
 
 

 

 

 

 

Vestjysk efterårstræf 2019 
lørdag d. 2. november 

Sted: Firmaet Priess a/s Sevelvej 51, 7830 Vinderup 

Program: 

 
Kl. 09.00:     Gratis kaffe og rundstykker. 
 
Kl. 10.00:     Foredrag af: Ulrik Lejre Larsen 0242 Brøndby 
 
Kl. 12.00:     Frokost 50 kr. 
 
Kl. 13.30:     Auktion over ca. 10 duer fra Evald Jensen 076 

                      Danmarksmester på sport 2019 

                      Der vil bl.a. være nogle af Evalds bedste avlsduer. 

                      Alle Evalds duer er af Jos Thone afst. (Sumo) 

  
Katalog over auktionsduerne kan ses på 076 Holstebro`s hjemmeside: 
www.dan076.dk  ca. 1. Okt. 

Duerne vil komme på preauktion på MC Hansen 

Arrangør: 076 Holstebro 
Mvh. Svend Juul Jensen 29 38 70 62  

Mail: svend-jensen@mail.dk 

DAGEN HVOR BREVDUEFOLKET MØDES 

http://www.dan076.dk/
mailto:svend-jensen@mail.dk


Af Evald Jensen 

En eventyrlig historie om mine duer. 

Jeg startede med brevduer i 1965, de første 25 år fløj jeg på det jævne, men 

i halvfemserne tog det en brat vending, da havde jeg en han 076-89 -425 

som fløj fantastisk godt, den blev bla. sek. vinder fra Rouen 2 år i træk. 

Afstamning er lidt i det uvisse. Men i 1996 købte vi en Jos Thonè han fra 

afdøde Jens Kresten Leth, Skals ophørsaktion, det var et barnebarn efter 

faderen til Thonès legendariske Sumo. Den blev parret med en datter af 425, 

det gav mange vindere især på de lange og overnatsflyvninger. Så i 2009 fik 

jeg 2 unger af Bjarne Skovdal Dan 216, 076 -09 -220 og 076-09-221, begge 

hunner som er oldebørn efter selveste Sumo, både på faderens og 

moderens side, 221 blev parret med 212 som er ud af 425 linjen, og Jens 

Kresten Leth Thonè han. Efter dem har jeg haft mange vindere, bla. 

076-10-339 som har vundet mange gange. Dem solgte jeg i 2013 til Karsten 

Lindhardt Dan. 156, som vist ikke har fortrudt at han købte dem. 220 blev så 

parret med, 076-13-264, et barnebarn efter dem Karsten købte på faderens 

side, og på moderens side er det faderen til Karstens 212 og en Thonè hun 

027- 10 -1661, som jeg købte af B. Th. Pedersen i 2010. Efter dem fik jeg så 

076-11-75, som har været parret først med 076-11-58 senere med 

076-10-339 begge sønner efter 221 og 212 og det har så igen vist sig at være 

en succes, som har givet mange vindere, bla. 076-14-359 A, som til dato har 

været sek. vinder 9 gange og 7 gange nr. 2. Vi har regnet ud, at de 3 par er 

forældre eller bedsteforældre til over 100 sek. vindere. Her i indeværende 

sæson, har jeg kendskab til 19 vindere. Nu har jeg så valgt at trappe lidt ned 

med duerne, pga. af mit helbred, og min alder, 80 år næste gang. Derfor vil 

jeg kun beholde dem jeg flyver med, og har valgt at sætte de 2 par til salg, 

som er forældre eller nært beslægtet til alle mine duer, ud over disse 2 par, 

er der også nogle unger efter dem, Så alt i alt er der ca. 10 duer til salg.  

Jeg føler også jeg har nået toppen af min brevduekarriere, ved at have 

vundet DM-sport Mesterskabet. 

                                                                 






















