągają i zapraszają turystów.
W miejscowości Holzhausen II mieszka 33- letni pracownik kasy oszczędnościowej Torsten
Schäffer. On zajmuje się już od samego dzieciństwa gołębiami pocztowymi. Jego ojciec Friedel
Schäffer także uprawiał to hobbi i także jeszcze dzisiaj czynnie bierze w tym udział. Jako
samodzielny opiekun i trener samiczek podróżnych. Torsten Schäffer lotuje w RV Minden. Po

zwykłych początkowych problemach od środka lat 90-tych jego droga do sukcesów gwałtownie
pnie się ku górze. Szczególnie wyniki pojawiają się w nowym tysiącleciu. Torsten Schäffer
przybył dzisiaj do grupy sportowców absolutnych, hodowców szczytu; jego wznoszące
osiągnięcia szczególnie z roczniakami, za które odpowiada z kolei ojciec chrzestny.
Gołębniki i szczególne ich warunki
Gołębniki są wystawione na rodzicielskim gruncie we wschodniej jego części. One tworzą zespół
ogrodowych, drewnianych pomieszczeń. Jest też gołębnik na strychu graniczący z domem
mieszkalnym. Do dyspozycji zwierząt są również woliery. Gołębniki wdowców są wyłożone
podczas sezonu podróżnego częściowo słomą.
Gołębie ? Celowo sprowadzone jako podstawa dla dominującej prędkości
Podstawa stanu składa się z gołębi od Jana Huijbregts z Bladel / NL, podczas jego czynnego
czasu hodowania i lotowania w holenderskiej prowincji Brabant nie sposób było pokonać.
Torsten Schäffer był w latach 1997/1998 kilkakrotnie w odwiedzinach u Huijbregtsa. W czasie
odwiedzin zabierał ze sobą głównie jajka i sporadycznie gołębie. W gołębnikach dzisiaj Schäffer
posiada jeszcze przynajmniej 25% krwi Huijbregts.

Ptaki te w dalszym czasie były krzyżowane z gołębiami od Zoontjensa z holenderskiego Riel,
absolutnej wielkości asa na lotach dalekich jednodniowych. Ptaki u Zoontjensa hodowane były
50 lat w linii i posiadały dużo krwi gołębi Janssen. Bezpośredni synowie z asów Zoontjensa :
"Raket", "Tim" i "Donkere Favoriet" hodują młode u Torstena Schäffera. Jako bardzo dobry
rozpłodowiec pokazał się ptak od Haralda Behren z Hille uzyskany jako prezent (1338). On jest
z ojca asa (56) - 2 x 1. Lotnik i top –rozpłodowiec (310), jego córka była 2 x 1 i 2 x 2 assamiczka RV i 2 as-samiczka w Regionie V 255 (zobacz zdjęcie). Gołębie pochodzą też od
odnoszących sukcesy w ostatnich latach w Hille czołowych hodowców Stefana i Heinza
Koschnitzkich, u który podstawą są Jansseny. Czołowy lotnik (194) już jako roczny: 1,1,2,5.

Posiada 50 % krwi Koschnitzki. Są też ptaki od Jozefa Goovaertsa z Beerzel / Belgia. Torsten
kupił syna "Blauwe Argentona" z roku 2003, w międzyczasie ten ojciec zdobył
1,1,2,3,4,4,5,6,6,6,7,7....miejsca. Są też gołębie od Cyriela Lambrechta z Berlaar / Belgia.
Torsten zapukał 2 synów z top pary zarodowej "Blauwe Karel x Goudklompke" z roku 2004.
05/579 pochodzi z typowych gołębi Lambrecht, 2006 został 2. as-gołębiem RV Minden i zdobył
przy tym 2,3,5,5,6... miejsca. Torsten hoduje w dalszym ciągu jeszcze z syna (Donkere 12) od
Alberta Marcelisa z Brecht/ Belgia, jest on ojcem najlepszego lotnika w RV Hille w 2006 roku z
13/13 konkursami.

”111” zdobył 28 konk. na 30
wkładań. Między innymi: 1,1,2,3,3,4,8,9,21,26,29,39...miejsce przy średniej 1.288 wkładanych
gołębi. Był 1 as-gołębiem RV-2006 i 2 najlepszym lotnikiem RV-2005 jako roczny.
Sukcesy z gołębiami
Zarówno w roku lotowym 2005, jak także 2006 Torsten Schäffer zdobywał punktowane miejsca
w Regionie 255. Był wyszczególniony także na szczeblu Związku Niemieckiego na 9 miejscu w
mistrzostwach roczniaków w 2006 r. i na 4 miejscu w mistrzostwach roczniaków w 2005 r. Już
w 2000 r. Torsten pozwolił sobie na 11 miejsce w Związku, gołębiami młodym. Jednak
mistrzostwa nie są dla niego najważniejsze. Szczytowe konkursy, to sedno całego postępowania i
dążenia.
* Od roku 2000 wygrał 35 x 1 konkurs przeciw średnio 1.841 gołębi i przynajmniej 293 x w
pierwszej 10-tce przeciw średnio 1.935 gołębiom.
* W latach 2005 i 2006 = 15 x 1., 16 x 2., 17 x 3. konkurs
* Osiągnięcia lotowe- 2005: stare 63 %, młode 61 %
* Osiągnięcia lotowe- 2006: staro 63 %, młode 71 %
* 01.05.05 Irxleben 181 km 1.552 gołębi 57 / 42 konk: 1,2,3,4,5,6,7,7,9,10,11,12,13,14,15,16...
* 08.05.05 Theessen 214 km 1.507 gołębi 58 / 46 konk: 1,2,3,5,10,11,12,18,23,24,29,45,48...

* 29.05.05 Gross -Kienitz 318 km 1.306 gołębi 52 / 41 konk:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,22,35,36,38...
* 12.06.05 Gross -Kienitz 318 km 910 gołębi 48 / 36 konk: 1,2,3,9,10,10,12,13,15,17,18,22...
* 26.06.05 Gross -Kienitz 318 km 850 gołębi 45 / 36 konk :
1,2,3,4,5,6,8,9,14,15,16,23,29,32...
* 16.07.05 Gross -Kienitz 318 km 564 gołębi 41 / 29 konk: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,25,28...
* 07.08.05 Brunszwik 125 km 1.329 gołębia młodego 83 / 62 cen:
1,2,3,4,5,5,7,8,18,21,22,23,24...
* 28.08.05 Theessen 214 km 1.021 gołębi młodego 48 / 29 konk: 2,4,5,6,7,18,42,43,71,94,97...
* 30.04.06 Irxleben 181 km 1.355 gołębi 65 / 50 konk.:
1,2,3,6,7,9,17,17,29,31,32,33,34,35,35...
* 28.05.06 Gross -Kienitz 318 km 1.158 gołębi 56 / 42 konk. :
1,6,7,8,9,10,12,13,16,21,29,30...
* 18.06.06 Müllrose 378 km 756 gołębi 46 / 35 konk. : 1,2,3,5,12,13,16,18,21,25,29,30...
* 09.07.06 Swiebodzin 441 km 571 gołębi 48 / 29 konk.: 2,3,5,7,11,12,13,14,20,24,25,25,31...
* 06.08.06 Brunszwik 125 km 1.299 gołębie młode 59 / 38 konk.: 2,3,4,5,5,7,7,9,10,18,18,20...
* 27.08.06 Irxleben 181 km 780 gołębia młodego 57 / 47 konk.: 2,3,5,9,10,11,12,21,23,27,28...
Wywiera wrażenie bilans dorobku, który jest świadectwem prędkości gołębi -Schäffer.
Postawa i karmienie
Stan to 70 gołębi podróżnych na zimę (45 wdowców i 25 samiczek podróżnych). Lotuje metodą
wdowieństwa ze stałymi partnerkami i partnerami. Zarówno wdowcy jak także samiczki lotowe
przed sezonem wychowują po jednym młodym. Gołębie podróżne zostają po tym ponownie
parowane i stąd już przez wiele tygodni lotowane są wdowieństwem. Tu samiczkami podróżnymi
opiekuje się ojciec Friedel. Prowadzenie wdowców częściowo różni się od prowadzenia
samiczek podróżnych. Zaopatrzenie i pielęgnowanie wdowców polega na karmieniu podstawową
mieszanką Zoontjens, która jest jeszcze mieszana z karmą firmy Beyers. Podstawa następnie
jest uzupełniana w zależności od wymagań od wdowców karmami Betz i Super optimum. Tu
codzienna porcja pokarmu wdowce otrzymują na początku karmienia ale po każdym treningu
również mix z orzechów ziemnych, sera, konopi i drobnych nasion. To podawane jest jako
przekąska przed każdym posiłkiem, także bez wcześniejszego treningu. Samiczki podróżnego są
karmione inaczej, otrzymują mniej wartościowe mieszanki. Jednak one otrzymają także ich
codzienną porcję orzecha ziemnego. W napoju znajduje się po powrocie do domu elektrolit i
Propolis; w tygodniu czynne żelazo, Carbo power i CMK od dr Brocampa. kawałek ziemi
Brock, aplikuje Super-Elexier od De Reiger i Pro Biolec- BelgaVet. Uzupełnienia spożywcze są
podawane w czasie karmienia zasadniczo przez wodę. W 2006 roku zrezygnował kompletnie z
lekarstw w sezonie lotowym . Wdowcy trenują w sezonie od wtorku 2- raz codziennie
każdorazowo po godzinie (trening przymusowy). W roku 2005 robione były regularne treningi
prywatne łącznie 8- raz na 30 km. W 2006 r. zrezygnował z tych dodatkowych lotów
treningowych z 2 wyjątkami. W dniu koszowania rezygnował z jakiejkolwiek formy motywacji;
partnerzy nie są pokazywani (wewnątrz) gołębnika . Dla kompletnego uspokojenia kosz
transportowy jest przyciemniony w środku. Ptaki natomiast mogą pozostać w dniu powrotu do
domu zawsze razem do wieczora.

”1002” 2 as- samica
w Regionie 255 w 2004 roku. 1 x 1 konkurs na 1511 gołębi. 7 x w pierwszej „10” przeciw
średnio 1993 gołębiom.
Podsumowanie
Torsten Schäffer jest przedstawicielem nowego pokolenia hodowców gołębi pocztowych. Jego
pragnienie informacyjne polega na nowych poznaniach w sporcie gołębia pocztowego. Stara się
postępować w prowadzeniu gołębi z wysokimi umiejętnościami. Także regularne odwiedziny
top gołębników w kraju i zagranicą powodują wzrost zaprzyjaźnionych hodowców a co za tym
idzie prowadzą do dalszego kształcenia się w naszym hobby. Najważniejsze poznania z takiego
postępowania są przejmowane częściowo do codziennej praktyki. Z tego sposobu postępowania
profesjonalne prowadzenie hodowli jest już faktem i dlatego jego gromada gołębi osiąga już
wiele. Torsten Schäffer wykorzystuje zdobywaną wiedzę i również geny jego szybkich gołębi.
To pozwoli mu przez lata zadomowić się na stałe w czołówce hodowców.

