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At sæsonen 2012 skulle ende, som vel nok den bedste nogensinde for os, lå slet ikke i kortene i 

forberedelsen til sæsonen. I november 2011 fik jeg konstateret kræft i spiserøret og det satte unægtelig 

duesporten lidt på hold og vi fik meget andet at tænke på. Derfor besluttede vi kort efter denne besked fra 

lægerne, at fjerne en hel del af de 2 og 3 år duer på slaget, som ikke var den absolutte top, for at lette 

pasningen af duerne for hele familien, indtil vi vidste nærmere om hvilken behandling og hvordan jeg 

klarede disse. 

 

Så hele opstarten med vinterparringen blev ikke helt, som vi gerne ville men vi kom dog i gang med fælles 

hjælp i slutningen af december, jeg kunne dog ikke selv deltage i pasningen af duerne når vejret var for 

koldt, her var de andre i familien utroligt flinke til at hjælpe. 

 

Vi besluttede også omkring min sygdom, at denne ikke skulle få overtaget i dagligdagen og vi ville deltage i 

de ting med duerne, som vi plejede. 

 

Mine behandling sluttede med 30 dages (daglige besøg) på Rigshopsitalet og derfor blev det ikke til det 

sædvanlige antal træninger med duerne inden sæsonen, da jeg ikke orkede, at fanger duer inden jeg skulle 

af sted og ej heller når jeg kom hjem fra behandling.  

 

Så vi var godt klar over at indledningen på sæsonen, nok ville blive lidt sværere og resultatmæssigt tyndere 

end den plejer. For at kompensere for den manglende træning ændrede vi derfor lidt på den blanding af 

Resultater i sæson 2012 

Nr. 1 til Langdistance Sport sektion 21 

Nr. 1 til Langdistance Åbent sektion 21 

Nr. 1 til Mellemdistance Sport sektion 21 

Nr. 1 til Mellemdistance Åbent sektion 21 

Nr. 1 Regionsmesterskab Lang Åben 

Nr. 3 Regionsmesterskab Åben 

Nr. 9 Regionsmesterskab Mellem Åben 

 

Es due hanner nr. 1 - 030-08-0720 

Es due hanner nr. 2 – 030-06-0917 

Es due hanner nr. 8 - 030-08-0710 

Es due hanner nr. 9 – 030-08-0707 

Es due hunner nr. 1 – 030-08-0732 

Es due hunner nr. 2 – 030-09-0020 

Es due hunner nr. 10 – 098-10-0236 

11 x SEKTIONSVINDER - (9 på DdB-flyvninger) 



foder vi gav duerne, blandingen blev tilsat ca. 10 ekstra af den lette Gerry Plus blanding, for på denne 

måde, at duernes vægt blev holdt på et acceptabelt niveau. 

 

Målsætningen:  

Som i nok kan forstå blev målsætningen og planerne for sæson 2012 noget ændret og derfor var det ikke 

med den helt store struktur og plan vi gik ind i flyvesæsonen og faktisk var det ikke med de store 

forventninger vi gik i gang med denne. Vi ville faktisk se tiden lidt an og tage sæson som den kom og så 

løbende se hvad der skulle satses på. 

 

Målsætningen for sæson 2013 bliver skruet noget ned – vi skal bygge nyt stærkt flyvehold op, idet vi har 

valgt, at pensionere flere af topflyverne trods deres unge alder (4 år og ældre) og derfor vil vort flyvehold til 

den kommende sæson være meget urutineret.  

 

Vi kommer til at flyve med 14 duer de ældre end 2 år - 10 to års og ca. 50 et års duer, så der bliver næste 

som at starte forfra og der vil bliver fløjet forsigtigt med de unge duer, da vi har erfaring for, at der mistet 

alt for mange et årige duer hvis vi sender dem på mange ddb flyvninger – så derfor vil de unger duer 

primært blive brugt til sektions- og foreningsflyvninger.  
 

Pasningen. 

Grundet min sygdom og daglige behandlinger "gad" jeg i foråret, ikke rense dagligt på gulvet, som jeg 

plejede, så vi fandt et nyt system frem, hvor der kun blev renset gulv og reder 1 x ugentligt (fredag aften) 

inden lørdagens flyvninger og der blev så også disse dage brændt af med en gasbrænder på gulvet, vægge 

og reder. 

 

Den øvrige del af pasningen var med 2 x daglig fodring til alle duer efter en fastsat foderplan hvor duerne 

var delt op i en form for hold med de unge duer til de kort flyvninger - nogle til mellemdistance og de ældre 

til langdistancen, duerne blev herefter fodret med let og tunge blanding der passede til disse distancer, 

fodringen var sat i system således, at der var forskellige farver på foderkopperne alt efter hvilken slags 

foder de skulle have, så det var til for alle i familien, at være med til at fodre.  

 

Total hunnerne. 

Vi omtalte i artiklen sidste år, at vi ville have mere gang i totalhunnerne 

og vi har nu efter vores egen mening fundet det rigtige koncept til 

hvordan dette skal gøres. 

 

Jeg er blevet opfordret til at beskrive uddybende hvordan vi arbejder med 

disse totalhunner ved flere lejligheder, så det vil jeg gøre her: 

 

 

 

I Marts og April har hunnerne været skilt ad og i slutningen af april parres de igen – da det er lettes i forhold 

til de første korte træninger hvor hunner trænes fra reden indtil midten af maj måned hvorefter de skilles 

igen og de sættes over i deres eget slag, som de så resten af sæson opholder sig i.  

 

Herefter har hunner 1 til 2 gange daglige frit flyvningsture rundt om slaget i ca. 1 timer pr. tur, hvor de i de 

første gange de er ude bliver tvangsfløjet således, at de vender sig til, at være i luften når de er lukket ud, 

dette system kan holde indtil slutningen af juni måned. Hunner går i denne periode ind på deres eget slag 

og det virker fint.  

 

Når slutningen af juni måned nærmere sig bliver hunnerne mindre og mindre interesseret i, at holde fokus 

på, at flyve om slaget og de har også tendenser til, at ville parrer sig.  

 

Derfor spekulerede vi i et par sæsoner over hvad der kunne gøres for, at få hunner i top motivation igen og 

få gode resultater ud af dem. Systemet vi fandt frem til var, at vi begyndte at træne dem 3 – 4 gange 

ugentligt på afstande fra ca. 20 km til ca. 50 kilometer. 

 

Hunnerne slippes altid således, at de kan gå ind til i rede afdelingerne og være sammen med hanner i en 

kort periode (alt efter hvor langt tid jeg er om, at komme hjem) nogen gange er det kun i ca. 2 – 5 minutter 

de er sammen andre gange tager jeg hunner med på arbejde og slipper dem lige inden jeg kører hjem og så 

åbnerne børnene for indflyvningerne i hannernes afdelinger. 

 

Allerede i den første uge man starter på denne form for træning stiger hunnernes motivation og resultaterne 

stiger kraftigt – vi har faktisk oplevet, at vores enkehanner næsten ikke kan banke hunnerne i den sidste del 

af sæsonen. 

Hvis man kigger på et udvalg af total hunneres placeringer fra uge 26 ser det således ud: 
08-0732 5 placeringer på 7 flyvninger - sektionsvinder 



09-0020 5 placeringer på 7 flyvninger - sektionsvinder 

10-0098 6 placeringer på 7 flyvninger - sektionsvinder 

10-0155 3 placeringer på 7 flyvninger 

10-0180 5 placeringer på 7 flyvninger 

10-0173 2 placeringer på 7 flyvninger 

10-0236 4 placeringer på 7 flyvninger 

10-1434 3 placeringer på 7 flyvninger 

11-0332 3 placeringer på 7 flyvninger - sektionsvinder 

 

Når træningen af hunner begynder igen er de ikke ude fra slaget til fri flyvning. 

 

Hunnerne kan når de er på deres slag lukkes inde på siddepladserne så der er så meget ro som muligt i den 

periode de er på slaget og derved undgår vi også, at nogle af hunnerne får nykker og vil parre sig.  

 

Fodringen af hunnerne sker i fodertrug på gulvet og her fodres med en sammenblanding af det foder, som vi 

giver til mellemdistancen og kortdistance duerne, men vi er hele tiden opmærksomme på deres foderstand 

og specielt, at de ikke bliver for tunge.  

  

Oplevelser med duerne. 

En sjov oplevelse og et dejligt øjeblik var den sidste og afgørende flyvning 

til Super DM hvor vi lå i hård konkurrence med vores gode ven i Århus 

Peter Andersen og andre stærke slag og der var stor spænding på da 

flyvningen fra München blev en af de rigtig hårde. 

 

Spændingen steg da den første due i landet blev stemplet hos Ivan Hansen 

på Als – herefter gik der noget tiden ca. 1 time inden der kom en due i 

Åbenrå og en i Gråsten – herefter nogen ventetid og endelig kl. 11.41 den 

første due på Lolland, og spændingen steg en smule, for nu skulle der til at 

komme duer i region øst.  

 

Herefter blev der blev stemplet 3 - 4 duer i sektion 11 og 12 og glæden var 

stor da vi kl. 13.29 så superhannen 08-707 kommer ind over træerne fra 

sin gamle retning fra nord og stadig ingen andre meldinger i sektion 21 og 

vi vidste, at med dette resultat, så kunne vi ikke slås til DM – 707 blev nr. 

37 i landet / 5 i regionen og sektionsvinder. Der var ikke gået 20 sekunder 

fra stempling til, at vi kunne ringe til Peter Andersen og prale med, at vi 

havde fået due hjem. --- så var det kun ham der manglede (men han 

skulle vente helt til aften inden han fik – (men vejret var jo godt, så han kunne jo nyde solen – mens vi 

kunne nyde sejren.) 

 

En anden meget sjov oplevelse i sæson 2012 var fra overnatningsflyvningen fra Baden-Baden der var 

sluppet kl. 17.00 Fredag på en afstand af 775 km. Da klokken var 5.41 tikkede en SMS ind på telefon - jeg 

var stået op og godt i gang med dagens løsladelser på Ddb flyvningerne og sektionens flyvninger - i første 

omgang bemærkede jeg ikke sådan helt hvad der stod på SMS troede blot, at det var en som ville drille - 

men så kom duenumret 578 og jeg sad lidt og tænkte ikke mere over det - før det slog mig – hvad f….. den 

havde vi da med i Baden-Baden - så det kan nok være jeg kom i slaget i en ruf - godt andre ikke var stået 

op for så havde jeg nok rendt dem ned - hjertet slog nogle ekstra slag da jeg så den gamle han sidde på 

gulvet - det var stort - og det blev ikke mindre af at vores anden due kom en lille time efter, der var nogen 

stykker der blev ringet op tidligt denne morgen. Det var en oprivende dag når man godt kan lide de lange 

flyvninger og dagen blev jo ikke mindre godt af, at det lykkedes at finde begge Danmarksmesterskaberne i 

en skarp konkurrence. 

Ellers kan vi sige, at der er mange positive oplevelser med duerne, det er altid spændende at se ens duer 

komme hjem fra flyvning om de den fodring man har givet, konditionen og andre små ting kan gå op i en 

højere enhed på flyvningerne, de senere år har vi også megen fornøjelse af unge flyvinger, som vi har 

mindre forventninger til men stadig samme spænding, for det er jo også sjovt, at se hvordan enes nye 

parringer klarer sig i luften.  

 

Sorteringen:  

Som vi i tidligere artikler har beskrevet så sorter vi vores duer på forskellig måde her vil vi fokusere på 

hvordan vi sortere vores unger. Unger sorteres over flere gange den første sortering sker allerede i reden 

hvor vi holder øje med, at hver enkelte unge trives og er det ikke tilfælde fjernes der allerede unger her, 

herefter bliver de kigget godt og grundigt igennem inden de sættes over på ungeslaget. Her bliver der gjort 

notater omkring ungerne og der er nogen som vi vil holde øje med – disse unger får en mærkering på og 

 

 

 

 



vi har disse unger i hånden flere gange i løbet af den næste tid for, at se om de stadig ikke falder helt i 

vores smag – hvis dette er tilfælde fjerens de.  

 

Derudover har en vi meget gavn og sjov med den årlige sortering af unger, som altid sker i starten af Juli 

måned hvor vi for besøg af Dan Kristiansen fra Køge og ungerne bliver gennemgået og de bedste pilles ud 

og markeret, de skal kun trænes en masse gange og kapflyves optil 100 kilometer på Sjælland og Lolland-

Falster.  

 

De unger som der ikke er den store fidus til eller unger, som skal vise noget for, at blive på slaget mærkes 

og de får de hårdere ungeflyvninger i sektionen og Ddb regi.  

 

Dan har lært Peter meget om duer og selektion af disse igennem mange år, men der kan stadig læres og det 

er en god målestok hele tiden, at nogen ude fra kommende til at se på ens afkom om man er på vej ud af et 

fejlspor eller man stadig kan holde den høje standard man stræber efter, og det er altid med til at give lidt 

ekstra motivation den sidste del af sæsonen. 

 
Yderligere oplysninger. 

Vi har i tidligere artikler beskrevet meget indgående hvordan vi passer og fodrer vores duer, så disse 

punkter er ikke så uddybende beskrevet her i artiklen, men kort kan det siges, at vi omkring April måned 

hvert år starter en foderplan op og der hænges foderkopper op i alle rederne og der bliver herefter fodret i 

rederne resten af sæsonen.  

 

I foderplanen tages højde for hvilke flyvninger vi satser på og der er en plan for kort/mellemdistance og en 

plan for langdistancen, vi bruger færdigblandinger fra Marimann der passer til de forskellige distancer. 

Derudover giver vi en masse tilskud i form af vitaminer, mineraler, ølgær, natur produkter der understøtter 

sundheden i luftvejene og fordøjelsessystemet. Dertil bruger vi flere gange, at tilsætte druesukker og 

elektrolytter inden afsendelse på varme dage eller udsigt til en hårdflyvning og de før hver uge druesukker 

og elektrolytter når de kommer hjem.  

 

Hvis I yderligere spørgsmål til foderplan m.m. har vi lavet denne så den kan tilsendes til jer, hvis i ønsker 

det – giv mig en melding herom – så vil vi sende den.  

 

Sæson 2013. 

Vi ser allerede nu frem til sæson 2013 og at vi skal i gang med forberedelserne med træning og først parring 

af duerne, som sker da denne artikel skrives i starten af december.  

 

Vi skar jo kraftigt ned i de 2 og 3 års duer inden sæsonen 2012 og der var lidt tab i sæsonen mest på de 

1700 – 1900 meters flyvninger der var – og vi har valgt, at pensionere nogle af de bedste hanner vi har haft 

06-917 40 x placeret - 08-0707 29 x placeret - 030-08-0732 21 x placeret, så vi går ind til sæson 2013 men 

et meget urutineret hold af duer, men det giver jo igen inspiration og motivation til, at få disse godt i gang 

og få dem introduceret til de forskellige systemer vi kører. 

 

 

Gode råd til nye i sporten. 

Hvis I står og har brug for hjælp eller et godt råd er i altid velkomne til at kontakte os – så skal vi hjælpe så 

godt vi kan.  

 

Det er også en rigtig god ide, at få en fra jeres nærområde til at hjælpe lidt i gang og give jer information 

om hvor og hvordan man kan få yderligere information om sporten. 

 

Hvis det drejer sig om at skaffe de første duer til opstart af jeres slag så er det altid en god ide, at kontakte 

nogle af de bedre sportsfæller i nærområdet og høre om det ikke er muligt, at få nogle senunger eller lign. – 

de skulle nok være til at få gratis – for vi kender mange som godt vil hjælpe nye i sporten godt i gang.  

 

Sportens fremtid.  

Vi vil godt gennem denne artikel give en hip til alle i sporten om, at vi alle rykkere tættere sammen, bakker 

op om de arrangementer, som forskellige klubber m.m. arrangere og samtidig også får en mere positiv 

holdning ude i foreninger – hjælp hinanden – gør det sjovere for alle at være med, for på denne måde kan vi 

alle være med til, at bevare vort super dejlige sport i mange år frem i tiden.  

 

Omkring min sygdom mener lægerne, at de har kurreret mig og jeg går til kontrol nu og det går stadig godt 

og jeg har været meget glad for, at have haft duerne til at muntre op og tænke på andre ting og ikke hele 

tiden, at tænke på sygdom.  

 

 



Nogle af sæsonen 2012’s top duer. 

 

 

030-10-0150 - A 

Afstamning : Egen / Vangilbergen 

En af de kommende stjerne 

Søn af 030-08-0707 

 

 

 

 

 

 

030-10-0150 21 93  SOLTAU  750,22  9 / 10  53 / 93   / 508  591 

 22 93  HANNOVER  1.147,83  7 / 12  33 / 88   / 459  862 

 24 93  BREMEN  1.046,00  11 / 12  55 / 75   / 426  514 

 26 93  MINDEN  1.451,07  4 / 10  20 / 69   / 446  862 

 28 93  EMMEN  1.295,37  4 / 9  7 / 51  57 / 342  911 

 30 93  ALTONA  1.347,92  1 / 11  3 / 56  69 / 348  913 

 31 93  HENSTEDT  1.321,13  1 / 10  5 / 76  31 / 433  951 

 32 94  HANNOVER  871,28  4 / 4  23 / 38   / 204  715 

En af de hanner vi venter os meget af i sæson 2013 

 

 

 

030-08-0720 - Helbror til 6 sektionsvindere – har rigtig mange 

placeringer fra Sverige inden denne sæson. 

 
Afstamning : Stefan Mertens - Belgien 

 

ER-due nr. 1 – sektion 21 - 2012 

 

 

 

 
 18 97 VORDINGBORG 53,266 923,21  28 / 67  72 / 293   /    783 

 19 97 HELSINGØR 78,961 879,14  17 / 35  45 / 215   /    864 

 20 95 MARKARYD 156,074 1.170,70  7 / 28  50 / 201   / 1005    

 21 94 JöNKöPING 296,543 1.225,22  4 / 12  6 / 91  20 / 493  962 

 22 94 NÄSSJÖ 299,904 1.315,18  1 / 14  2 / 76  2 / 371  998 

 23 94 SKÖVDE 350,167 956,61  2 / 7  2 / 74  2 / 379  989 

 24 95 JöNKöPING 296,543 890,16  4 / 14  4 / 125  8 / 533  968 

 25 94 ÖREBRO 467,263 852,39  3 / 5  8 / 33  35 / 220  773 

 26 95 ALVESTA 230,447 963,02  6 / 20  16 / 152  58 / 643  913 

 27 94 VETLANDA 295,334 368,42  9 / 10  43 / 61   / 375  475 

 29 94 LAXÅ 408,241 1.209,72  1 / 8  2 / 58  11 / 305  942 

 30 95 JöNKöPING 296,543 1.244,15  6 / 14  11 / 94  32 / 408  909 

 31 94 BORLäNGE 596,037 979,28  2 / 5  2 / 38  8 / 232  969 

 32 95 ESBJERG 212,003 1.270,24  1 / 21  2 / 173  4 / 560  946 

 



 

030-09-0020 - U 

Afstamning : Egen / Vangilbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030-09-0020 21 94  JöNKöPING  1.191,10  6 / 12  13 / 91  48 / 493  935 

 22 94  NÄSSJÖ  1.264,44  5 / 14  7 / 76  15 / 371  960 

 23 94  SKÖVDE  657,06  6 / 7  30 / 74   / 379  679 

 24 93  BREMEN  906,82  12 / 12  64 / 75   / 426  446 

 26 94  MINDEN  1.174,09  4 / 4  26 / 41   / 227  703 

 27 94  VETLANDA  722,33  1 / 10  2 / 61  7 / 375  932 

 28 94  EMMEN  1.267,42  2 / 4  6 / 34  37 / 199  902 

 29 94  LAXÅ  1.201,65  2 / 8  3 / 58  12 / 305  936 

 30 94  ALTONA  1.248,83  3 / 4  13 / 32   / 196  856 

 31 94  BORLäNGE  974,03  4 / 5  5 / 38  11 / 232  964 

 32 94  HANNOVER  1.217,81  1 / 4  1 / 38  1 / 204  1000 

 

 

030-07-0578 - A 

Afstamning : Egen / Vangilbergen 

”NIGHTFLYER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

030-07-0578 22 93  HANNOVER  1.213,29  6 / 12  19 / 88  47 / 459  911 

 23 91  LIMBURG  1.319,17  1 / 4  1 / 7  4 / 48  676 

 24 94  BREMEN  1.744,98  3 / 4  7 / 46   / 233  839 

 25 91  BADEN-BADEN  1.831,44  1 / 3  1 / 6  1 / 38  1000 

 26 94  MINDEN  1.468,42  2 / 4  11 / 41   / 227  879 

 27 93  ANTWERPEN  1.166,30  4 / 9  5 / 63  23 / 345  932 

 28 94  EMMEN  1.136,88  4 / 4  14 / 34   / 199  809 

 29 91  TRIER  876,94  2 / 3  2 / 6  4 / 30  677 

 30 93  ALTONA  1.302,92  3 / 11  8 / 56   / 348  882 

 32 91  MÜNCHEN  391,38  3 / 7  4 / 12   / 47  460 

 

 

 

 

 



030-10-0098 - U 

Afstamning : Egen / Vangilbergen 

 

SEKTIONSVINDER – JØNKØPING  

 

 

 

 

 

 

030-10-

0098 

18 97 VORDINGBORG 53,266 597,18  57 / 67  196 / 293   /    506 

 19 95 VAMDRUP 162,578 1.362,58  17 / 31  56 / 183   / 714    

 20 95 MARKARYD 156,074    / 28   / 201   / 1005    

 21 95 TINGLEV 177,685 1.091,10  4 / 16  17 / 163  158 / 873  790 

 22 95 ALVESTA 230,447 671,96  10 / 16  79 / 126   / 590    

 23 95 HENSTEDT 220,977 1.206,97  9 / 17  71 / 178   / 871    

 24 95 JöNKöPING 296,543 892,40  3 / 14  3 / 125  6 / 533  971 

 25 95 HENSTEDT 220,977 1.351,29  8 / 17  56 / 171   / 742    

 26 95 ALVESTA 230,447 988,92  4 / 20  10 / 152  35 / 643  938 

 27 94 VETLANDA 295,334 564,00  4 / 10  13 / 61  55 / 375  728 

 28 95 MARKARYD 156,074 964,56  8 / 17  44 / 144   / 570    

 29 95 VAMDRUP 162,578 1.627,95  1 / 18  4 / 162  51 / 751  872 

 30 95 JöNKöPING 296,543 1.369,40  1 / 14  1 / 94  1 / 408  1000 

 31 95 TINGLEV 177,685 1.369,30  2 / 13  3 / 145  39 / 612  949 

 32 94 HANNOVER 376,566 1.184,29  2 / 4  2 / 38  4 / 204  972 

 

030-11-0332 - U 

Afstamning : Dan Kristiansen / Sablon / Vandenheede 

 

SEKTIONSVINDER – ALTONA 

 

 

 

 

 

 
030-11-

0332 

18 97 VORDINGBORG 53,266 611,58  55 / 67  189 / 293   /    519 

 19 95 VAMDRUP 162,578 953,44  25 / 31  99 / 183   / 714    

 20 95 MARKARYD 156,074 715,55  22 / 28  143 / 201   / 1005    

 21 97 HELSINGØR 78,961 1.233,44  10 / 22  26 / 233   /    904 

 22 94 NÄSSJÖ 299,904 990,54  11 / 14  58 / 76   / 371  752 

 23 95 HENSTEDT 220,977 1.136,52  11 / 17  81 / 178   / 871    

 24 95 JöNKöPING 296,543    / 14   / 125   / 533    

 25 97 HELSINGØR 78,961 995,97  8 / 16  20 / 205   /    899 

 26 95 ALVESTA 230,447 750,73  13 / 20  76 / 152   / 643    

 27 95 TINGLEV 177,685 1.148,86  5 / 13  17 / 157  120 / 712  858 

 28 95 MARKARYD 156,074 953,47  9 / 17  51 / 144   / 570    

 29 95 VAMDRUP 162,578 1.625,51  2 / 18  5 / 162  52 / 751  871 

 30 94 ALTONA 242,626 1.459,40  1 / 4  1 / 32  1 / 196  1000 

 31 93 HENSTEDT 220,977 1.167,77  8 / 10  36 / 76   / 433  841 

 32 93 HANNOVER 376,566 1.065,85  6 / 9  12 / 70   / 375  880 
 

                   



 

030-12-0558 - U 

Afstamning : Mertens / Stakenborg / Lemmens 

 

 
SEKTIONSVINDER – JØNKØPING Unger 

 
 
 
 

030-12-

0558 

26 98 VORDINGBORG 53,266 0,00   / 37   / 262   /    0 

 27 98 HELSINGØR 78,961 269,04  18 / 28  112 / 307   /    334 

 28 96 MARKARYD 156,074 741,71  3 / 9  24 / 108   / 579    

 29 96 VAMDRUP 162,578 588,13  6 / 10  16 / 71   / 593    

 30 96 JöNKöPING 296,543 1.240,68  1 / 3  1 / 19  1 / 267  1000 

 31 92 HENSTEDT 220,977 830,02  4 / 6  12 / 30   / 197  636 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Tekst af : Helle og Peter Knudsen 

Billeder : Mark Skovbo Madsen / Steen Haagh / Peter Knudsen 


