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HOVEDBESTYRELSE 

Formand: 
Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 
8930 Randers NØ. 
Tlf. 26 28 53 62 
pia.west.christensen@outlook.dk 

Næstformand:
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40 45 01 15. 
michael.larsen@smurfitkappa.dk

Bestyrelsesmedlemmer: 
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 42 1940 49. 
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8, 9800 
Hjørring, Tlf. 30 61 41 87 
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn, Tlf. 25 34 19 36 
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 
8680 Ry, Tlf. 23 20 35 88
Søren Jakobsen, Millingvej 3, 3450 
Allerød, Tlf. 30 84 00 99

SEKRETARIAT 
Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 
Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Mail: ddbpost@outlook.dk
www.brevduen.dk 
Åbnings- og telefontid: Tirsdag 9-12 
og fredag 9-12. Personlig henvendel-
se kun efter forudgående aftale.

MEDLEMSBLADET BREVDUEN 
udkommer ordentligvist i uger med 
lige nummer. 
Ansvarshavende redaktør: 
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40 45 01 15, 
michael.larsen@smurfitkappa.dk

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. Pris 
for abonnement: Danmark 550 kr./
år, Udland 750 kr./år inklusive 
moms.
Reklamationer over udeblevne num-
re af bladet bedes rettet til sekretari-
atet på ddb@brevduen.dk
Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk 
lov om ophavsret, og må hverken 
helt eller delvis gengives uden skrift-
lig godkendelse fra De danske Brev-
dueforeninger. Gengivelse med De 
danske Brevdueforeningers 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.

FORSIDEBILLEDE: DANMARKS-
MESTER SPORT 2021 LARS F. 
HANSEN, 111 ”VEJEN”
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ANNONCETAKSTER 
Pr. 1. januar 2021: 
1/1 side 2.960,00 
2/3 side 2.000,00 
1/2 side 1.552,00 
1/3 side 1.036,00 
1/4 side 772,00 

Mindre annoncer: 
Pr. 1 sp.-mm. 4.40 
Mindstepris 132.00 
Køb/salg rubrikannoncer 
Pr. linie 32.00 
Tillæg pr. farve 
Kr. 320.00 
4-farve 
Kr. 8.00,00 

Foreningsmedd.: 
Pr. spalte 352.00 
Mindstepris 56.00 
Resultatlister: 
Pr. spalte 240.00 
Priserne er ekskl. moms.

Brevduen nr. 21 udkommer 
den 15/12/21. 

Deadline for indsendelse af 
stof til dette nummer er senest 

26/11/2021.

Årsbøger Brevduen 2020
Vi har tidligere informeret om, at vort 
trykkeri desværre havde lavet en fejl 
i forbindelse med trykning af den 
indbundne udgave af Brevduen 2020. 
Vi har endelig modtaget bøgerne retur 
fra trykkeriet og rettelsen er lavet i 
form af et tillæg til bogen.
Alle der har bestilt og indsendt årsbo-
gen har nu fået deres bog incl. tillæg. 
Skulle vi have glemt nogle, så hører vi 
gerne fra jer.
Det er stadig muligt at bestille årsbo-
gen til kr. 300 excl. forsendelse. Bogen 
kan bestilles på ddbpost@outlook.dk.
-/Sekretariatet

Hvide blade
Resultaterne for sæson 2021, som 
løbende er offentliggjort på hjemme-
siden, er tillige med i de hvide blade, 
som kan ses her!
De medlemmer der ønsker bladene 
tilsendt kan bestille dem ved at sende 
en mail til ddbpost@outlook.dk  se-
nest den 30. november 2021.
Det er en fordel at bestille sammen, så 
der spares forsendelsesomkostninger, 
som vil være på kr. 75 pr. forsendelse.
Der vil blive faktureret kr. 40 + moms 
pr. sæt + forsendelsesomkostninger.
Leveringen sker til foreningens kasserer.
-/Sekretariatet
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Fremlysninger:
DV-20-1628
Finn Kjærsgård
Gillebakken 11,  Løvel
8830 Tjele
Tlf: 51909214
E-mail: finn1608@gmail.com

GB-19-N33585
John Frost Jensen
Kongensbrovej 15
Eidt,
8881 Thorsø
Tlf: 29413868

FREMLYSNINGER:

NL-21-1034608
NL-21-1503114
Kasper Grosmann 
Stratvej 12
6740 Bramming 
20356785
E-mail: Kasper-grosmann@Hotmail.dk 

PL-197-18-4952
Bjarne Janik
Kåresvej7
2880 Bagsværd 
Tlf: 21481498
E-mail: Bjanik32@gmail.com

Efterlysning:
023-21-0997
023-21-0998
John Frost Jensen
Kongensbrovej 15
Eidt, 
8881 Thorsø
Tlf: 29413868

Dødfundne:
111-21-0822, Hanstholm
250-21-7349, Ringkøbing
114-21-2507, Holland

Fundet med metaldetektor:
024-89-0715, Thisted

Observerede brevduer:
250-21-7666, Birkerød

Efter en grundig proces med regionsmøder, gruppemøder og to 
møder i Hovedbestyrelsen suppleret med en afstemning om Sve-
rigesruten i Region Øst er vi nu kommet til, at vi i dette nummer 
af Brevduen kan offentliggøre Hovedbestyrelsens endelige for-
slag til kapflyvningsplanen for 2022. Der er mange holdninger 
og følelser forbundet med en kapflyvningsplan, og derfor er be-
handlingen af emnet stærkt forankret i De danske Brevduefor-
eningers love med henblik på at sikre vores medlemsdemokrati 
bedst muligt. Hovedbestyrelsen har i sit forslag forsøgt bedst 
muligt at tilpasse sit forslag efter de tilbagemeldinger, man har 
fået igennem processen, siden bestyrelsen sidst i august offent-
liggjorde sit første forslag, som siden hen er blevet behandlet på 
regionsmøderne og i fora med repræsentanter fra de enkelte sek-
tionsbestyrelser.

Demokratiet kræver altid sine kompromisser, og nu er det op 
til repræsentantskabet at tage stilling til forslaget og de ændrings-
ønsker, der måtte indløbe fra lokalforeningerne rundt i landet – 
dette være sig i forhold til kapflyvningsplanen, slipformer, sekti-
onsgrænser etc., og jeg håber, at foreningerne rundt i landet har 
benyttet sig af denne mulighed, såfremt der skulle været noget, 
man måtte ønske sig anderledes i den kommende sæson.

Med hensyn til Hovedbestyrelsens forslag til kapflyvningspla-
nen er man kommet i mål med en sjette langflyvning i planen, 
som var et generelt ønske på regionsmøderne. Også sprintflyv-
ningerne, der oprindelig var planlagt til at skulle afvikles sam-
men med langflyvningerne er blevet flyttet i planen, således man 
nu i hver enkelt uge kan nøjes med én indleveringsdag til DdB-
flyvningerne, og denne ændring er selvfølgelig til stor fordel for 
familielivet uden for brevduesporten.

På dueslaget lige nu begynder tingene at tage form, og duerne 
er igen blevet pæne at kigge på bortset fra nogle enkelte ældre 
duer, der lige mangler at få overstået den sidste fældning. Når 
dette nummer af Brevduen læses, så er der blot få uger tilbage af 
ventetiden for vinteravlerne, inden de skal sammensætte duerne. 
Dermed kan vi allerede tage hul på et nyt brevdueår og det 
spændende arbejde med at fremavle fremtidens stjerner på sla-
get, som måske også skal have suppleret bestanden via et enkelt 
eller flere nyindkøb.

For organisationen står de næste måneder i forberedelsens 
tegn, hvor først og fremmest repræsentantskabsmødet skal til-
rettelægges både praktisk og formelt. Vores logistikløsninger 
skal ligeledes defineres i forhold til kapflyvningsplanens ud-
formning, og disse skal udbydes til transportmarkedet, sådan vi i 
god tid inden sæsonen kan have vores praktiske opsætning på 
plads i forhold til økonomi og udførelse, da vi som tidligere 
nævnt oplever et marked, som for øjeblikket er under stærkt 
pres på kapaciteterne.

I dette nummer af Brevduen bringer vi første afsnit i denne 
sæsons serie af ”Min hverdag med duerne”. Denne gang har det 
nordjyske topslag L. & M. Sørensen indvilget i at forfatte serien, 
og jeg er sikker på, der venter os spændende læsning henover de 
kommende måneder, hvor Leif og Martin vil fortælle os om, 
hvordan de arbejder med duerne og år efter år skaber store re-
sultater.

/M.T.L.



554  |  BREVDUEN NR. 20  |  2021            

I besøgsrækken hos sæsonens DM-vindere er vi i forbindelse 
med denne mesterskabsartikel nået til den lille by Skodborg i det 
sydlige Jylland. Her finder vi Danmarksmesteren Sport, Lars F. 
Hansen, som igen i 2021 har fløjet helt fremragende, men denne 
gang får sat ”kronen på værket” med Danmarksmesterskabet, 
som han i 2020 var tæt på at vinde, men måtte nøjes med en an-
denplads. Når man ser på Lars’ flotte resultater, der spænder 
over alle kategorier af flyvninger, får man indtryk af, at vi er 
kommet til et endda meget stort slag. Men dette indtryk kan 
ikke være mere forkert: Bestanden af flyveduer udgør 18 par, 
som er suppleret med en avlsbesætning på 8 par, som har til 
huse hos en klubkammerat, og hvert år suppleres bestanden med 
et ungetillæg på 45 styk. De 18 par i flyveslaget, som kapflyves 
på det totale system, må således klare hele programmet – lige fra 
den korteste sektionsflyvning til den længste marathonflyvning. 
Og ja, det er et stærkt forankret princip for Lars, at slaget delta-
ger på samtlige flyvninger. ”Man skylder at deltage på hele pro-
grammet – både af sportslige og kammeratlige årsager”, siger 
Lars, og samtidig er det sådan, at Lars er et udpræget konkur-
rencemenneske, der ikke gør noget halvt. Med deltagelse på flyv-
ninger menes derfor deltagelse med henblik på at vinde! Lars 
har som sådan ingen præferencer for bestemte kategorier af flyv-
ninger, da han som sagt deltager på hele programmet, men han 
holder dog af at se duerne præstere på vanskelige flyvninger, 
hvor deres evner bliver sat på ekstra prøve, hvorimod de korte 
sektionsflyvninger kan have en stærk indflydelse af vind og be-
liggenhed, hvilket er knap så interessant for Lars.

Som man kan læse i denne indledning, så er vi kommet på be-
søg hos en meget seriøs brevduemand, og det er ikke fra frem-
mede, Lars har fået disse egenskaber. Lars’ far – H. C. Hansen, 
som desværre gik bort i foråret 2020 – nåede at fejre 70-års jubi-
læum i sporten, og skulle der laves en ”Hall og Fame” inden for 
vores sport, så ville han med sikkerhed få en plads der takket 
være sine store resultater og dygtige brevduemandsskab igen-

nem årtier. H. C. har jeg selv brugt mange timer sammen med i 
dommerklubben, på Belgiensture og andre steder, og jeg gen-
kender meget store dele af H.C.’s filosofi i den måde, Lars arbej-
der med sine duer på. Men lad os kigge lidt nærmere på det i det 
følgende.

Resultater
Vi har ikke tilstrækkelig spalteplads til her at opremse Lars’ resultat-
liste for de seneste mange år med toppræstationer, så vi må begræn-
se os til at nævne den forgangne sæsons fornemme resultatliste:
DM Sport: 1
DM Lang: 13
Super Cup: 13
DM Marathon: 20
DM Mellem: 24
Langflyvermesterskab Sport Sektion 41: 1
Langflyvermesterskab Åben Sektion 41: 1
Mellemdistancemesterskab Sport Sektion 41: 1
Mellemdistancemesterskab Åben Sektion 41: 1
1-års mesterskab Sektion 41: 1
DdBs Vandrepræmie Gruppe 4: 1
Ungemesterskab Ddb: 5
Åbent mesterskab Sektion 41: 4
Sportmesterskab Sektion 41: 6
ES-duer:
DdB All-round (hanner) Sektion 41: 1, 5, 10 med 111-20-412 
som vinder
DdB All-round (hunner) Sektion 41: 1, 2, 5, 6, 7 med 000-16-
6276 som vinder
DdB Lang (hanner) Sektion 41: 1 med 111-20-412 samt 2. ES-
due i Region Syd
DdB Lang (hunner) Sektion 41: 1, 2, 7 med 111-20-448 som vin-
der og 7. ES-due i Region Syd
DdB Sport (hunner) Sektion 41: 1, 7 med 111-17-330 som vinder.

Vinder af Danmarksmesterskabet Sport 2021: 

Lars F. Hansen, 
111 «Vejen»

AF MICHAEL TH. LARSEN
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Slaget
Lars startede op med duerne på sin nuværende bopæl tilbage i 
2009, og ved den lejlighed blev der indkøbt et færdigt slag hos 
Meldgaard af fabrikatet Punt, som på daværende tidspunkt var 
meget efterspurgt, og flere af disse slag er fortsat i brug rundt i 
landet. Der er 24 reder til rådighed fordelt på tre afdelinger i fly-
veslaget, men som sagt er det kun 18 reder, der er i brug – gan-
ske enkelt for ikke at have flere duer, end man har tid til at arbej-
de optimalt med. Der er i tilknytning til disse tre afdelinger et 
rum til enkehunner, som opholder sig i almindelige siddereoler 
uden nogen form for anordninger til at lukke dem inde bag 
tremmer eller lignende. Endelig er der en afdeling for unger, 
hvor der er plads til cirka 50 styk. Slaget vender direkte mod syd, 
og på spørgsmålet om, hvorvidt slaget er blevet tilpasset, svarer 
Lars, at det fra starten har fungeret fint, og derfor har der ikke 
været behov for tilpasninger af designet. At opstarten på den nye 
adresse fungerede til perfektion ses blandt andet ved, at der alle-
rede efter sæson 2011 var stemplet 7-8 sektionsvindere blandt 
2009-årgangen.

Placeringer til DM SPORT

Uge Station Ringnummer Placering Afsendte Koefficient

21 Hannover 111-17-330 1 91 10,989

22 Grimma 111-20-412 2 76 26,316

22 Celle 111-19-537 1 71 14,085

24 Gotha 111-20-412 5 54 92,593

26 Würzburg 111-19-527 2 65 30,769

26 Göttingen 111-17-330 3 66 45,455

28 Hof 111-20-412 2 70 28,571

28 Magdeburg 111-20-423 4 76 52,632

30 Giesen 111-20-448 2 59 33,898

30 Garlstorf 111-20-418 1 70 14,286

32 Hannover 111-20-426 1 76 13,158

I alt 362,751

>
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Systemet
Duerne flyves som nævnt på det totale system. De parres altid i 
uge 7, og hvert par i flyveslaget får lov til at opmade én unge. På 
grund af høgeplagen holdes duerne inde fra 1. oktober til starten 
af april. Høgeproblemet er faktisk så stort hos Lars, at han i ste-
det for at lukke duerne ud til træning omkring slaget i sæson-
starten, hellere forsøger at give dem kurvetræninger. I 2021 kom 
en spurvehøgehun ind på flyveslaget, medens duerne var ude, og 
det tog lang tid og meget arbejde at få bragt ro på gemytterne 
igen, da duerne selvklart var dybt stressede over den ubudne 
gæsts indtrængen. Træningen starter på 20-25 kilometer fra Vo-
jens, og der trænes cirka tre gange ugentligt. Vojens er en vel-
valgt station med henblik på retningstræning, for trækker man 
en lige linje fra Gråsten til slaget i Skodborg, så løber denne streg 
lige igennem Vojens. Lars’ formodning er, at frontduerne på 
DdB-kapflyvningerne kommer ind i landet omkring Gråsten, og 
ud fra denne teori er retningstræningen blevet etableret – og 
med resultaterne in mente må vi erkende, at der kan være noget 
om snakken!

Lars har en travl arbejdsdag som indehaver af en stor bilfor-
retning, og derfor starter arbejdsdagen tidligt hos duerne. I sæ-
sonen går det løs klokken 5 hver morgen, hvor duerne trænes 
tirsdag, onsdag og torsdag morgen fra Vojens. Der tages ingen 
hensyn til en smule dis, og ved pakningen til disse træninger 
lukkes parrene sammen i nogle minutter, før de sættes i kurven. 
Hanner og hunner slippes altid sammen på træning, og Lars for-
tæller, at det er en fornøjelse at se deres hurtige indgang. Disse 
private træninger suppleres inden sæsonstarten med 3-4 for-
eningstræninger. Den intense træning gennem hele sæsonen har 
flere fordele – først og fremmest skærper det duerne til at præ-
stere gode hjemkomster i store serier på de kortere flyvninger, 
men næsten endnu vigtigere, så betyder den regelmæssige sam-
menkomst for hanner og hunner, at hunnerne forhindres i at ud-
vikle lesbiske tendenser, hvilket er meget afgørende, når der fly-
ves på det totale system. Efter kapflyvningerne varierer det, hvor 
lang tid parrene er sammen, men her forsøges det generelt at mi-
nimere tiden for at bevare parrenes interesse for hinanden. Om-
kring motivationen af duerne fortæller Lars, at han i sæsonens 
tredje uge i 2021 blev ramt af et uheld, som trods alt skulle vise 
sig at blive til slagets fordel: På en ”træls” flyvning udeblev en af 
slagets gamle tophanner sammen med to meget talentfulde 1-års 
hanner. Med kun 18 reder i slaget var dette en alvorlig amputati-
on af slagets bestand af hanner, og der blev dermed overskud af 
hunner, hvor nogle hanner dermed måtte blive oppassere for fle-
re hunner på samme tid. Derved opstod en del jalousi blandt 
hunnerne, og netop jalousien var efter Lars’ opfattelse en væ-
sentlig motivationsfaktor. Faktisk opnåede Lars i 2021 intet min-
dre end 9 sektionsvindere og i samtlige tilfælde var det hunner-
ne, der besatte sektionsvinderpladsen, selv om også hannerne 
har fløjet godt, så der er en antydning af, at motivationen har gi-
vet hunnerne den sidste og meget vigtige skarphed, der kræves 
for at komme helt til tops. Lars er i øvrigt begejstret for at have 
hunnerne på flyveholdet af flere grunde. Det er hans opfattelse, 
at hunnernes formkurve er mere stabil og vedholdende en enke-

hannernes, ligesom hunnerne ofte er mere hårdføre, når flyvnin-
gernes sværhedsgrad øges. Og så er de nemme at passe, siger 
Lars – med henvisning til den forholdsvis enkle måde, han dri-
ver totalsystemet på. I øvrigt lukkes hunnerne kun ud derhjem-
me én gang ugentlig, hvilket foregår mandag formiddag, hvor 
hunnerne får lov til at komme ud til en flyvetur og et bad. Re-
sten af tiden holdes de inde, bortsat fra den tidligere beskrevne 
kurvetræning på 25 kilometer, der foregår tirsdag, onsdag og 
torsdag morgen. Enkehannerne får til gengæld fri udflyvning 
hver aften, hvor de udviser stor flyvelyst til Lars’ store begej-
string, for intet er selvfølgelig bedre end at iagttage sådan en flok 
enkehanner boltre sig i luften, når man efter en lang arbejdsdag 
sidder i haven og nyder udsigten. Før afsendelsen til kapflyvning 
er parrene sammen i 15 minutter. For at øge motivationen ved 
særlige lejligheder kan Lars finde på at lukke hanner og hunner 
ud sammen én time før afsendelsen, men dette trick har dog 
ikke været benyttet i den forgangne sæson, hvor duerne ikke på 
noget tidspunkt har haft behov for ekstra motivation. I vores 
samtale om systemet og dagens gang på slaget, står det yderlige-
re helt klart, at Lars besidder evnen til at ”udføre ægte brevdue-
mandsskab”, når han fortæller om, hvordan han iagttager duerne 
og bemærker ændringerne i deres adfærd, ligesom han ved pak-
ningen af duerne til de mange træningsture håndterer hver en-
kelt individ og noterer sig duens tilstand med hensyn til form og 
sundhed. Ingen tvivl om, at Lars elsker at håndtere og iagttage 
duerne, og det er helt sikkert en stor del af ”hemmeligheden” 
bag slagets store resultater. Dette minutiøse og grundige fokus 
på den enkelte due betinger selvfølgelig også, at bestanden er 
overskuelig, men selvfølgelig også, at erfaringen og evnen hos 
duemanden sætter ham i stand til at træffe de rette beslutninger 
ud fra, hvad han iagttager. 

Tidligere blev de 1-års kapfløjet meget forsigtigt, og det var 
kun de ældre, erfarne duer, som blev indsat på de længere flyv-
ninger. Denne strategi er blevet ændret i løbet af de seneste 4-5 
år, hvor duerne allerede fra unge-stadiet må gennemgå et grun-
digt forberedelsesprogram med 10 forberedende træninger og 
efterfølgende deltagelse på 5 kapflyvninger. Derved er de unge 
duer forberedt til at deltage for fuld styrke i programmet som 
1-års, hvilket tophannen 111-20-412 er et eksempel på, da han i 
2021 deltog på samtlige langflyvninger.

Sorteringen på slaget er hård, og i flere tilfælde fjernes duer 
med 7-8 placeringer, hvis der er tale om, at duen ikke på noget 
tidspunkt har været placeret helt i top eller har været første due 
på slaget.

Kapflyvningssæsonen starter i Lars’ sektion i uge 18, og det er 
en ufravigelig målsætning, at samtlige duer på slaget skal være 
klargjort og forberedt til deltagelse helt fra sæsonstarten. Dette 
er kun et spørgsmål om ”management”, siger Lars, og understre-
ger i den forbindelse, at han ikke tillægger temperaturen nogen 
betydning i forbindelse med fortræningen, når blot duerne er 
velplejede og sundhedstilstanden er i top.

Generelt arbejder Lars på at skabe hårdføre duer, som ikke la-
der sig påvirke af nogle regndryp på hjemturen og kun kan præ-
stere på de såkaldte ”maskinflyvninger”. Derimod ønskes at ska-
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be duer med selvstændighed, som kan præstere på egen hånd og 
under vanskelige betingelser. At slagets bestand rent faktisk af-
spejler denne målsætning ses blandt andet ved, at Lars i løbet af 
en sæson kun mister ganske få duer på kapflyvningerne. Med 
hensyn til fremtiden, og de vejrmæssige forandringer, vi oplever, 
mener Lars samtidigt, at det er vigtigt, at man i avlsarbejdet for-
søger at skabe duer, der i langt større grad kan præstere på egen 
hånd.

Duerne
Grundstammen på slaget udgøres af far H.C.’s gamle stamme 
suppleret med Flor Engels-duer. Disse duer er, som Lars udtryk-
ker det, kendetegnet ved at have et højt bundniveau, og det er 
meget sjældent, at disse duer overnatter ude, hvis flyvningernes 
sværhedsgrad er stor. Som på næsten alle slag eksperimenteres 
der løbende med små indspark af blodfornyelse, og her har Lars 
haft succes med bl.a en fantastisk han fra Gebr. Pouw i Holland, 
en han fra Leo Heremans samt Gaston v.d. Wouwer blod via 
Meldgaard efter den berømte ”Laura”-linie. Sådanne indkøb for-
søges parret ind på den gamle stamme, som der drives linieavl 
omkring. Filosofien omkring indkøb af duer er klar: De skal for-
bedre niveauet på den eksisterende bestand, og sker dette ikke, 
fjernes duerne hurtigt igen fra slaget. Der trækkes en del unger 
efter flyveduerne, og det samlede ungetillæg til eget brug omfat-
ter cirka 35 unger, der sorteres løbende og som tidligere nævnt 
trænes og kapflyves hårdt, hvorved der efter sæsonen er cirka 20 

styk tilbage, som kan tildeles en plads på næste sæsons hold af 
kapflyvere. I forhold til ungerne forsøges det at give dem en rolig 
behandling uden at påføre dem unødvendig stress, som Lars an-
ser for at være én af de hyppigste årsager til ungesygen.
Lad os kigge lidt på stamtavlerne på nogle af de fremmeste duer 
på slaget:

111-17-330
Denne blåbånde hun er tredobbelt sektionsvinder på flyvninger fra 
Minden, Giesen og Celle. I 2020 opnåede hun at blive 1. nationale 
ES-due i DdBs all-round konkurrence med laveste koefficient på 
landsplan. Samtidig opnåede hun førstepladsen til DdBs ES-due 
konkurrence på langflyvningerne i Sektion 41, ligesom hun vandt 
sektionens ES-due konkurrence. I 2021 vinder hun ES-due konkur-
rencen i DdB-regi i kategorien Sport i Sektion 41. Hendes far er avlet 
på to indkøbte duer: En han fra klubkammeraten Per Thomsen og 
en hun fra en anden klubkammerat, Jan Hasselstrøm. 330s mor, 111-
12-480, stammer ligeledes fra Jan Hasselstrøm efter dennes Flor En-
gels stamhan 055-03-1764 i parring med en hun fra langflyverslaget 
Denisse. Her skal det bemærkes, at 330 faktisk er lavet på en parring 
imellem mor og søn, idet det netop er 111-12-480, der også indgår 
som bedstemoder til 330 på fader-siden. Et godt eksempel på, at de 
gode gener er blevet akkumuleret i afkommet af en sådan parring.

Der hører i øvrigt en spændende historie til 330, som kan læ-
ses i afslutningen til denne artikel.

>
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111-20-412
Andetsteds i artiklen er 412 allerede nævnt, idet han som 1-års i 
den forgangne sæson deltog på samtlige langflyvninger. Han har 
opnået 10 placeringer i sektionen med følgende bedste serie: 
2-2-3-3-4-5-8-17.

Han er 1. ES-due DdB All-round og 1. ES-due DdB Lang i 
Sektion 41 i 2021.

På fædrene side har 412 som far en gammel topflyver, 111-09-
447, der er 4-dobbelt sektionsvinder på flyvninger fra 216 kilo-
meter og helt op til 732 kilometer! Blodmæssigt er denne han af 
Lars’ og H.C.’s gamle familie, og i stamtavler finder man blandt 
andet afdøde Niels Grønvalls legendariske Flor Engels stampar 
2033/2098 samt duer af 255-linjen fra Henning Jørgensen med 
hvem H.C. havde et livslangt venskab med, og som ligeledes in-
debar utallige udvekslinger af duer.

Som bedstefader på morsiden til 412 dukker Per Thomsen-han-
nen 111-13-410 endnu engang op. Det er den selvsamme han, 
som også er bedstefar til føromtalte 330, og han er indkøbt efter ét 
af Pers toppar (592 & 846), der tilsammen har været sektionsvin-
dere 3 gange op opnået intet mindre end 17 TOP-4 placeringer i 
sektionen, og jeg kan af stamtavlen læse, at dette par stammer ud 
af Koopman-blodet, som Per med stor succes erhvervede hos 
John Engel og Arne Porsmose ud af ”Bullet-familien”.

111-20-448
Denne blåbåndede hun har ligesom førnævnte 412 deltaget på 
samtlige landistanceflyvninger i 2021 som 1-års, og dette har 
hun gjort med stor succes. Således blev hun sektionsvinder fra 
Gotha og opnåede i alt 11 sektionsplaceringer med følgende 
bedste: 1, 2, 4, 5, 7, 7, 13, 16, 16.

Hun er samtidige 1. ES-due DdB Lang og 2. ES-due DdB All-
round.

Denne hun er ligeledes efter slagets gamle stamme, og igen 
kan man bemærke hannen fra Per Thomsen – 410 – på begge 
forældrenes stamtavle.

111-20-429
429 er en blåtavlet hun, der skabte store forventninger til sin 
fremtidige karriere ved at blive regionsvinder fra Lüneburg alle-
rede som unge i 2020. Hendes historie i 2021 er omtalt et andet 
sted i artiklen, men her skal nævnes, at hun afsluttede sæsonen 
med som 1-års at blive sektionsvinder og nr. 10 nationalt fra 
München samt 7. ES-due DdB Lang.

På fædrene side er hun avlet på en han ud af en krydsnings-
parring mellem en indkøbt Leo Heremans han og en datter af 
111-13-410 (Per Thomsen) og 111-08-577. 410/577 ligger også 
som henholdsvis bedste- og oldeforældre til de to tidligere præ-
senterede topduer 412 og 448. 
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På mødrene side af 429 stamtavle er det en virkelig topflyver, 
der er moder – 111-19-544, som med 14 sektionsplaceringer og 
en sektionsvindertitel i bagagen har gjort det fremragende lige-
som sin søster 111-19-527 med 13 sektionsplaceringer og halv-
søster 111-20-426 med 16 sektionsplaceringer og sektionsvinder 
fra Hannover i 2021. Bedstefar på mødrene side er – igen – 111-
13-410, og denne gang i parring med Gaston v.d. Wouwer-hun-
nen 023-16-762 efter Laura-linien.

111-18-275
275 er en blåbåndet han med 25 sektionsplaceringer i karrieren 
med bedste serie som: 2, 2, 3, 8, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
23, 24. Den ene gang som nummer 2 i sektionen kun slået af en 
slagfælle.

275 er direkte søn på Leo Heremans-hannen, der også er bed-
stefar til München-sektionsvinderen 429. Moderen til 275 er 
topparret 111-13-410 & 111-08-577, som vi allerede er stødt på 
flere gange i præsentationen af slagets topduer.

Som det fremgår af denne lille beskrivelse af nogle af slagets 
topduer, så er avlsarbejdet bygget op på grundlag af egne, pensi-
onerede topflyvere og nøje udvalgte indkøbt, som kombineres i 
en klog strategi for linie- og familieavl. Lars er meget dynamisk 
med hensyn til sammensætningen af avlsparrene, der meget ger-
ne omparres hvert år. Således får han afprøvet forskellige kombi-
nationer og risikerer ikke at spilde et år, hvis en parring ikke 
skulle fungere optimalt. Og endelig har Lars den filosofi, at top-

duerne ofte avles i det første kuld efter en given parring, og da 
det – som Lars siger – alligevel er så yderst sjældent at finde et 
virkeligt topavlspar, så kan man ligeså godt drage nytte af de for-
dele, der er ved at afprøve nye kombinationer ved omparring.

>
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Fodring og biprodukter
Lars har en klar holdning til medicinering af duerne: Der bruges 
ingen medicin, medmindre der er noget galt, og eller skal duerne 
trives på naturlige præmisser og passes op med tilskud af gode bi-
produkter baseret på naturprodukter. Der er i foreningen en regel 
om, at alle slag hvert år inden sæsonstart skal aflevere gødnings-
prøver til analyse, og ved denne lejlighed er der aldrig blevet kon-
stateret nogen form for sygdom i bestanden, men naturligvis er 
denne praksis medvirkende til, at der holdes øje med sundhedstil-
standen og eventuelle skjulte symptomer. Duernes naturlige im-
munsvar er efter Lars’ mening meget væsentligt og en stor faktor i 
målsætningen om at skabe robuste og hårdføre duer.

Ved hjemkomsten fra kapflyvning tilsættes drikkevandet to pro-
dukter fra Pigeon Vitality, BelgaMax og Improver. Hvis vejret er 
meget varmt, tilsættes drikkevandet også om torsdagen BelgaMax, 
som er et elektrolytprodukt beriget med bl.a. B-vitiamin. Tirsdag 
og onsdag tilsættes drikkevandet et andet produkt fra Pigeon Vita-
lity, BronchoPlus, som hæmmer luftvejsinfektioner hos duerne. 
Dette produkt betegner Lars som et supermiddel, som gennem 
flere år har forhindret problemer med duernes luftveje på slaget. 
Ved behov benyttes produktet TriColi-STOP, som bruges i kapsel-
form og gives individuelt til den enkelte due, såfremt det måtte 
vurderes, at der er behov for at behandle mod trichomonader.

Fodringen er baseret på MVLs Plus-serie med sorte majs, og 
ved siden af dette tilsættes en del hamp, som bidrager til både 
duernes energidepoter og efter Lars vurdering også en god 
tarmflora. Til gengæld er Lars ikke for at bruge jordnødder, der 
potentielt kan være fordærvede og til skade for duerne, hvis op-
bevaringen og kvaliteten ikke er helt optimal.

Hannerne fodres i reden, og der er nærmest tale om en form 
for standfodring, hvor der næsten altid må fjernes rester fra fo-
derkoppen ved næste fodring. Hunnerne stanfodres ikke, men 
nøjes med fodring én gang dagligt ved et stort måltid om morge-
nen, hvorefter resterne fjernes.

Søndag og mandag fodres duerne med den lette blanding Ger-
ry Plus, medens de tirsdag og onsdag bygges op med en kraftige-
re blanding, Master Enke, der er en god og all-round enke-
mandsblanding. Opbygningen af duernes fodring frem mod 
indleveringen toppes torsdag med den meget kraftige blanding, 

Master Exclusive. Her skal det nævnes, at Lars er meget omhyg-
gelig med, at duerne er velfodrede ved afsendelsen torsdag aften. 
For at sikre, de æder optimalt, fodres ikke torsdag morgen, hvor 
hannernes foderkopper samtidig tømmes sådan, alle duer har 
god appetit ved middagstid om torsdagen, hvor de får den af-
sluttende fodring inden afsendelsen. Fredag morgen fodres let til 
de duer, der skal deltage på sektionsflyvningen.

Her kommenterer Lars igen på sin måde at forberede duerne 
på: Man skal kunne sige til sig selv, når duerne afsendes, at man 
har gjort alt, hvad man overhovedet kunne for, at duerne skal 
klare sig godt!

Specielle oplevelser
Foruden selvfølgelig at vinde Danmarksmesterskabet har sæso-
nen 2021 budt på mange gode oplevelser. Specielt nævner Lars 
sin lille hun ”429”, som trods mange placeringer i løbet af sæso-
nen ikke havde præsteret helt i top. I uge 32 observerede Lars, at 
hun var i kanon-orden, og han valgte derfor at sende hende med 
til München, som skulle vise sig at blive en rigtig hård flyvning. 
Den 1-årige hun kvitterede for tilliden som sektionsvinder og nr. 
10 nationalt.

En anden helt særlig oplevelse omhandler tophunnen 111-17-
330. 330 blev i 2017 tillagt på faderens slag, og fløj fremragende 
hos H.C. som 1- og 2-års. Det var forud for sæsonen 2020 me-
ningen, at H.C. skulle ophøre med at flyve med duerne fra sin 
egen adresse og i stedet indgå i kompagniskab med Lars. I den 
forbindelse skulle bestanden gennemgås, og på dette felt var 
H.C. en meget hård dommer. I forbindelse med, at han gennem-
gik flyveduerne hos Lars, konstaterede han, at bestanden af han-
ner var, som den skulle være, men at kvaliteten på hunnerne 
ikke var tilstrækkelig! Da Lars en dag kom hjem fra arbejde, stod 
der således en kurv på slaget med fem hunner fra faderens slag, 
og deriblandt 330, som H.C. ellers forinden havde krævet, fik en 
plads i avlsslaget og ikke længere skulle flyves. Men den gamle 
havde ombestemt sig i mellemtiden! De 5 hunner blev alle væn-
net til Lars’ adresse, og selv om nogle ikke vil mene, det er opti-
malt at flyve med omstillede duer, så opnåede 330 i sin første sæ-
son i Skodborg at blive sektionsvinder fra Giesen og 1. Nat. ES-
due i DdB-regi, medens hun i 2021 er sektionsvinder fra Celle 
og 1. ES-due i DdB i sportskategorien. Som et kuriosum kan de 
yderligere nævnes, at ud af de fem hunner, H.C. afleverede til 
Lars, blev én mistet, medens de tre øvrige udover 330 alle har 
været sektionsvindere. H.C. nåede desværre ikke selv at opleve 
dette før sin død, men historien fortæller noget om evnen til at 
udtage duer og bevidstheden om kvalitet.

Hermed er vi nået til slutningen på præsentationen af Lars og 
hans mange flotte resultater. Desværre har en travl hverdag bety-
det, at Lars har valgt at holde en pause med duerne som betyder, 
at flyveduerne afhændes i løbet af efteråret. Heldigvis er jeg ret 
sikker på, at Lars er så voldsomt smittet med ”due-bacillen”, at 
han nok skal vende tilbage til de aktives rækker, så snart tiden 
tillader det igen, og det vil jeg personligt glæde mig meget til. 
Stort tillykke til Lars med den flotte sæson og tak for et indsigts-
fuldt due-besøg! ◆
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Generalmesterskab åben:
1. Team Krogen 068 27644 point
2. Gjert Hole 086 27295
3. Karsten Larsen 128 27088

Generalmesterskab sport:
1. Team Krogen 068 27244
2. Gjert Hole 086 27184
3. Claus Wormstrup 068 26791

Sektionsmesterskab åben: 
1. Team Krogen 068 11942
2. Ole Johansen 128 11919
3. Allan Svendsen 128 11855 

Sektionsmesterskab sport:
1. Ole Johansen 128 11876
2. Team Krogen 068 11830
3. John & Kurt 128 11729

Ungemesterskab alle:
1. Team Krogen 068 4000
2. Henrik Larsen 128 3997
3. Flyvbjerg-Thomsen 086 3960

Ungemesterskab 5 flyvninger:
1. Flyvbjerg-Thomsen 086 3960
2. Claus Wormstrup 068 3955
3. Bjarne E Jensen 128 3948

Altona pokalen:
1. Gjert Hole 086 5904

H.L. Bilers vandrepokal:
1. Peter Pedersen 086 2982

ES-due lang hanner:
1. Karsten Larsen 128 068-18-0563 Koff:    273,586
2. Karsten Larsen 128 211-19-3121 282,850
3. Gjert Hole 086 086-17-1357 305,002
4. Atle Andersen 086 086-19-0494 354,529
5. Bent & Gitte 128 128-18-4053 476,225

ES-due lang hunner:
1. Karsten Larsen 128 128-20-0316 77,423
2. Karsten Larsen 128 166-19-0473 99,235
3. Claus Wormstrup 068 068-19-0521 187,502
4. Karsten Larsen 128 211-18-2068 207,651
5. Karsten Larsen 128 211-20-0339 288,126

ES-due mellem hanner:
1. Team Krogen 068 068-19-0103 73,065
2. Team Krogen 068 068-19-0070 80,354 
3. Bjarne E Jensen 128 086-19-1168 255,910
4. Gjert Hole 086 086-19-0760 265,798
5. Larsen 068 068-19-0189 270,681

ES-due mellem hunner: 
1. Gjert Hole 086 250-19-1110 101,031
2. Bent & Gitte 128 128-18-4094 219,426
3. Ole Johansen 128 128-17-3228 255,556
4. Claus Wormstrup 068 068-20-1128 267,124
5. Claus Wormstrup 068 068-20-1155 295,961

ES-due mellem sport hanner:
1. Atle Andersen 086 086-20-0714 261,897
2. Bjarne E Jensen 128 086-18-1339 279,063
3. Søren Andersen 086 086-19-0682 345,827
4. Larsen 068 068-19-0189 374,701
5. Gjert Hole 086 086-17-1368 389,278

ES-due mellem sport hunner:
1. Gjert Hole 086 250-19-1110 58,483
2. Ole Johansen 128 128-17-3228 100,066
3. Claus Wormstrup 068 068-19-0506 160,464
4. Arne Porsmose 026 026-18-0296 197,864
5. Arne Porsmose 026 026-18-0259 327,504
 
ES-due sprint hanner:
1. Team Krogen 068 068-20-1371 172,094
2. Ole Johansen 128 250-20-3685 195,710
3. Team Krogen 068 068-20-1390 197,617
4. Allan Svendsen 128 086-19-0264 229,624
5. Ole Johansen 128 128-20-0118 246,040

ES-due sprint hunner:
1. Team Krogen  068 068-20-1374 55,013
2. Gjert Hole 086 086-18-0578 64,070
3. Team Krogen 068 068-20-1414 67,490
4. Bent & Gitte 128 128-18-4103 83,895
5. Team Mølholt 068 068-20-1109 116,957

ES-due unger:
1. Flyvbjerg-Thomsen 086 126-21-0495 122,538
2. Flyvbjerg-Thomsen 086 086-21-0709 240,564
3. Flyvbjerg-Thomsen 086 086-21-0703 264,118
4. Claus Wormstrup 068 068-21-2414 274,493
5. Henrik Larsen 128 128-21-0349 288,705

Sektionsvindere:
  8/5 Horsens N Bent & Gitte 128 128-18-4103
24/5 Vejle DTC J-B. Svenningsen 129 129-18-0031
29/5 Horsens N Bjarne E Jensen 128 086-19-1211
  5/6 Vejle DTC Allan Svendsen 128 086-19-0264
  5/6 Vejle DTC unger Henrik Larsen 128 128-21-0288
12/6 Horsens N Allan Svendsen 128 086-19-0264
12/6 Horsens N unger Henrik Larsen 128 128-21-0317
19/6 Haderslev Team Krogen 068 068-20-1417
19/6 Haderslev unger Henrik Larsen 128 128-21-0349
26/6 Horsens N Allan Svendsen 128 250-20-3745
26/6 Horsens N unger Team Krogen 068 068-21-2288 
  5/7 Horsens N Team Krogen 068 068-20-1414
  5/7 Horsens N unger Team Krogen 068 068-21-2289
11/7 Horsens N Peter Rasmussen 068 068-20-1578
11/7 Horsens N unger Team Krogen 068 068-21-2240
17/7 Vejle DTC Bjarne E Jensen 128 086-20-0360
17/7 Vejle DTC unger Bjarne E Jensen 128 086-21-0825
24/7 Horsens N Allan Svendsen 128 086-19-0264
24/7 Horsens N unger Bjarne E Jensen 128 086-21-0839
31/7 Vejle DTC Palle Sanderhoff 086 086-20-0271
31/7 Vejle DTC unger Claus Wormstrup 068 068-21-2411  
  6/8 Haderslev Bjarne E Jensen 128 086-20-0360
  6/8 Haderslev unger Flyvbjerg-Thomsen 086 086-21-0708

MESTERSKABER & ES-DUER  
I SEKTION 53 2021
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NATURAL CUP 2021

Spar penge
Flyv og ha det sjovt

Brug mindre men bedre foder
BRUG NATURAL

REGION VEST

Gavekort kr. 1.000 (6932 - 6888 point)

1. Arne Kildegaard 0156 6940 p. Gavekort kr. 8.000 + diplom
2. Hans-Jørn Thomsen 074 6939 p. Gavekort kr. 4.000 + diplom
3. Brian Dalsgaard 0224 6933 p. Gavekort kr. 2.000 + diplom

Vivi & H. Hansen 028
Linda& Henning 076
Karl Christensen 074
Arne Skov 028
Sv. Åge Krogsgaard 0172

Gavekort kr. 500 (6883 – 6822 point)
Erik Rasmussen 0156
Carsten Lindhart 0156
Jørn Hedensted 055
Famileien Harrig 0190
Søren Kristensen 066
Søren Andersen 086

John Conradsen 027
Martin Rasmussen 0156
Flemming & Johnny 019
Frode Kristensen 066
Erik Dybdahl 055
Erik Ø. Jensen 053
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NATURAL CUP 2021

Spar penge
Flyv og ha det sjovt

Brug mindre men bedre foder
BRUG NATURAL

REGION ØST
1. Karsten Riisager 071 6853 p. Gavekort kr. 8.000 + diplom
2. Peter Godtfredsen 087 6817 p. Gavekort kr. 4.000 + diplom
3. Aage Faurholt 0222 6802 p. Gavekort kr. 2.000 + diplom

Gavekort kr. 1.000 (6771 – 6708 point)
Henrik Jensen 062
Henrik Tang 071
Eigil Nielsen 062
Søren Andersen 012
Dennis Madsen 071

Gavekort kr. 500 (6705 – 6527 point)
John Bredahl 012
Jenny & Freddi Nygård 0100
Henning Hansen 012
Per Larsen 062
Claus Nielsen 071
Åge & Sønner 087

Peter Mejdahl 009
P.E. Meulengracht 0192
Steffen Hansen 0242
Willy Nielsen 009
Finn Hansen 087
Bent F. Hansen 009
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Mødet blev afholdt på Sekretariatet.

Deltagere:
Hovedbestyrelsen: Pia West Christensen 
(PW), Søren Andersen (SA), Frank Juul 
Nielsen (FN), Anders Brøbech (AB), Villy 
Petersen VP), Michael Th. Larsen (ML).
Ressourcepersoner: 
Tommy Rasmussen (TR), Jørn Boklund 
(JB), Jan Qvortrup (JQ).
Afbud: 
Søren Jakobsen grundet sygdom (til rådig-
hed på telefon for afklaring af spørgsmål 
vedrørende kapflyvningsplan etc.)
Referent: Michael Th. Larsen

Punkt 1: Velkomst og indledning v. 
Landsformanden
PW bød velkommen og gav en kort intro-
duktion til mødets dagsorden. Søren An-
dersen blev valgt som mødets ordstyrer.

Punkt 2: Fastlæggelse, prioritering og 
godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, og PW frem-
hævede mødets prioritering i forhold til at 
nå til enighed om Hovedbestyrelsens for-
slag til kapflyvningsplan for 2022, der 
skulle offentliggøres senest 1. november.

Punkt 3: Kapflyvningsplan for sæson 2022
Kapflyvningsplanen blev drøftet med ud-
gangspunkt i Hovedbestyrelsens oplæg fra 
mødet i august og de efterfølgende tilba-
gemeldinger fra medlemskredsen ved re-
gions- og gruppemøderne.
Indledningsvis forholdt man sig til de to 
generelt store ønsker om: Afviklingen af 
en sjette langflyvning samt kun én indle-
veringsdag pr. uge til DdB-flyvninger, så-
ledes de gule flyvninger ikke – som i det 
oprindelige oplæg – skulle afholdes i sam-
me uge som langflyvningerne. Man var 
enige om at imødekomme disse ønsker, og 
man drøftede dernæst mulighederne for at 
implementere disse i kapflyvningsplanen. 

Samtidig skulle der ved udarbejdelsen af 
oplægget til kapflyvningsplanen tages 
hensyn til resultatet af den afholdte af-
stemning i Region Øst, hvor flertallet hav-
de tilkendegivet, at man ønskede en plan 
uden kapflyvninger fra Sverige.
Indledningsvis definerede man en passende 
ramme for placeringen af de forskellige ka-
tegorier af flyvninger efter følgende model:
Sæson 2022 planlægges til start i uge 21 og 
afsluttes i uge 33.
De gule flyvninger med fredagsindlevering 
placeres i ugerne 21, 23, 25, 27, 29 og 31 for 
at skabe en passende sekvens i flyveplanen 
med mulighed for bedst muligt at skabe tid 
til restituering af duerne i sæsonens løb.
De lange mellemdistanceflyvninger place-
res i ugerne 22, 24, 26, 28, 30 og 32.
De ordinære langflyvninger (KFK 93) 
planlægges i ugerne 24, 26, 27, 28, 30 og 32. 
Maratonflyvningerne fastholdes i ugerne 
27, 30 og 33.
Den sjette langflyvning placeres således i uge 
27. Hertil planlægges at indlevere duerne 
torsdag sammen med maratonflyvningen. 
Region Øst og Syd deltager på Namur som 
ordinær langflyvning med morgenslip lør-
dag samtidig med, at der afvikles maraton-
flyvning med slip lørdag morgen, hvorved 
transportomkostningerne minimeres. Regi-
on Nord flyver efter samme fremgangsmå-
de en kortere distance (Paderborn), hvor 
duerne transporteres på en mindre bil.
Efter vedtagelsen af denne principielle 
struktur for kapflyvningsplanen, gennem-
gik man regionsvis stationerne uge for uge 
og foretog de nødvendige tilpasninger for 
bedst muligt at tilrettelægge en fornuftig 
opbygning af stationernes afstande og 
tidsmæssige placering.
Unger kan deltage på mellemdistanceflyv-
ningerne fra og med uge 21, hvor de løsla-
des sammen med de gamle duer (KFK 94).
Hovedbestyrelsens forslag til slipformer er 
som udgangspunkt:
Region Øst: Gruppeslip på gule flyvninger.

Region Syd: Gruppeslip på gule flyvninger 
for gruppe 3 og 4, dog separat slip for Sek-
tion 31.
Region Nord: Gruppeslip på gule flyvninger.
Landsslip: KFK 93 i ugerne 28, 30 og 32 
samt KFK 91 i ugerne 27, 30 og 33.
Regionsslip i alle regioner: Samtlige flyv-
ninger KFK 90 og KFK 94 samt KFK 93 i 
ugerne 24, 26 og 27. Unger (KFK 92) løsla-
des sammen med gamle duer på KFK 94.
PW orienterede om, at der var blevet stil-
let spørgsmål i Region Øst vedrørende af-
stemningen omkring Sverigesflyvninger-
ne, hvortil man blandt andet ønskede en 
detaljeret redegørelse for, hvorledes de en-
kelte foreninger havde stemt. Afstemnin-
gen er blevet gennemført efter god demo-
kratisk praksis, og Hovedbestyrelsen fandt 
det ikke rimeligt at offentliggøre detaljer 
om enkeltforeningers stemmeafgivelse.
Der forelå henvendelser fra flere sider om-
kring slipformer og andre ønsker i forhold 
til kapflyvningsplanen. 
Et ønske om 4-duers sportsflyvninger på 
”de gule” flyvninger kunne ikke bakkes op, 
idet dette ikke praktisk kan gennemføres i 
forhold til de transport og logistik-løsnin-
ger, som er på tale med de enkelte grupper.
Til det kommende Hovedbestyrelsesmøde 
ultimo november udarbejdes et udkast til, 
hvordan kapflyvningsplanen skal behand-
les på dagsordenen ved kommende repræ-
sentantskabsmøde med hensyn til såvel 
stationer som slipformer på ”de gule” flyv-
ninger. Denne proces vil naturligvis ind-
drage indsendte ændringsønsker fra for-
eninger. 
Ligeledes en model for den administrative 
styring af disse flyvninger skal drøftes 
nærmere inden det kommende Hovedbe-
styrelsesmøde.

Punkt 4: Fremtidig transport af duer – 
indenlandsk og udenlandsk
Modeller for logistikken og transporten 
for de gule flyvninger har været drøftet i 

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN

Referat af 
Hovedbestyrelsesmøde  
den 24. oktober 2021
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alle landets grupper, og der foreligger kon-
krete planer for dette.
Det står efter regionsmøderne klart, at 
medlemmerne ønsker en model for kap-
flyvningsplanen med flere kapflyvnings-
destinationer i sæsonens enkelte uger. 
Derfor er en investering i eksempelvis Ge-
raldy-udstyr mindre interessant end hidtil 
vurderet. Til gengæld skal der gennemfø-
res en renovering af vores containerpark, 
særligt med hensyn til indretningen af den 
mekaniske og elektriske ventilation. Der 
vil blive udarbejdet tekniske løsninger på 
dette samt indhentet tilbud på opgaven. 
Forbedringerne skal være udført inden 
sæsonstart 2022.
Med hensyn til ompakningsplads i Region 
Øst er det med JQs hjælp lykkes at finde 
frem til en egnet plads i Køge-området 
med de nødvendige faciliteter. Udbudsma-
teriale på vores transporter skal udarbej-
des allerede nu med henblik på at sikre et 
solidt aftalemæssigt grundlag for vores 
transportbehov i sæson 2022. Transport-
markedet er fortsat under stærkt pres, og 
vi kan stå over for prisstigninger forud for 
den kommende sæson.

Punkt 5: Grænseområder, beregnings-
områder og dispensationer
Hovedbestyrelsen meddelte efter sit møde i 
august, at man anså de nuværende sektions-
grænser for at være tilfredsstillende, men at 
man opfordrede lokalforeninger til at ind-
sende ændringsønsker. Der forelå ændrings-
ønsker fra lokalforeninger og en enkelt sek-
tionsklub med oplæg til grænseændringer.
Hovedbestyrelsen vil kvittere for de mod-
tagne oplæg, og foreningerne vil blive an-
modet om at indsende konkrete forslag 
med tilhørende kortmateriale senest den 
15. november. 
Det er ikke Hovedbestyrelsens intention at 
stille egne forslag om grænseændringer til 
repræsentantskabsmødet.
Der er modtaget anmodning om dispen-
sation fra en lokalforening vedrørende 2 
medlemmer, der er bosiddende i en anden 
sektion. Foreningen vil blive kontaktet 
med henblik på at indsende en officiel an-
søgning til behandling på repræsentant-
skabsmødet. Der vil blive lagt en formular 
ud på DdBs hjemmeside, der skal udfyldes 
og indsendes senest 15. november til Se-
kretariatet for de medlemmer, der måtte 
ønske/behøve dispensation for sektions-

grænser til behandling på repræsentant-
skabsmødet.
Grundet administrative begrænsninger i 
Sekretariatssystemet, kan Hovedbestyrel-
sen ikke bakke op om de i Region Syd 
foreslåede beregningsområder gældende 
for ”de gule” flyvninger.

Punkt 6: Status på IT
TR gav en orientering om IT, som forinden 
var drøftet med Forretningsudvalget. Den 
del i Sekretariatssystemet, der bruges til ad-
ministration af medlemsdata er blevet op-
dateret og er klar til test og implemente-
ring. Opdateringen består i, at programmet 
er blevet web-baseret, hvilket sikrer smidig 
og let kommunikation, ligesom adgangen 
til systemet kan foregå via en app og der-
med er let tilgængelig for relevante brugere. 
Næste step i projektet bliver en tilsvarende 
opdatering af Sekretariatssystemets kap-
flyvningsdel til en webbaseret version. I for-
bindelse med denne opdatering vil vi opnå, 
at vores IT-systemer fremover vil være ba-
seret på standardiserede løsninger (f.eks. 
Office365). Dermed undgås dyre skrædder-
syede løsninger, og vi eliminerer risikoen 
for, at vores teknologi ikke kan holde trit 
med udviklingen og potentielt risikerer at 
blive ubrugelig. Endvidere vil denne opda-
tering give os mulighed for at implementere 
en effektiv server-løsning til back-up af vo-
res systemer, som sikrer vores data og ikke 
gør os afhængig af fysiske servere, der skal 
rummes på en lokalitet. Arbejdsgangene 
med systemerne vil desuden blive strømli-
net og automatiseret, således den tidsmæs-
sige belastning – specielt på Sekretariatet – 
nedbringes. Den nye platform vil endelig 
sikre en væsentlig smidigere håndtering af 
opdateringer i sæsonens løb, bl.a. i forhold 
til håndtering af KAR-filer.
Den samlede investering i dette projekt vil 
løbe op i cirka 500.000 kroner. Set i lyset 
af behovet for at minimere risikoen for, at 
vores systemer ikke kan understøtte vores 
organisation samt de fordele en opdate-
ring vil medføre, godkender Hovedbesty-
relsen projektet til implementering ved 
sæsonstarten 2022. TR er projektleder på 
denne vigtige opgave.

Punkt 7: Mandater
Fra den nystiftede forening 247 «Burgun-
dia» på Bornholm forelå en forespørgsel i 
forhold til, at foreningen ikke var blevet 

tildelt ét mandat i mandatopgørelsen for 
2021, som danner grundlag for Repræsen-
tantskabsmødet i 2022.
Hovedbestyrelsen drøftede spørgsmålet og 
fastholdt beslutningen om, at foreningen 
ikke til kommende repræsentantskabsmø-
de tildeles et mandat ud fra normal prak-
sis, hvor mandatopgørelsen sker med til-
bagevirkende kraft og med medlemmer-
nes foreningstilhørsforhold i den afvigte 
sæson. Kun ved reelle fusioner af forenin-
ger overføres mandater, men ved for-
eningsophør eller udmeldelse sker der 
ikke overførsel af mandater.

Punkt 8: Økonomisk status
PW gav en orientering om den økonomi-
ske status.
Som tidligere omtalt er der en negativ af-
vigelse på indtægterne fra kapflyvningsge-
byrer på cirka 3-400 t.kr.
På regnskabets øvrige poster ligger om-
kostningsforbruget enten på niveau eller 
en smule lavere end budgetteret.
De vedtagne forbedringstiltag – specielt på 
IT-området – kan rummes i vores budget 
og inden for rammerne af vores likviditet.

Punkt 9: OL-duer
FCIs proportioner for OL-deltagelse i 
2022 blev gennemgået og drøftet. Det ef-
terprøves, om Sekretariatssystemet kan 
håndtere beregningerne, som er ganske 
komplekse, idet der er tale om flere krite-
rier, der skal opfyldes samtidig i forhold til 
afstand, antal deltagende slag og duer.

Punkt 10: Hædersbevisninger
Der forelå flere ansøgninger om hæders-
bevisninger, som blev behandlet.

Punkt 11: Landsdommerklubben
Landsdommerklubbens vedtægter blev 
gennemgået med hensyn til, hvorvidt 
klubbens bestyrelse skal have deltagelse af 
medlemmer af DdBs Hovedbestyrelse. 
Hovedbestyrelsen vedtog at give JQ man-
dat til på førstkommende generalforsam-
ling i Landsdommerklubben at foretage 
ændringer af vedtægternes paragraf 2, 3 
og 10, således disse giver mulighed for, at 
klubben kan vælge sin egen bestyrelse 
uden involvering af Hovedbestyrelsen. 
Nyvedtagne vedtægter efter Landsdom-
merklubbens generalforsamling fremsen-
des til Hovedbestyrelsen. >
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Punkt 12: Brædstrup
Mødet finder sted i weekenden 4.-5.-6.  
februar 2022 på Hotel Pejsegaarden.
Medlemmer opfordres allerede på nuvæ-
rende tidspunkt til at sørge for værelsesbe-
stilling.

Punkt 13: Bestyrelsens mødeplan
26.-27.11.2021 – ordinært hovedbestyrel-
sesmøde
04.02.2022 – møde i.f.m. Repræsentant-
skabsmødet
05.02.2022 - Repræsentantskabsmøde

Punkt 14: Eventuelt
PW efterlyste en granskning af teksterne i 
DdBs love, som i flere tilfælde trænger til et 
gennemsyn. JB påtog sig opgaven og laver 
oplæg til gennemgang af Hovedbestyrelsen.

Punkt 15: Gennemgang og godkendelse 
af referat
Referatet blev oplæst og godkendt. ◆

Uge Region Øst
Gruppe 1-2

Region Syd
Gruppe 3-4

Region Nord
Gruppe 5-6

21
Lübeck Halstenbek (33/34 Heide) Bov
Lübeck Halstenbek (33/34 Heide) Bov

22
Halstenbek Hannover Reinfeld
Halstenbek Hannover Reinfeld

23
Zarrentin Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg
Zarrentin Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg

24
Gotha Bad Hersfeld Münster

Bremen Osnabrück Halstenbek
Bremen Osnabrück Halstenbek

25
Lüneburg Halstenbek (33/34 Schleswig) Schleswig
Lüneburg Halstenbek (33/34 Schleswig) Schleswig

26

Arnhem Gotha Göttingen
Celle Minden Uelzen
Celle Minden Uelzen
Celle Minden Uelzen

27

----------Namur ---------
Rendsburg Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg
Rendsburg Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg

Namur Namur Paderborn

28

---------Hof (landsslip) --------- 
Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf

29
Parchim Halstenbek (33/34 Heide) Heide
Parchim Halstenbek (33/34 Heide) Heide

30

----------Rouen ---------
---------Antwerpen (landsslip) --------- 

Magdeburg Minden Reinfeld
Magdeburg Minden Reinfeld
Magdeburg Minden Reinfeld

31
Kaltenkirchen Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg
Kaltenkirchen Garlstorf (33/34 Rendsburg) Rendsburg

32

---------Giessen (landsslip) --------
Neuruppin Hannover Altona
Neuruppin Hannover Altona
Neuruppin Hannover Altona

33 -----München -----

HB’s oplæg til kapflyvningsplan 2022

Blå - KFK90 -sport

Rød - KFK94 - mellem

Orange - KFK91 - marathonHvid - KFK93 - lang 

Gruppeflyvning - sprint Grøn - KFK 92 - unger



Nu er det blevet vores tur til at fortælle 
om vores hverdag med brevduer.

Vi er som bekendte et ”far og søn”-mak-
kerskab, som på mange måder er en fordel, 
da vi altid kan sparre med hinanden. Dette 
gælder både når det går godt, og hvis der 
opstår udfordringer i løbet af sæsonen.

I de kommende måneder vil vi komme 
ind på ”De fem punkter”, som vi før har be-
skrevet i blad nr. 3 i 2021 samt meget andet.

De fem punkter, som er i fokus i vores 
hverdag med duerne, er; 
• Manden
• Slaget
• Duerne
• Foder
• Sundhed

Først en lille introduktion af makkerskabet.
Leif er 72 år og har haft duer siden 

1962. Hans far og 2 brødre har også haft 

duer, så der har altid været meget snak 
omkring og om duer i familien. 

En anden stor interesse for Leif har 
længe været at bygge dueslag, og dem er 
der bygget mange af hen over årene. Det 
nuværende slag ”Fredensbo” har eksisteret 
siden 1973 og er opkaldt efter et gammelt 
kolonihavehus, som lå på grunden. Vi vil 
komme nærmere ind på slagets historie 
og funktioner i den kommende artikel. I 
de senere år er Leif begyndt at tage bille-
der af alle vores duer i vintermånederne, 
da der ikke længere kan forbedres mere 
på dueslaget. 

Martin er 47 år og har haft duer siden 
1980. De første mange år var det rengø-
ring ved ungerne, rengøring af vandtrug 
og pakning af ungerne til træning, som 
var Martins fornemmeste opgaver.

Nu står Martin for alt det administrati-
ve arbejde som inkluderer opdatering af 

Vores hverdag 
med duerne

AF NIELS JOHANSEN 0100 ”HASLEV”

>
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resultater, stamtavler, hjemmeside og Fre-
densbos facebookgruppe. 

Hver tirsdag hele året rundt er der 
klubaften i kælderen på slagadressen. Om 
sommeren bliver der snakket om resulta-
ter fra weekends flyvninger, og hvilke 
duer der skal afsendes til den kommende 
weekend. Om vinteren skal der tages og 
redigeres nye billeder, og den ny avlssæ-
son bliver diskuteret flittigt i håbet om at 
lave næste sæsons ”super avlspar”. 

De første mange år af Leifs tid med 
brevduer var han bare glade for at få duer 
hjem fra kapflyvning, og den generelle 
pasning og hvad der ellers måtte være. 

På et tidspunkt blev blot deltagelsen på 
kapflyvninger overvundet af lysten til at 
vinde. Talentet var der ikke, men lysten til 
at lære at flyve med duer var stor. Derfor 
tog Leif kontakt til en af de bedste due-
mænd i Danmark Bent Th. Petersen fra 
Esbjerg. Det blev starten på at langt ven-
skab, som har resulteret i slagbesøg i Bel-
gien og Danmark samt mange gode resul-
tater med duerne. 

Da først det rigtige duemateriale – og 
sidenhen pasningen, avl og sundhed – 

blev en del af hverdagen, begyndte resul-
taterne stille og rolig at blive bedre og 
bedre. 

Så vores opskrift på succes er at det er 
manden, som bestemmer, og har man 
ikke talentet, så kræver det hårdt arbejde 
at nå toppen. Mindre kan selvfølgelige 
også gøre det som for eksempel den dag-
lige omgang med duerne og støtte og spa-
ring med de forskellige duekammerater i 
klubben og på tværs af landet. Fælles for 
mange af os er dog, at når duerne er sendt 
afsted på kapflyvning, så vil vi alle gerne 
vinde.       

På vores slag starter den nye sæson 
samme dag, som vi flyver den sidste kap-
flyvning i den forgangene sæson. Duer, 
som ikke har levet op til forventningerne, 
bliver sorteret fra. Dette gælder både kap-
flyvere samt duer, som har gået på avls-
slaget, og som ikke levede op til titlen 
som avlsdue. 

De eneste, som ikke bliver frasorteret, 
er unger, som har været igennem hele vo-
res træningsprogram og 1 års duer, som 
har været på næsten alle kapflyvninger i 
hele sæson. Der skal meget til, hvis ikke 

de nye unge talenter skal have chancen i 
det nye år.

To års- og ældre duer skal helst have 
minimum 5 placeringer i sektionen om 
året og helst 1-2 placeringer i top-10. 
Selvfølgelig er der ingen regler uden und-
tagelser, så er der for eksempel en af kap-
flyverne, som er bror eller søster til en af 
stjerne på vores slag, så kan den/de godt 
få lidt mere snor end andre.

Når vi lidt senere i artikelserien kom-
mer ind på, hvilke duer vi har på slaget, 
da vil I læse, at vi har forskellige linjer til 
de forskellige afstande. Derfor er sorte-
ringen også differentieret således, at de 
ældre duer, som flyver 500-750 km, skal 
have 1-2 placeringer i sektionen. 1 års 
langflyverduer skal helst med på én flyv-
ning på de lange afstande eller som mini-
mum 4-5 flyvninger på 280-450 km med 
regionsslip.

På den måde mener vi, at de får mere 
erfaring med de brede slip og de mange 
duer, som deltager på regionsslip. 

De duer, som skal flyve 120-228 km el-
ler 280-450 km, skal helst flyve hver uge 
og få så mange placeringer i sektion som 
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muligt. Når sæsonen er ovre, vurderer vi, 
om vores veje skal skilles.

Flyveduerne får lov at få et kuld æg, når 
kapflyvningerne er ovre. De æg udskifter 
vi med plastikæg, da vi ikke ønsker at avle 
på alle duerne efter sæsonen. Når duerne 
går af æggene, bliver de adskilt i forskelli-
ge afdelinger på slaget således at hanner 
og hunner kommer for sig, og sprint/mel-
lem og langflyvere kommer for sig. Så 
snart duerne er adskilt starter fældeperio-
den, og på nuværende tidspunkt mangler 
de kun at slå de sidste slagfjer.

Rederne bliver lukket, og der sættes 
trekanter op, hvor hannerne sidder indtil 
starten af januar. Hunnerne er i vores un-
geslag, hvor de sidder i reoler. Dog skal vi 
være opmærksom på, at nogle af vores 
hunner vil parre sig og efterfølgende læg-
ger æg. 

Den daglig rengøring og oprydning i 
fældeperioden er ved at være ovre. Det er 
ikke den sjoveste tid på året, så det er en 
fordel for Martin, at Leif går hjemme og 
sørger, for de daglige gøremål ved duerne 
bliver udført. Det er så fordelen ved, at 
dueslaget har adresse ved far. ◆
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DØDSFALD
Louis Kühl, 224 Sct. Kjeld
Det var med stor sorg, vi modtog medde-
lelsen om Louis Kühls død, efter længere 
tids sygdom.

Louis har gennem mange år været med-
lem af Brevdueforeningen Sct. Kjeld, og 
inden han kom til os, var han medlem i 
021 Viborg.

Duerne var kun en af flere hobbies, 
Louis gik op i. Der blev sunget i kor og 
samlet både mønter og frimærker, men 
mest var det nok duerne, der fyldte. For 
mange af os, er det den daglige pasning og 
omgang med duerne, der er det primære, 
men for Louis var det mindst lige så me-
get ajourføring og studier af stamtavler, 
der var interessant. Der var altid styr på 
den del, og når der blev købt nye duer, 
blev disse hurtigt lagt i computeren.

Ved nyindkøb af duer, gik Louis kun 
sjældent på kompromis og skelede til pri-
sen. Der er købt mange duer på især for-
eningens egne auktioner, og Louis var god 
til at holde priserne oppe. Selvom der ikke 
blev fløjet så meget, var mange af os over-
beviste om, at et af de stærkeste avlsslag i 
området en overgang var på Drost Hes-
selsvej.

De bedste resultater nåede Louis i kom-
pagniskab med Ole Pedersen, inden Ole 
fik drengene med. Her blev Louis’ duer 
prøvet mere af, og resultaterne var i top.

Mange medlemmer i Sct. Kjeld husker 
nok i særlig grad Louis’ 75 års fødselsdag. 
Der var inviteret på smørrebrød og en 
pilsner, men inden vi drog derfra var 
stemningen blevet overordentligt høj efter 
en aften i godt selskab. Den aften har væ-
ret vendt mange gange siden.

En god klubkammerat med et godt hu-
mør og lune kommentarer er ikke mere. 
Æret være Louis’ minde. Vores tanker går 
især til Grethe, men også til resten af fa-
milien.

Kammeraterne i 224

Arnt Flemming Jensen, 009 Slagelse
Arnt Flemming Jensen medlem i 09 Sla-
gelse er ikke mere. Han sov stille ind 22. 
oktober 2021 i en alder af 80 år. 

Arnt har siden drengeårene haft duer. 
Han har gennem årene flyttet meget og 
været medlem i flere foreninger - men 
sluttede hvor han begyndte - i Slagelse. 
Dog uden duer.

De senere år var meget præget af syg-
dom men interessen for duer (i den velbe-
talte ende) var usvækket. Arnt var en 
mand med meninger og skilte vandene 
hvor han var, satte fingeren på de ømme 
punkter og mærkede modvinden. Tag ikke 
fejl han ville brevduesporten det bedste. 
En god ven fra min ungdom og gennem 
livet er borte. Æret være hans minde.

Niels Peter Hansen .

Otto Grundsøe, 062 Grib
Otto døde den 11. juli 2021 84 år gammel. 
Der var ikke mere i Otto som Ulla havde 
passet kærligt de sidste år af hans liv.

Otto start med duer var da han som 
ganske ung kom på fodboldudveksling, 
hvor han skulle sove hos en fremmed fa-
milie. I denne familie havde faderen brev-
duer. Otto fik et par brevduer med hjem 
og der blev gjort plads i mors og fars høn-
sehus i Hørsholm. En meget ung brevdue-
mand var født.

Da Otto er 19 år møder han Ulla på 17 
år til Nytårsbal på Hørsholm Hotel. De 
blev gift i 1957 og var hele livet igennem 
gode og kærlige ægtefolk både privat men 
også i arbejdslivet, hvor Ulla hjalp med på 
Gørløse Finercentral, som de drev i 29 år. 
Otto og Ulla passede perfekt sammen. Ot-
tos dumme vittigheder og Ullas grin har 
vi hørt mange gang, og det er noget vi vil 
savne.

I 1961 bygges hus i Hillerød og Otto 
melder sig ind i vores klub. Det var jo en 
anden tid dengang, hvor familien var me-
get bundet til at være på parcellen, for du-
erne stemplede jo ikke sig selv. Der er 
brugt mange timer på at vente på duer på 
Gammel Frederiksborgvej, en familieting 
som både Ulla og Otto har sat stor pris på. 
Ulla nævner også, at Otto trods alt meldte 
afbud til første generalforsamling, da han 
blev far samme dag, så duerne har altså 
ikke altid kommet i først række J

Otto var vores formand i foreningen i 
40 år. Vi har aldrig set Otto gal. Han var 
en stor diplomat, hvis to var uenige og be-
gyndte at skændes, så blev de pænt bedt 
om at gå udenfor, så vi andre var fri for at 
høre på det. Ottos facon og formandskab 
har dannet baggrund for, at vi i vores for-
ening altid har sat kammeratskabet højest 
og klart højere end den sportslige konkur-
rence medlemmerne imellem. De sidste år 

Otto kom i klubben, havde han ikke 
kræfter til duer. Det var vi dog ligeglade 
med, blot Otto kunne sætte sig over ved 
bordet med en pilsner og så ellers fortælle 
vittigheder og være en del af fællesskabet.

Vores tanker går til Ulla, godt støttet op 
af sin familie. Der er blevet stille og tomt, 
men det skal Ulla nok klare.

Vi savner men mindes vores formand 
med glæde.

Ære være Otto Grundsøes minde.
Kammeraterne fra 062 Grib

Henning Graversen, 076 Holstebro
Så indløb den triste besked, at Henning 
Graversen Dan. 076 er død 68 år gammel.  
Han sov ind torsdag aften d.7-10-2021, ef-
ter en hård kamp, mod en grim kræftsyg-
dom. Vi vil komme til at savne Henning i 
vores forening, han var den som gjorde en 
stor og omhyggelig indsats, vi kunne altid 
stole på at det blev gjort til punkt og prik-
ke, når Henning havde lavet det. Det gæl-
der både vedligeholdelse af klubhuset, 
klargøring og plombering af kurvene.

Henning var en mand med tempera-
ment og sine meningers mod, diskussio-
nerne har til tider være høje i foreningen, 
både hvad der vedrører duer, og livet i al-
mindelighed, så der opstår en stor tom-
rum efter ham.

På det sportslige har Henning og Linda 
vundet et utal af præmier. Han slutter af 
med at vinde championatet i sek. 62 her i 
2021. Det kan man da kalde en værdig af-
slutning, især når man tænker på at han 
har døjet med kemo kure og sygdom hele 
sommeren.

Heldigvis har Linda givet udtryk for, at 
blive ved med at flyve med duerne, det er 
vi meget glade for.

Æret være Henning minde.
På foreningens vegne

Evald

MÆRKEDAGE
50-års fødselsdag
Maria Skytte, 038 Nykøbing F.,  
1. december 2021.

70-års fødselsdag.
Søren Christensen, 075 Morsø,  
7. oktober 2021. 



012 - ”NAKSKOV”, 4900 Nakskov
Klubhus: Solsikkevej 42
Formand: Henning Hansen, Birkevænget 72, tlf. 22 46 49 63
Kasserer: Margit Hansen, Museumsgade 48, 4930 Maribo, tlf. 30 32 40 78
Jaser Koko, Midlerkampsvej 41, tlf. 53 34 97 74 0241 - 0250
John S. Madsen, Skandsen 72, tlf. 54 92 68 36 slagtlf 21 86 68 36 0291 - 0300
Jaser Koko, Midlerkampsvej 41, tlf. 53 34 97 74 0441 - 0445
John Bredahl, Fuglereden 3, 4930 Maribo, tlf. 54 78 35 20  
slagtlf 22 53 93 03 0446 - 0450
Søren Andersen, Regnspovevej 14, tlf. 54 95 92 15  
slagtlf 27 12 92 15 0491 - 0500
Torbjørn Nielsen, Ullerslevvej 39, tlf. 54 93 93 56  
slagtlf 40 88 93 56 0607 - 0630

030 - ”RINGSTED”, 4100 Ringsted
Klubhus: Balstrupvej 86, tlf. 57 61 75 76
Formand: Richardt Nielsen, Langetoften 18, Osted, 4320 Lejre, tlf. 22 81 95 50
Kasserer: Lisa Hansen, Flemstoftevej 9, 4250 Fuglebjerg, tlf. 30 83 79 15
Ole Vigholt, Holtevej 6, 4295 Stenlille, tlf. 24 26 80 88 2466 - 2475
Thomas Larsen, Lille Dalbyvej 11, 4140 Borup, tlf. 40 33 66 68 2476 - 2495
Allan Ranvig-Christensen, Hybenvænget 2, 4180 Sorø,  
tlf. 61 11 00 37 2496 - 2500
Nawaz Mhtar, Bødkervænget 11, Sæby, 4270 Høng, tlf. 42 71 77 90 2501 - 2515
John Bech-Willumsen, Østerled 28, 4281 Gørlev, tlf. 40 80 92 44 2591 - 2600
Nawaz Mhtar, Bødkervænget 11, Sæby, 4270 Høng, tlf. 42 71 77 90 2601 - 2615
Gunnar Christensen, Bringstrupvej 9, tlf. 20 95 14 07 2616 - 2620
Thomas Larsen, Lille Dalbyvej 11, 4140 Borup, tlf. 40 33 66 68 2621 - 2630

031 - ”RANDERS”, 8930 Randers NØ
Klubhus: Tjærbyvej 104, Dronningborg
Formand: Henrik Bøgh Vinther, Gavnøvej 35, tlf. 26 17 15 28
Kasserer: Pia West Christensen, Gavnøvej 35, tlf. 26 28 53 62
Jens P. Pedersen, Gardervej 1, tlf. 20 96 04 49 0156 - 0205
Niels Winther Pedersen, Revlsbjergvej 25, 8960 Randers SØ,  
tlf. 86 43 59 33 slagtlf 41 67 13 07 0206 - 0255
Jens Emil Poulsen, Nørrebrogade 5 2 mf, 8900 Randers C,  
tlf. 25 36 25 00 0641 - 0645
Marianne Birger Lind Kristensen, Tjærbyvej 30, tlf. 24 42 95 94  
slagtlf 20 25 82 88 0646 - 0650
Jens P. Pedersen, Gardervej 1, tlf. 20 96 04 49 0691 - 0700

049 - ”LYNGBY”, 2800 Kgs. Lyngby
Klubhus: Carlshøjvej 91
Formand: Rune Rasmussen, Tåstrup Valbyvej 120, 2635 Ishøj, tlf. 20 21 31 20
Kasserer: Eva Sørensen, Eremitageparken 13 1 B, tlf. 60 83 25 09
Sinan Baris Yilmaz, Nygårdterrasserne 246D, 3520 Farum,  
tlf. 40 47 44 41 1176 - 1200
Steen Simon Starck, Strandvejen 272B st 10, 2920 Charlottenlund,  
tlf. 23 66 85 24 1517 - 1522
Besim Nesimi, Seedorffs Vænge 36 1 tv, 2000 Frederiksberg,  
tlf. 21 29 18 09 1517 - 1522
Kasper Sørensen, Buddingevej 185, 2860 Søborg, tlf. 51 57 18 90 1525 - 1525
Kurt Sørensen, Eremitageparken 13B 1, tlf. 42 41 08 80 1525 - 1525
Sinan Baris Yilmaz, Nygårdterrasserne 246D, 3520 Farum,  
tlf. 40 47 44 41 1526 - 1530

071 - ”RØDOVRE”, 2610 Rødovre
Klubhus: Korsdalsvej 128 B
Formand: Henrik H. Tang, Teglholmsgade 50 3 mf, 2450 København SV, 
tlf. 53 63 32 36
Kasserer: Ove Rasmussen, Nørrekær 16 9 th, tlf. 20 42 17 27
Peter Nygaard-Svarre, Korsdalsvej 128B, tlf. 61 66 17 16 2306 - 2325
Frank Hansen, Tybjergparken 31, 2660 Brøndby Strand, 
tlf. 25 33 13 00 2306 - 2325
Wasif Ali, ULKÆR 28 1 tv, tlf. 53 70 74 06 2326 - 2345

Henrik H. Tang, Teglholmsgade 50 3 mf, 2450 København SV,  
tlf. 53 63 32 36 2346 - 2355
Nobu Tanaka Hansen, Lindeager 9 2 mf, 2605 Brøndby,  
tlf. 42 70 51 59 2356 - 2360
Felix Nielsen Klint, Bjerrelund 23, 2605 Brøndby, tlf. 51 79 19 01 2361 - 2370
Thilde Ree Barfod, Bremensgade 44 2 th, 2300 København S,  
tlf. 21 82 17 90 2361 - 2370
Toncho Metodiev, Ceresvej 16, 2740 Skovlunde, tlf. 51 49 40 49 2371 - 2390
Nobu Tanaka Hansen, Lindeager 9 2 mf, 2605 Brøndby,  
tlf. 42 70 51 59 2391 - 2400
Georges Bogiatzis, Sifs Plads 5 4 th, 2100 København Ø,  
tlf. 29 61 85 63 2401 - 2420
Jørgen Schmidt, Nørrekær 14 9 th, tlf. 26 21 58 89 2421 - 2430
Karsten Riisager, Bjergbakkevej 5, 2600 Glostrup, tlf. 20 83 24 60 2431 - 2440
Muhmmad Ayub, Brandholms Alle 21 st th, tlf. 28 24 29 27 2451 - 2470
Toncho Metodiev, Ceresvej 16, 2740 Skovlunde, tlf. 51 49 40 49 2471 - 2480
Herluf Bennetzen, Ved Lindelund 40, 2605 Brøndby,  
tlf. 36 47 27 40, slagtlf 21 81 27 40 2481 - 2500
Mark Engell, Gerlevvej 9 st tv, 2700 Brønshøj, tlf. 42 21 23 06 2481 - 2500

081 - ”MIDTLOLLAND”, 4990 Sakskøbing
Klubhus: Smedevej 7 Våbensted
Formand: Ole Nielsen, Hestehavevej 7, 4930 Maribo, tlf. 30 70 43 13
Kasserer: Lars Hellgren Ruskov, Stenstrupvej 14, tlf. 54 70 69 11
Henning Jensen, Østerbyvej 9, tlf. 50 38 18 12 0081 - 0100
Lars Hellgren Ruskov, Stenstrupvej 14, tlf. 54 70 69 11  
slagtlf 40 37 66 66 0416 - 0420

086 - ”BANGSBO”, 9900 Frederikshavn
Klubhus: Skøjtealleen 4
Formand: Peter Pedersen, Solvænget 20, 9300 Sæby, tlf. 22 62 91 86
Kasserer: Søren Andersen, Ingeborgvej 43, tlf. 25 34 19 36
Bjarne E. Jensen, Bokærsvej 5, 9340 Aså, tlf. 61 42 44 64 0801 - 0900

111 - ”VEJEN”, 6600 Vejen
Klubhus: Gestenvej 18 A.
Formand: ,
Kasserer: Jens Peter Enevoldsen, Junovej 16, tlf. 40 27 28 37
Goran Cucic, Skjoldborgsvej 15, tlf. 28 72 80 34 0876 - 0885
Lars F. Hansen, Rugtoften 50, Skodborg, 6630 Rødding,  
tlf. 40 85 34 44 0886 - 0887
Flemming Boisen, Neptunvej 3, tlf. 75 36 27 50 slagtlf 61 30 73 17 0899 - 0900
B. Th Petersen, Egelundvej 4, Grimstrup, 6818 Årre, tlf. 22 98 65 37 0901 - 0920

114 - ”ASNÆS”, 4550 Asnæs
Klubhus: Nygade 18
Formand: Per Pedersen, Ebberup Mose 22, 4390 Vipperød, tlf. 51 15 50 15
Kasserer: Jørgen Petersen, Storegade 30, tlf. 28 45 97 53
Jørgen Petersen, Storegade 30, tlf. 28 45 97 53 2571 - 2580
Kaenjan Jensen, Skovbakkerne 28, Værslev, 4400 Kalundborg,  
tlf. 60 55 70 14 2581 - 2590
John Jensen, Sandbyhagevej 9, 4534 Hørve, tlf. 26 23 81 89 2591 - 2600

128 - ”SÆBY”, 9300 Sæby
Klubhus: Chr. Pedersensvej 60
Formand: Karsten Larsen, Åhavevej 6, Voerså, tlf. 40 34 16 39
Kasserer: Gitte Christensen, Sdr. Ringvej 14, tlf. 61 11 71 95
Allan Svendsen, Hjulmagervej 11, tlf. 51 89 79 02 0031 - 0070
Morten H. Jensen, Kirsebærvej 5, Voersaa, tlf. 31 24 68 77 0381 - 0400

142 - ”HADSTEN”, 8370 Hadsten
Klubhus: Brogårdsvej 9
Formand: Hans Pedersen, Østervangsvej 20, tlf. 40 79 47 73
Kasserer: John Erik Sørensen, Engvej 21, 8382 Hinnerup, tlf. 50 56 41 76
John Erik Sørensen, Engvej 21, 8382 Hinnerup, tlf. 50 56 41 76 0796 - 0800
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154 - ”STANDARD”, 8200 Århus N
Klubhus: Havef.Dybkjær Have 2
Formand: Erik Knudsen, Sabrovej 44, 8471 Sabro, tlf. 86 24 34 23
Kasserer: Tommy R. Troelsen, Nørre Alle 8, 9800 Hjørring, tlf. 40 51 31 34
Michael Frits Jensen, Randersvej 341, tlf. 50 50 76 32 9500 - 9549

172 - ”RINGKØBING”, 6950 Ringkøbing
Klubhus: Holstebrovej 2
Formand: Kim Nielsen, Baneledet 22, Velling, tlf. 51 24 69 10
Kasserer: Formanden
Thorkild Pedersen, I. P. Nielsensvej 9, tlf. 97 33 02 16  
slagtlf 40 36 19 16 0711 - 0720
Bjarne Nielsen, Tromsøvej 24, tlf. 93 95 13 44 0721 - 0722
Tage Gravesen, Brogaardsvænget 24, tlf. 97 32 20 75  
slagtlf 24 60 83 28 0723 - 0737
Kim Nielsen, Baneledet 22, Velling, tlf. 51 24 69 10 0751 - 0800
Kenneth Nielsen, Østervang 12, tlf. 97 32 67 62 slagtlf 24 45 97 01 0751 - 0800

192 - ”HILLERØD”, 3400 Hillerød
Klubhus: Vestre Holme, Jagtvej 21
Formand: Bent Kornerup, Østervang 33 st th, tlf. 20 45 07 18
Kasserer: Poul E. Meulengracht, Håndværkervænget 15, tlf. 48 26 40 08
Poul E. Meulengracht, Håndværkervænget 15, tlf. 48 26 40 08  
slagtlf 29 66 50 88 8576 - 8585

250 - ”SEKRETARIATET”
Klubhus: tlf. 48 28 42 44
Formand: ,
Kasserer: ,
Søren Larsen, Menelaos Boulevard 65, 2650 Hvidovre,  
tlf. 22 10 46 49 2001 - 2090
John Frandsen, Egilsvej 96, 5210 Odense NV, tlf. 27 25 09 11 2091 - 2100
Jørn Bentsen, Håndværkervej 22, Sebbersund, 9240 Nibe,  
tlf. 23 32 59 32 slagtlf 22 59 38 92 2101 - 2150
Carsten Frank Pedersen, Akelejevej 5B, Høgild, 7400 Herning,  
tlf. 30 13 94 98 2151 - 2160
Claus Jensen, Holmgårdvej 126, 7660 Bækmarksbro, tlf. 24 46 64 56 2161 - 2210
John Bech-Willumsen, Østerled 28, 4281 Gørlev, tlf. 40 80 92 44 2211 - 2230
Gunnar Hansson, S-231 32 Trelleborg, Ø.Stranden 91,  
0997 Sverige 2241 - 2250
Pia Littau & Tommy Reffstrup , Saxovænget 11, 5210 Odense NV,  
tlf. 40 43 94 15 2251 - 2260
Hans Henrik Brøbech, Begtrupvej 69, Farre, 8472 Sporup,  
tlf. 60 64 19 99 2261 - 2300
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 8680 Ry, tlf. 23 20 35 88 2301 - 2500
Birger S. Andersen, Bispevænget 55, 9800 Hjørring,  
tlf. 98 90 48 77 slagtlf 28 86 68 77 2501 - 2510
Line Petersen, Holtesgårdvej 13, 3120 Dronningmølle,  
tlf. 22 15 96 97 2511 - 2520
Niels Hansen, Bredholtvej 13, 4200 Slagelse, tlf. 40 34 79 70 2521 - 2550
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14, 2660 Brøndby Strand,  
tlf. 43 73 67 56 slagtlf 60 60 48 61 2551 - 2560
Brian Petersen, Mellemhaverne 13, Hågerup, 5600 Fåborg,  
tlf. 21 99 67 88 2561 - 2580
Helle & Jens Pedersen, Henningsvej 2, 7550 Sørvad, tlf. 20 40 40 12 2581 - 2590
Lene Mørum, Sønderstrandsvej 34, 4400 Kalundborg,  
tlf. 52 38 64 16 6071 - 6100
Jesper Lind Christoffersen, Frederiksværksgade 99A 1,  
3400 Hillerød, tlf. 21 47 06 60 6171 - 6185
Mogens Petersen, Sivsangervej 5, 3600 Frederikssund,  
tlf. 60 19 37 70 6186 - 6195
Jesper Dresler, Lille Druedalsvej 20, 3630 Jægerspris, tlf. 26 14 44 86 6196 - 6200
Jimmy Fredericia, Oldermandsvej 47 st tv, 2400 København NV,  
tlf. 29 13 23 74 6351 - 6400
Poul E. Meulengracht, Håndværkervænget 15, 3400 Hillerød,  
tlf. 48 26 40 08 slagtlf 29 66 50 88 6601 - 6650
Tommy R. Troelsen, Nørre Alle 8, 9800 Hjørring, tlf. 40 51 31 34 6651 - 6675
Poul E. Meulengracht, Håndværkervænget 15, 3400 Hillerød,  
tlf. 48 26 40 08 slagtlf 29 66 50 88 6986 - 7015
Bjarne N. Jensen, Carl Gynthersvej 32, 8700 Horsens, tlf. 41 82 08 81 7016 - 7045
Verner Jensen, Ingemannsvej 12, 9490 Pandrup, tlf. 91 52 75 05 7096 - 7135

Rene og Lisa Hansen, Flemstoftevej 9, 4250 Fuglebjerg,  
tlf. 30 83 79 15 slagtlf 23 64 34 91 7136 - 7145
Zeljko Ristic, Jættevej 25, 2740 Skovlunde, tlf. 60 61 33 03 7146 - 7185
Jesper Pedersen, Drosselvej 1, 9690 Fjerritslev, tlf. 51 25 59 53 7191 - 7200
Mustafa Okutan, Beringsgade 14 2 th, 2630 Tåstrup, tlf. 71 72 72 60 7201 - 7280
Tuncer Sahin, Vildtbaneparken 17, 2635 Ishøj, tlf. 23 32 69 01 7281 - 7300
Svend Erik Jensen, Nordkrogvej 23, 4490 Jerslev Sj, tlf. 40 78 59 23 7301 - 7315
Bo Sørensen, Tårnvej 309, 2610 Rødovre, tlf. 25 70 73 74 7316 - 7335
Ionut Titirez, Stadionvej 32, 7673 Harboør, tlf. 91 26 21 52 7336 - 7355
Erik Hansen, Hobrovej 24, Rold, 9510 Arden, tlf. 42 40 89 26 7356 - 7365
Heine J. Rasmussen, Baldersvej 40, 7400 Herning, tlf. 27 43 91 70 7371 - 7400
Dieter Nicolaisen, Almstrupvej 65, 6360 Tinglev, tlf. 40 15 68 12 7401 - 7450
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 8680 Ry, tlf. 23 20 35 88 7451 - 7470
Marek Kuzlecki, Hegnsgården 29 3 th, 2670 Greve Strand,  
tlf. 50 10 30 25 7471 - 7480
Carsten Jørgensen, Jørgen Roedsvej 1 1 tv, 4100 Ringsted,  
tlf. 40 88 91 72 7481 - 7500
Søren Jøns, Rørmosevej 10, 2400 København NV, tlf. 20 93 37 01 7501 - 7520
Erik Hansen, Hobrovej 24, Rold, 9510 Arden, tlf. 42 40 89 26 7521 - 7540
Martin M. Hansen, Loftbrovej 20, 9400 Nørresundby, tlf. 21 24 68 86 7541 - 7640
Laug Mathiasen, Kystvejen 119, Lønstrup, 9800 Hjørring,  
tlf. 21 63 38 32 7641 - 7650
Eva Sørensen, Eremitageparken 13 1 B, 2800 Kgs. Lyngby,  
tlf. 60 83 25 09 7651 - 7670
Søren Larsen, Menelaos Boulevard 65, 2650 Hvidovre,  
tlf. 22 10 46 49 7671 - 7710
Haytam Subhi Mahmood Ahmad, Glesborg Kærvej 10,  
8585 Glesborg, tlf. 53 23 70 60 7711 - 7730
Jens Erik Jensen, Sallingvej 61, Salling, 9670 Løgstør, tlf. 21 77 45 33 7731 - 7750
Jaser Koko, Midlerkampsvej 41, 4900 Nakskov, tlf. 53 34 97 74 7751 - 7760
Henning Hansen, Birkevænget 72, 4900 Nakskov, tlf. 22 46 49 63 7761 - 7770
Niels Tonnisen, Ørevadbrovej 26, 8632 Lemming, tlf. 30 50 03 32 7771 - 7790
Søren Nielsen, Gammelspandetvej 15, 6760 Ribe, tlf. 22 10 05 39 7791 - 7805
Bjarne Bahn, Sasserup Vænge 3, C/O N. Schaffalitsky, 4300 Holbæk,  
tlf. 20 70 25 97 7806 - 7855
Jens Bukh Jensen, Tøving Syd 5, 7950 Erslev, tlf. 21 30 84 83 7886 - 7920
Mustafa Okutan, Beringsgade 14 2 th, 2630 Tåstrup, tlf. 71 72 72 60 7921 - 7950
Knud Madsen, Sæbyvej 100, 9800 Hjørring, tlf. 20 67 46 05 7951 - 7975
Kim Nielsen, Takshaven 29, 5330 Munkebo, tlf. 61 15 11 47 7976 - 8000
Søren Larsen, Menelaos Boulevard 65, 2650 Hvidovre,  
tlf. 22 10 46 49 8101 - 8130
Søren Andersen, Regnspovevej 14, 4900 Nakskov, tlf. 54 95 92 15  
slagtlf 27 12 92 15 8176 - 8180
Ole Poulsen, Baldrianvej 57, 8240 Risskov, tlf. 30 24 45 66 8201 - 8210
Bogdan Wojtulski, Præstevangsvej 24 1 tv, 8210 Århus V,  
tlf. 26 79 29 44 8211 - 8220
Tine Bendixen, Skovlundvej 10, 8541 Skødstrup, tlf. 53 37 78 66 8221 - 8240
Carsten Jørgensen, Jørgen Roedsvej 1 1 tv, 4100 Ringsted,  
tlf. 40 88 91 72 8241 - 8260
Leif Sørensen, Sanglærkevej 2, 9400 Nørresundby, tlf. 98 17 06 46  
slagtlf 21 20 43 31 8261 - 8280
Ferdinand Nielsen, Havndalvej 58, 8970 Havndal, tlf. 86 47 33 67  
slagtlf 20 21 51 68 8281 - 8300
Karol Gradzki, Stenlykkevej 4A, 4000 Roskilde 8301 - 8360
Henning Hansen, Kildebæksvej 18, Vetterslev, 4100 Ringsted,  
tlf. 50 42 49 86 8476 - 8485
Kaj Hoffmann, Palnatokesvej 23, 5000 Odense C, tlf. 21 63 84 14 8486 - 8495
Søren Andersen, Regnspovevej 14, 4900 Nakskov, tlf. 54 95 92 15  
slagtlf 27 12 92 15 8496 - 8500
Knud Kristensen, Dyndetvej 12, 4140 Borup, tlf. 21 85 72 70 8501 - 8510
Ole B. Nielsen, Grydhøjvej 9, 8200 Århus N, tlf. 61 91 11 96 8531 - 8555
Peter Frederiksen, Majsvangen 20, 8400 Ebeltoft, tlf. 86 34 68 33  
slagtlf 28 45 33 15 8556 - 8565
Christian Moesgaard, Alkhøjvej 5, 6933 Kibæk, tlf. 40 78 19 22 8566 - 8575
Hasan Mohamed Ali, Kringelborg Alle 15 st th, 4800 Nykøbing F,  
tlf. 42 20 42 43 8601 - 8650
Leif Sørensen, Sanglærkevej 2, 9400 Nørresundby, tlf. 98 17 06 46  
slagtlf 21 20 43 31 8801 - 8820
Bo Eriksson, Syvhøjevej 96, 5260 Odense S, tlf. 27 25 09 17 8901 - 8950
Kaj Hoffmann, Palnatokesvej 23, 5000 Odense C, tlf. 21 63 84 14 8951 - 8980
Henning Kunckel, Skovløkken 17, 5210 Odense NV, tlf. 25 77 76 37 8981 - 9000
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Pet A/S
Askelund 10 • 6200 Aabenraa • www.meldgaardpet.com • Tlf. 74 33 72 80

All-In-One
Det mest komplette 
mineralmix til duer
Både vitaminer og mineraler 
er afgørende for at fremme 
den mest optimale 
metaboliske funktion hos 
duer og det spiller også en 
vigtig del i at støtte muskler 
og knogler.
Det er derfor at produktet benævnes “All-In-One” mix, 
der indeholder grøntsager, frø og alt hvad en due har 
behov for. Bruges i avlen, flyve- og fældesæsonen.
All-In-One er en blanding af mineraler, vitaminer og salte, grit, og rødsten. En luksus blan-
ding af frø mix og koralalger, ølgær og æggefoder, ekstruderede piller i overensstemmelse 
med Versele Lagas Plus Immunitet koncept + Ler med afgiftende egenskaber.

All-In-One fremmer sundheden, via en afbalanceret sammensætning af naturlige 
ingredienser.
Desuden er All-In-One det bedste middel mod diarré hos unger og garanterer skinnende 
fjerdragt og et sundt udseende hos dine duer.

Brugsanvisning:
Avlsperioden: Et par skefulde hver dag i små potter på slaget eller i fodertruget.
Flyve- og fældesæson: Stå frit til rådighed på slaget, friskt hver dag. 

TIP:
Vi anbefaler at kombinere All-In-One-blanding med Versele-Lagas top blandinger, eks. 
Versele Laga Start Plus.

Optimal Start 25
Proteintilskud til avlen
Versele-Laga Colombine 
Optimal-Start 25 er et 
proteintilskud i pulverform  
til avlsduer og unger.
Indeholder 25% protein  
og er rig på vitamin E.
Sammensætning:
Brødkrummer, soja, sojaprotein, majs, majsgluten, animalsk fedt, vegetabilsk olie, sukker, 
kanariefrø, cardy, hvid hirse, niger frø, hampfrø, natriumbicarbonat. 

Brugsanvisning:
••  Skal gives til avlsduer - Begynd 1 måned 

før parring.
••  Sikrer en vellykket befrugtning.
••  Hver dag, cirka 10 spiseskefulde Optimal-

Start 25 i en pot pr 20 duer.
••  Efter fravænning, gives den samme 

mængde til ungerne den første måned.
••  Udskiftes dagligt.

Analytiske bestanddele:
Råprotein  .......................................  25%
Råfedt  ..............................................  7%
Træstof  ..........................................  3,5%
Råaske  .............................................  7%
Calcium  .........................................  1,2%
Fosfor  ..........................................  0,65%
Natrium  ......................................  0,15%
Lysin  ..............................................  1,2%
Methionin  .....................................  0,4%

5
KILO

Varenr.: 541395875969 

Sport  
flyve/avl
+10% PROMO
Grundlæggende  
kornblanding til  
avl- og flyvesæsonen
– uden byg
Gul,grøn,dunpeas ærter ..................33% 
Gul cribs majs ..................................32% 
Milo + dari ......................................13% 
Duehvede ........................................16% 
Boghvede .......................................... 2% 
Kardy (safflor) .................................... 1% 
Stribet solsikkefrø .............................. 1% 

25
KILO

Varenr.: 541034011645 

20
KILO

Varenr.: 541034011027 

Start Plus I.C.
Danmarks mest benyttede  
avlsfoder med avlspiller
Versele-Laga Start Plus I.C.+  
er et komplet foder med  
de særlige avlspiller.
Start Plus I.C. + er en  
gennemtænkt afprøvet  
avls-blanding, med et ideelt  
proteinindhold.
Beriget med letfordøjelige avlspiller, 
der forebygger alle manglerne ved de 
traditionelle blandinger. Indeholder kun 
20% af majs (minimalt spild) og små fine 
ærter.

Alle Versele-Laga Start Plus I.C.+ blandinger 
indeholder desuden følgende vitaminer 
og sporstoffer: Vitaminer: A, D3, E, K3, 
B1, B2, B3, B12, C, PP, folinsyre, biotin, 
cholinchlorid. Mineraler og sporstoffer: 
calcium, fosfor, magnesium, natrium, jern, 
mangan, zink, kobber, kobolt, selen.

 
 
 
 
 

Sammensætning:
Rød majs  ..........................................  5%
Franske cribs majs  ..........................  10%
Små franske cribs majs  ....................  5%
Ristede sojabønner  ..........................  4%
Maple ærter  .....................................  8%
Dun ærter  ........................................  8%
Gule ærter  ........................................  4%
Store grønne ærter  ..........................  4%
Små grønne ærter ............................  4%
Tares  .................................................  6%
Hvid due hvede  ..............................  10%
Europæisk hvid dari  .........................  9%
Rød dari  ...........................................  6%
Saflor frø  ..........................................  7%
Uafskallet ris  ....................................  2%
Hamp frø  ..........................................  2%
Avl pellet I.C. +  ................................  6%

10
KILO

Varenr.: 541034013321 
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Mariman Versele Laga Mesterskaber 2021

STORT TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE

VEST MESTERSKAB

1. præmie – kr. 6.000  forening

Niels & Peter ............................................................. 019

2. præmie – kr. 3.000
L. & M. Sørensen  ................................................... 023

3. præmie – kr. 2.000
Mark Skovbo  ........................................................... 190

4. præmie – kr. 1.000
M. & C. Hansen  ...................................................... 023

5.-20. præmie – kr. 500
Karsten Larsen  ...................................................... 128
Flemming Larsen  ................................................. 025
Team Krogen  ........................................................... 068
Anders Brøbech  .................................................... 073
Torben Mortensen  ............................................... 246
Flemming Friis  ........................................................ 017
Johs. Markussen  ................................................... 055
Lars F. Hansen  ....................................................... 111
Klaus Hansen  ......................................................... 170
Chr. Christensen  .................................................... 055
Jørgen Sørensen  ................................................... 117
Chr. Mikkelsen  ....................................................... 075
Svend Kærgård  ...................................................... 166
Hans Chr. Klitten  ................................................... 166
Claus Wormstrup  ................................................. 068
Jørgen Kriegbaum  ............................................... 180

ØST MESTERSKAB  

1. præmie – kr. 6.000  forening

Hammeken & Pedersen  ................................. 037

2. præmie – kr. 3.000
Layth & Thaer Al Ro  ........................................... 116

3. præmie – kr. 2.000
Bendt Nielsen  ......................................................... 009

4. præmie – kr. 1.000
Jan Qvortrup  ............................................................. 100

5.-20. præmie – kr. 500
Lene Mørum  ............................................................ 037
Flemming Petersen  ............................................ 037
Nadem Al-Robai  ................................................... 116
Team Ruskov  ........................................................... 081
Bent F. Hansen  ....................................................... 009
Thergam Al Hulo  .................................................. 116
Abid Hussain  ........................................................... 071
Richardt Nielsen  ................................................... 030
Mark og Herluf  ....................................................... 071
Yusein Ferad  ............................................................ 116
Team Zuferov  .......................................................... 45
Peter Pedersen  ...................................................... 100
Carstern Pedersen  .............................................. 100
T. Metoldiev  ............................................................... 71
Ismail & Mert  ............................................................ 116
Tony Petersen  ......................................................... 37


