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03 30. jan. 15. jan.
04 13. feb. 29. Jan.
05 27. feb. 12. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

40 ÅRS JUBILÆUM
Den 1 januar 2019 har Jørgen Sam-

son 40 års jubilæum i dansk brevdu-
esport. 

Vi fra Dan 030 Ringsted vil gerne 
ønske Jørgen Samson et stort tillykke 
med hans 40 års jubilæum.

I de første år han var medlem, var 
Jørgen en af primusmotorerne bag 
bankospillene som skaffede penge til 
bygningen af Dan 030 Ringsteds klub-
hus som vi alle nyder godt af i dag.

Jørgen har også tidligere siddet i be-
styrelsen.

DAN 071-18-0802 (død)
DAN 036-17-1249 (død)
NL 2009-3925958 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

NL 17—1199201
Thorkild Pedersen
6950 Ringkøbing 
Tlf 40361916

DV 0309-18-492
Preben &Hanne Low
2635 Ishøjvej
Tlf 26 6739 18

FREMLYST FRA SVERIGE
DAN 009-17-0770
DAN 151-18-0341

FREMLYST FRA HOLLAND
DAN 190-13-0113

80 ÅR
14/1 Poul Jensen, 100 Haslev 

40 ÅR
12/1 Klaus Hansen, 170 Jebjerg

25 ÅRS JUBILÆUM
1/1 Allan Hansen, 071 Rødovre

I det daglige er Jørgen med til at sør-
ge for det gode humør i foreningen da 
han altid har en god historie i ærmet 
som giver et godt grin, man kan også 
være sikker på en frisk bemærkning 
fra ham.

Han har igennem årene gjort sig til 
lidt af en specialist på de korte flyv-
ninger.

Der er vundet en del mesterskaber i 
foreningen på disse flyvninger i 2018 
har han ligeledes vundet sektion 21s 
sportsmesterskab og Sydpokalen i sek-
tionen.

Her til sidst endnu en gang stort til-
lykke med jubilæet Jørgen ønskes du 
af os alle i Dan 030 Ringsted.

På foreningens vegne
Henning Hansen

af Tom Meldgaard, formand Hadsund Brevdue-

forening

På DdB’s repræsentantskabsmøde 
den 3/2 2019 vil der være et forslag fra 
Hadsund brevdueforening, hvor vi øn-
sker at blive overflyttet fra sektion 52 
til sektion 54.

Det er ikke fordi vi er utilfreds med 
vores resultater i sektion 52 og det er 
på trods af, at vi ganske udmærket 
ved, at sektion 54 ikke ønsker os. Det 
er ene og alene fordi der er dele af sek-
tion 52, der ønsker, at vi skal flyve en 
del af vores mellemdistance flyvninger 
sammen med region syd. Det er flyv-
ninger, hvor vi får længere, end vi har 
på de korteste langflyvninger, og hvor 
alle slag i Hadsund Brevdueforening 
vil få over 500 km.

Hadsund Brevdueforening er en lille 
forening med 8 aktive medlemmer. Vi 
er en af de foreninger, der ikke får hen-
tet sine duer, så vi har de sidste år le-
veret vores duer til ompakning på DdB 
flyvninger om torsdagen i 053 Sølyst i 

Aalborg, og leveret til sektionsflyvnin-
ger om fredag i 031 Randers. Begge 
ture en strækning på ca. 40 km hver 
vej.Vi leverer i Aalborg om torsdagen 
pga. den opsamlingsplan, som DdB 
havde i 2018, hvor vi, hvis vi skulle 
følge planen og levere i Randers, skal 
starte så tidligt med pakning af duer, 
at det ikke er muligt at nå for de med-
lemmer, der stadigvæk er på arbejds-
markedet. Det vil ikke være muligt at 
levere i Aalborg i de uger, hvor vi skal 
flyve med region syd.

Geografisk vil det ikke gøre sektion 
54 væsentlig større, da slagene i Had-
sund Brevdueforening er beliggende 
med ca. samme afstand som slagene i 
Arden brevdueforening, som er belig-
gende i sektion 54. Arden og Hadsund 
er de eneste foreninger, der i dag er i 
Mariagerfjord Kommune, da vi mod 
øst er afgrænset af Kattegatkysten, 
som også er Sektion 54’s grænse mod 
øst i dag.

Nu er det ikke sådan, at jeg bare øn-
sker at mellemdistance flyvninger skal 
blive kortere og kortere år for år. Jeg 
vil bare, at der er rimelighed i de af-
stande, vi kalder mellem contra lang.
Det betyder, at vi i uge 23 skal flyve 

Göttingen 557 km (lang), uge 24 Min-
den 502 km (mellem) og uge 25 Osna-
brück 491 km (lang). Det giver efter 
min mening ingen mening.

Jeg kan se, at Hovedbestyrelsen på 
deres møde 24. og 25. november har 
valgt, at efter repræsentantskabsmø-
det vil se på et gammelt notat fra 2001 
om at opdele Jylland i 3 regioner. Her 
vil jeg så også mene, at vi naturligt hø-
rer til i Region Nord. Med ønsket om at 
vi vil få et for brevduesporten og frem-
tiden rigtig god og konstruktivt repræ-
sentantskabsmøde.

Læserbreve
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GODT NYTÅR

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Pia West Christensen, 
Gavnøvej 35, 8930 Randers NØ. 
Tlf. 26 28  53 62 
Mail: 
pia.west.christensen@outlook.dk
Medlemmer: 
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,  
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69,  
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 42 1940 49.
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, Dalby, 
4690 Haslev, tlf 22 17 95 60
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8,  
9800 Hjørring, tlf 30 61 41 87
Michael Th. Larsen, Herslev Kirke-
vej 47, 7000 Fredericia, tlf 40 45 01 15
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn,  tlf 25 34 19 36
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 
8680 Ry, tlf 23 20 35 88

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Telefontid: Mandag-fredag kl. 10.00-
14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør:  
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekreta-
riatet. -

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  40.00

Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

af Bjarne Borresen

Så er vi nået ind i 2019. 2019-ringe-
ne blev afsendt fra Sekretariatet den 
27. december, så de skulle gerne være 
nået frem til alle foreninger. De er alle 
sendt som pakkepost, da det er vores 
erfaring at Postnords evne til at hånd-
tere pakkepost ikke er forringet nær-
mest tværtimod. Her er konkurrencen 
nemlig stor. 

Sekretariatet vil gerne have ringli-
sterne så snart, de er klar således, at 
vi kan få dem lagt ind i systemet og 
sendt korrekturer ud. Husk, at man 
kan bruge Foreningsprogrammet til 
at lave en fil med ringlisterne og sende 
den til Sekretariatet i stedet for papir-
udgaven. Det er en stor hjælp i udar-
bejdelsen af ringlisten. Sekretariatet 
hjælper gerne, hvis det giver anled-
ning til spørgsmål. Deadline er 1. fe-
bruar 2019.

Hvis, der er foreninger, der skulle 
have behov for ekstra ringe, skal de 
være bestilt senest 15. januar og de 
forventes at blive leveret primo marts 
måned. 

Dette - årets første - nummer af 
Brevduen er som vanlig indeholdende 
formandens og dermed bestyrelsens 
beretning for det forgangne år. Den er 
som altid en beskrivelse af DdB’s til-
stand og de opgaver, der har presset sig 
på i de seneste 12 måneder. Formands-
skiftet vil selvfølgelig sætte sit præg 
på beretningen. Den er skrevet med 
en anden hånd end de seneste 16-17 år. 
Beretningen vil selvfølgelig blive sup-
pleret af den mundtlige beretning, som 
bliver aflagt på repræsentantskabsmø-
det den 2. februar og som vil indeholde 
de ting, der måtte være sket siden den 
skriftlige beretning blev færdig eller 
de forhold, som bestyrelsen ønsker at 
lægge særligt vægt på.

Bladet indeholder derudover også 

dagsordenen til repræsentantskabs-
mødet. Vi har i år kapflyvningsplanen 
til vedtagelse og der er flere ændrings-
forslag at tage stilling til. De er sat 
i et bilag til dagsordenen for at øge 
overskueligheden så godt, som det 
er muligt. Derudover er der 3 lovæn-
dringsforslag, ændringer til diverse 
mesterskaber samt et par grænseæn-
dringsforslag. Så der bliver nok at tage 
stilling på det kommende repræsen-
tantskabsmøde.

Udstillingsudvalget indkalder til 
DdB’s landsudstilling med enkelte 
ændringer. Klasserne 13 og 14 udgår. 
Forhåbentligt vil rigtigt mange med-
lemmer støtte op om landsudstillingen 
til glæde og gavn for os alle sammen.

Som det har været annonceret i Brev-
duen vil der, igen i år, fredag aften 
blive arrangeret foredrag, i år med Ul-
rich Lemmens fra Belgien, for at gøre 
hele weekenden til en attraktiv begi-
venhed for hele brevdue-Danmark. Så 
det er håbet, at så mange som muligt 
vil være med til gøre denne weekend 
til noget særligt at se frem til og mø-
des om. Det er dejligt, at DdB har et 
Udstillingsudvalg og nogle positive 
mennesker fra medlemskredsen, der 
virkelig ønsker at gøre en indsats og 
som kan og vil gøre en forskel for hele 
brevduesporten.

Godt Nytår til jer alle og tak for det 
gamle år skal det lyde her fra redak-
tionen.  
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Af landsformand Pia West Christensen 

ENDNU ET ÅR GÅET OG DET ER TID TIL 
SÅVEL ET TILBAGEBLIK, SOM ET FOR-
SØG PÅ AT SE LIDT IND I FREMTIDEN. 
SIDSTNÆVNTE KALDES VIST VISIO-
NER. FOR MIT EGET VEDKOMMENDE 
HAR JEG JO ENDNU IKKE RUNDET DE 
FØRSTE 12 MÅNEDER I HOVEDBE-
STYRELSEN OG HAR END IKKE 100 
DAGE I FORMANDSSTOLEN PÅ BAGEN 
ENDNU, SÅ DERFOR VIL DETTE ÅRS 
BERETNING IKKE BLIVE TILBAGESKU-
ENDE I STØRRE OMFANG.

DEN FØRSTE WEEKEND I FEBRUAR
Som altid står den første weekend 

i februar i brevduesportens tegn for 
rigtig mange sportsfæller. Pejsegår-
den var for 15 år i træk stedet, hvor 
vi skulle afvikle vort årlige repræsen-
tantskabsmøde.

For vores organisation er det en gan-
ske stor opgave at sætte dette arran-
gement op. Der er tale et arrangement 
med 409 duer på landsudstillingen, 10 
standlejere, 210 repræsentanter, 151 
gæster ved aftenfesten og herudover 
et meget stort antal medlemmer og an-
dre, som i løbet af weekenden heldigvis 
lagde deres vej forbi Pejsegården.

I 2018 blev der tillige afholdt SBU-
møde i forbindelse med arrangemen-
tet. 

Der er rigtig mange ting, der skal gå 
op i en højere enhed. Flere hovedbesty-
relsesmedlemmer er i gang fra og med 
onsdag aften med bl.a. at klargøre 
til udstilling og også velvillige lokale 
medlemmer hjælper med dette arbejde.

Torsdag indleveres duerne til lands-
udstillingen og standlejerne stiller 
deres stande op. Fredag bliver duerne 
bedømt og der kommer et stort rykind 
af medlemmer, som vælger at være på 
Pejsegården fra fredag til søndag. 

Mange holder rigtig meget af at væ-
re der fredag, for der er virkelig mu-
lighed for og tid til at få gode snakke 

Beretning 2018

med sportsfæller fra hele landet. Høj-
depunktet fredag er aftenarrange-
mentet, som M & C Hansen stod for i 
sæson 2018. Det var et stort navn, der 
i år havde meldt sin ankomst i Bræd-
strup, nemlig Jos Thone. Han holdt et 
foredrag, som blev oversat af Christian 
Hansen. Der var således mulighed for, 
at alle kunne være med – også selvom 
man ikke kan forstå sproget. Et stort 
antal sportsfæller deltog i foredraget 
og den efterfølgende auktion med Jos 
Thones duer. 

 Lørdag kommer der rigtig mange 
på Pejsegården og der er bogstavelig 
talt fyldt op på Pejsegården. Det er en 
hektisk men god dag, hvor der bliver 
handlet foder og biprodukter, købt nye 
pokaler hjem til foreningen, kigget på 
de flotte vindere på landsudstillingen, 
spist gullash med kartoffelmos i Dil-
len i kælderen, købt Tauris-ringe og 
andre materialer til kommende sæson, 
prøvet lykken i Landsdommerklub-
bens tombola, handlet duer brevdue-
folk imellem og ikke mindst hygget og 
snakket.

Såvel auktion som præmieover-
rækkelse overværes af lige så mange 
mennesker, som der kan være i det 
propfyldte lokale.

Præcis kl. 13.00 sidder årets præmie-

modtagere klar på scenen og er klar til 
at modtage deres præmier samt alle 
repræsentanterne og tilhørernes for-
tjente hyldest.  

Herefter går repræsentantskabsmø-
det i gang og også i 2018 var der en god 
tone, så vi kan se tilbage på et velaf-
viklet møde. 

Aftenfesten var som altid flot og i 
2018 var der tillige stor tilfredshed 
med musikken, som også bliver dem vi 
skal underholdes af i 2019.

Opgaverne er mange og jeg har er-
faret, at arbejdet med kommende års 
arrangement starter ganske kort tid 
efter, at vi alle tager hjem fra Bræd-
strup. 
DDB’S NÆSTFORMAND

Højdepunktet på denne festaften 
var afskeden med DdB’s næstformand 
Erik Rasmussen, som efter 31 år i Ho-
vedbestyrelsen havde valgt ikke at 
genopstille. Formand Erik Dybdahl 
holdt en meget flot tale for såvel Erik 
som hans kone Magda. Alle festdel-
tagerne tog behørigt afsked med en 
meget rørt Erik Rasmussen og tak-
kede ham for en kæmpe indsats for 
De danske Brevdueforeninger. Der var 
til lejligheden lavet en personlig sang 
til Erik og alle gæsterne incl. Erik og 
Magdas nærmeste familie overvære-

Jos Thoné holdt foredrag i Brædstrup 2018
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de, at Erik meget velfortjent blev ud-
nævnt til æresmedlem af De danske 
Brevdueforeninger.
BRÆDSTRUP 2019

Snart skal vi mødes i Brædstrup 
igen. Forberedelserne er i fuld gang. 
Konceptet bliver grundlæggende det 
samme som tidligere år. I kan glæde 
jer til at komme på Pejsegården, som 
siden sidste år har gennemgået en 
større renovering. 

Vi har i år dog ændret en smule på et 
par ting. Vi har været nødt til at med-
dele vore standlejere, at det ikke er 
tilladt at uddele egne drikkevarer fra 
standene. Drikkevarer skal indkøbes 
hos Pejsegården og standlejerne har 
mulighed for at indgå aftale med Pej-
segården om indkøb. Ligeledes er det 
ikke tilladt at medbringe egne drikke-
varer til arrangementet.

Som det fremgår af referat fra sene-
ste HB-møde, så har vi hævet prisen 
på gebyr for deltagelse i landsudstil-
lingen. Prisen har været uforandret i 
mange år og modsvarer slet ikke det 
præmiebudget og andre omkostninger, 
som der er forbundet med landsudstil-
lingen.

Vi skal jo beslutte en ny kapflyv-
ningsplan for de kommende to år og 
der er indkommet en hel del ændrings-
forslag, som vi skal behandle ved selve 
repræsentantskabsmødet. Jeg håber, 
at der bliver en rigtig god og konstruk-
tiv debat og at vi når mødet er omme 
har fået en kapflyvningsplan, som i 
størst muligt omgang tilgodeser hele 
landet og såvel de små som store slag.

Der er også forslag på dagsordenen 

omkring lovændringer og ændringer 
vedrørende mesterskaber og slipfor-
mer.

Jeg håber, at vi igen i år får et godt 
og konstruktivt møde, hvor vi får truf-
fet nogle gode beslutninger, som først 
og fremmest tjener hele brevduespor-
ten bedst.
SÆSON 2018

Vi har i 2018 oplevet en utrolig varm 
sommer, hvilket har givet os og ikke 
mindst vore duer nogle vilkår, som vi 
ikke har oplevet tidligere.

Dueantallet viste sig på den bag-
grund at være faldende og noget under 
det forventede, hvilket desværre inde-
bar, at Hovedbestyrelsen fra og med 
uge 25 så sig nødsaget til at hæve ge-
byrerne med 3 kr.

Der har i sæson 2018 været afsendt 
i alt 89.664 duer på DdB’s flyvninger 
i forhold til 100.623 duer i sæson 2017. 
Der er tale om en tilbagegang i duer 
på 11 %.

De afsendte duer for henholdsvis 
2017 og 2018 fordeler sig således:

Til sammenligning er antallet af af-
sendte duer på de af sektionerne ar-
rangerede flyvninger i DdB ugerne 
21-32 faldet med 5 % (fra 176.986 duer 
i 2017 til 168.690 duer i 2018).

89 % af de afsendte duer på DdB 
flyvningerne sendes på mellemdi-
stanceflyvningerne (åben og 4-duers 
flyvningerne), mens 10 % sendes på 
langflyvninger og 1 % på landsflyvnin-
ger.

Der er afvigelser regionerne imellem. 
Den største tilbagegang er i Region 
Syd, hvor dueantallet på DdB-flyv-
ninger er faldet med 18 % fra 2017 til 
2018, i Region Nord er faldet på 12 %, 
mens Region Øst kun har et fald på 8 
%.
FREDAG, DEN 3. AUGUST 2018

Fredag i uge 31 var en meget sort dag 
i De danske Brevdueforeninger. Sidst 
på formiddagen blev jeg og alle øvrige 
hovedbestyrelsesmedlemmer ringet op 
af Erik Dybdahl, som måtte meddele 
os, at han netop havde ekskluderet 
DdB’s næstformand Peter Andersen 
fra såvel hovedbestyrelse som af De 
Danske Brevdueforeninger. Næstfor-
manden var af en gruppe medlemmer 
afsløret i at snyde med sine egne duer. 
Gruppen af medlemmer havde gennem 
længere tid haft et detektivbureau 
til at overvåge næstformanden, bl.a. 
i forbindelse med, at han transporte-
rede sin forenings duer fra klubhuset i 
Odder til pakkepladsen i Horsens. En 
gruppe på 14 medlemmer med hoved-
bestyrelsesmedlem Henrik Larsen var 
mødt op på sekretariatet fredag mor-
gen, og havde fremvist en film, som 
kunne påvise, at næstformanden brød 
plomberne i en kurv og byttede duer, 
med nogle, som han havde i bilen.

Den nu tidligere næstformand har 
ikke ønsket at medvirke til at forklare 
sine handlinger og det står derfor hen 
i det uvisse i hvor stort et omfang han 
har snydt med resultaterne. Der er 
masser af gisninger om omfang og li-

geledes om det er noget der har fundet 
sted i flere år. Vi ved det ikke, men det 
er et faktum, at det er blevet afsløret 
denne ene gang.

Hovedbestyrelsen har udover den 

Magda og Erik Ramsussen hyldes ved aftenfesten
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tidsubegrænsede eksklusion besluttet, 
at ingen kan flyve med duer fra den 
tidligere næstformands matrikel. Alle 
hans flyveresultater for sæson 2018 er 
blevet annulleret, hvilket har betydet, 
at vi er sikre på, at de rette vindere er 
blevet godskrevet deres resultater.
REGIONSMØDER

I august måned gennemførtes der 
regionsmøder i de tre regioner. Selv 
havde jeg fornøjelsen at deltage i dem 
alle tre sammen med Erik Dybdahl og 
Bjarne Borresen og flere af hovedbe-
styrelsesmedlemmerne. Jeg valgte at 
prioritere deltagelse i dem alle som ny-
valgt hovedbestyrelsesmedlem. 

Temaet for møderne i Hedehusene, 
Randers og Vejle blev noget anderle-
des end det var planlagt, idet hovedbe-
styrelsen valgte at give medlemmerne 
et grundigt indblik i sagen omkring 
den tidligere næstformands snyd. Der 
blev redegjort for såvel mødet med den 
gruppe der havde afsløret ham, som for 
det faktum, at hovedbestyrelsesmed-
lem Henrik Larsen på baggrund af Ho-
vedbestyrelsens håndtering af sagen 
desværre havde valgt at udtræde af 
bestyrelsen med omgående virkning.

Regionsmøderne hvert andet år er 
først og fremmest et forum for drøftel-
se af kapflyvningsplanerne for de kom-
mende to år. Forretningsudvalget og 
hovedbestyrelsen havde forud for mø-
derne lagt deres første oplæg til kap-
flyvningsplanen frem. Ved møderne 
blev der udvekslet meninger og erfa-
ringer og Hovedbestyrelsen blev klædt 
på til det videre arbejde med kapflyv-
ningsplanen.

Der var et pænt fremmøde ved alle 3 
regionsmøder, hvor mellem 80 og 100 
medlemmer var mødt op på hvert af 
møderne.
MEDLEMSTAL OG FORENINGER

I skrivende stund har De danske 
Brevdueforeninger 96 lokalforeninger 
med i alt 1.148 medlemmer. Forenin-
gerne er forankret i 18 sektioner.

Vi har haft en netto tilbagegang på 
83 medlemmer det seneste år. 

Af vore 1.148 medlemmer har 316 af 
disse ikke deltaget i kapflyvninger i 
DdB-regi.

Ca. 54 % af vore medlemmer ligger i 
aldersgruppen 61 - 80 år.

Siden 2002 har medlemstallene ud-
viklet sig således:

Vi må og skal have stoppet tilbage-
gangen i medlemsskaren. Det er en op-
gave, som vi alle er nødt til at bakke op 
omkring. Hovedbestyrelsen er meget 
modtagelige for gode input i forhold til 
hvordan vi sammen med lokalforenin-
gerne fastholder vore medlemmer. 
ØKONOMI

Lad det være sagt straks. DdB har 
igennem årene haft en rigtig god øko-
nomi. Der er udvist omtanke og ret-
tidig omhu i forhold til gennemførte 
beslutninger. Det skal vi også gøre i 
fremtiden.

Vi har desværre ikke kunnet indfri 
budgettet i regnskabsåret 2017/18. Vi 
får et underskud på godt kr. 80.000. i 
forhold til et budgetteret overskud på 
kr. 22.000, altså en negativ budgetaf-
vigelse på ca. kr. 100.000.

Hovedbestyrelsen vurderer allige-
vel, at det er et acceptabelt resultat, 
idet vi bl.a. ikke har kunnet forudse 
og budgettere, at vi kom til at bruge 
ca. 94.000 kr. på det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde. Udover at 
det ikke har været gratis at være på 
Pejsegården, så har der i forbindelse 
med det ekstraordinære repræsen-
tantskabsmøde været afholdt ekstra 
forretningsudvalgsmøder og hovedbe-
styrelsesmøder og herudover valgte 
vi at hyre en ekstern dirigent (DdB’s 
advokat).

Der har på trods af gebyrstigningen 
på flyvningerne været lavere geby-
rindtægter end budgetteret. Dette har 
fremgået af de løbende oversigter, som 
har været offentliggjort på bagsiden 
af de hvide blade. Når det så allige-
vel ikke bliver til et større underskud 
samlet set, så skyldes det bl.a., at der 
har været arbejdet med logistikken i 
transporterne, således at vi har været 
i stand til at reducere omkostningerne 
med et endnu større beløb.

Ved første hovedbestyrelsesmøde ef-
ter repræsentantskabsmødet laves 
budgettet for det år (2018/2019), som 
allerede er i gang nu. Vi er gået i gang 
med at gennemgå og analysere såvel 

indtægter som omkostninger. Med 
baggrund i dette foreslår hovedbesty-
relsen en kontingentforhøjelse på kr. 
125 pr. halvår. Det er ambitionen, at 
vi skal kunne reducere gebyrerne på 
flyvningerne i 2019. 

Vores nuværende kopimaskine vil 
efter planen være afskrevet fuldt ud i 
næste regnskabsår. Desværre ser ma-
skinen også ud til snart at have udstå-
et sin levetid og hovedbestyrelsen vil i 
den kommende tid skulle forholde sig 
til, om maskinen skal udskiftes. Det-
te skal nøje vurderes bl.a. i forhold til 
Brevduens mere langsigtede fremtid.
KAPFLYVNINGSPLANENS TILBLI-
VELSE

Jeg vil kort berøre processen for kap-
flyvningsplanens tilblivelse. Proces-
sen, som finder sted hvert andet år, 
har siden nedlæggelsen af delegeret-
møderne i 2008 set således ud:

• Juli måned - forretningsudvalget 
laver oplæg til kapflyvningsplanen 

• Primo august måned – hovedbe-
styrelsen behandler forretningsud-
valgets oplæg til kapflyvningsplan og 
beslutter endeligt oplæg, som offentlig-
gøres

• Medio august måned – afholdelse 
af 3 regionsmøder for drøftelse af kap-
flyvningsplan

• Ultimo august måned – hovedbe-
styrelsesmøde, hvor bestyrelsen laver 
tilrettet oplæg til kapflyvningsplanen. 
Denne offentliggøres efter mødet

• Inden 15. oktober – der kan ind-
sendes forslag til ændringer

• Primo november måned – hoved-
bestyrelsen offentliggør sit endelige 
forslag til kapflyvningsplan, som kom-
mer på dagsorden til det ordinære re-
præsentantskabsmøde

• Inden 15. november – foreninger 
kan indsende ændringsforslag

Ovennævnte er reguleret i DdB’s lo-
ve.

Som jeg tidligere har nævnt, så har 
jeg selv haft fornøjelsen af sammen 
med den tidligere formand, forret-
ningsføreren og flere af mine hovedbe-
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styrelseskollegaer at være med rundt 
på alle regionsmøder. Det har givet 
mig indsigt i, at det er en større ud-
fordring, at få kapflyvningsplanen for 
såvel de enkelte regioner som for hele 
brevdue-Danmark til at gå op. Sådan 
har det jo nok altid været. Som Dan-
mark geografisk ser ud, så er og bliver 
det en vanskelig opgave. 

Det foreliggende forslag skal som 
nævnt behandles på repræsentant-
skabsmødet og der er en række æn-
dringsforslag, som ligeledes vil blive 
behandlet.

Hovedbestyrelsen har drøftet pro-
cesserne ved det seneste hovedbesty-
relsesmøde og er gået i tænkeboks i 
forhold til muligheder for en anderle-
des måde at få lavet en god proces for 
kapflyvningsplanens tilblivelse første 
gang i 2021. Det kunne evt. være en 
mulighed at etablere et forum med re-
præsentanter fra alle sektioner, som 
skulle medvirke ved udarbejdelse af 
forslag. Intet er besluttet endnu, ho-
vedbestyrelsen har som sagt lagt ho-
vederne i blød.
PR

Af formand for PR-udvalget Jan Qvortrup

PR-udvalgets første møde fandt sted i 
marts måned på sekretariatet. Udover 
udvalgsmedlemmerne deltog formand 
og forretningsfører. Formålet med mø-
det var at få klarlagt aktiviteterne 
for 2018 herunder og herunder også 
at få besluttet nye tiltag som f.eks. at 
få lavet en ny film omkring brevdues-
porten i Danmark og evt. få en forfat-
ter til at skrive en bog som vil kunne 
bruges i skoler, på biblioteker og til 
nye medlemmer. Disse tiltag vil imid-
lertid kræve en større økonomi og hvis 
det besluttes, så vil vi være nødt til at 
afsætte 80-100.000 kr. til formålet i 
kommende års budgetter.

Der er lavet en aftale med en teknisk 
skole om at få fremstillet 6 - 8 begyn-
derslag. Dette kræver også penge, men 
det holder sig dog inden for en økono-
misk overskuelig ramme.

Vi deltog på Børnehjælpsdagen den 
6. maj 2018 i henholdsvis Århus og 
København, hvor vi skulle slippe ca. 
800 duer. I København lavede vi et spil 
med 12 duer, som børnene kunne spil-
le på og der var præmier til dem der 

havde vinderduen. Vinderduen kom 
fra Køge. Dette arrangement havde så 
stor succes, at vi deltager igen i 2019 
både i Århus og København.

Den 30. juni og 1. juli 2018 deltog vi 
for andet år i træk på ’Børn & Dyr Bre-
gentved’ med en ny stand-opsætning. 
Vi havde lavet aftale med Meldgaard 
Pet omkring deltagelse på standen 
med andre produkter til hund, kat og 
heste og dette var en succes.

Vi prøvede i efteråret også et andet 
tiltag, som blev afholdt i Forum i Kø-
benhavn, nemlig deltagelse på ’Vores 
Levende Hobby’. Det var nogle fanta-
stiske dage med rigtige mange besø-
gende på vor stand og derved rigtige 
mange positive henvendelser fra folk, 
som ønskede at høre mere omkring det 
at have brevduer.

PR-udvalget arbejder for tiden med 
at planlægge aktiviteterne for 2019 
og opfordrer dermed alle i medlems-
kredsen til at kontakte os, hvis man 
har gode ideer og forslag, der kan med-
virke til at fremme interessen for vores 
sport.

Vi håber at der er flere medlemmer i 
DdB, som vil hjælpe med at få disse ar-
rangementer op at stå, da det er svært 
at løfte alle opgaver med hovedbesty-
relsesmedlemmer alene.

Til sidst vil vi gerne takke alle jer der 
har hjulpet os i 2018 og alle de forenin-
ger/sektioner der selv har deltaget på 
lokale byfester og udstillinger rundt 
omkring i landet – Flot gået!
ORDENSUDVALGET

Af ordensudvalgsformand Tommy Egsvang Ras-

mussen

Sæson 2018 startede i april måned, 
med at Bjarne og Tommy tog en tur 
rundt til fire orienteringsmøder i hen-
holdsvis Hjørring, Viborg, Vejle og He-
dehusene. Formålet med møderne var 
bl.a. at gennemgå de udfordringer, som 
ordensudvalget arbejder med.

Der blev fremvist nogle få billeder, 
som gav et godt indblik i nogle af de 
udfordringer, som der havde været i 
2017. Det blev synliggjort hvorfor pa-
pir- og kurvemateriale m.v. skal være 
i orden bl.a. i forhold til sporbarhed af 
duerne og sikkerhed for de rigtige vin-
dere.

Det har vist sig, at møderne har haft 

en rigtig god effekt, idet antallet af no-
tater i hele 2018 kun er ca. det halve 
af, hvad vi kunne nå at finde på en en-
kelt aften i 2017, så tusind tak for det!

Der er igen i 2018 blevet indkaldt og 
gennemgået materialer fra foreninger-
ne og det ser generelt godt ud.

Enkelte foreninger har også i den for-
gangne sæson haft udfordringer med 
elektronikken. Duer er blevet anmeldt 
forkert, udfordringer med Frankfurt 
uret osv., men det er vores oplevelse, at 
tingene er løst til alles tilfredshed. Vi 
prøver i hvert tilfælde!

Enkelte foreninger har desværre og-
så været ramt af, at deres duer ikke 
er kommet hjem fra den station, som 
var planen, at de skulle. Det er jo al-
tid drøn ærgerlig og det uanset hvor 
fejlen ligger. I sådanne situationer er 
ordensudvalget indblandet, bl.a. i for-
hold til at finde frem til hvilke duer, 
der har siddet i hvilken kurv. Orden i 
papirer og registreringer gør, at vi let 
kan finde tingene frem, således at fær-
rest muligt bliver omfattet af eventu-
elle fejl. 

Uenigheder og tvister folk imellem er 
jo nok svære at undgå, selvom det ville 
være rart. Men vi er jo due folk 😊. Der
har også været lidt på den front, hvor 
der er indgået nogle kompromiser, som 
tjener alle bedst.

Vi ser altid fremad! Og det gør vi også 
til 2019. Det som skete i går, er der al-
ligevel ingen som kan ændre på!

I forhold til kontrolarbejdet er der 
stadig nok af fokus punkter at tage af, 
ligesom det gælder om at bibeholde de 
allerede igangsatte tiltag. Så 2019 bli-
ver igen et spændende år.

I forbindelse med udarbejdelse af 
reglementet for det kommende år vil vi 
skulle se på en række forhold omkring 
transport af duer, plombering af kurve 
m.v..
TRANSPORTUDVALGET

Af formand for transportudvalget Niels Larsen

Transporten i Øst har i 2018 funge-
ret stort set uden problemer. Der er dog 
stadig den hage, at der i de uger, hvor 
der er fredagsindlevering, intet må gå 
galt, det være sig forkerte antal på en-
ten kurve eller forkert mærkning. Der 
jo desværre kun én vej når den slags 
sker, ud med alle duer, kontrol af hver 

Fortsættes på side 10 →
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VINDERE 2018
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
TEAM ERIKSSON, 220........................1126,24

DDB’S VANDREPRÆMIE
JAN RASMUSSEN, 207 ....................... 1040,12

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
HANS PEDERSEN, 142 ....................... 1055,71

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
JØRGEN KRIEGBAUM, 180 ...............1002,07

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
BRDR. BIBOVIC, 038 ...........................1232,30

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
THERGAM AL-HUIO, 116 ...................1193,90

DM-SPORT
BRIAN JENSEN, 074 ....................... 12479,874

DM ÅBENT
VICTOR & CHRISTIAN, 113 .................15,235

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
LISBET/KIM HANSEN, 242  ..........16594,921

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
JOHS. MARKUSSEN, 055 ...............16381,864

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
VICTOR & CHRISTIAN, 113 ...........16739,905

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
LISBET/KIM HANSEN, 242 .............4899,503

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
ANDERS BRØBECH, 073 ..................4942,251

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
VICTOR & CHRISTIAN, 113 ............. 4857,821

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
LISBET/KIM HANSEN, 242  .......... 11695,418

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
JAN HASSELSTRØM, 111 .............. 11738,084

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
VICTOR & CHRISTIAN, 113 ...........11882,084

DDB’S VANDREPRÆMIE 
GRUPPE 1
HENRIK L. JENSEN, 062 ...................315,246

GRUPPE 2
BENT F HANSEN, 009 ........................370,858

GRUPPE 3
BENTE & STEEN 055 ..........................234,224

GRUPPE 4
JAN HASSELSTRØM, 111 ..................235,626

GRUPPE 5

LASSE LINDSTRØM, 074 ................... 226,708

GRUPPE 6
FLEMMING LARSEN, 025 .................242,394

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
ERIK HENRIKSEN, 222 ........................52,632

NATURALS VANDREPRÆMIE
BENTE & STEEN, 055 ...........................58,659

PKV’S VANDREPRÆMIE
I & J. KRISTENSEN, 126 ...................... 59,375

TAURIS VANDREPRÆMIE I
LENE MØRUM, 037 ...............................23,481

TAURIS VANDREPRÆMIE II
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ..............36,667

NBF’S ÆRESPRÆMIE
OLE P. & SØNNER, 224 .....................1994,723

SBF’S ÆRESPRÆMIE
JOHS. MARKUSSEN, 055 .................1997,442

HERBOT’S GYLDNE VINGE
HELLE & LOUIS, 046 .......................... 980,145

SUPER CUP
JAN RASMUSSEN, 207 ..................... 9199,168

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
LISBET/KIM HANSEN, 242 .............4879,629

SEKTION 12
ERIK HENRIKSEN, 222 .................... 4719,979

SEKTION 21
NIELS P. HANSEN, 009 ....................4602,051

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 .................4775,480

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  ..................4766,626

SEKTION 32
HOLGER WITTKE, 036 ..................... 4766,100

SEKTION 33
BJARNE NUTZHORN, 153 ...............4836,632

SEKTION 34
SØREN BRØBECH, 164 .....................4715,249

SEKTION 41
JAN RASMUSSEN, 207 .....................4885,946

SEKTION 42
KNUD E. JENSEN, 156 ..................... 4782,751

SEKTION 52
OLE & INGOLF, 127 ...........................4619,527

SEKTION 53
KÅRE CHRISTIANSEN,086 ............. 4857,745

SEKTION 54
BRIAN JENSEN, 074  ........................4682,783

SEKTION 60
KLAUS HANSEN, 170........................4843,108

SEKTION 61
BRIAN DALSGÅRD, 224 ...................4678,484

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 ......................... 4718,512

SEKTION 63

JOHANNES BÆK, 084 ......................4641,600

MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
FOLM. K. MIKKELSEN, 071 ............ 7783,578

SEKTION 12
ERIK HENRIKSEN, 222 .................... 7732,479

SEKTION 13
OLE NIELSEN, 015 ............................1000,000

SEKTION 21
PETER MEJDAHL, 009 .....................7763,291

SEKTION 22
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 .7613,206

SEKTION 31
SVEND KÆRGÅRD, 166 ...................7680,183

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ..........7889,381

SEKTION 33
JØRN HEDENSTED, 055 .................. 7857,512

SEKTION 34
PER W. BERG, 246 ............................. 7827,058

SEKTION 41
POUL ERIK JUUL, 144 ..................... 7761,012

SEKTION 42
VIVI & H.HANSEN, 028 .................... 7910,046

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019.........................7896,288

SEKTION 53
ALLAN LJATIFI, 026.........................7948,468

SEKTION 54
LASSE LINDSTRØM, 074 .................7913,289

SEKTION 60
DORIT & JAN P. ................................. 7874,884

SEKTION 61
SKOVBO MADSEN, 190 ....................7822,623

SEKTION 62
ULLA & RENE RØNN, 232 ............... 7867,419

SEKTION 63
I&J KRISTENSEN, 126 ..................... 7876,750

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
LISBET/KIM HANSEN, 242 .............4923,856

SEKTION 12
ERIK HENRIKSEN, 222 ....................4909,819

SEKTION 21
JOHN NIELSEN, 009 .........................4626,511

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 .................4775,480

SEKTION 31
TH.&P. PEDERSEN, 013 .................... 4907,778

SEKTION 32
HOLGER WITTKE, 036 ..................... 4766,100

SEKTION 33
ANDERS BRØBECH, 073  .................4981,945

SEKTION 34
SØREN BRØBECH, 164 ..................... 4776,981

SEKTION 41
JAN RASMUSSEN, 207 ..................... 4967,319

SEKTION 42
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VINDERE 2018
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

E. & M. RASMUSSEN,156  ................4806,445

SEKTION 52
VICTOR & CHRISTIAN, 113 .............4814,248

SEKTION 53
KÅRE CHRISTIANSEN, 086,  ..........4872,198

SEKTION 54
KARL CHRISTENSEN, 074 .............. 4834,731

SEKTION 60
KLAUS HANSEN, 170........................ 4875,815

SEKTION 61
BRIAN DALSGAARD, 224 ................4678,484

SEKTION 62
THORKILP PEDERSEN, 172 ............4735,699

SEKTION 63
FLEMMING LARSEN, 025 ...............4656,213

MELLEMDISTANCE ÅBENT 1. DIV

SEKTION 11
LISBET/KIM HANSEN, 242  ............9853,367

SEKTION 12
ERIK HENRIKSEN, 222 .................... 9750,712

SEKTION 13
OLE NIELSEN, 015 ............................4725,653

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114 ...................... 9747,654

SEKTION 22
JAN QVORTRUP, 100 .........................9664,334

SEKTION 31
HANS CHR. KLITTEN, 166 .............. 9799,414

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ..........9848,837

SEKTION 33
JØRN HEDENSTED, 055 ..................9952,050

SEKTION 34
PER W. BERG, 246..............................9894,219

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111  ...............9925,190

SEKTION 42
VIVI & H. HANSEN, 028  ..................9905,978

SEKTION 52
VICTOR & CHRISTIAN, 113 ............ 9908,888

SEKTION 53
LARSEN, 068 ......................................9905,837

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023........................9951,909

SEKTION 60
LENE & MOGENS, 066  ....................9905,095

SEKTION 61
MORTEN JENSEN, 190 .....................9778,549

SEKTION 62
BJARNE NIELSEN, 172 ....................9780,938

SEKTION 63
FINN NIELSEN, 189 ..........................9891,304

MELLEMDISTANCE ÅBENT 2. DIV

SEKTION 11
JA BO RASMUSSEN,033  ..................9252,431

SEKTION 12
PER LARSEN, 062 .............................. 9111,458

SEKTION 13

RENE M PEDERSEN, 015 .................3000,000

SEKTION 21
LISA & RENE, 030 ............................. 9416,276

SEKTION 22
HENNING HANSEN, 012 ................. 7611,723

SEKTION 31
R. CHRISTIANSEN, 013 .................... 7938,146

SEKTION 32
GÜNTHER ROSTERMUND, 240 .....8338,947

SEKTION 33
LEIF NIELSEN, 046...........................8967,240

SEKTION 34
ARNE JØRGENSEN, 097 .................. 8929,111

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ...............9026,467

SEKTION 42
Y&VILLY PETERSEN, 027 ................9522,819

SEKTION 52
EIGIL JENSEN, 193 ...........................9300,692

SEKTION 53
GJRT HOLE. 086 ................................9739,822

SEKTION 54
REGNER SCHÜTZE, 023 ..................9250,545

SEKTION 60
OLE KRISTENSEN, 066 ....................9445,954

SEKTION 61
NIELS CLEEMANN, 233 ..................9501,901

SEKTION 62
KARL MARIUS ÅBERG, 172 ............9324,150

SEKTION 63
OVE FUGLSANG, 025  .......................9205,429

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
K & K SØRENSEN, 049 ..................... 7893,578

SEKTION 12
ERIK HENRIKSEN, 222 .................... 7912,001

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114 ......................7668,927

SEKTION 22
SØREN ANDERSEN, 012 ..................7493,668

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................7489,932

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  .........7999,399

SEKTION 33
JØRN HEDENSTED, 183 ..................7964,449

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246 ............ 7777,695

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111  ...............7865,452

SEKTION 42
E. & M. RASMUSSEN, 156 ................7920,953

SEKTION 52
VICTOR&CHRISTIAN, 113 ..............7937,268

SEKTION 53
ALLAN LJATIFI, 026.........................7955,309

SEKTION 54
KARL CHRISTENSEN, 074 ..............7924,338

SEKTION 60
CHR. MIKKELSEN, 075 ...................  7798,981

SEKTION 61
SKOVBO MADSEN, 190 ....................7756,596

SEKTION 62
THORKILD PEDERSEN, 172 ............7886,408

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126 .................7623,426

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
MAJA CINIECKA, 116  ........................453,254

SEKTION 12
LINE PETERSEN, 087 .......................4193,995

SEKTION 21
KLARA PEDERSEN, 009 .................... 621,718

SEKTION 22
BRDR BIBOVIC, 038 ..........................5608,808

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................6508,413

SEKTION 32
SMET AGCA, 070 ................................5755,853

SEKTION 33
NIELS HANSEN, 055 ........................ 6741,350

SEKTION 34
ANTON FREDERIKSEN, 164 ...........3058,251

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ............... 6649,173

SEKTION 52
SIMONE ØSTERSLEV, 031 ............... 6176,132

SEKTION 60
MATHIAS NIELSEN, 216..................6354,698

SEKTION 61
ISABELLA FELDBAK, 190 ...............6229,587

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
JAN RASMUSSEN, 207 .....................3921,232

3000 - 3300 KM
ANDERS BRØBECH, 073 ..................5028,066

OVER 3300 KM
CLAUS JENSEN, 232 ......................... 3577,839

SBU MESTERSKAB (DDB)
MELDGÅRD/JEPPESEM, 070 ..........5872,007

SBU JUNIOR MESTERSKAB (DDB)
TEAM CARSTENSEN, 207 ............... 6649,173
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enkelt due indtil det hele passer. Med 
sådanne fejl går der hurtigt en time 
ekstra. Set over hele sæsonen har vi 
været skånet for de store problemer, 
bilerne er stort set kommet til tiden 
hver gang, så det er gået som planlagt. 
Der kan være stress på, når en af bi-
lerne skal over Horsens, for yderligere 
ompakning. Der står folk i Horsens og 
venter og det tager som regel mellem 2 
– 3 timer at køre til Horsens, afhængig 
af hvilken bil der kører. Samtidig vil 
man også gerne være færdig, da der er 
jo stadig folk der skal passe deres ar-
bejde dagen efter.

Ompakningen i Horsens har siden 
vi flyttede fra Århus til Horsens kørt 
efter faste retningslinjer gennem flere 
år. Vi har et godt team der troligt mø-
der op hver torsdag aften og gør et godt 
og ansvarsfuldt job. Der er desuden et 
godt samarbejde med ejeren af ompak-
ningspladsen, som stiller gode forhold 
til rådighed. Pladsen er godt overvåget 
døgnets 24 timer og det er i øvrigt al-
lerede aftalt en udbygning af overvåg-
ningen fra og med sæson 2019.

De første opsamlingsbiler kommer 
omkring kl. 20.30 og den sidste an-
kommer ca. kl. 23.30. Det betyder at 
arbejdet normalt er overstået og biler-
ne færdigpakket ca. kl. 02.00-02.30, så 
det kan godt blive en lang aften, inden 
de sidste folk kan komme hjem.

Da vores leder af ompakningen ”for-
svandt” de sidste par uger af sæsonen, 
blev arbejdet alligevel gjort på bedste 
vis og med stor opbakning til det ho-
vedbestyrelsesmedlem, der med kort 
varsel overtog jobbet. Det var dejligt at 
opleve opbakningen. 

Vi skal hen imod den kommende sæ-
son have set på en optimering af den 
indenlandske transport. Der bliver 
brug for foreningernes velvillighed 
i forhold til, at vi skal have det til at 
forgå så gnidningsløst som muligt og 
mindre omkostningstungt end hidtil.
LØSLADELSESUDVALGET

Af formand for løsladelsesudvalget Villy Peter-

sen

Det har generelt set været en svær 
sæson, hvor hastighederne på hjem-
komsterne ikke har været særligt hø-
je. Dette var gældende for stort set alle 
afstande. Sammenhængen mellem de 

høje temperaturer og ustabilt vejr med 
mange fronter syd for Hamborg har 
medført svære betingelser for løsla-
delserne. Uge 25 var særlig svær. Om 
vanskelighederne skyldes sammenfal-
det med Sct. Hans er en teori, som  kan 
være lidt svær at få et endegyldigt svar 
på.

Løsladelsestederne i Tyskland har i 
de senere år haft en tendens til at blive 
flyttet sæson efter sæson. Ofte får Se-
kretariatet først besked fra det tyske 
forbund lige inden sæsonstart. Det er 
en udvikling der er i stigning, så Se-
kretariatet må finde en bedre måde 
at sikre at vi bruger de rette pladser. 
Der er store vej- og bygningsarbejder 
i Tyskland i disse år og det kan og vil 
give ændringer, som vi først bliver op-
mærksomme på, når bilerne forsøger 
at komme frem til de planlagte slips-
teder. GPS-systemerne i vores contai-
nere er blevet opgraderet i 2018. Den 
gamle model, som vi har kørt med i 
nogle år, havde desværre ofte udfald, 
som kunne være af længere varighed, 
men efter opgraderingen er dette et 
overstået kapitel. Opgraderingen har 
samtidig medført at Sekretariatet har 
flere værktøjer at arbejde med og sy-
stemet har en 100 % realtids positions-
bestemmelse af containeres placering. 
Sidstnævnte har vi heller ikke været 
vant til i det gamle system.

Løslader Niels Johansen har med-
delt, at han ikke genopstiller ved det 
kommende valg af løslader for Region 
Øst. Tak for en flot og loyal indsats 
Niels – vi håber, at du får lyst til at 
vende tilbage på et senere tidspunkt.
SEKRETARIATET

Vort sekretariat i Linde med de to 
medarbejdere Bjarne Borresen og 
Bjarne Straszek er livsnerven i vores 
organisation. Begge har været på se-
kretariatet i mange år og tilsammen 
ved de ALT.

Jeg hen over nogle måneder i 2018 til-
bragt en del tid på sekretariatet, hvor 
jeg først og fremmest har arbejdet med 
økonomien og samtidig har jeg set og 
mærket hvordan sekretariatet funge-
rer som organisationens omdrejnings-
punkt.

Telefonerne kimer og spørgsmål og 
drøftelser er mange. Mange brevdue-
folk lægger deres vej forbi sekretaria-
tet og alle bliver budt indenfor.

Hele medlemskredsen er vant til at 
kunne trække på sekretariatet hver 
eneste dag året rundt. Det er rigtig 
god service, men samtidig betyder det 
også, at det kan være svært at finde tid 
til afvikling af ferie for sekretariatets 
medarbejdere. Det vil vi formentlig få 
behov for at kigge på i fremtiden. 

Sekretariatet har som led i intro-
duktionen af den nye hovedbestyrelse 
udarbejdet et årshjul, som har væ-
ret præsenteret på det første hoved-
bestyrelsesmøde. Dette har givet et 
godt overblik og ikke mindst indblik i 
hvilke mangeartede opgaver der løses 
i årets løb.

Sekretariatet har oplevet en meget 
stor ændring i deres hverdag i forbin-
delse med formandsskiftet i oktober. 
De har været vant til at arbejde sam-
men med en formand, som havde tid 
til og mulighed for at være på sekre-
tariatet 1-2 gange om ugen. Det var 
en arbejdsform, som de sammen havde 
fundet en god gænge i.  

Jeg har ikke på samme måde mulig-
hed for fysisk at være på sekretaria-
tet så ofte og derfor er vi i gang med 
at finde en anden måde at drøfte tin-
gene på. Dette foregår via mails og 
mange telefonsamtaler og så en række 
møder, som er aftalt i forvejen. Det er 
også sket, at vi har holdt møder om af-
tenen. Jeg er meget fortrøstningsfuld i 
forhold til, at vi kan arbejde sammen 
på denne måde, det kræver blot lidt til-
vænning for begge parter.

Fra Hovedbestyrelsen skal der lyde 
en stor tak til vore 2 dygtige medarbej-
dere, som hver eneste dag sørger for, 
at ’tandhjulene’ i vores organisation 
kører uden stop. Tak for jeres indsats, 
den er unik og tak for det gode sam-
arbejde. 
VORE SAMARBEJDSPARTNERE

Vi skal huske, at vi i DdB har en lang 
række samarbejdspartnere, som er 
helt nødvendige for at vores organisa-
tion er ’kørende’.

Først og fremmest skal vi være glade 
for, at vi stadig står på Finansloven og 
modtager tilskud fra Kulturstyrelsen.

I 2008 fik vi et tilskud på kr. 
2.000.000, i 2015 var det faldet til 
kr. 300.000 og i 2018 har vi fået kr. 
307.000.

Vi har aftaler med en række vogn-
mænd omkring såvel indenlandsk op-

← Fortsat fra side 7
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samling som transport af vore duer til 
de udenlandske stationer.

Vi har aftale med kornfirmaet Natu-
ral om levering af korn til vore trans-
porter og med samme firma har vi en 
sponsoraftale.

Der er indgået aftale med Beierholm 
– statsautoriseret revisionsselskab 
omkring revision af DdB’s årsrapport.

Herudover er Pejsegården en vigtig 
samarbejdspartner i forhold til afvik-
ling af det årlige arrangement i febru-
ar.

Vi har mere end 20 år gamle samar-
bejder med it-leverandører, som bl.a. 
har udviklet alt vores software til så-
vel sekretariats/sektions/forenings- og 
medlemsprogrammer.

Vi har et fremragende samarbejde 
med veterinærmyndighederne og vi 
har rigtig god støtte i dyrlæge Hans 
Schougaard.

Her ved udgangen af 2018 vil jeg ger-
ne rette en stor tak for samarbejdet til 
alle samarbejdspartnere.
TRANSPORTMATERIEL

DdB har i indeværende regnskabsår 
indkøbt en ny Geraldy Trailer, som har 
plads til 42 kurve og i alt 1134 duer. 
Traileren kan trækkes af en almin-
delig bil (dog skal den kunne trække 
mere end 1500 kg.). Traileren er pri-
mært tænkt anvendt på de 4 landsflyv-
ninger, men har i år 2018 også kunnet 
anvendes på 2 langflyvninger, med væ-
sentlige besparelser til følge.

 DdB har i alt 7 trailere og 1 hænger. 

Den største trailer kan rumme 4050 
duer, mens den mindste kan rumme 
460 duer. Sidstnævnte trailer forven-
tes solgt, idet den i skrivende stund er 
udbudt til salg via Brevduen og hjem-
mesiden.

Der er for nuværende ikke planer om 
udskiftning af vort transportmateriel, 
men Hovedbestyrelsen vil snarest sør-
ge for, at der bliver lavet en detaljeret 
vurdering af standen på alt vores ma-
teriel.

I alle vore trailere er der mulighed for 
såvel at vande som fodre duerne under 
transporten.

Måske skal vi rette fokus på vores 
nye Geraldy trailer, som har nogle mu-
ligheder, som vi ikke har haft tidligere. 
Det kunne være, at de langflyverentu-
siasterne kunne tænke sig nogle sær-
lige flyvninger udenfor DdB’s normale 
langflyverprogram. Der er mulighed 
for at lade tankerne flyve omkring mu-
ligheder. Traileren bruges for nuvæ-
rende kun 6 uger om året.
DET EKSTRAORDINÆRE 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

I forlængelse af sagen omkring DdB’s 
tidligere næstformand Peter Andersen 
valgte en samlet hovedbestyrelse at 
stille deres mandater til rådighed ved 
førstkommende ordinære repræsen-
tantskabsmøde. 

Dette førte som alle ved til, at en ræk-
ke foreninger bad om at få indkaldt til 
et ekstraordinært repræsentantskabs-
møde, som fandt sted på Pejsegården 

søndag, den 21. oktober 2018. 
Forud for mødet pågik der det jeg vil 

tillade mig at kalde en uskøn dialog 
i medlemskredsen. Den foregik pri-
mært i diverse Facebook-grupper og 
beskyldningerne var mange. Lad mig 
slå fast, at jeg ikke synes, at Facebook 
er beregnet til sådanne formål.

Mødet i Brædstrup foregik i en god 
tone og det endte med, at jeg blev valgt 
som ny formand, idet Erik Dybdahl 
meddelte forsamlingen, at han ikke 
ønskede at modtage valg. 

Michael Thuesen Larsen overtog mit 
hidtidige mandat i Region Midt, mens 
Søren Andersen og Anders Bo Brøbech 
blev valgt på de to landsmandater. Re-
sten af hovedbestyrelsen fik genvalg. 
DE NYE HOVEDBESTYRELSE

Efter det ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde har den nye 
hovedbestyrelse været samlet til to ho-
vedbestyrelsesmøder i november må-
ned og herudover har vi haft enkelte 
telefonmøder.

Vi har brugt møderne til bl.a. at finde 
en god samarbejdsstruktur, herunder 
lave aftaler og forventningsafstemnin-
ger til hinanden og vores arbejde. Vi er 
godt på vej og processen kommer til at 
fortsætte på den anden side af det ordi-
nære repræsentantskabsmøde.

Der har ikke fundet en konstituering 
sted og der er således ikke udpeget en 
næstformand. Der er heller ikke udpe-
get et forretningsudvalg. Vore vedtæg-
ter foreskriver ikke, at vi skal have 
et forretningsudvalg og det er fortsat 
i overvejelse, om vi skal organisere 
os, som vi har været det tidligere. Ef-
ter repræsentantskabsmødet i febru-
ar måned vil hovedbestyrelsen på ny 
drøfte den endelige fremtidige organi-
sering. Det er dog vurderingen, at vi 
skal have nogle udvalgsformænd, som 
har det ubetingede ansvar for de områ-
der, som de udpeges til at varetage og 
det naturligvis med reference til for-
mand og den øvrige hovedbestyrelse. 
Det er endvidere aftalt, at der laves 
referater af alle møder, herunder også 
udvalgsmøderne. Hvis der udpeges et 
forretningsudvalg, så vil vi blive meget 
præcise omkring udvalgets kompeten-
ce og opgaver. 

Villy Petersen er frem til repræsen-
tantskabsmødet udpeget som hovedbe-
styrelsens interne revisor.DdB’s nyeste trailer indkøgt i 2018
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Det er hårdt arbejde for hele hovedbe-
styrelsen og for sekretariatet at starte 
dette nye samarbejde med ny formand 
og 3 nye hovedbestyrelsesmedlemmer 
på én gang. Alle er dog positive og sik-
re på, at vi nok skal få det til at fun-
gere til alles bedste og også således at 
medlemskredsen oplever, at vi arbej-
der meget konstruktivt sammen. 
IT-SYSTEMER

I sæson 2018 har vi taget det nye 
medlemsprogram i brug. 165 medlem-
mer har valgt at bruge dette. Det er 
blevet taget godt imod og mange med-
lemmer har haft glæde af den frihed 
der er i at kunne lave korrektionsske-
maer på sin mobiltelefon eller på en 
tablet mens man pakker duerne.

Vi har med det nye medlemsprogram 
5 forskellige systemer kørende:

• Sekretariatssystemet
• Sektionsprogrammet
• Foreningsprogrammet
• Det nye medlemsprogram
• Det gamle medlemsprogram
Det er allerede meddelt, at det gamle 

medlemsprogram ikke opdateres mere 
og på et tidspunkt vil det ikke mere 
understøtte de løbende ændringer der 
laves. Vi kan derfor kun opfordre med-
lemmerne til at overgå til det nye med-
lemsprogram, som kan erhverves for et 
engangsbeløb på 300 kr.

Hovedbestyrelsen har besluttet at 
stoppe opdateringen/vedligeholdelse 
af sektionsprogrammet, idet det er 
omkostningstungt at opdatere dette. 
Sektionerne finder hele tiden på nye 
konkurrencer m.v., som ikke vil kunne 
indarbejdes. 

Det gamle medlemsprogram og sek-
tionsprogrammet vil således ikke blive 
serviceret af sekretariatet efter fra og 
med sæson 2019.

Sektionerne har mulighed for at 
træffe aftale med sekretariatet om be-
regning af resultater og mesterskaber. 
Dette vil kunne gøres til en fornuftig 
pris, som vil blive udmeldt senere.

Op imod jul har vi implementeret nyt 
økonomisystem på sekretariatet. De 
første fakturaer der blev udsendt fra 
systemet var fakturering af vaccine. 
Dette vil være de sidste fakturaer der 
blev udsendt sammen med pakkerne 
og/eller som brevpost. Fremtidige fak-
turaer vil blive fremsendt på mail til 
foreningernes kasserere.

TOTALISATORPROJEKTET
Hele processen i dette projekt er mid-

lertidigt sat på standby, efter at der 
har skullet afholdes ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde. To af de dri-
vende kræfter i projektet er forskellige 
årsager ude på nuværende tidspunkt. 
Der arbejdes på en restart af projektet, 
hvor der måske skal tænkes i helt nye 
baner. Mon ikke vi finder vores ben at 
stå på igen og kommer videre. Vi har 
stadig en fin kontakt til hestesporten.
BREVDUEN

Vi har et fint medlemsblad, som vi 
kan være stolte af. Bladet er i 2018 ble-
vet udgivet i alt 30 gange, heraf er 20 
af disse de såkaldt farvede blade, som 
udgives hver 14. dag udenfor sæsonen.

Brevduen laves på sekretariatet, som 
er ansvarlige for såvel redaktion som 
trykning og distribution. 

Desværre er udviklingen i distribu-
tionen ikke helt med os. Medlemmerne 
oplever, at der kan være op til 14 dages 
forsinkelse på levering af medlems-
bladet i de enkeltes postkasser. Det 
er langt fra tilfredsstillende, men alle 
muligheder for ændringer er prøvet, så 
det er desværre helt ude af vores hæn-
der, hvis Brevduen fortsat skal udsen-
des på denne måde.

Vi har mange i medlemskredsen, 
der er dygtige til at skrive om vores 
sport. Lad dette være en opfordring til 
at bruge jeres dygtighed og evner ved 
at hjælpe til med at skrive artikler til 
Brevduen.

En anden ting, som vi gerne vil bede 
om medlemmernes hjælp til er at se, om 
vi ikke kan skaffe nogle annoncører. 
Der er helt sikkert en række firmaer, 
som gerne vil støtte brevduesporten, 
hvis vi som medlemmer samtidig støt-
ter dem. Det kaldes partnerskaber og 
dem vil vi fra organisationens side me-
get gerne indgå i.

Ved repræsentantskabsmødet i fe-
bruar skal vi forholde os til et forslag 
om, at Brevduen udgives elektronisk. 
Det er godt at forslaget er stillet, såle-
des at vi får lejlighed til at høre med-
lemmernes ønsker.
DEN VETERINÆRE SITUATION

Vi er i 2018 sluppet for udbrud af 
H5N1 fugleinfluenzaen, hvilket gør vo-
res brevduetilværelse meget nemmere. 
I efteråret fik vi endnu engang et slag, 
hvor der blev konstateret Ornithose. 

Fødevarestyrelse (FVST) bad DdB 
identificere de slag, der havde haft du-
er sammen med det pågældende slag i 
hele juli måned. Det kan vi gøre, fordi 
vi har styr på alle, duer der sendes og 
i hvilke kurve netop disse duer befin-
der sig. FVST greb det anderledes an 
end sidste gang, hvor de var på besøg 
på alle disse slag og tog prøver. I år 
ringende de rundt og bad de enkelte 
ejere være opmærksomme eventuelle 
sygdomstegn hos duerne.
SBU

Vi har igennem rigtig mange år haft 
et godt og givende samarbejde med 
organisationerne i Norge og Sverige. 
Dette er forankret i Skandinavisk 
Brevdue Union/SBU. Dette samarbej-
de vil naturligvis fortsætte i en eller 
anden form, men hovedbestyrelsen har 
besluttet, at kontakte vore nabolande 
og meddele, at vi ønsker et mere mo-
derne samarbejde, som ikke nødven-
digvis er bundet op på afholdelse af 
årlige generalforsamlinger m.v.
DE SOCIALE MEDIER

De sociale medier har fyldt meget 
det seneste år. Jeg føler behov for at 
gentage det, som jeg sagde i min tale 
ved det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde:

’Jeg har selv været på Facebook og an-
dre sociale medier de sidste mange år. 
Jeg har 3 drenge på nu 18, 18 og 16 år, 
som vi derhjemme har lagt stor vægt 
på at opdrage og præge til, at Face-
book på ingen måde kan erstatte det at 
være sammen med andre mennesker. 
Skolerne bruger mange kræfter på at 
give børnene en digital opdragelse. De 
fleste unge mennesker er rigtig godt 
opdraget i forhold til, at man aldrig, 
aldrig bruger Facebook til at skrive 
negativt til andre og at svine andre 
til. De ved, at når man vil skrive på 
Facebook, så gør man det i et sobert og 
præcist sprog og man henvender sig på 
anden måde til sine kammerater, hvis 
man har et budskab, som kan misfor-
stås når det skrives. Det kan og skal 
vi lære noget af i DdB og jeg håber, at 
alle der har haft behov for at udtrykke 
noget på en træls måde på de sociale 
medier, i dag har haft mulighed for 
komme med deres budskaber face to 
face fra talerstolen og at der fremover 
bliver en god og konstruktiv tone på de 
sociale medier. Jeg vil snarest drøfte 
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med hovedbestyrelsen, om vi er klar 
til at lukke mere op for DdB’s officielle 
Facebook-side. Det kræver dog, at alle 
medlemmer giver hinanden hånd på, 
at dialogen der kommer til at foregå i 
en god, ordentlig og respektfuld tone.’

Jeg oplever, at det går meget, meget 
bedre og det gavner os alle. 

Hovedbestyrelsen er meget opmærk-
somme på, at De danske Brevduefor-
eninger skal være noget mere tilstede 
på de sociale medier, dette såvel af 
hensyn til medlemmerne som af hen-
syn til vores omgivelser. Vi kan faktisk 
let og for få midler skabe noget posi-
tiv interesse om vores sport. Her får vi 
brug for medlemmernes hjælp.
HVAD VIL DEN NYE 
HOVEDBESTYRELSE ….

Det var et spørgsmål, som et medlem 
stillede i det seneste nummer af Brev-
duen.

Jeg vil gentage det, som jeg sagde 
i min tale efter at jeg blev valgt som 
DdB’s nye formand. ’Jeg vil gerne an-
befale, at vi nu alle ser fremad og for-

ener kræfterne om at styrke og udvikle 
De danske Brevdueforeninger til fæl-
les bedste og det håber jeg, at I alle 
sammen vil bakke op om og hjælpe til 
med. Det er meste af det der foregår 
i vores sport, sker ude i lokalforenin-
gerne. Det er netop der hvor der skal 
rekrutteres nye medlemmer, laves 
spændende arrangementer, det sociale 
foreningsliv skal forankres og også der 
det gode kontrolarbejde skal foregå. 
Når alt dette fungerer og går godt, så 
går det godt i De danske Brevduefor-
eninger. 

Hovedbestyrelsen ønsker at frem-
stå såvel åbne som lyttende i forhold 
til medlemsskaren. Vi vil gerne på så 
oplyst og kvalificeret grundlag som 
muligt understøtte beslutninger, som 
tjener helheden bedst muligt. Når det-
te er sagt, så har vi naturligvis et an-
svar for bl.a. organisationens økonomi.

Vi vil gerne i højere grad end hidtil 
inddrage medlemmer i praktisk og or-
ganisatorisk arbejde. Vi oplever, at vi 
allerede på nuværende tidspunkt har 

fået henvendelser fra medlemmer, som 
gerne stiller sig til rådighed. Dette vil 
vi helt sikkert tage imod.

Hold jer ikke tilbage med at give os 
input og ideér. Vi lover at vi vil be-
handle disse.

Tak for indsatsen til alle der har ar-
bejdet for og med De danske Brevdue-
foreninger. Vi håber, at vi fremover 
kan trække på hjælp og ekspertise fra 
endnu flere af vore medlemmer i frem-
tiden. Vi får brug for at samle alle vore 
gode kræfter omkring et nyt DdB. 

Tak for samarbejdet til alle medlem-
mer af såvel den gamle som den nye 
Hovedbestyrelse og ikke mindst TAK 
til Erik Dybdahl for den kæmpe ind-
sats, som du har ydet i og for De dan-
ske Brevdueforeninger.

Vi ønsker alle medlemmer af De dan-
ske Brevdueforeninger et rigtig godt 
og lykkebringende nytår. Vi ser frem 
til såvel repræsentantskabsmødet i 
Brædstrup som den forestående sæson 
2019.  

STØRSTE

ONE LOFT RACE 

I SKANDINAVIEN

- NU FOR 16 ÅR I TRÆK

VI SKYDER NYTÅRET IGANG
TILMELD DIG NU TIL DETTE ÅRS DAPIRACE

TILMELDING/KONTAKT

Paul Mc Burnie
Mobil: +45 20 33 72 85
paul@dapirace.com

Henrik Meldgaard
Mobil: +45 20 33 72 30
henrik@dapirace.com

Martin Hansen
Mobil: +45 21 24 68 86
martin@dapirace.com

Christian Hansen
Mobil: +45 22 66 70 24
christian@dapirace.com

PRÆMIERFOR IALT1 MILLION KR.1. PRÆMIE375.000,- KR

DELTAGER-

GEBYR PR. DUE

1.500,- DKK

1 RESERVEDUE 

FOR HVER 5. DUE

VED 10 DUER ER

DEN 11. GRATIS

INDLEVERING 2019
Lørdag den 16. marts kl. 9.00-12.00
Lørdag den 13. april kl. 9.00-12.00
Lørdag den 27. april kl. 9.00-12.00 VINDER 2018:

FRANS DE WACHTER, BELGIEN
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Repræsentantskabsmødets

Dagsorden 2019
1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis

Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning.          
b) Blandt tilhørende til brug ved 
skriftlig afstemning

4. Beretningen

5. Regnskab 2017/2018
6. Kontingent

Hovedbestyrelsen foreslår:
Kontingent forhøjes med kr. 125,- pr 
halvår fra 1. april 2019

7. Lovændringsforslag
A. DAN 055 Vejle og DAN 071 
Rødovre foreslår:
1. § 19 stk 2 ændres til
”Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, 
valgt af repræsentantskabsmødet.”
2. § 19 stk 3 udgår
”b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, til 
hvilke der ikke er særlige krav om 
bopæl.”
3. § 19 stk 3 udgår
”De under Bb. nævnte hovedbestyrel-
sesmedlemmer vælges ved én afstem-
ning af samtlige stemmeberettiget på 
repræsentantskabsmødet.” 

B. DAN 026 Fladstrand foreslår:
§19 stk 3
Region Midt (grp 3 & 5) ændres til 
Region Syd (grp 3 &4)
Region Vest (grp 4 & 6) ændres til 
Region Nord (grp 5 & 6)

C. DAN 224 Sct. Kjeld foreslår:
Nyt §6 stk 2 Medlemsbladet Brevduen 
er tilgængeligt på DdB’s hjemmeside. 
Medlemmerne kan beslutte om de 
ønsker Brevduen i papirudgave eller 
digitalt.

8. Valg til hovedbestyrelsen

På valg er:

DdB’s Landsformand: Pia West 
Christensen
Gruppe 1 & 2: Jan Qvortrup
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen
Gruppe 4 & 6: Frank Juul Nielsen

9. DdB’s kapflyvningsplan 2019-2020

Se bilag A

10. Mesterskaber

A. Hovedbestyrelsen foreslår

Regionsmesterskaberne Åbent, Lang 
Åbent og Mellem Åbent udgår.

B. Hovedbestyrelsen foreslår

DM-Åbent udgår i sin nuværende form

C. DAN 242 Brøndby foreslår:

1. DM-Åbent mesterskab:
Pointberegningen ændres fra sektion til 
region således:
Pointberegningen er placerings-
koefficient i regionen. Formel: 
Regionsplacering ganget med 1000, 
divideret med antal deltagende duer i 
regionen.
2. Regionsmesterskab Åbent:
Pointberegningen ændres fra sektion til 
region således:
Pointberegningen er placerings-
koefficient i regionen. Formel: 
Regionsplacering ganget med 1000, 
divideret med antal deltagende duer i 
regionen.

3. Regions Langdistancemesterskab 
Åbent:
Pointberegningen ændres fra sektion til 
region således:
Pointberegningen er placerings-
koefficient i regionen. Formel: 
Regionsplacering ganget med 1000, 
divideret med antal deltagende duer i 
regionen.

4. Regions Mellemdistancemesterskab 
Åbent
Pointberegningen ændres fra sektion til 
region således:
Pointberegningen er placerings-
koefficient i regionen. Formel: 
Regionsplacering ganget med 1000, 
divideret med antal deltagende duer i 
regionen.

D. Hovedbestyrelsen foreslår

1. DM Maraton 
Der må afkrydses 6 duer. 
Medlemmets første afkrydsede due 
tæller. 

3 af 4 flyvninger tæller med.
Pointberegning er placeringskoefficient 
i sektionen og overføres til en landsop-
gørelse. Laveste placeringskoefficient 
vinder.
Formel: Sektionsplacering ganget med 
1000 divideret med antal deltagende 
duer i sektionen.
Præmie: Guldur eller tilsvarende 
præmie

2. DM Lang 
Der må afkrydses 10 duer. 
Medlemmets første afkrydsede tæller. 
4 af 5 flyvninger tæller med.
Pointberegning er placeringskoefficient 
i sektionen og overføres til en landsop-
gørelse. Laveste placeringskoefficient 
vinder.
Formel: Sektionsplacering ganget med 
1000 divideret med antal deltagende 
duer i sektionen.
Præmie: Guldur eller tilsvarende 
præmie 

3. DM Mellem 
Der må afkrydses 14 duer. 
Medlemmets første afkrydsede due 
tæller. 
10 af 12 flyvninger tæller med.
Pointberegning er placeringskoefficient 
i sektionen og overføres til en landsop-
gørelse. Laveste placeringskoefficient 
vinder.
Formel: Sektionsplacering ganget med 
1000 divideret med antal deltagende 
duer i sektionen.
Præmie: Guldur eller tilsvarende 
præmie

E. DAN 074 Vejgård foreslår

DM Sport
Højeste opnåede på 13 af de 15 flyvnin-
ger med sportsduer (10 mellemdistance 
sportsflyvninger og 5 langflyvninger).
Der medregnes første sportsdue på 
hver flyvning.
Udregnes efter placeringspoint i 
sektionen.
Præmie: Guldur eller tilsvarende 
præmie.

11.  Grænseændringer

A. DAN 046 foreslår
Sektion 33’s sydlige grænse bliver 
den tidligere Sektion 24 grænse og 
at sektionens nordlige grænse bliver 
den tidligere Sektion 51 grænse. Dette 
bevirker at de to sektioner 32 og 33 
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bliver større enheder, da 055 Vejle 
overføres til Sektion 32. Sektion 33 vil 
bestå af hele Sektion 34 + 046 Horsens, 
153 Tempo, 073 Skanderborg + de 
medlemmer af de nedlagte Lindved, 
som ønsker at blive overført til Sektion 
33 ved optagelse i en Horsens forening

B. DAN 193 foreslår
Brevdueforeningen 193 Hadsund 
overflyttes fra Sektion 52 til Sektion 54. 
Dette pga. den geografiske beliggenhed, 
der vil skabe en naturlig grænse 
for Sektion 54 mod syd som så er 
Mariagerfjord kommune. Det vil ikke 
gøre Sektion 54 længere men det vil 
gøre meget lange Sektion 52 kortere.

12.  Slipformer

A. DAN 031 Randers og 142 
Hadsten foreslår
der laves forsøg i sæson 2019 med 
gruppeslip på alle åbne mellemdistan-
ceflyvninger, undtagen uge 26, hvor 
hele landet flyver Bremen. Her kan 
der laves lands- eller regionsslip.  Hvis 

der på enkelte flyvninger er sektioner, 
der flyver i andre grupper end den de 
normalt hører til, så slippes denne 
pågældende sektion tillige i den gruppe, 
som de ligger tættest på.

B. DAN 111 Vejen foreslår
Gruppeslip for Gruppe 3 og 4 på
Uge 21 Soltau Åben
Uge 22 Celle Åben
Uge 23 Hannover Åben
Uge 24 Minden Åben

C. DAN 100 Haslev foreslår
Landsflyvningen fra Karlsruhe uge 25 
ændres til eftermiddagsslip

D. DAN 220 Odense foreslår
Landsflyvningen fra Karlsruhe uge 25 
ændres til slip fredag eftermiddag

E. DAN 211 Jet foreslår
Landsflyvningen fra Freiburg uge 27 
ændres til eftermiddagsslip

§ 6.
DdB’s medlemsblad »Brevduen« tilstilles uden særskilt 
vederlag de i Danmark bosiddende, anmeldte medlemmer.

§ 19.
1. DdB ledes af hovedbestyrelsen.
2. Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, valgt af 
repræsentantskabsmødet. Valg gælder for 2 år, og genvalg 
kan finde sted.
3. A) På ulige årstal vælger repræsentantskabet:
a. DdB’s formand. b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,
hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Midt og 1 i Region 
Vest.
B) På lige årstal vælges: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,
hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Midt og 1 i Region 
Vest.
b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, til hvilke der ikke er 
særlige krav om bopæl.
De under A.b og B.a nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer
vælges på følgende måde:
Ved tre på hinanden følgende afstemninger vælges af 
samtlige stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet ét 
hovedbestyrelsesmedlem med bopæl i hver af de tre regioner.
De under Bb. nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer
vælges ved én afstemning af samtlige stemmeberettigede på 
repræsentantskabsmødet.
4. I tilfælde af vakance i hovedbestyrelsen supplerer denne 
sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor 
valg
sker for det udtrådte medlems resterende valgperiode.

§ 6.
1. DdB’s medlemsblad »Brevduen« tilstilles uden særskilt 
vederlag de i Danmark bosiddende, anmeldte medlemmer.
2. Medlemsbladet Brevduen er tilgængeligt på DdB’s 
hjemmeside. Medlemmerne kan beslutte om de ønsker 
Brevduen i papirudgave eller digitalt.

§ 19.
1. DdB ledes af hovedbestyrelsen.
2. Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af 
repræsentantskabsmødet. Valg gælder for 2 år, og genvalg 
kan finde sted.
3. A) På ulige årstal vælger repræsentantskabet:
a. DdB’s formand. b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,
hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Syd (grp 3&4) 
og 1 i Region Nord (grp 5&6).
B) På lige årstal vælges: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer,
hvoraf 1 har bopæl i Region Øst, 1 i Region Syd (grp 3&4) 
og 1 i Region Nord (grp 5&6).
De under A.b og B.a nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer
vælges på følgende måde:
Ved tre på hinanden følgende afstemninger vælges af 
samtlige stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet 
ét hovedbestyrelsesmedlem med bopæl i hver af de tre 
regioner.
4. I tilfælde af vakance i hovedbestyrelsen supplerer denne 
sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, 
hvor valg
sker for det udtrådte medlems resterende valgperiode.

F. DAN 100 Haslev og DAN 211 
Jet foreslår
Landsflyvningen fra Baden-Baden uge 
30 ændres til morgenslip

13. Valg af løsladere

Region Øst: Vakant
Region Syd: Villy Petersen, 027 Esbjerg
Region Nord: Chr. Mikkelsen, 075 
Morsø

14. Valg af revisor og suppleant.

Revisor:      Finn Nielsen
Suppleant: Henrik Lund Jensen

På hovedbestyrelsens vegne 
Pia West Christensen /Bjarne Borresen
Formand                      Forretningsfører

Oversigt lovændringsforslag
Nuværende tekst Ændres til
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Bilag A Uge Øst Syd Nord
Gruppe 1-2 Gruppe 3-4 Gruppe 5-6

Hovedbestyrelsens forslag Henstedt Soltau Husum
Henstedt (sport) Soltau (sport) Husum (sport)

21
Hovedbestyrelsens forslag Lüneburg Celle Kiel

Lüneburg (sport) Celle (sport) Kiel (sport)
22

Hovedbestyrelsens forslag Jönköping Göttingen Göttingen/Hannover (63)
Jönköping Hannover Altona 

DAN 046 Horsen DAN 073 Skanderborg DAN   220 Odense 
foreslår

23 Göttingen ændres til Gotha

DAN 074 Vejgård foreslår
23

Göttingen ændres til Hannover for Sektion 
54

Hovedbestyrelsens forslag Göttingen Minden Henstedt
Skövde Minden (sport) Henstedt (sport)

DAN 113 Frijsenborg foreslår 24 Henstedt åben og sport ændres til Minden 
for sektion 52

DAN 224 Sct. Kjeld foreslår 24 Henstedt åben og sport ændres til Minden 
for sektion 60, 61 , 62

DAN 049 Lyngby foreslår 24 Skövde ændres til Groningen
DAN 100 Haslev 24 Göttingen ændres til Arnhem
Hovedbestyrelsens forslag

Karlsruhe Osnabrück
Osnabrück Osnabrück Altona
Osnabrück (sport) Osnabrück (sport) Altona (sport)

Hovedbestyrelsens forslag Ludvika
Bremen Bremen Bremen
Bremen (sport) Bremen (sport) Bremen (sport)

26

Hovedbestyrelsens forslag
Antwerpen Antwerpen Antwerpen
Jönköping Celle Altona

DAN 031 Randers DAN 113 Frijsenborg DAN 142 Hadsten 27
Altona ændres til Lüneburg

DAN 046 Horsens foreslår 27
Celle ændrers til Göttingen

Hovedbestyrelsens forslag Hannover Hannover Garlstorf
Hannover (sport) Hannover (sport) Garlstorf (sport)

28
Hovedbestyrelsens forslag Giesen Giesen Giesen/Hannover (63)

Laxå Hannover Altona
Laxå (sport) Hannover (sport) Altona (sport)

DAN 027 Esbjerg foreslår 29 Hannover ændres til Magdeburg

DAN 113 Frijsenborg foreslår 29 Altona åben & sport ændres til Hannover 
for Sektion 52

DAN 224 Sct. Kjeld foreslår 29 Altona åben & sport ændres til Hannover 
for Sektion 60, 61 ,62

DAN 049 Lyngby foreslår 29
Laxå åben og sport ændres til Berlin åben og 
sport

Hovedbestyrelsens forslag
Minden Minden Bad Oldesloe
Minden (sport) Minden (sport) Bad Oldesloe (sport)

DAN 031 Randers DAN 113 Frijsenborg DAN 142 Hadsten 30 Bad Oldesloe Åben og Sport ændres til 
Soltau Åben og Sport

Hovedbestyrelsens forslag Borlänge Dresden Dresden
Henstedt Soltau Hensted
Henstedt (sport) Soltau (sport) Henstedt (sport)
Henstedt unger Soltau unger Henstedt unger

DAN 049 Lyngby foreslår 31 Borlänge ændres til Dresden
31

Hovedsbestyrelsens forslag
Hannover Hannover Altona
Hannover (sport) Hannover (sport) Altona (sport)
Hannover unger Hannover unger Altona unger

DAN 071 Rødovre, DAN 114 Asnæs og DAN 192 Hillerød 32 Hannover ændrers til Altona

Karlsruhe hele landet

Freiburg - hele landet

2019-2020

23

Overblik over de til repræsentantskabsmødet stillede forslag og ændringsforslag.
De flyvninger der ikke er stillet ændringsforslag til er mærket med grønt og således i princippet allerede vedtaget.

Ændringsforslagene er mærket med gult

27

28

21

22

26

25

24

30

31

32

29

München landsflyvning - hele landet

Baden-Baden - hele landet

Dagsorden 2019
Bilag A
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Kom godt i gang med sæson 2019
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DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger ar-
rangerer landsudstilling på Hotel 
Pejsegården, Brædstrup fredag den 
1. februar og lørdag den 2. februar 
2019. Udstillingen er åben fredag kl. 
16.30 til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 
16.30. Uddeling af præmier lørdag ca. 
kl. 10.45. 
DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på 
DdB-kapflyvninger opnåede mindst 
5 placeringer indenfor 25 % eller mi-
nimum 1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 2 HUNNER:
Som klasse 1. Dog kræves 
mindst 3 placeringer eller mini-
mum 1000 placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 3 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 25 %.
KLASSE 4 HUNNER:
Som klasse 3.
KLASSE 5 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 
år. Ingen flyvekrav.
KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.
KLASSE 7 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvnin-
ger.
KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.
KLASSE 9 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
KLASSE 10 HUNNER:
Som klasse 9.
KLASSE 11 HANNER:
Sektionsvinder på DdB-kapflyvnin-
ger i senest afviklede sæson.
KLASSE 12 HUNNER:
Som klasse 11.

Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 

eller forening. 
 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2019

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA HERBOTS
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2019.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse skal ske på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmel-

delse skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 35,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest fredag den 18. januar 2019*.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.
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DdB’s LANDSUDSTILLING
Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 

eller forening. 
 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2019

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA HERBOTS
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2019.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse skal ske på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmel-

delse skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 35,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest fredag den 18. januar 2019*.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.

TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogle, som vil være 
sportskammerater behjælpelige med, 
at få transporteret duerne til udstil-
lingen og evt. retur igen, bedes disse 
meddele dette til Tommy Rasmussen, 
der så vil sørge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes 
omhyggeligt og kontrolleres af den 
lokale forening, som skal attestere 
oplysningernes rigtighed. Mangel-
fuldt udfyldt anmeldelse, manglende 
indbetaling, for sen ankomst, mang-
lende vaccinationsskemaer eller 
andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingsloka-
let torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. 
due i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste 
hun og han sammenlagt i klasse 1 
og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 
og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Pia West Christensen,  
Villy Petersen, Niels Larsen  

og Tommy Rasmussen.
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Live-auktion og  
Stærkt foredrag (oversat til dansk) af

ULRICH LEMMENS, BEL

UDVIDET OPLEVELSE I BRÆDSTRUP!!

Desuden arrangeres et dejligt tag-selv-bord fra kl. 18.30 fredag.

DELTAG BEGGE DAGE OG FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB gentager vi successen fra de seneste år med  
en spændende fredag aften 1/2 2019 og inviterer alle sportkammerater til  

at få endnu mere ud af vores årlige weekend i Brædstrup!

På auktionen vil der blandt andet komme unger DIREKTE efter: 
1. Nat. Barcelona 2016 og 1. Nat. St. Vincent 2016

Husk at Pejsegården tilbyder en særlig weekendpris, hvis du udvider din weekend 
med overnatning fra fredag til søndag - så hvorfor ikke få max ud af weekenden? 

Guldringe 2019

Har du fået bestilt dine 

2019-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen,
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet 


