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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.

Tilmelding af
repræsentanter
Repræsentanter til DdB’s repræsentantskabsmøde i Brædstrup
Mødet finder sted lørdag, den 5.
februar 2021 kl. 13.00.
Tilmelding af repræsentanter finder
sted via www.brevduen.dk seneste
den 10. januar 2022.

LEJ EN STAND
Ved udstillingen i Brædstrup den
4.-5. februar 2022 vil det være muligt
for firmaer og medlemmer at leje en
stand. Standleje for 2x2 meter er kr.
500 + moms.
Stande kan bestilles på ddbpost@outlook.dk senest den 10. januar 2022.

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 henvendelse kun efter forudgående aftale.

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 numre af bladet bedes rettet til sekretariatet på ddb@brevduen.dk
Ophavsret gældende for Brevduen
BREVDUEN er beskyttet af dansk
lov om ophavsret, og må hverken
helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger. Gengivelse med De
danske Brevdueforeningers skriftlige
godkendelse kræver udtrykkelig
kildeangivelser.
Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat
brug. Sådanne eksemplarer må ikke
udnyttes på anden måde, hverken
som kopier eller på Internettet.
FORSIDEBILLEDE: DE DANSKE
BREVDUEFORENINGER ØNSKER
ALLE SINE MEDLEMMER EN
GLÆDELIG JUL

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist den 15. i
hver måned.
Ansvarshavende redaktør:
Michael Th. Larsen,
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia.
Tlf. 40 45 01 15,
michael.larsen@smurfitkappa.dk
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Brevduen nr. 1 udkommer
den 15/01/22.
Deadline for indsendelse af
stof til dette nummer er senest
27/12/2022.
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Så er vi i gang igen!
Selv om vejret i øjeblikket er ”træls” med masser af nedbør og få
lyse timer i døgnet, så er den næste sæson allerede startet hos
vinteravlerne, som har sat duerne sammen. For vi andre varer
det lidt endnu, inden vi tager hul på avlssæsonen, men i det
mindste kan vi alle nyde, at duerne nu er kommet igennem fældningen og igen er flotte at kigge på. Om nogle uger er det tid til
juleferie, og det giver jo ekstra tid til at nyde duerne og måske få
kræset lidt ekstra for dem.
På DdB-fronten er der også gang i forberedelserne til den
kommende sæson. Hovedbestyrelsen mødtes i den sidste weekend af november, og referatet af dette møde kan læses andetsteds
i dette blad. Agendaen for mødet var fokuseret på at udarbejde
dagsordenen til repræsentantskabsmødet. En del foreninger havde indsendt ændringsforslag til kapflyvningsplanen, forslag om
sektionsgrænseændringer, mesterskabsproportioner og andet.
Disse forslag blev nøje gennemgået og indarbejdet i dagsordenen. Vi vil som organisation aldrig opnå 100% enighed i alle
spørgsmål, men vi må bedst muligt forsøge at nå frem til de løsninger, der skaber den størst mulige tilfredshed i medlemskredsen. Derfor er det opløftende at se, hvordan foreninger rundt i
landet har benyttet sig af muligheden for at indsende forslag –
enten i form af helt nye forslag eller ændringsforslag – til behandling på repræsentantskabsmødet, hvor man demokratisk
kan debattere og stemme om forslagene.
Apropos vores organisation og medlemsdemokrati vil jeg ikke
undlade at nævne, at der til kommende repræsentantskabsmøde

skal vælges nye medlemmer til Hovedbestyrelsen, efter flere nuværende medlemmer har meddelt, at de ikke modtager genvalg.
Vi må ikke lægge skjul på, at det igennem de seneste år har knebet med opstillingen af kandidater fra alle egne af landet, og
denne udvikling er særdeles uheldig for vores organisation –
dels betyder manglen på kandidater, der vil yde en frivillig indsats for vores sport et problem for kapaciteten i forhold til at løse
arbejdsopgaverne, og ligeså problematisk er det, at man ved at
undlade at opstille frasiger sig indflydelse på de beslutninger, der
over tid må og skal træffes af bestyrelsen. Derfor skal der herfra
lyde en stor opfordring til, at man rundt i lokalområderne finder
frem til interesserede og kvalificerede kandidater, så vi til februar igen kan gøre bestyrelsen fuldtallig til gavn for helheden.
Weekenden i Brædstrup kommer forhåbentlig til at forløbe
”normalt”, og dermed menes naturligvis uden større effekt af forsamlingsforbud og restriktioner. Dette betyder, at der kan reserveres ophold på Pejsegården, bestilles plads til aftenfesten og
bookes salgsstande, hvis man ønsker det. Detaljer herom kan læses i dette nummer, og vi håber selvfølgelig, at I vil være med til
at tage del i disse tilbud, som er grundlaget for rammerne for en
super weekend i brevduesportens tegn.
Afslutningsvis skal der herfra lyde de bedste ønsker for en
glædelig jul og et godt og resultatrigt nytår!
/M.T.L.

PR for brevduesporten!
Mandag den 1/11 fik jeg besøg af 10 børn og 6 voksne, som
ønskede at høre nærmere om brevduer. Børnene var i alderen
6 -8 år.
De viste stor interesse for dyrene. Først fortalte jeg om forskellen på kæledyr og husdyr. Lod dem forstå, at duer ikke
var til at kæle med, men man måtte gerne røre dem forsigtigt.
Hentede en lidt ældre due, som alle fik lov til at røre. De var
meget overrasket over, hvor blød og silkeagtig dens fjerdragt
var. De så vingen (inder og ydrevinge) og hørte om den betydning for duens evne til at komme hjem. De kendte godt til
et kompas, så de forstod forholdsmæssigt hurtigt, at det var et
kompas duen havde i hjernen (hovedet), så den kunne finde
vej. Selv forældrene synes det lød fantastisk, da jeg viste dem
min Antwerpen/Duffel-due, som havde fløjet 672 km. på 10
timer og 40 minutter. Her blev der vist en kurv og fortalt om,
hvordan duerne kom frem til stedet fra mig til forening via
biler til opsamlingssted og videre i store specialbyggede biler
frem til det sted, hvor de skulle slippes.

De fik forevist et æg og fortalt, at efter 17 dage, så kom der
en unge ud af ægget. Viste dem en 13 dage gammel unge og
udpegede førstekuldsunger i volieren. Ungen ville næsten
halvdelen af børnene gerne holde. De var overraket over dens
varme.
De hørte om registrering ved hjemkomst. Et par duer blev
hentet og sluppet. Duernes ringnumre var blevet læst inden
de blev sluppet. En af de ældste børn stod med min mobil.
Stemplingstiden indløb, og han kunne vise de andre børn,
hvilke to der var registreret. Der blev stillet mange spørgsmål
af både børn og forældre. Efter en lille time var der ikke mere
energi i børnene, men det var også flot at holde koncentrationen så længe. Ville slutte af med at lukke duerne ud, så de
kunne se dem flyve rundt om slaget, men desværre var de
ikke villige til at komme ud, mens de var der.
Allan Christensen
Dan 030 ”Ringsted”
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FREMLYSNINGER:
Fremlysninger:
156-188120881
Holger Christiansen
Tinghøjsalle 16 c 1. Th.
6700 Esbjerg Ø
Tlf: 71854749
E-mail: afd30@mail.dk

240-20-0526
Post M.
Hotze Brouwerstraat 26
8506bk Haskerhorne
Holland
Tlf: +91 0628175118
E-mail: Mikelpost1980@gmail.com

009-21-0332
250-20-3829
Per Tvergaard
Torpmaglevejen 87
3390 Hundested
Tlf: 60911018
E-mail: pertvergaard@gmail.com

237-21-0360
237-21-0359
193-21-3363
Walid Shamri
Jeppe Åkjær Vej 2
7182 Bredsten
Tlf: 28159090
E-mail: waled.1970@yahoo.com

193-20-2398
Ole Madsen
Plantagevej 1b
7330 Brande
Tlf: 61860884
E-mail: olemadsen@sport.dk

DV-139-03530
Kim Kudahl Pedersen
Tlf: 5445495
E-mail: superduer@gmail.com

Portu-19-9209091
Ole Johansen
Kløvermarken 26
9300 Sæby
Tlf: 22163682
E-mail: olejohansen.saeby@gmail.
com
206-13-0908
202-15-5277
209-19-3828
209-19-3895
212-18-1101
212-18-1116
François Van Roosbroeck
E-mail.com: francois.vanroosbroeck@skynet.be
Fremlysningerne er modtaget pr.
mail på hollandsk.

Porto-19-9209091
Ole Johansen
Kløvermarken 26
9300 Sæby
Tlf: 22163682
E-mail: olejohansen.saeby@gmail.
com
129-20-2004
NL-21-1460842
Erik Christensen
Silkeborgvej 29
8740 Brædstrup
Tlf: 40379763
E-mail: silkeborgvej29@privat.dk

Sektion 41

Der indkaldes til ordinær repræsentantskabsmøde fredag den
7. januar 2022, kl 19:00 i Løgum Sognegård.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den
31. december 2021.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af DDB og sektionsmesterskaber og
diplomer.
/Bestyrelsen
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DV-21-9232
Georges B.
2100 København
Tlf: 29618563
E-mail: Skollebtj@gmail.com
Dødfundne:
250-21-1350, Vejle
164-18-0576, Bælum
250-21-6956, Holland
180-18-0792, Blåvand
015-19-0163, Østermarie
250-19-1320, Esbjerg
Belge-19-2244037, Vejle
Fundet med metaldetektor:
141-83-083,

Sektion 52

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde.
Søndag den 16. januar 2022, kl. 1000 på Hotel Pejsegården.
Dagsorden iht. lovene.
Der vil komme yderligere på sektionens hjemmeside.
pbv Peter Jacobsen

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN

Hovedbestyrelsesmøde 27. november 2021
Mødet blev afholdt på Sekretariatet.
Deltagere: Pia West (PW), Søren Andersen (SA), Søren Jakobsen (SJ),
Frank Juul (FJ), Villy Petersen (VP), Anders Brøbech (AB). Jørn
Boklund (JB) deltog som ressourceperson via Microsoft Teams.
Punkt 1: Velkomst og indledning
PW bød velkommen til mødet, som skulle fokusere på forberedelsen
af repræsentantskabsmødets dagsorden, behandlingen af ændringsforslag og de praktiske rammer omkring arrangementet.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
Punkt 3: Repræsentantskabsmødets dagsorden
Dagsordenens udformning blev gennemgået i overordnet form, hvorefter man behandlede de enkelte punkter med hensyn til præsentation
af ændringsforslag i dagsordenen, udformning af appendix samt
rækkefølgen af punkter og formalia i forhold til den demokratiske
behandling.
Ændringsforslag til kapflyvningsplanen blev nøje gennemgået og
opstillet i oversigtsform for systematisk og overskuelig behandling på
dagsordenen. En enkelt forening havde stillet ændringsforslag om en
kapflyvningsstation, der ikke var et godkendt slipsted. Foreningen blev
kontaktet herom under mødet, og man enedes med forslagsstilleren
om at ændre forslagets oprindelige stationsvalg fra Soltau til Uelzen.
Forslag om sektionsgrænseændringer blev gennemgået og implementeret i repræsentantskabsmødets dagsorden. Der forelå som påkrævet kortmateriale til de indsendte forslag, og det blev aftalt, at JB
inden dead-line til december-nummeret af Brevduen udarbejder en
version af kortmaterialet, som grafisk kan præsenteres optimalt i materialet til dagsordenen.
Hovedbestyrelsens forslag til slipformer blev gennemgået, og indsendte ændringsforslag hertil blev indarbejdet i dagsordenen.
I tilknytning til forslagene om slipformer forelå et forslag fra 100
”Haslev” om, at duerne i forbindelse med marathonflyvninger skal
have mindst 24 timers hviletid på slipstedet forud for løsladelsen.
Punktet behandles på dagsordenen, men Hovedbestyrelsen kan ikke
bakke forslaget op, idet det ikke er logistisk muligt at nå frem til slipstedet med de planlagte indleveringstider, ligesom det vil blive yderst
vanskeligt at skaffe chaufførassistance, idet chaufføren vil være påtvunget 24 timers ophold på stedet.
Mesterskabsproportioner blev drøftet. Hovedbestyrelsen foreslår
følgende ændringer til mesterskabsproportionerne i forhold til 2021:
DM Sport: Første due på 5 af 6 flyvninger på KFK 90 samt første
sportsdue på 5 af 6 langflyvninger (KFK 93). Mesterskabet opgøres på
grundlag af sektionsplaceringskoefficient.
Mellemdistancemesterskab sport i sektionerne: Første due på 5 af 6
flyvninger på KFK 90. Mesterskabet opgøres på grundlag af sektionspoint.
Sprint-mesterskab sport i sektionerne: Der må afkrydses 4 sportsduer på sprintflyvningerne (KFK 94) i ugerne 21, 23, 25, 27, 29 og 31.
Flest sammenlagt sektionspoint på første sportsdue på 5 af 6 flyvninger tæller.
Øvrige mesterskaber, som har været gældende i 2021, bibeholdes
med uændrede proportioner.
Fra 242 ”Brøndby” forelå et forslag om afkrydsning af mesterskabsduer til de forskellige mesterskabskonkurrencer, som blev inkluderet
i dagsordenens kompleks om forslag til mesterskabsproportioner.
Indsendte forslag til mesterskaber og proportioner blev gennemgået og optaget på dagsordenen.
Indsendte dispensationsansøgninger for sektionsgrænser blev gennemgået og opstillet til behandling på mødets dagsorden.

Lovændringsforslag blev drøftet, og følgende indstilles til behandling på repræsentantskabsmødet:
§3, stk. 2: ”Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening i den sektion, hvori slaget er beliggende”
ændres til ”Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening”.
§15, stk. 3: ”Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde. Undtaget herfor er kun slag, der
(jf. vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 1991) af Hovedbestyrelsen er bevilget dispensation til at forblive i en forening i sektionens
område. Dispensationen er kun gældende så længe medlemsskabet af
denne forening og slagadresse opretholdes” ændres til ”Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde eller er bevilget dispensation af repræsentantskabet”.
Ny §15, stk. 3 (jf. forannævnte) samt nuværende §15, stk. 4, flyttes i
lovteksten til §3, stk. 3 henholdsvis §3, stk. 4. Denne ændring er begrundet i, at lovtekstens paragraffer dermed optræder i en mere logisk
rækkefølge.
§3, stk. 5 (ny): Såfremt et slag opnår medlemskab i en lokalforening i
en sektion, hvor man ikke har slagadresse og samtidig ikke har opnået
dispensation til at konkurrere i den pågældende sektion, kan slagets
duer håndteres af lokalforeningen i det omfang, at slipformer og regionstilhørsforhold tillader det i forbindelse med DdB-kapflyvninger. I
et sådant tilfælde er det pågældende slag selv ansvarligt for at søge
den lokale sektions tilladelse til at deltage på dennes flyvninger, men
det står sektionen frit for at træffe afgørelse herom, hvis slaget ligger
uden for sektionens område og ikke er meddelt dispensation til at
være en del af sektionen af Hovedbestyrelsen eller Repræsentantskabet (jf. 15, stk. 4).
§5, stk. 3: ”Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder halvårsvis forud pr. 1. april og 1. oktober” ændres til ”Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder halvårsvis forud pr.
1. januar og 1. juli”.
Såfremt forslaget vedtages på repræsentantskabsmødet, vil kontingent for april, maj og juni 2022 blive opkrævet til betaling senest 1.
maj, hvorefter fremtidige opkrævninger vil blive fremsendt på de
vedtagne forfaldstidspunkter.
§7A:
Aktivt medlem: Teksten ”A-flyvninger eller B-flyvninger” udgår.
Passivt medlem (nyt): Et medlemskab, der berettiger til at modtage
Brevduen samt deltage i DdBs arrangementer. Der foreslås et halvårligt kontingent på 250 kroner.
§ 8, stk. 4
Hovedbestyrelsen foreslår, at paragraffen suppleres med følgende ordlyd: ”Hvis en formand for en sektionsklub er forhindret i at deltage, så
kan et andet medlem af sektionsklubbens bestyrelse træde i dennes
sted som medlem af repræsentantskabet.”
§ 12, stk. 1
Hovedbestyrelsen foreslår, at dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde tilføjes punkterne ”Konstatering af mandater” og
”Fastlæggelse af kontingent”.
§ 18, stk. 6
Nuværende ordlyd ændres til: ”På repræsentantskabsmødet fremlægges forslaget til vedtagelse. Ændringsforslag kan ikke fremsættes på
mødet, men skal være indsendt til Hovedbestyrelsen skriftligt senest
den 15. november jf. Kapitel 2, §12 stk. 2. Der kan kun fremsættes
ændringsforslag til flyvninger vedrørende foreningens egen region.
Dette gælder dog ikke gennemgående flyvninger, der flyves af flere
regioner, samt landsflyvninger.”
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§ 19, stk. 2
Nuværende ordlyd ændres til: ”Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Valget gælder for 2 år,
og genvalg kan finde sted.”
§ 19, stk. 3
Nuværende ordlyd ændres til: ”På ulige årstal vælger repræsentantskabet DdBs landsformand, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Øst,
1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Syd, 1 hovedbestyrelsesmedlem i
Region Nord. På lige årstal vælger repræsentantskabet 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.”
§ 21, stk. 3
Hovedbestyrelsen antager lønnet leder af DdB’s sekretariatet samt redaktør af medlemsbladet ’Brevduen’. Hovedbestyrelsen kan herudover
antage lønnet medhjælp.
ændres til
Hovedbestyrelsen kan efter konkret vurdering og behov ansætte medarbejdere til at varetage administrative og praktiske opgaver for organisationen.
§ 21, stk. 4
Udgifterne ved hovedbestyrelsens møder afholdes af organisationen.
ændres til
Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde omkostningsgodtgørelse til hovedbestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Godtgørelsen kan alene
ydes efter lovgivningens regler.
§ 22, stk. 1
Suppleres med ordlyden: ”Dog kan køb og salg af fast ejendom (bygninger) alene foretages af den samlede hovedbestyrelse i forening.”
§ 27, stk. 1 - §28 - §29, stk. 1, 2 og 3
Paragrafferne udgår og vil fremover være omfattet af DdBs reglement.
Klassespil blev drøftet, og man enedes om at bibeholde det nuværende klassespil. Et forslag vedrørende spil fra foreningen 153 ”Tempo”
blev føjet til dagsordenen.
Valg til Hovedbestyrelsen og turnus for de enkelte poster blev
gennemgået og opstillet i dagsordenen.
Valg af løsladere blev ligeledes gennemgået, og p.t. er løsladerposterne i Region Syd og Nord vakante.
Nuværende revisor Jørn Boklund er villig til at modtage genvalg, såfremt han ikke skulle blive valgt til Hovedbestyrelsen.
Posten som revisorsuppleant er for nuværende vakant.
Punkt 4: Beretning
Hovedbestyrelsens udvalg udarbejder input til beretningen, som
fremsendes til formanden senest 15/12.
Punkt 5: Arrangementet i Brædstrup
Arrangementet i Brædstrup blev gennemgået med hensyn til de overordnede rammer. Detailplanlægningen vil ske snarest muligt på et
Teams-møde under ledelse af Søren Andersen.
Det besluttedes at indsende ansøgning til Fødevarestyrelsen medio
december om dispensation til at afholde landsudstillingen i tilfælde
af, at restriktionerne omkring fugleinfluenza fortsat er gældende på
tidspunktet for udstillingen. Jørn Boklund forestår denne ansøgning.
Punkt 6: Veterinære forhold
JB gav en orientering om den veterinære situation. For øjeblikket har
vi i Danmark et udbrud af højpatogen fugleinfluenza, som har betydet restriktioner i forhold til samling af brevduer i forbindelse med
udstillinger etc. Foranstaltningerne imod fugleinfluenza reguleres i 2
love. Den ene er Animal Health Law (AHL) under EU-kommissionen, den anden er Fødevarestyrelsens bekendtgørelse, som anviser, at
brevduer kan undtages, såfremt der laves en risikovurdering efter Fødevarestyrelsens skøn. Konkret har Fødevarestyrelsen ikke fortaget
denne risikovurdering, og brevduer er derfor omfattet af de generelle
restriktioner. I landene omkring os (Tyskland, Holland, Belgien og
Frankrig) er man omfattet af nøjagtig de samme restriktioner, som vi
er i Danmark. FCIs Veterinærudvalg arbejder på at kunne påvirke
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EU-myndighederne til at undtage brevduer for restriktionerne, der
indføres ved udbrud af fugleinfluenza. I dette arbejde er man udfordret af, at der ikke foreligger videnskabelig dokumentation for, at
brevduer ikke kan inficeres eller bære smitte, men udvalget mødes 10.
december for at drøfte sagen yderligere.
JB orienterede om arbejdet i FCIs Veterinærudvalg med de nye regler for grænseoverskridende transporter af brevduer, som nyligt er
trådt i kraft, og man er i øjeblikket i gang med at klarlægge de formalia, som man skal overholde, når man transporterer brevduer over
landegrænser med hensyn til, hvilke dokumenter, der skal udfyldes,
og kunne fremvises under transporten. Der arbejdes på at finde frem
til simple og enkle løsninger, som let kan håndteres af foreninger og
enkeltmedlemmer i forbindelse med kapflyvninger.
JB fortalte, at han arbejder med godkendelse af vacciner mod eksempelvis salmonella og rota-virus af de danske myndigheder. Her er
der tale om vacciner, der allerede er godkendt i andre EU-lande, men
som ikke er godkendte her i landet. Der er forskellige muligheder for
at opnå godkendelse til anvendelse heraf, og JB arbejder på at få dette
udvirket.
Punkt 7: Status på IT
PW gav en opdatering på vores opgradering af IT-systemet. Programmøren har allerede afsluttet en stor del af arbejdet, og vi kan begynde
at høste frugterne af disse forbedringer i Sekretariatets administrative
rutiner, som i langt større grad bliver internetbaseret og eksempelvis
smidiggør udvekslingen af KAR-filer fra sekretariatet til foreningerne,
når flyvninger, afstande eller andet relateret til kapflyvninger ændres i
sæsonens løb. Idet foreningsprogrammet selv ”ser” efter opdateringer.
Ligeledes skal regnskab og resultat filer, ikke længere mailes. Men
sendes direkte fra foreningsprogrammet.
Der arbejdes ligeledes med muligheden for, at systemet kan facilitere ”fjern-aflæsning” af TauRIS-anlæg, således medlemmer kan spare
turen til klubhuset i forbindelse med udregning af resultater i løbet af
sæsonen. Bliver det klart, er det, som test i 2022.
Serverne, hvor DdBs data bliver gemt, vil blive udskiftet med en
både sikrere og billigere løsning, der samtidig betyder, at vi ikke længere vil være afhængige af fysiske servere, der skal have plads på en
fysisk lokation i forbindelse med vores administration.
Generelt vil vores nye IT set-up være baseret på standardiserede
platforme, som fremtidig vil spare DdB for en del udgifter til løbende
opgradering og vedligeholdelse.
Punkt 8: Økonomisk status
Regnskabsåret slutter 30/11 og PW orienterede om, at regnskabet vil
blive gennemgået for Hovedbestyrelsen af vores eksterne revisor på et
virtuelt møde i løbet af januar måned. Der mangler fortsat en del afsluttende posteringer i regnskabet, som forventes færdiggjort inden
jul.
Punkt 9: OL-duer
Der arbejdes med at implementere OL-proportionerne i Sekretariatssystemet. Arbejdet pågår, og der skal udføres tests- og kontrolberegninger.
Punkt 10: Hædersbevisninger
Der forelå ikke ansøgninger om hædersbevisninger.
Punkt 11: Bestyrelsens mødeplan
Januar 2022: Gennemgang af regnskab (Microsoft Teams møde)
04.02.2022: Hovedbestyrelsesmøde Hotel Pejsegaarden
05.02.2022: Repræsentantskabsmøde
Punkt 12: Eventuelt
PW orienterede om administrative og praktiske detaljer i forhold til
den daglige drift.
Punkt 13: Gennemgang og godkendelse af referat
Referatet blev oplæst og godkendt.

TEKST: MIKKEL KORSGAARD CHRISTENSEN MKC@HERNINGFOLKEBLAD.DK
FOTO: TOM LAURSEN TOM@HERNINGFOLKEBLAD.DK

En flyvende mester til

300.000 kroner
Mark Skovbo Madsen fra Bording er danmarksmester i brevdueflyvning.
En måske lidt overset sportsgren, som kræver tusindvis af timer, men som
også giver et særligt fællesskab. Historien begynder dog et helt andet sted
Han virker en anelse gnaven over at blive forstyrret, men træder så
et skridt frem og møder kameralinsen. Han er efterhånden vant til
rampelyset.
Det hører med, når man er elite-sportsudøver og nyslået danmarksmester. »Rote Kittel« er navnet, og han er landets hurtigste
brevdue.
Med en anslået værdi på omkring 300.000 kroner er »Rote Kittel« uden tvivl en flyvende guldklump.
- Man kan godt mærke det på hans sind. Han er anderledes end
de andre duer, og »Rote Kittel« er bestemt noget for sig. Det er
som om, han er bevidst om at tilhøre eliten.
Ordene kommer fra 37-årige Mark Skovbo Madsen, som ejer
»Rote Kittel«.
- I brevdue-verdenen har fuglene ofte navne efter cykelryttere,
og Rote Kittel« er opkaldt efter Marcel Kittel. Hans fjer har nogle
rødlige nuancer under vingerne, så derfor har han fået tilnavnet
»rote«, griner Mark Skovbo Madsen og tilføjer, at han eksempelvis
også har en due med navnet Pogacar opkaldt efter verdens bedste
cykelrytter, Tadej Pogacar.

En sport for gentlemen
Rote Kittel« har i år vundet danmarksmesterskabet i brevdueflyvning med Mark Skovbo Madsen som »træner«.
- Hvis man skal være en dygtig brevdue til kapflyvninger, skal
man have en medfødt orienteringsevne. Det tester man tidligt. Allerede efter fem måneder i livet kommer de på deres første kapflyvning på omkring 120 kilometer, og så tester man løbende,
hvornår de når deres maksimum. I Danmark er det omkring 1100
kilometer, siger Mark Skovbo Madsen.
Det gælder ganske enkelt om at komme først hjem for brevduerne, men da de ikke bor samme sted i landet, bliver tiden beregnet på antal meter per minut.
- For eksempel er der 120 kilometer hjem fra Aabenraa, og det
tager cirka halvanden time. Så dividerer man 120 kilometer med
det antal minutter, brevduen har fløjet, forklarer Mark Skovbo
Madsen.
Han tilføjer, at sporten organiseres under De Danske Brevdueforeninger, som har omkring 1000 medlemmer.
- I lande som Kina, Rumænien og Polen stiger interessen voldsomt. Oprindeligt var brevdueflyvning en gentlemansport. Man
skulle være noget - have en titel - for at kunne optages. Sådan er
det ikke i dag. Heldigvis, siger Mark Skovbo Madsen.
Han holder nænsomt fast om vingerne på »Rote Kittel«, sætter
duen tilbage i dens dueslag og lukker lågen.

Til dagligt arbejder Mark Skovbo Madsen som fotograf og tager billeder
af netop duer til blandt andet auktioner og til hjemmesider. Her står han
med »Rote Kittel«.

Brevduesporten har fyldt meget i Mark Skovbo Madsens liv, og
hobbyen føltes som en redningsvest, da det hele så meget svært ud.
Han sukker let og synker en ekstra gang.
- Jeg har nogle oplevelser med mig fra barndommen, som har
givet mig nogle ar langt ind i mit voksenliv, og her har brevduesporten været med til at redde mig, siger brevduemesteren.
Han lukker øjnene og gør med skælven i stemmen klar til at rejse tilbage til sin skoletid på Bording Skole. En skoletid med onde
oplevelser, som Mark Skovbo Madsen for altid vil have med sig.

Folkeskolen som et blodbad
Pis også,« tænker han.
Natten har budt på et snevejr, og ved konstateringen af det hvide dække i haven breder panikken sig i Marks drengekrop.
På vej til skole udtænker han en strategi for at undgå endnu en
ydmygende oplevelse i frikvarteret. Tidligere har nogle af børnene
ligget på lur, hvorefter Mark Skovbo Madsen er blevet ført udenfor
til en byge af »vaskere« og decideret tæsk. »Hvis jeg nu forlader
undervisningen for at gå på toilettet, 10 minutter før frikvarteret
begynder, så kan jeg nå at låse mig selv inde på toilettet og være
dér, indtil klokken ringer ind igen«.
Planen er lagt for dagen, og Mark Skovbo Madsen håber på at
undgå bøllerne på vej ind til skolen.
BREVDUEN NR. 21 | 2021 | 581

Mark Skovbo Madsen har allerede fået bud
på sine duer, men han ønsker ikke at sælge
lige nu, understreger danmarksmesteren.

Konkurrencedelen fylder egentlig ikke så meget, fortæller
Mark Skovbo Madsen. Pasningsdelen er særligt dét, han
brænder for. - Men selvfølgelig vil man altid gerne vinde,
siger han.

- Jeg ville hellere have en skideballe af de voksne for at sidde ude
på toilettet i timen, end jeg ville risikere at få tæsk og at blive slæbt
rundt ude i sneen foran alle de andre, mindes Mark Skovbo Madsen sin skolegang.
Han får en klump i halsen og vender igen tilbage til sit teenageliv på Bording Skole.
Jeg lider af nogle tics, som de drillede mig meget med. Er man
først blevet et mobbeoffer, er det en rolle, der er svær at komme
ud af.
Jeg har svært ved at gå mere ind i, hvad de ellers gjorde ved mig.
Det er ikke let at tale om. Heldigvis har skolerne en anden mobbepolitik den dag i dag. Jeg følte mig meget alene, og jeg var dødsensangst for at tage i skole, mindes Mark Skovbo Madsen.

Som at få 10 bedsteforældre
Skoletiden varer ikke evigt, men det gør den angst, Mark Skovbo
Madsen tager med sig videre ud i livet formentlig.
- Jeg lider af social angst i dag, og jeg har noget PTSD (post
traumatisk stress, red.) også. Traumerne er så store, at jeg har haft
svært ved at begå mig i sociale sammenhænge.
Senere i livet har det haft de konsekvenser, at min krop har reageret på traumerne fra barndommen specielt i sociale sammenhænge. Det kan også være i situationer, i rum eller i områder, der
minder om episoder fra min barndom, forklarer han.
I teenageårene har han ikke mange venner, og derfor opsøger
Mark Skovbo Madsen ofte den noget ældre genbo, Arne Fjord Petersen, som er kendt for at være egnens danmarksmester i brevdueflyvning.
- Jeg fandt en ro og en tryghed i at komme hos Arne. Det blev et
frirum for mig. Arne introducerede mig til brevduesporten og til
deres fællesskab. Det var som at få 10 bedsteforældre, og jeg følte
mig for første gang accepteret. Her gjaldt nogle andre spilleregler
og vigtigst af alt: Her lå ingen på lur for at give mig tæsk, siger
Mark Skovbo Madsen.

Nu som familiefar
Fritiden bliver i de kommende år brugt med at passe duerne, og
snart får Mark Skovbo Madsen også sine egne. Hurtigt går det op
for ham, at han har talent for sin hobby. Pasningen af duerne fylder meget, men han har altid elsket at være sammen med dyr, så
det hele føles ligetil.
2000’erne bliver til 2010, og for første gang i mange år føler
Mark Skovbo Madsen sig glad.
- Og så blev det hele endnu bedre, smiler han og ser over på sin
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Lige nu skal duerne endelig ikke ud at flyve,
for høgen og falken ligger på lur og er klar til
at hapse dem. Det vil være en dyr og ærgerlig
omgang, siger Mark Skovbo Madsen.

hustru, Christina, som han møder netop i 2010.
Samme år flytter parret ind overfor Mark Skovbo Madsens
barndomshjem, og i dag har de sammen to børn samt et barn fra
Christina Skovbo Madsens tidligere forhold.
- Christina syntes også, det lød spændende med brevduer, og
hun har været meget engageret omkring det, siger han og ser igen
kærligt på hende.
- Jeg syntes jo, det var sindssygt romantisk, at Mark på første
date kunne sætte sig foran mig og så slippe sådan en hvid due fri.
Dér var jeg solgt, siger hun med et stort smil.

Et selvtillidsboost
Mark Skovbo Madsen lægger ikke skjul på, at hans selvværd i
mange år har været lavt.
Arrene fra folkeskoletiden bliver formentlig aldrig helet, men
hans familie og brevduerne er lige netop dén lindrende salve, han
har brug for.
Og så skete der noget i Mark Skovbo Madsens krop, da kendsgerningen lå klar, og han kunne kalde sig ny danmarksmester i
brevdueflyvning.
- Jeg har altid drømt om at avle den bedste og hurtigste brevdue,
og det er et stort selvtillidsboost, at det lykkedes, forklarer Mark
Skovbo Madsen og mindes sin triumf i sommer. - Adrenalinen
pumpede. Et DM afgøres over 12 uger, hvor man sender duerne af
sted hver uge. Normalvis kommer de hjem om lørdagen efter kapflyvningen, og man sidder og følger duernes færden på en server.
Ventetiden op til afgørelsen var utrolig nervepirrende, fortæller
han engageret og nævner én særlig oplevelse:
- Vi fløj fra Husum i Tyskland og stod på en gårdsplads, hvor vi
ventede på duerne. Jeg så 15 duer på himlen og tænkte: »Yes.« Jeg
håbede, nogle af mine duer var iblandt, så jeg forsøgte at fløjte
dem til mig, men ingen af dem var mine. Jeg var bare megaærgerlig, sukker han og fortsætter:
- Da så jeg pludselig otte duer, som kom ned til mig på én gang.
De var trukket ud af flokken, så man ikke kunne se dem, og det er
meget unormalt, at der kommer otte på én gang. Jeg tænkte:
»Hold da kæft.« Det er aldrig sket før, mindes Mark Skovbo Madsen.
Egentlig går Mark Skovbo Madsen ikke meget op i hæder og
ære. Han fokuserer mest på familien, på sine duer og på at have
det godt, med det han laver.
Alligevel kan triumfen bruges på et personligt plan fremadrettet.
- Det er min påmindelse om, at man godt kan opnå noget, selv
om man har en bagage med, som er tung at bære på. ◆

LÆSERBREVE
Møde vedr. ny sektion 35 i det østjyske.
Mødedeltagere: Anders Bo Brøbech, DdB. Jørgen Sørensen, formand sek. 34. Ebbe Holm, formand sek. 33. Frank A. Jensen,
164 Østdjurs. Jan N. Petersen, 117 Hornslet, Bjørn Weiglin 017
Århus.
Erik Knudsen, 154 Standard. Torben Mortensen ,246 Kvik. Arne
Jørgensen, 097 Odder. Jan Madsen, 073 Skanderborg. Bjarne
Nutzhorn Jensen, 153 Tempo. Johannes Markussen for Lindved
området og Frank Jensen, 046 Horsens.
Mandag d. 8.11.2021 blev der afholdt møde i 046s klubhus i
Horsens. Anledningen var, at vi, endnu engang, ville forsøge at
rette op på nogle konkurrence mæssige skævheder i den nuværende sektionsopdeling. Samtidig havde vi erfaret, at de to
Djursland foreninger, 117 og 164, havde søgt optagelse i sektion
52, og var blevet stillet denne optagelse i udsigt. Dette bakker vi
op om. Men, der ville derfor blot være fire foreninger tilbage i
sek. 34 hvoraf den ene, 246, er på nippet til at blive nedlagt.
Indbudt til dette møde var formændene i sek.34 incl. sektionsformanden, samt sektionsformand i sek. 33 og formændene i

073, 153 og 046. Da intentionen var at oprette en sektion lignende den daværende sek. 24, blev der indbudt en repræsentant fra
de nu nedlagte Lindved område.
Hovedbestyrelsen deltog i skikkelse af Anders Bo Brøbech. Formænd i 017 og 164 var forhindrede og havde sendt en stand-in.
Vi havde et godt møde i en god stemning og fandt i fællesskab
frem til det forslag om en ny sektion 35, som er tilgået DdB. Der
er fremsendt forslag til behandling på mødet i Brædstrup d 1.
weekend i februar 2022. Alle foreninger, som deltog i mødet,
bakker op om dannelsen af sektion 35.
Jeg kan tilføje at 055, i skikkelse af Steen Jørgensen, har været informeret før mødets afholdelse, ligesom alt kortmateriale og beskrivelsen af den tiltænkte sektion 35, blev sendt til formanden
for 055, umiddelbart efter mødet.
Sektionen er tænkt som en prøvesektion i 2022, men vi håber at
denne nye sektion 35, kan blive så stor og interessant, at den kan
overleve i en rum tid fremover.
Ref. Frank Jensen 046

Noget om lige vilkår.
Hovedbestyrelsen er vel nu nået til den foreløbige konklusion, at
de nuværende sektionsgrænser stort set skal bevares.
En anden realitet er, at jo mindre beregningsområder vi opererer med, jo større retfærdighed opnår vi, når det gælder kapflyvningsresultater. Derfor bør vi i fremtiden udelukkende benytte sektionerne som beregningsområder, hvilket jo vil betyde,
at alle sektionsvindere ved brug af det berlandske pointsystem
får 1000 point, mens de øvrige duer får point efter den kendte
beregningsformel. Pointene kan herefter overføres til større konkurrenceområder, og ved en sådan model vil slipformernes betydning minimeres.
Endnu en kendsgerning er i øvrigt, at det berlandske pointsystem er det mest rimelige og det mest overskuelige på alle typer
flyvninger, da placeringspointsystemet og placeringskoefficientsystemet begge kan påvirkes af særinteresser, og mon ikke også antallet af mesterskaber bør reduceres til et mere overskueligt antal?
Endelig må vi, når vi hvert år samles til repræsentantskabsmøde, respektere, at det repræsentative demokrati virker bedst, når
alle stemmeberettigede afgiver stemmer og ikke overlader afgørelserne til repræsentanter fra lokale områder, og skal vi så ikke
sluttelig slå fast, at det ikke alene er konkurrencemomentet, men
i høj grad også dagligdagen med duerne og omgangen med
sportsfæller, der skal holde liv i ”De danske Brevdueforeninger”?

Julegaveidé
Kan du - som 90 % af alle andre – ikke finde på noget at
skrive på ønskesedlen? Så er der hjælp her….
Ønsk dig noget nyt TauRIS-udstyr, så du er max klar til den
nye sæson 2022, for man skal jo ikke gå ned på udstyret.
Vi har et bredt udvalg som for eksempel:
TauRIS 4-feltsantenne 9 ben.... Kr 2.000,00
TauRIS 1-feltsantenne 9 ben.... Kr 1.200,00
GSM-modul................................ Kr 1.900,00
Strømforsyning 12V..................... Kr 230,00
Kabel til bil-batteri........................ Kr 150,00
Skriv blot en mail til soerenandersen61@gmail.com
– så kan udstyret leveres inden jul.

God jul til alle.

Venlig hilsen
Henri Tølbøll 075 Morsø.
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Tilbud kun i Brædstrup
“Karsten-pakken”

30% reduksjon i pris
Efter en moderat sæson i 2017 kontaktede Karsten Larsen (211 Jet - nu 128
Sæby) vores team hos Pigeon Vitality for at få rådgivning omkring
naturprodukter. Vi foreslog en pakke af produkter, der giver sundhed og
ydeevne medstabile og gode resultater weekend efter weekend. Herefter er
Karsten blevet 2 x danmarksmester i maraton og sidste år danmarksmester i
langdistance med en imponerende stabilitet:

´Karsten pakken´ består af:
Tricoli Stop Pulver
Improver & AntiFungal
2 x BronchoPlus
MultiViTra & Oxy-B pulver
Amino-B Complex

Prøv selv "Karsten-pakken" i sæsonen 2022 og vurder effekten!
Normalpris for produkterne i pakken er 1750 DKK - tilbud mod Brædstrup:

1200 DKK (30% rabat)

Bestil senest søndag den 30. januar 2022 og få leveret din Karsten-pakke i Brædstrup
mod kontanter eller Visakort (vi har ikke Mobilpay i Norge).
Hvis du ønsker det - eller Brædstrup bliver aflyst på grund af en pandemi - sender vi
pakken til dig gratis mod forudbetalt faktura.

Send ordre på e-mail til: order@pigeonvitality.com
Oplysninger: Navn, adresse, forening, telefonnummer og antal pakker
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Repræsentantskabsmøde 2022
afholdes på Pejsegården – lørdag, den 5. februar 2022 kl. 13.00
Repræsentantskabsmødets dagsorden
1. Mødet startes kl. 13.00 med præmieuddeling
2. Valg af dirigenter
3. Valg af stemmetællere
a. Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med
håndsoprækning
b. Blandt tilhørerne til brug ved skriftlig afstemning
4. Formandens beretning
5. Regnskab 2020/2021
6. Lovændringsforslag
a. Hovedbestyrelsen foreslår følgende ændringer til De danske Brevdueforeningers love:
§ 3, stk. 2
”Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening i den sektion, hvori slaget er beliggende” ændres til ”Medlemskab/familiemedlemskab etableres gennem indmeldelse i en lokalforening”.
§ 15, stk. 3
”Det er en betingelse for konkurrence i en sektion, at slaget ligger inden for sektionsområde. Undtaget herfor er kun slag, der
(jf. vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 1991) af Hovedbestyrelsen er bevilget dispensation til at forblive i en forening i
sektionens område. Dispensationen er kun gældende så længe
medlemsskabet af denne forening og slagadresse opretholdes”
ændres til ”Det er en betingelse for konkurrence i en sektion,
at slaget ligger inden for sektionsområde eller er bevilget dispensation af repræsentantskabet i februar 2022 eller senere”.
Ny §15, stk. 3 (jf. forannævnte) samt nuværende §15, stk. 4,
flyttes i lovteksten til §3, stk. 3 henholdsvis §3, stk. 4. Denne
ændring er begrundet i, at lovtekstens paragraffer dermed optræder i en mere logisk rækkefølge.
§ 3, stk. 5 (ny)
”Såfremt et slag opnår medlemskab i en lokalforening i en sektion, hvor man ikke har slagadresse og samtidig ikke har opnået dispensation til at konkurrere i den pågældende sektion, kan
slagets duer håndteres af lokalforeningen i det omfang, at slipformer og regionstilhørsforhold tillader det i forbindelse med
DdB-kapflyvninger. I et sådant tilfælde er det pågældende slag
selv ansvarligt for at søge den lokale sektions tilladelse til at
deltage på dennes flyvninger, men det står sektionen frit for at
træffe afgørelse herom, hvis slaget ligger uden for sektionens
område og ikke er meddelt dispensation til at være en del af
sektionen af Hovedbestyrelsen eller Repræsentantskabet (jf.
§15, stk. 4).”
§ 5, stk. 3
”Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder
halvårsvis forud pr. 1. april og 1. oktober” ændres til ”Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Det forfalder halvårsvis forud pr. 1. januar og 1. juli”.
Såfremt forslaget vedtages på repræsentantskabsmødet, vil
kontingent for april, maj og juni 2022 blive opkrævet til betaling senest 1. maj, hvorefter fremtidige opkrævninger vil blive
fremsendt på de vedtagne forfaldstidspunkter.
§ 7A
Aktivt medlem: Teksten ”A-flyvninger eller B-flyvninger” udgår.

Passivt medlem (nyt): Et medlemskab, der berettiger til at
modtage Brevduen samt deltage i DdBs arrangementer. Der
foreslås et halvårligt kontingent på 250 kroner.
§ 8, stk. 4
Nuværende ordlyd suppleres med: ”Hvis en formand for en
sektionsklub er forhindret i at deltage, så kan et andet medlem
af sektionsklubbens bestyrelse træde i dennes sted som medlem af repræsentantskabet.”
§ 12, stk. 1
Hovedbestyrelsen foreslår, at dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde tilføjes punkterne ”Konstatering af
mandater” og ”Fastlæggelse af kontingent”.
§ 18, stk. 6
Nuværende ordlyd ændres til: ”På repræsentantskabsmødet
fremlægges forslaget til vedtagelse. Ændringsforslag kan ikke
fremsættes på mødet, men skal være indsendt til Hovedbestyrelsen skriftligt senest den 15. november jf. Kapitel 2, §12 stk.
2. Der kan kun fremsættes ændringsforslag til flyvninger vedrørende foreningens egen region. Dette gælder dog ikke gennemgående flyvninger, der flyves af flere regioner, samt landsflyvninger.”
§ 19, stk. 2
Nuværende ordlyd ændres til: ”Hovedbestyrelsen består af 7
medlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Valget
gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.”
§ 19, stk. 3
Nuværende ordlyd ændres til: ”På ulige årstal vælger repræsentantskabet DdBs landsformand, 1 hovedbestyrelsesmedlem
i Region Øst, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Syd, 1 hovedbestyrelsesmedlem i Region Nord. På lige årstal vælger repræsentantskabet 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.”
§ 21, stk. 3
”Hovedbestyrelsen antager lønnet leder af DdB’s sekretariatet
samt redaktør af medlemsbladet ’Brevduen’. Hovedbestyrelsen
kan herudover antage lønnet medhjælp.”
ændres til
”Hovedbestyrelsen kan efter konkret vurdering og behov ansætte medarbejdere til at varetage administrative og praktiske
opgaver for organisationen.”
§ 21, stk. 4
”Udgifterne ved hovedbestyrelsens møder afholdes af organisationen.”
ændres til
”Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde omkostningsgodtgørelse
til hovedbestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Godtgørelsen kan alene ydes efter lovgivningens regler.”
§ 22, stk. 1
Suppleres med ordlyden: ”Dog kan køb og salg af fast ejendom
(bygninger) alene foretages af den samlede hovedbestyrelse i
forening.”
§ 27, stk. 1 - § 28 - § 29, stk. 1, 2 og 3
Paragrafferne udgår og vil fremover være omfattet af DdBs
reglement.
b) DAN 100 Haslev foreslår følgende ændringer til De danske
Brevdueforeningers love:
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§ 18, stk. 1
Ændres fra ”hvert andet år inden udgangen af august” til
”hvert femte år inden udgangen af august.”
§ 18, stk. 3
Ændres fra ”de kommende 2 års kapflyvningsplan” til ”de kommende 5 års kapflyvningsplan.”
§18, stk. 5
Ændres fra ”de kommende 2 års kapflyvningsplan” til ”de kommende 5 års kapflyvningsplan.”
7. DdB’s kapflyvningsplan (2022)
a. DAN 055 Vejle foreslår, at der laves separate sportsflyvninger med max. 3 duer pr. slag på de 6 langflyvninger
(KFK93)
b. DAN 153 Tempo foreslår, at der laves separate sportsflyvninger med max. 4 sportsduer pr. slag på de 6 langflyvninger (KFK93)
c. DAN 153 Tempo forslår, at der laves separate sportsflyvninger med max. 2 sportsduer pr. slag på de 3 marathonflyvninger (KFK91)
d. DAN 055 Vejle foreslår, at der på sprintflyvninger i ugerne
21, 23, 25, 27, 29 og 31 afvikles sportsdueflyvninger med 4
duer med særskilt slip
e. Ændringsforslag til kapflyvningsplanen – se appendix 1
8. Grænseændringer
a. DAN 055 Vejle foreslår, at alle beslutninger omkring temaet grænseændringer/nye sektionsgrænser udskydes til repræsentantskabsmødet i 2023 eller 2024 – i stedet opstartes
en demokratisk proces under ledelse af Hovedbestyrelsen,
der forestår afholdelse af en række møder med opstart i efteråret 2022 med 2 repræsentanter fra alle implicerede/berørte foreninger.
b. Foreningerne DAN 046 Horsens, DAN 073 Skanderborg,
DAN 153 Tempo, DAN 097 Odder, DAN 117 Hornslet,
DAN 154 Standard, DAN 164 Østdjurs og DAN 246 Kvik
foreslår oprettelse af en ny sektion 35 jf. kortskitse i
appendix 1.2 til dagsordenen.
Hele ændringen foreslås at skulle prøves af i 2022.
c. DAN 073 Skanderborg foreslår, at sektion 33 ændres til
at indeholde følgende: Alle medlemmer af foreningerne
DAN 046 Horsens, DAN 073 Skanderborg, DAN 153 Tempo
samt en række medlemmer, som p.t. er medlem af DAN 055
Vejle. DAN 055 Vejle oveflyttes til Sektion 32. Grænseændringsforslaget er beskrevet i dagsordenens appendix 1.3.
d. Foreningerne DAN 046 Horsens, DAN 073 Skanderborg,
DAN 153 Tempo, DAN 017 Århus, DAN 097 Odder, DAN
117 Hornslet, DAN 154 Standard, DAN 164 Østdjurs og
DAN 246 Kvik foreslår, at DAN 117 Hornslet og 164 Østdjurs overflyttes til sektion 52. Grænseændringsforslaget er
beskrevet i dagsordenen appendix 1.4.
e. Foreningerne DAN 117 Hornslet og DAN 164 Østdjurs ønsker at blive overflyttet til Sektion 52. Grænseændringsforslaget er beskrevet i dagsordenens appendix 1.5.
f. DAN 216 Aulum-Vildbjerg ønsker overflyttelse fra sektion
60 til sektion 62. Grænseændringsforslaget er beskrevet i
dagsordenens appendix 1.6.
9. Konkurrenceområder
- DAN 055 Vejle foreslår, at resultater på de gule flyvninger
(kort mellemdistance) opgøres i 2 beregningsområder:
o Område 1: DAN 046 Horsens, DAN 073 Skanderborg
og DAN 153 Tempo
o Område 2: DAN 055 Vejle
586 | BREVDUEN NR. 21 | 2021

10. Dispensationer
En tildelt dispensation indebærer, at det medlem der af repræsentantskabet tildeles dispensation til medlemskab i en anden sektion
end medlemmets slag er beliggende deltager i konkurrencer i den
sektion og forening, som medlemmet herefter er medlem af. Dette
gælder alene så længe medlemsskabet opretholdes og så længe slaget er beliggende på den slagadresse, hvortil repræsentantskabet
tildeler medlemmet dispensation.
Følgende medlemmer har søgt dispensation:
1. Kjeld Laxy Andresen, DAN 151 Hvalsø er beliggende i sektion 12 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 21
2. Thomas Larsen, DAN 030 Ringsted er beliggende i sektion
11 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 21
3. John Rasmussen, DAN 117 Hornslet er beliggende i sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 34
4. Niels V. Sørensen, DAN 117 Hornslet er beliggende i sektion 34 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 52
5. Poul Christensen, DAN 117 Hornslet er beliggende i sektion 34 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 52
6. Anders Bo Brøbech, DAN 073 Skanderborg er beliggende i
sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 33
7. Brøbech & Steenberg, DAN 073 Skanderborg er beliggende i
sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 33
8. Arne Larsen, DAN 053 Sølyst er beliggende i sektion 53 og
ønsker dispensation til at flyve i sektion 54
9. John Steen Petersen, DAN 224 Sct. Kjeld er beliggende i
sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
10. Villy Møller, DAN 075 Morsø er beliggende i sektion 62 og
ønsker dispensation til at flyve i sektion 60
11. Christian Georg Petrea, DAN 075 Morsø er beliggende i
sektion 62 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 60
12. Niels Tonnisen, DAN 019 Brædstrup er beliggende i sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
13. Aage Faurholt, DAN 222 Sjælsø er beliggende i sektion 11
og ønsker dispensation til at flyve i sektion 12
14. Christian Lund Andersen, DAN 113 Frijsenborg er beliggende i sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
15. Niels Kristian Lund, DAN 224 Sct. Kjeld er beliggende i
sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
16. Birthe Marie Damgaard, DAN 224 Sct. Kjeld er beliggende i
sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
17. Agner Fisker Nielsen, DAN 190 IKAST er beliggende i sektion 52 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 61
18. Emmert Emmertsen, DAN 019 Brædstrup er beliggende i
sektion 33 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 52
19. Herluf Christensen, DAN 019 Brædstrup er beliggende i
sektion 33 og ønsker dispensation til at flyve i sektion 52
11. Slipformer
a. Hovedbestyrelsen foreslår regionsslip på de ordinære mellemdistanceflyvninger (KFK 90 og 94) i ugerne 22, 24, 26,
28, 30 og 32.
b. DAN 015 Bornholm og DAN 247 Burgundia foreslår sektionsslip på mellemdistanceflyvningerne (KFK 90 og 94) for
Sektion 13
c. Hovedbestyrelsen foreslår regionsslip på de ordinære langflyvninger (KFK 93) i ugerne 24, 26 og 27.
d. Hovedbestyrelsen foreslår landsslip på de ordinære langflyvninger (KFK 93) i ugerne 28, 30 og 32 samt marathonflyvningerne (KFK 91) i ugerne 27, 30 og 33.
e. Hovedbestyrelsen foreslår, at ungeflyvninger (KFK 92) slip-

pes sammen med gamle duer (KFK 94) i samtlige uger og følger dermed den til enhver tid vedtagne slipform for KFK 94.
f. DAN 055 Vejle foreslår separat slip af unger (KFK 92) på
samtlige flyvninger
g. Hovedbestyrelsen foreslår følgende slipform på sprintflyvningerne (KFK 94) i ugerne 21, 23, 25, 27, 29 og 31:
1. Region Øst: Gruppeslip
1.1 DAN 087 Helsinge foreslår: Regionsslip
1.2 DAN 098 Isefjord foreslår: Sektionsslip
1.3 DAN 015 Bornholm og DAN 247 Burgundia
foreslår: Sektionsslip for Sektion 13
2. Region Syd:
1.1 Separat slip for Sektion 31
2.1 Gruppeslip for Gruppe 4
3.1 Gruppeslip for Gruppe 3 eksklusive Sektion 31
3. Region Nord: Gruppeslip
3.1 DAN 023 Aalborg, DAN113 Frijsenborg og DAN
170 Jebjerg foreslår: Regionsslip
h) Hovedbestyrelsen foreslår, at foretrukket sliptidspunkt for
marathonflyvninger (KFK 91) er i tidsrummet mellem kl. 6
og 9. Såfremt vejret ikke tillader det, kan duerne slippes ind
til kl. 15. Hvis løsladelse ikke er mulig inden kl. 15, udsættes flyvningen til næste dag.
i) DAN 100 Haslev foreslår, at marathonflyvninger (KFK 91)
afvikles med morgenslip, dvs. fra solopgang og inden kl. 10.
j) DAN 100 Haslev foreslår, at duer på marathonflyvninger
(KFK91) skal afvente løsladelse 24 timer på slipstedet inden løsladelsen.
12. Mesterskaber
a. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM Sport vindes af det medlem, der med lavest opnåede koefficient sammenlagt på 5
af de 6 sportsflyvninger (KFK90) og på 5 af de 6 langflyvninger (KFK93). Der medregnes første sportsdue på hver af
de tællende flyvninger. Udregnes efter placeringskoefficient
i sektionen.
b. DAN 242 foreslår: På åbne mellemdistanceflyvninger (KFK
94) må der afkrydses 14 mesterskabsduer. Medlemmets
første afkrydsede mesterskabsdue tæller til DM Mellemdistance Åben.
c. DAN 242 foreslår: På langflyvninger (KFK 93) må der afkrydses 10 mesterskabsduer. Medlemmes første afkrydsede
mesterskabsdue tæller til DM Langdistance Åben.
d. Hovedbestyrelsen foreslår, at Junior- og begyndermesterskabet i Sektionerne vindes af det medlem, der med den
højest opnåede pointsum på 6 sportsflyvninger (KFK 90).
Mesterskabet opgøres i hver sektion. Udregnes efter sektionspoint.
e. Hovedbestyrelsen foreslår, at mellemdistancemesterskab
åben i Sektionerne vindes af det medlem, der med den højeste opnåede pointsum på 10 af 12 mellemdistanceflyvninger (KFK 94). Mesterskabet opgøres i hver sektion. Udregnes efter sektionspoint.
f. DAN 242 foreslår: På åbne mellemdistanceflyvninger (KFK
94) må der afkrydses 14 mesterskabsduer. Medlemmes første afkrydsede mesterskabsdue tæller til sektionsmesterskabet Mellemdistance Åben.
g. DAN 242 foreslår: På langdistanceflyvninger (KFK 93) må
der afkrydses 10 mesterskabsduer. Medlemmes første afkrydsede mesterskabsdue tæller til sektionsmesterskabet
Langdistance Åben.
h. Hovedbestyrelsen foreslår, at mellemdistancemesterskab

sport i Sektionerne vindes af det medlem, der med den højeste opnåede pointsum på 5 af 6 mellemdistanceflyvninger
(KFK 90). Mesterskabet opgøres i hver sektion. Udregnes
efter sektionspoint.
i. DAN 242 Brøndby foreslår, at der må afkrydses op til 14
mesterskabsduer til mellemdistancemesterskab åben
j. Hovedbestyrelsen forslår, at Sprint sportsmesterskab i sektionerne vindes af det medlem, der med den højeste pointsum på 5 af 6 sprintflyvninger (KFK 94 i ugerne 21, 23, 25,
27, 29 og 31). Der afkrydses 4 sportsduer, og hurtigste
sportsdue tæller. Mesterskabet opgøres i hver sektion. Udregnes efter sektionspoint.
k. DAN 242 Brøndby foreslår, at der på DM Mellem Åben må
afkrydses 14 mesterskabsduer. Medlemmets først afkrydsede due tæller.
l. DAN 111 Vejen foreslår: DM-ungemesterskab. Vindes på 8
ud af 10 Unge-flyvninger (10 Grønne-flyvninger) Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til
landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder.
m. Hovedbestyrelsen forslår følgende proportioner for National Cup:
På de tre marathonflyvninger arrangeres en konkurrence
om bedste sammenlagte resultat med mindst 4 placerede
duer i alt fordelt på de tre flyvninger. Konkurrencen opdeles i tre konkurrenceområder efter individuel sammenlagt
afstand således:
1. Slag med sammenlagt afstand under 2.750 km.
2. Slag med sammenlagt afstand på mellem 2.750 og 2.950
km.
3. Slag med sammenlagt afstand over 2.950 km.
Mesterskabet opgøres beregningsmæssigt som hidtil.
13. Klassespil
DAN 153 foreslår, at der på de foreslåede sportsflyvninger på de 3
marathonflyvninger (m. 2 duer) arrangeres frivilligt spil med indbetaling af 200 kr. pr. slag. Præmierækken udsættes som slagpræmier.
14. Valg til Hovedbestyrelsen
a. Landsformand – på valg er Pia West Christensen (1 år)
b. Gruppe 1 og 2 – vakant (1 år)
c. Gruppe 1 og 2 – på valg er Søren Jakobsen (2 år - modtager
ikke genvalg)
d. Gruppe 3 og 5 – vakant (1 år)
e. Gruppe 3 og 5 – Michael Thuesen Larsen (2 år)
f. Gruppe 4 og 6 – Villy Petersen
g. Gruppe 4 og 6 – Frank Juul Nielsen (1 år – modtager ikke
genvalg)
h. Landsvalg: Anders Brøbech (2 år - modtager ikke genvalg),
Søren Andersen (2 år)
15. Valg af løsladere
a. Region Øst – Peter Pedersen, 100 Haslev (modtager
genvalg)
b. Region Syd – vakant
c. Region Nord – vakant
16. Valg af revisor
Jørn Boklund
17. Valg af revisorsuppleant
Vakant
På Hovedbestyrelsens vegne
/Pia West Christensen, formand
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Appendix 1

Forslag til kapflyvningsplan 2022
Region Øst
Gruppe 1-2
Lübeck
Lübeck
Halstenbek
Halstenbek
Zarrentin
Zarrentin
Gotha
Bremen
Bremen
Lüneburg
Lüneburg
Arnhem
Celle
Celle
Celle

Uge
21
22
23
24
25

26

Rendsburg
Rendsburg
Namur

27

Groningen
Groningen
Groningen
Parchim
Parchim

28

29

30

31

Magdeburg
Magdeburg
Magdeburg
Kaltenkirchen
Kaltenkirchen

32

Neuruppin
Neuruppin
Neuruppin

33
Blå - KFK90 -sport

Hvid - KFK93 - lang

Rød - KFK94 - mellem
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Gruppeflyvning - sprint

Region Syd
Gruppe 3-4
Halstenbek (33/34 Heide)
Halstenbek (33/34 Heide)
Hannover
Hannover
Garlstorf (33/34 Rendsburg)
Garlstorf (33/34 Rendsburg)
Bad Hersfeld
Osnabrück
Osnabrück
Halstenbek (33/34 Schleswig)
Halstenbek (33/34 Schleswig)
Gotha
Minden
Minden
Minden
----------Namur --------Garlstorf (33/34 Rendsburg)
Garlstorf (33/34 Rendsburg)
Namur
---------Hof (landsslip) --------Hannover
Hannover
Hannover
Halstenbek (33/34 Heide)
Halstenbek (33/34 Heide)
----------Rouen -----------------Antwerpen (landsslip) --------Minden
Minden
Minden
Garlstorf (33/34 Rendsburg)
Garlstorf (33/34 Rendsburg)
---------Giessen (landsslip) -------Hannover
Hannover
Hannover
----------München--------Orange - KFK91 - marathon
Grøn - KFK 92 - unger

Region Nord
Gruppe 5-6
Bov
Bov
Reinfeld
Reinfeld
Rendsburg
Rendsburg
Münster
Halstenbek
Halstenbek
Schleswig
Schleswig
Göttingen
Uelzen
Uelzen
Uelzen
Rendsburg
Rendsburg
Paderborn
Garlstorf
Garlstorf
Garlstorf
Heide
Heide

Reinfeld
Reinfeld
Reinfeld
Rendsburg
Rendsburg
Altona
Altona
Altona

Ændringsforslag
Region Øst
Gruppe 1-2

Uge

Region Syd
Gruppe 3-4
073 foreslår Halstenbek (33/34)
073 foreslår Halstenbek (33/34)

21

Region Nord
Gruppe 5-6

242 foreslår Uelzen
242 foreslår Uelzen

22

073 foreslår Heide (33/34)
073 foreslår Heide (33/34)

23
24

073 foreslår Münster
073 foreslår Münster
073 foreslår Heide (33/34)
073 foreslår Heide (33/34)

25

087 foreslår Neuruppin
087 foreslår Neuruppin
087 foreslår Neuruppin
------242 foreslår Metz og 232 foreslår, at flyvningen i stedet gennemføres i uge 28 fra Regensburg-----087, 098 og 242 foreslår Heide
073 foreslår Heide (33/34)
087, 098 og 242 foreslår Heide
073 foreslår Heide (33/34)
242 foreslår Paderborn

26

27

073 foreslår Osnabrück
073 foreslår Osnabrück
073 foreslår Osnabrück

28

29

30

073 foreslår Heide (33/34)
073 foreslår Heide (33/34)

31

32

087 foreslår Celle/242 foreslår Hannover/071 foreslår Garlstorf
087 foreslår Celle/242 forslår Hannover/071 foreslår Garlstorf
087 foreslår Celle/242 forslår Hannover/071 foreslår Garlstorf

33
Blå - KFK90 -sport
Rød - KFK94 - mellem

Hvid - KFK93 - lang
Gruppeflyvning - sprint

Orange - KFK91 - marathon
Grøn - KFK 92 - unger

>
BREVDUEN NR. 21 | 2021 | 589

Appendix 1.2

590 | BREVDUEN NR. 21 | 2021

Appendix 1.3

52

>
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Appendix 1.4 og 1.5

61
52
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34

Appendix 1.6

60

61

62

42

33
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DdBs
landsudstilling
De danske Brevdueforeninger arrangerer landsudstilling på Hotel Pejsegården, Brædstrup,
fredag den 4. februar og lørdag den 5. februar 2022.
Udstillingen er åben fredag fra kl. 16.30 til kl. 21.00 og lørdag fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
Uddeling af udstillingens præmier foregår lørdag kl. 10.45.

DdB indbyder herved sine medlemmer til at deltage i henhold til
nedenstående proportioner:

KLASSE 6 HUNNER:

KLASSE 1 HANNER:

KLASSE 7 HANNER:

Som i senest afviklede sæson på DdB-kapflyvninger opnåede
mindst 5 placeringer indenfor 25% eller minimum 1600 placeringskilometer. Tillægspoint: For hver ekstra 200 km gives 0,25
point, dog maksimalt 1,50 point.
Duerne præmieres efter opnåede point (sum af bedømmelsespoint og tillægspoint). Højest bedømte due efter DdBs 7-punkts
skala (uden tillægspoint) præmieres derudover.

Født i senest afviklede sæson og som har deltaget på mindst
3 kapflyvninger.

KLASSE 2 HUNNER:

Som klasse 5.

KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.

KLASSE 9 HANNER:
Født i senest afviklede sæson. Ingen flyvekrav.

Som klasse 1. Dog kræves mindst 3 placeringer eller minimum
1000 placeringskilometer. Tillægspoint: For hver ekstra 200 km
gives 0,25 point, dog maksimalt 1,50 point.
Duerne præmieres efter opnåede point (sum af bedømmelsespoint og tillægspoint). Højest bedømte due efter DdBs 7-punkts
skala (uden tillægspoint) præmieres derudover,

KLASSE 10 HUNNER:

KLASSE 3 HANNER:

Som klasse 11.

Som i senest afviklede sæson var mindst 1 år og som på DdB
og/eller sektionsflyvninger opnåede mindst 2 placeringer indenfor 25%

Holdkonkurrence på foreningsbasis:

KLASSE 4 HUNNER:
Som klasse 3.

KLASSE 5 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 år. Ingen flyvekrav.
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Som klasse 9.

KLASSE 11 HANNER:
Sektionsvinder på DdB-kapflyvninger i senest afviklede sæson.

KLASSE 12 HUNNER:

Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer,
som repræsenteret et hold, kan også vinde individuelt. Der kan
anmeldes flere hold pr. medlem eller forening.

Kapflyvningskonkurrence for foreningshold i 2022:
Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden
for 25%) for hver af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:

1.-præmie: 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000 kr.
2.-præmie: 25% af det indskudte beløb, dog mindst 600 kr.
3.-præmie: 15% af det indskudte beløb, dog mindst 400 kr.
4.-præmie: 10% af det indskudte beløb, dog mindst 300 kr.
5.-præmie: 10% af det indskudte beløb, dog mindst 300 kr.

Transport af duerne:

Landsudstillingens flyvekonkurrence:

Almindelige bestemmelser:

Klasse 1 og 2:
1.-præmie: 1000 kr, 2.-3.-4.-præmie: 500 kr. (Gavekort)
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdBflyvninger i 2022.
Klasse 3 og 4:
1.-præmie: 1000 kr, 2.-3.-4.-præmie: 500 kr. (Gavekort)
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdBflyvninger i 2022.
Klasse 11 og 12: Gavekort værdi kr. 1.000 til vinderen i hver
klasse
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdBflyvninger i 2022.

Anmeldelsesskemaerne udfyldes omhyggeligt og kontrolleres af
den lokale forening, som skal attestere oplysningernes rigtighed.
Mangelfuldt udfyldt anmeldelse, for sen ankomst, manglende
vaccinationsskemaer eller andre afvigelser berettiger til afvisning. Duer kan kun udstilles den pågældende sæson for én ejer.

Anmeldelse/udstillingsgebyrer:
Individuel anmeldelse skal ske på DdBs anmeldelsesblanketter.
Holdanmeldelse skal ske på holdskema, som kan udskrives fra
DdBs hjemmeside.
Gebyr andrager 40 kr. pr. due.
Indskud til holdkonkurrencen andrager 250 kr. pr. hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Ole Steen Larsen – email: stla@post4.tele.dk
Senest fredag den 21. januar 2022.
Udstillingsgebyrer faktureres samlet til foreningerne.

Hvis der er nogle, som vil være sportskammerater behjælpelige
med at får transporteret duerne til udstillingen og eventuelt retur igen, bedes disse meddele dette til Ole Steen Larsen, 030
”Ringsted”, tlf. 20 40 10 39, der så vil sørge for koordinering.

Duernes indlevering:
Duerne indleveres i udstillingslokalet torsdag, den 3. februar, i
tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Præmier:
Der udsættes præmier til hver 10. due i hver klasse.
Foreningskonkurrence:
Der udsættes præmier til hvert 10. hold.

Bedømmelse:
Bedømmelse foretages efter DdBs 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
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Mærkedage
50-års Jubilæum
Håkon Arnesen, 038 Nykøbing F, 1. januar 2022
Håkon Arnesen fejrer 50 års medlemskab af De danske Brevdueforeninger. Han har været et stort aktiv for foreningen gennem
årene. Han har hjulpet til med bankospillene førhen, og da vi
havde loppemarked var han der også. Kapflyvning med duerne
sluttede, da Doris døde. Har også kørt med på træningsture og
til Højmøllen.
Han vandrer byen rundt med rollatoren trods sine 87 år i alt
slags vejr for , at købe ind, så der er pølser og drikkelse ved indleveringerne. Det sætter medlemmerne pris på.
Håkon er vellidt og altid hjælpsom, og vi fra foreningen ønsker ham et velfortjent tillykke med jubilæet.
Pfv. Jan Kania
75-års jubilæum.
Brevdueforeningen 111 ” Vejen”, 3. december 2021
Dan 111 ” Vejen” fejrer den 3. december 2021 deres 75 års jubilæum i brevduesporten.
Efter lidt skiftende adresser, så har foreningen i omkring 30 år
holdt til på Gestenvej i Vejen i et dejligt klubhus.
Foreningen har de seneste mange år været en del af sektion 41,
og medlemsskaren dækker et større geografisk område. For få år
siden var foreningen faktisk en af de største i Danmark målt på
antal medlemmer.
I årenes løb har der været mange store personligheder tilknyttet
– ingen nævnt og ingen glemt – som har været kendt i brevduesporten for deres flotte resultater på kapflyvninger og dommergerning på udstillinger. Det er et utal af vinderduer og mesterskaber som kan relateres til foreningen.
I foreningen er der plads til alle … til såvel store som små, såvel
elite som hygge. Godt kammeratskab er i fokus, og det har vore
formænd i årenes løb altid formået at holde i fokus. Så det er fornøjelse at møde op i foreningen, da alt foregår i en fin tone og
gensidig respekt over for hinanden.
Pbv. JPE
60-års fødselsdag
Jens Hansen, 019 Brædstrup,
21. december 2021
Hovedbestyrelsesmedlem Søren Andersen, 086 Bangsbo,
24. december 2021.
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DØDSFALD
Søren Jensen, 025 Hjørring
Vi fik den 20. oktober desværre den sørgelige besked, at vores
medlem Søren Jensen, 65 år, pludselig var afgået ved døden.
Søren har været med i brevduesporten over nogle omgange, men
har de seneste år virkelig gået til den, dette blev til sektions mesterskab, åben indland her i 2021 med næsten ene et årige.

Pfv. Frank Juul Nielsen

AF LEIF & MARTIN SØRENSEN 023 ”AALBORG”

Vores hverdag
med duerne
I denne artikel vil vi fortælle lidt om,
hvordan vi har opbygget vores slag.
Når sæsonen er forbi, er der altid et par
ting eller to, som skal forberedes på vores
slag.
Vi har aldrig bygget om på slaget, men
vi siger at vi ”forbedrer” slaget med forskellige tiltag, og i år har heller ikke været
nogen undtagelse. Dog har det kun været
små justeringer, da vores slag fungerer,
som vi gerne vil have det. Nogle af de få
justeringer, der blev lavet i år, var et par
rum, hvor vi havde siddetrekanter, som
fungerer hele året. Det er blevet ændret til
reoler med en ramme af trådbund.
Trekanter er bedste som siddepladser i
fældesæsonen, hvor vi ikke skal håndtere
duerne, men i flyvesæsonen er reolerne
bedst. Duerne bliver siddende i reolerne,
når der skal pakkes til træning eller kapflyvning.
I 1983 var Leif på sin første bustur til
Belgien. Det var blandt andet ved et besøg på Naturels avlsslag, at han fik idéen
til reder med trådbund. Da slaget, skulle
bygges tilbage i 1986, var det første, som
blev bygget, reder med trådbund, og de
reder eksisterer stadig i dag.
Alle vores reder er bygget op på samme
måde: Forsatserne består af en fast side,
hvor redeskålen står inde bagved, og den
anden halvdel består af tremmer. Kapflyverne kommer kun ind til redeskålen, når
vi træner, eller når der pakkes til kapflyvning.
Leif har altid haft en stor interesse i at
bygge dueslag, og gennem tiden er der
blevet skabt rigtig mange af dem. Vi har
kunne regne os frem til, at Leif har bygget

Første dueslag på nuværende adresse – 1974

10 forskellige salg, hvor slaget fra 1986
kun er blev forbedret gennem årene.
Vores slag består af følgende:
En afdeling til sprint/mellem duerne
samt et rum til vores enkehunner. Da vi
flyver det totale system, er vi kommet
frem til, at vores enkehunner er bedst,
hvis de er lukket inde i bokse det meste af
dagen gennem hele flyvesæsonen.
Ultimo april begynder vi at sætte vores
duer i system. Hunnerne lukkes ud kl.
17.00 til deres daglige motion, og hvis der
ikke er streng disciplin fra starten, kan de
nemt flyve både 2 og 3 timer. For at vi
kan styre hunnerne og bevarer deres motivation gennem hele sæsonen, kommer
de efter endt flyvning omkring slaget ind
til deres reder, hvor de bliver fodret og
vandet.

Hannerne bliver hver dag flyttet ind,
hvor enkehunnerne normalt sidder, når
disse er ude at flyve. På den måde kan vi
også skabe motivation for hannerne, ved
at de kommer ind i et nyt rum for en kort
periode.
Det samme system bruges også i vores
afdeling med langflyver duerne. Vi har valget at opdele vores sprint/mellemdistance
og langflyvere i hver sin afdeling. På den
måde kan vi fodre de to hold på hver deres
måde når første sæsonen er i gang. ”Vi
kommer nærmere ind på fodring i en af
følgende artikler i serien” Vi har tidligere
haft en afdeling, hvor mellem og langflyver
duerne gik sammen men dette resulterede
i, at de duer, som skulle flyve mellemdistancen, blev for tunge.
Endvidere er der i begge afdelinger reoler med plads til lidt pindhanner.
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Her er Leif ved at lægge sidste hånd på et af rummene med en gang hvid maling glans 20,
så det bliver nemmere at rengøre.

Vi har 3 afdelinger med reoler til vores
unger. På den måde kan vi have ungerne
delt op i kuld til at begynde med, og dermed får alle unger så god en start som
muligt. Efterfølgende kan vi dele ungerne
op efter alder, og senere kan vi dele dem
op efter køn, hvis vi vil motivere ungerne,
når vi når til kapflyvningssæsonen.
Til sidst har vi en afdeling til vores avlsduer. Der har vi 3 afdelinger, så det altid
er muligt at omparre vores avlsduer i løbet af avlssæsonen.
Da det nuværende slag blev etableret i
1986, havde det klar glas i taget og hvidmalet vægge. Det blev et problem med
klar glas og de hvide vægge, da det gjorde, at øjnene på duerne løb i vand, og det
var også ubehageligt for os, der havde sin
gang i slaget. Ret hurtigt efter at vi havde
bygget nyt slag, forsøgte vi os med at skif-

Her er der et billede af vores enkemænd. Vi har i mange år malet forsiderne på rederne med 4 i iøjnefaldende farver.
Vi har en tro på, at det delvist er med til at undgå, at duer ikke flyver forkert.
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te det klare glas i taget til matteret glas.
Det var dog heller ikke særlig godt, hvilket betyder, at det i dag er en stor ramme
med termoplast som ovenlysvinduer.
I samme omgang lavede vi om fra loft til
kip til fast loft og dermed kun med tremmeloft ved ovenlysvinduerne. Derudover
byggede vi skydelåger i loftet, så vi på den
måde kan regulere luftmængden til duerne. Disse vigtige ændringer gjorde, at vi
fik styr på problemerne med duernes øjne.
En anden ting, som blev etableret i det
nye slag fra 1986, var automatisk udskiftning af luft. Gennem hele loftrummet i
alle rummene blev der opsat spirorør
med aftræk. På den måde kunne vi vælge
enten at trække luften ud af rummet eller
blæser luften ind i rummet. Til sidst blev
hele anlægget pillet ned, og vi begyndte at
tænke i andre baner.
Vores mål med de nye tiltag var at lave
et slag, som fungerede så naturligt som
muligt. Vi startede med at bygge voliere
på fronten af hele dueslaget. Dette gjorde
vi for at få lys og luft ind i slaget, men vi
fandt ret hurtigt ud af, at der skulle monteres fast tag med klare termoplade, og ligeledes blev alle sider og fronter lukket
med plexiglas. Resultatet af dette er, at det
kun er fronten, som bliver brugt til udflyvning, der er med tråd og vindnet. På
den måde fik vi et ekstra rum, som kan
opvarme slaget ved bare den mindste solstråle, og samtidig fik vi en masse frisk
luft ind på slaget, uden at der kommer
træk omkring duerne.
Et andet automatisk element, som bruges på slaget i dag, er varmeplader, som er
monteret i loftet og på en skillevæg. Det
var et system Leif købte på en tur til duemessen i Kassel.
Varmepladerne bruges typisk i det tidlige forår for at undgå store temperatursvingninger og en for høj luftighed på
slaget. Vi vil helst have så konstant en
temperatur som muligt, så det styres på
luftfugtighed og varmegrader. Det foretrukne er en luftfugtighed på omkring 65
% og en varme på omkring 15 grader.
For et par år siden havde vi besøg af
Michael Th. Larsen, og han gav os idéen
til at ændre lyskilden på slaget. Vi havde
aldrig set det som et problem med det lys,
som vi havde, men da de nye armaturer

Enkehunner som sidder i bokse. Til 8 bokse er der en stor låge. På den måde undgår vi skulle fange
alle hunner, hver gang de skal lukkes ind.

Avlsslaget
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Voliere lavet med tråd og plexiglas samt vindnet,
så der ikke kommer træk i slaget ved meget blæst.

og lys blev taget i brug, kunne vi mærke
en ro i øjnene.
Vi er sikre på, at det også må komme
duerne til gode.
Før brugte vi glødepærer, men de ny
lyskilder er LED T8 lysrør 60 cm 10W
5500K frosted 130lm/W, og de er betydeligere billigere i drift.

Styresystem til varmeplader.
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Vi har i mange år fået stor ros for vores
slag og viser det også frem med glæde. I
sammenslutning med slaget har vi en
udestue, hvor vi blandt andet opholder
os, når vi venter på, at duerne kommer
hjem fra flyvninger.
I næste artikel vil vi fortælle mere om
vores bestand af duer. ◆

Vores ungeslag. Det er reoler med tremmebund
og automatisk udmugning. De stammer fra det
første ungeslag ved MVL-cup. For at siddepladserne kunne passe til vores slag, måtte Leif skille
alle reolerne ad og tilpasse dem til vores slag.

Sæsonen 2021 har været et rigtig godt år for mange af
Pigeon Vitalitys danske kunder. Naturlige produkter giver
robuste duer med stabile resultater.
Et stort tillykke til jer alle og en særlig hilsen til de to
danske mestre Lars Frydendahl Hansen 111 Vejen og
Karsten Larsen128 Sæby, samt vores danske testslag
Team Krogen, 068 Frederikshavn
Lars Frydendahl Hansen, 111 Vejen
Danmarksmester Sport 2021
DM Lang: 13 Super Cup: 13
DM Marathon: 20 DM Mellem: 24
Sektion 41:
Lang Sport : 1
Lang Åben : 1
Mellem Sport: 1
Mellem Åben: 1
1-års mesterskab: 1
DdBs Vandrepræmie Gruppe 4: 1
Ungemesterskab Ddb: 5
Åbent Sektion: 4 Sport Sektion: 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. ESdue i Region Syd
DdB Lang (hunner) Sektion 41: 1, 2, 7 med
111-20-448 som vinder og 7. ES-due i
Region Syd DdB Sport (hunner) Sektion
41: 1, 7 med 111-17-330 som vinder

Karsten Larsen, 128 Sæby
Danmarksmester Langdistanse 2021
DdB
Nr.1 Lngflyver Vandrepremie Nord

Essduer DdB
Essdue nr 1 U Lang gruppe 5,6
(128-20-0316)

Sektion 053:
Nr. 1 Lang Åbent
Nr. 1 Lang Sport
Nr. 3 Generalmesterskap Åbent
Nr. 4 Generalmesterskab Sport

Essduer sektion 053
Essdue Lang U 1,2,4,5,6,8
(nr.1 128-20-0316
(nr.3 essdue U I Danmark)
Essdue Lang A 1,2,6
(vinder 068-18-0563)

Team Krogen, 068 Frederikshavn
Nr. 3 mellem åben DM

Sektion 053:
Nr. 1 Mellem Åbent
Nr. 1 Sektionmeterskab Åbent
Nr. 1 Ungduer Åben
Nr. 1 Generalmesterskap Åbent
Nr. 1 Generalmesterskab Sport
Nr. 2 Sektionmesterskap Sport
Nr. 2 lang Sport
Nr. 3 lang Åbent

Essduer sektion 053
Essdue 1 mellem Åbent 068-19-0103
(nr.2 Danmark)
Essdue 2 mellem Åbent 068-19-070
(nr.4 Danmark)
Essdue 1 Sprint 068-20-1371A
Essdue 1 Sprint 068-1374U
Essdue 3 Sprint 068-20-1414
Essdue 3 Sprint 068-20-1390A
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De danske Brevdueforeninger afholder

Landsudstilling, foredrag, auktion,
repræsentantskabsmøde og festaften
fra fredag den 4. februar til søndag den 6. februar 2022 på Pejsegården i Brædstrup.

Repræsentantskabsmøde 2022 afholdes på Hotel Pejsegården,
lørdag den 5. februar 2022.
Repræsentantskabsmødet starter kl. 13.00 præcis.
Festmiddagen indledes kl. 19.00.
Vi har i år truffet aftale med Hotel Pejsegården, der tilbyder
følgende til medlemmer af De danske Brevdueforeninger:
Værelsesbestilling foretages direkte på Pejsegården på
tlf. 75 75 17 66.
Overnatning fra lørdag til søndag – 2 personer i dobbeltværelse
– kr. 800
Overnatning fra fredag til søndag – 2 personer i dobbeltværelse
– kr. 1.450
Fredag aften er der mulighed for at købe og nyde den lækre
’husmandsbuffet’ i Restaurant Dillen.
Lækker menu lørdag aften, der serveres ved egne borde:
• 3 forretter
• 3 stegeretter med tilbehør
• Desserttallerken
• Kaffe og the

Musikken leveres af Surprize Duo.
Grundet COVID-19 situationen kræves gyldigt Corona-pas for
adgang til Hotel Pejsegården.

Pris for denne menu er kr. 350,00. Bestilling på DdB’s hjemmeside senest den 10.01.2022.

På gensyn til en god fest i hyggeligt selskab!
De danske Brevdueforeningers hovedbestyrelse
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