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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 den 15. i 
måneden.
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 900 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: 128-20-316 
U. 1. ES-DUE LANGDISTANCE  
REGION NORD OG LAVESTE KO-
EFFICIENT PÅ LANDSPLAN FOR 
1-ÅRS. EJER: KARSTEN LARSEN, 
128 ”SÆBY”
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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. 3 udkommer 
den 15/03/22. 

Deadline for indsendelse af 
stof til dette nummer er senest 

25/02/2022.

Ny og spændende konkurrence: 

”000 Cup”
Alle medlemmer 
af De danske Brev-
dueforeninger 
kan nu bestille fodringe mærket 
”DAN 000” hos Søren Andersen for 
100 kr. pr. stk. Hvert medlem kan 
købe et ubegrænset antal ringe.

Duer med ”DAN 000”-ringe delta-
ger fremover i en flyvekonkurrence på 
den årlige Antwerpen-flyvninger.

Provenuet fra ringsalget fordeles 
over tre år med 1/3 af den samlede 
pulje i regionerne Nord, Syd og Øst.

”DAN 000”-duer deltager i konkur-
rencen fra 1-års stadiet og så længe, de 
er aktive kapflyvere, og den enkelte 
due kan dermed principielt æske præ-
mie over flere sæsoner. Konkurrencen 
afvikles første gang i sæson 2023.

Konkurrencen opgøres hvert på re-
gionsbasis med 1., 2. og 3. præmie til 
regionens højest placerede ”DAN 
000”-duer. Præmiesummen fordeles 
med 50% til nummer 1, 30% til num-
mer 2 og 20% til nummer 3.

Ringe bestilles hos Søren Andersen 
på mail: soerenandersen61@gmail.com
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FREMLYSNINGER:

I den forgangne uge blev Corona-restriktionerne ophævet og 
hjemme på dueslagene er humøret højere i takt med, at dagene 
længes, og foråret og flyvesæsonen nærmer sig. På alle måder er 
det derfor en god tid, og for mit eget vedkommende ét af de bed-
ste tidspunkter i brevdueåret, og jeg tror, mange føler det på sam-
me måde.

Som lederskribent i Brevduen er det for øjeblikket en anelse 
svært at være på forkant med udviklingen. I sidste nummer måtte 
jeg på grund af deadline for bladet henvise til et forestående ho-
vedbestyrelsesmøde, der skulle tage stilling til afviklingen af re-
præsentantskabsweekenden i Brædstrup. I dag, lørdag den 29. ja-
nuar, hvor der er deadline for nærværende nummer, må jeg des-
værre også henvise til, at den endelige beslutning om arrange-
mentets udvikling først træffes af Hovedbestyrelsen i næste week-
end, og når dette læses, er vi blot tre dage fra, at vi under en eller 
anden form skal mødes i Brædstrup, så lige nu er jeg i gang med 
at forfatte ”gamle nyheder”. Men et repræsentantskabsmøde får vi. 
Og det skal vi glæde os over, for alt for mange vigtige beslutnin-
ger for organisationen har været obstrueret af Corona-situationen 
og sidste års aflysning. 

På de indre linjer i De danske Brevdueforeninger går det for 
øjeblikket stærkt. Søren Andersen melder om travlhed på Tau-
RIS-fronten, hvor mange medlemmer i god tid forud for sæsonen 
har indsendt udstyr til reparation og afgivet bestillinger på nyt 
grej, og også materialebestillingen fra foreningerne af plombe-
snor, manillamærker m.v. er godt i gang. Transportudvalget har 
lanceret et udbud af vores transporter til en række vognmænd 
med nøje specifikationer af vores behov og krav til chauffører, 
tidsplaner og lignende. Fristen for afgivelse af tilbud er aftalt til 
ultimo februar, hvor tilbuddene vurderes, og forhandlingerne kan 
afsluttes. Denne proces er særdeles vigtig for at kvalitetssikre vo-
res kapflyvningsplan. Der er allerede på nuværende tidspunkt 
truffet aftaler med en stor del af vores frivillige medhjælpere om 

at assistere med ompakningsarbejdet i den forestående sæson, og 
jeg vil endnu engang udtrykke stor taknemlighed for den hjælp, 
vi alle har glæde af på denne front.

På IT-fronten går det også stærkt med de forskellige opgrade-
ringer af forenings- og sekretariatsprogrammerne, som bliver 
strømlinede og opdateret til dagens standarder, hvorved tingene 
både bliver nemmere og hurtigere, men samtidig også sikrer sy-
stemernes fremtidige drift. Vi har i forvejen et unikt system til 
blandt andet vores resultatformidling, og vigtigt er det selvsagt, at 
dette system kører driftssikkert.

I sidste nummer promoverede vi den nye konkurrence med 
”000-ringe”, og salget af disse har siden udviklet sig strygende. 
Også i dette nummer annonceres denne konkurrence, og for de 
traditionelle forårsavlere er det netop nu, der skal indkøbes ringe, 
så de håbefulde førstekuldsunger kan ringes til at være med i den-
ne spændende konkurrence, hvor duerne deltager fra 1-års og 
gennem hele deres karriere på flyveslaget.

Med hensyn til nye initiativer fortalte jeg i den sidste leder om, 
at redaktionen planlagde at udarbejde et spørgeskema til vores 
mestre og vindere af officielle præmier, som ville kunne hentes på 
DdBs hjemmeside. Spørgeskemaet er nu klar og er optrykt andet-
steds i dette nummer af Brevduen. Vi håber, at mange af vores 
dygtige vindere vil benytte sig af muligheden for at besvare ske-
maet. Spørgsmålene er blot tænkt som en guide til at præsentere 
sit slag og måden at arbejde med duerne på, så man har frihed til 
både at tilføje eller udelade punkter i skemaet. 

I forlængelse heraf skal jeg igen ikke undlade at sende roser på 
redaktionens vegne til de medlemmer, som også denne gang har 
bidraget med godt og spændende læsestof til bladet.

Med ønsket om god fornøjelse med duerne i de kommende 
uger og på gensyn i Brædstrup!

/M.T.L.

087-20-0152
Karl Erik Hanen
Nyvangsvej 6
4400 Kalundborg
Tlf: 60701665
E-mail: karlerikhansen47@gmail.com

227-20-2130
Heike Petersen
(fra Tyskland)
E-mail: petersenheike73@gmail.com

055-19-0724
Kaj Greve
Urnehovedvej 22
6392 Bolderslev
Tlf: 53382206
E-mail: Kajgdml@outlook.com

172-17-0253
Heinrich Wnuk
Propst-Laurmann-Str 4
48727 Billerbeck
Tyskland

DV-488-2021-07848?
Gunnar Christensen, 
030 Ringsted
Tlf: 2095 1407

062-20-0362
Reinhard Ungar
Acerstr. 5
39393 Ausleben
Tlf. +49 039404297

156-20-0460 
Gernot Gutzmann 

Große Flage 15  
27432 Bremervörde 
Tel: +49 04761-6243

250-21-6857
113-21-0390
196-21-0326
196-21-0328
Tamer 
Borchs Alle 19
7100 Vejle 
Tlf: 52195232
E-mail: Tamerbader71@gmail.com

VI GÅR MOD 
BEDRE TIDER!
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DØDSFALD

Nyt om navne

Duerne har fyldt meget i Svends liv. Spørg blot hans kone Inger 
og hans børn. Resten af fritiden gik med aktiv sport. 

Svend H. efterlader sig hustruen Inger og 2 børn, samt 4 børne-
børn og 2 oldebørn.
Æret være hans minde.

Allan Christensen
Dan 030 ”Ringsted”

P.S.:  Kort før jul fik jeg underretning om Jørgen Dalgaards død 
(Dan 055 ”Vejle”). ”Dalle” var en legende i både Vejle og i Jylland 
blandt brevduefolk.
Æret være Jørgens minde.

Dødsfald: Ejgil Jacobsen – 242 ”Brøndby” 
Mandag den 24. januar fik jeg af Ejgils hustru den triste meddelel-
se, at Ejgil om natten - helt uventet -  var afgået ved døden, under 
indlæggelse på Hvidovre Hospital. Ejgil var blevet indlagt,  fordi 
han  under en indkøbstur havde været uheldig at falde,  på et isglat 
underlag ved indgangen til supermarkedet. Faldet medførte et par 
brud på hoften, og som om det ikke var nok, så fik han også Co-
vid-19 og måtte derfor i isolation. Det var så meningen, at han 
skulle overføres til et sted i herværende uge (4), for at blive genop-
trænet, men desværre – sådan skulle det altså ikke være! 

Ejgil meldte sig ind i 242 Brøndby i 1992. Forud for brevdues-
porten, havde han i flere år haft parakitter. Han var i mange år sta-
dig dommer ved udstillinger, selv om han ikke selv havde parakit-
ter mere. Interessen for udstillinger medførte selvfølgelig også, at 
han uddannede sig til at kunne dømme ved brevdueudstillinger. 
Ejgil sagde aldrig nej til at påtage sig en opgave. Han har været 
foreningens kasserer, var med til at starte IT op, da vi overgik til 
elektronisk registrering, han lavede mad ved foreningens arrange-
menter,  samt formidlede kornsalg – senest fra sin bopæl på 
Ahornvang ved Brøndby Strand. I træningssamarbejdet Klub 10 
med mange af foreningerne i sektion 11, har Ejgil været en del af 
forretningsudvalget og i øvrigt været løslader for Klub 10. 

I en periode, hvor Ejgil måske havde påtaget sig for mange op-
gaver, ønskede han at prøve noget nyt, hvorefter han blev medlem 
i 116 Vido. Han kom dog senere tilbage til 242. Efter nogen tid 
hos os igen i 242, så ville han tilbage til 116, hvor han efter eget 
udsagn kunne vinde gode foreningspræmier. Undertegnede fik 
ham dog endelig overtalt til at vende tilbage til 242 Brøndby, hvor 
han så kunne afslutte sin karriere med brevduer. Sektionsvindere 
er det ikke blevet så meget til, men der var dog én han altid omtal-
te, og det var en sektions- og gruppevinder fra München med en 
slagvendt due fra Gunnar Aagaard Jensen først i 90’erne. Til gen-
gæld har han haft mange forenings- og Klub 10-vindere. På diver-
se udstillinger har han vundet adskillige præmier. Han har altid 
haft flotte duer, men som dommer ved man vel også,  hvad der 
skal til for vinde en præmie på en udstilling! 

Dødsfald: Svend H. Christensen, 055 ”Vejle”
En inkarneret brevduemand er ikke blandt os mere.

Svend H. Christensen Dan 055 ”Vejle” og før opløsning Dan 
0183 ”Munkebjerg” døde, den 25. oktober 2021, 84 år gammel.

Gennem årene har Svend bestridt adskillige poster i foreninger-
ne. Han har bla. været formand og kontrolformand. Han var be-
kendt med alle aspekter inden for brevduesporten. Han var også 
med til at slippe tyske duer.

Svend begyndte med duer i 50’erne. Som lillebror, kan jeg huske 
duerne i haven på Hermelinvej på Nørremarken inden området 
blev bebygget helt. Derefter havde han duer i Vejle Enge tæt på 
Boulevarden. Duerne blev flyttet til Thyrasgade i Vejle Enge, hvor 
både Svend (min far), bror Svend H., bror Christian, Max Han-
sen?, Anker Jensen og Erik Hviid Nielsen residerede. Alle var der 
ikke på samme tidspunkt. Både Svend og Christian fik bygget nye 
dueslag i 60’erne i Thyrasgade, men Svend mente, det var for dyrt 
at tage det med, da han erhvervede en have på Harestien (senere 
Rosmarinvej) i Engene. Så endnu en gang blev der bygget slag 
med fodergang foran. Her blev det hurtigt til en brevduekoloni, 
hvor der vel var 6-7 slag bare på denne vej. 

Det var her, at Svend fik store gennembrud. Efter hukommel-
sen, så mener jeg, at han blev Vejles første Gruppemester i Gruppe 
2 i midten af 60’erne. 

Han havde et fantastisk avlspar 500 x 388, hvor hannen var fra 
Verner Baslev Odense og hunnen fra Egon Rühländer Ålborg. Un-
ger efter dette par viste stabilitet, såvel på mellem- som på langdi-
stance. Hans bedste due var nok 773, en blåbåndet U, som fløj fan-
tastisk på mellem- og langdistance. Når man fik denne due i hån-
den, ville man næppe tro, at hun kunne præstere noget. Svag 
gump og en lidt slap vinge, men den viste, at teorier ikke altid hol-
der stik. 

I midten af 70’erne flyttede Svend til Rådyrvej på Nørremarken; 
tæt på Hermelinvej. Ringen var sluttet. Her havde han mange gode 
år og det blev til flere mesterskaber i foreningerne. Her var især 
183-06-234 rødbåndet A en stærk flyvende due; den var sekti-
onsvinder fra Laxå og havde fine resultater på de lange flyvninger 
sydfra, fordi jyderne stoppede med at flyve Sverige. 234 sidste år 
tilbragte han her hos mig på Sjælland. Svend havde flere sektions- 
vindere og en Regionsvinder 183-12-1264, som også er hos mig. 

Hans ildhu forsvandt meget sent. Indkøb af nyt blod fortsatte 
næsten til det sidste. Alle dage har Svend været gavmild med at 
give duer til begyndere. Da min søn, Niels og jeg spurgte om vi 
måtte få to par i efteråret 2006, blev det til 14 par, da vi hentede 
dem i foråret 2008. De sidste år har han bedt mig tage udvalgte 
duer med hjem, hvilket jeg er meget taknemmelig for. 

De sidste 3 år har duerne været en hæmsko for ham pga. svig-
tende helbred. Helge Hansens enke, Bente var en stor hjælp med 
pasning af duerne i denne periode. Svend meldte sig ud i 2020, 
men kunne ikke undvære duerne helt, så han havde ca. et dusin 
duer, som blev afhændet kort før hans død.
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Nu – efter 30 års venskab med Ejgil – sidder jeg fortvivlet tilba-
ge med minderne om alle de oplevelser, vi har haft sammen, bl.a. 
alle de ture til repræsentantskabsmøderne i Brædstrup, hvor vi al-
tid delte et værelse. Da jeg senest talte med ham i forrige uge, så 
glædede han sig også til, at vi igen i år sammen kunne køre til 
”Pejsegården”,  men skæbnen ville det altså anderledes. Ejgil run-
dede de 79 år, mens han var indlagt på hospitalet. 

Undertegnede,  foreningen og brevduesporten i det hele taget, 
har nu mistet en god ven og sportskammerat. Tabet er dog aller-
størst for hans enke (Sussi), 2 børn, 5 børnebørn og et par olde-
børn. 
Æret være Ejgils minde 

Mogens Hald Pedersen/formand 242 ”Brøndby” 

Dødsfald: Børge Godtfredsen, 222 ”Sjælsø”
Vi har modtaget den triste besked, at tidligere hovedbestyrelses-
medlem Børge Godtfredsen, DAN 222 Sjælsø er død.

Børge blev medlem af organisationen i 1946 og opnåede gen-
nem de mange års medlemskab mange flotte resultater. Han var 
tillige en rigtig dygtig og anerkendt landsdommer. Han blev i 2003 
meget velfortjent hædret med De danske Brevdueforeninger’s 
guldmedalje for det kæmpe arbejde han har gjort for brevdues-
porten såvel i hans hjemlige sektion som i DdB’s hovedledelse. Vi 
har mistet en dygtig brevduemand og en afholdt sportskammerat i 
vores organisation. 

Vore varmeste tanker går til den nærmeste familie. 
Æret være Børge Godtfredsens minde.

På Hovedbestyrelsens vegne
Pia West Christensen

Børge Godtfredsen in Memoriam.
En stor skikkelse i dansk brevduesport er ikke mere.

Den 25 januar 2022 få dage efter at have sagt endeligt farvel til 
sine elskede duer fik Børge det skidt, blev indlagt med svære 
smerter og døde efter få timer på hospitalet i en alder af næsten 89 
år.

Undertegnede har haft det privilegium at være en af Børges per-
sonlige venner siden vi, som helt unge, var soldaterkammerater i 
livgarden. 

Så tit det var muligt, for vi ud af Sandholmslejrens vagt, sprang 
på vore cykler og for til hhv. Hørsholm og Helsingør for at nyde et 
par timer sammen med vore respektive kærester (senere fruer 
gennem hele livet) hhv. Kirsten og Birgit og vi har i rigtig mange 
år været sammen ved stort set alle større begivenheder i vores liv.

Allerede som 12 –14 drenge blev vi 1947 medlemmer af h.h.v. 
089 Hørsholm og 029 Frederiksborg og har I alle årene været akti-
ve på såvel flyvninger som arbejdet i vore foreninger.  

Børge har gennem tiden beklædt næsten ethvert muligt tillids-
hverv i lokalforening, dommerklub, sektion og udstillingsudvalg 
o.s.v. og på repræsentantskabsmødet 1986 blev han valgt til ho-
vedbestyrelsen, hvor han især forestod arbejdet i landsdommer-
klubs regi, arrangementer af landsudstillinger m.v. indtil han, på 
repræsentantskabsmødet i 2006, valgte at udtræde af hovedbesty-
relsen.

Børge har gennem årene modtaget næsten enhver form for 
æresbevisning i sporten, kulminerende med DdB’s guldmedalje 
som han fik overrakt på repræsentantskabsmødet i 2003.   

Gennem de seneste år har Børge og jeg ofte talt om hvordan vo-
res fælles duevenner en efter en er faldet bort og vi vidste/ved na-
turligvis at dagen kommer også til os.

Nu blev det Børge og det efterlader naturligvis et stort savn for 
Kirsten, og  familien.

Men også for alle aktive brevduefolk som Børge havde berøring 
med.

For undertegnede personligt er det ikke bare en stor skikkelse i 
brevduesporten, men i højeste grad en personlig god ven som ikke 
er mere. Børge vil altid være i vore tanker og vi vil altid mindes ham.
Æret være hans minde.

Poul Erik Meulengracht

Børge Godtfredsen (nr. 2 fra venstre) hædres ved aftenfesten i Brædstrup

MÆRKEDAGE

40-års fødselsdag
Klaus Nissen, 070 Aabenraa, 25. januar 2022

60-års fødselsdag
Johnny Plath, 070 Aabenraa, 14. februar 2022.

80-års fødselsdag
Henning Jørgensen, 227 Koldinghus,19. februar 2022.
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Alt vores arbejde med duerne i hverdagen, har det helt klare mål, 
at hele program¬met skal flyves, og vores ambitioner er at flyve i 
top på alle distancer. Vi startede med at flyve de korte distancer, 
og nu er vi nået til de lange flyvninger.

Som fortalt i tidligere artikler var det ikke mange præmier, som 
Leif vandt i sine første år som brevduemand. Skulle Leif have en 
chance for at vinde nogle præmier med duerne, så måtte han fin-
de en duemand, som kunne hjælpe. I slutningen af halvfjerdserne 
var Leif til foredrag med Bent Th. Petersen og Rønde Larsen i Aal-
borg. Leif tog kontakt til Bent, og de udviklede et venskab, hvor 
avl og klargøring af duerne til kapflyvning blandt andet var om-
drejningspunktet. På det tidspunkt arbejdede Bent med den sorte 
stamme, som først hans far og senere Bent fløj fantastik med.

De første duer
Den sorte stamme var fremavlet af Bents far, og Leif investerede 
i disse duer, da der for alvor skulle til at flyves med duer i det 
nordjyske. Det var blandt andet 028-73-782 ”Farao”, som var 
gruppevinder fra Altona og sektionsvinder fra Hannover ved 
Bent. I starten af firserne havde Leif bestilt seks unger af den 
sorte stamme hos Bent, og da Leif var klar til at tage hjem fra af-
hentningen af disse, kom Bent med en lille blå hun. Hun var ef-
ter nogle nye duer, som han havde købt. Det var her første gang, 
at Leif hørte om Jan Grondelaers, i forhold til de velbyggede un-
ger. Ud af den sorte stamme var ”Den lille blå” – som hun senere 
kom til at hedde – meget lille og bestemt ikke noget for Leif. Se-
nere blev ”Den lille blå” mor til vores første gruppevinder. 

Allerede den gang havde Leif det svært med nye typer af duer, 
som ikke passede ind i bestanden, der allerede var på slaget på 
Sanglærkevej men mere om det senere. 

Den store investering
I 1983 var Leif på sin første bustur til Belgien, som var arrange-
ret af Brinco. På det tidspunkt havde Bent besøgt Belgien mange 
gang og havde en masse kontakter dernede. Efter turen til Bel-
gien kunne Leif efterfølgende fortælle sine to brødre og far, som 
også var interesseret i duer, at skulle de have gode duer, så skulle 
de købes i Belgien. 

Bent og Leif fik derefter arrangeret en tur til Belgien, hvor planen 
var, at der skulle købes mange duer med hjem. Det primære besøg var 
hos Jan Grondelaers, og der kom fire duer med hjem. Det lyder må-
ske ikke af meget, men de fire duer var alle pengene og turen værd. 

Bel 83-5141568 ”Putte” var en af de fire duer, som blev købt, 
og specielt erhvervelsen af hende krævede store 
overta¬lelsesevner, da hun var Jan Grondelaers’ kæledægge. For-
handlingerne om købet af de fire duer tog intet mindre en seks 
timer, men det inkluderede også spisning hos Jan og en gennem-
gang af næsten alle duer. 

”Putte” har været parret med tre forskellige hanner: Bel 83-
5323375 Par.2a, 0194-84- 301 Par.3a og 0245-84-357 Par.4a (de 
to sidstnævnte er efter Par.1a). 

Hun var mor til 1 sektionsvinder, bedstemor til 37 sekti-
onsvindere, oldemor til 60 sektionsvindere og tipoldemor til 25 
sektionsvindere samt 1 gruppevinder fordelt på vores slag, Leifs 
to brødres slag og hans fars slag. Derudover er der også vindere 
på andre slag i Danmark, hvor putte er at finde på stamtavlen. 

Den sidste sektionsvinder, som blev registeret med ”Putte” på 
stamtavlen, var i 2007 fra Altona, og der var hun tipoldemor. 

I starten af nullerne begyndte vi at komme med på busturerne, 
som Henrik Meldgaard den dag i dag stadig er med til at arran-
gerer, og det er et af årets højdepunkter. På grund af Covid-19 er 
det nu to år siden, at vi sidst var afsted, men førhen har der kun 
været et eller to år, hvor vi ikke har deltaget. Både dét at komme 
til Belgien og se duer og dét at være social med alle de ”skøre 
duekammerater”, som vi efterhånden er kommet til at kende fra 
hele Danmark, giver altid en masse ny energi.

Stort set hvert år har vi købt en eller to duer med fra Belgien, 

AF LEIF & MARTIN SØRENSEN 023 ”AALBORG”

Vores hverdag 
med duerne

På besøg ved Jan Grondelaers. Bent, Christian, Martin, Jan og André
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for at forbedre vores gamle stamme. Nogle duer har vi haft mere 
held med end andre.

På en af turene kom vi også forbi Jos & Jules Engels. Det var et 
utroligt spændende besøg, som ikke blev mindre interessant, da 
vi fandt ud af, at moren til Bel 94-6495178 ”De 178” – som er en 
af de bedre avlshanner hos Engels brødrene – stammede fra Jan 
Grondelaers. Derfor skulle vi selvfølgelige købe en søn efter ”De 
178” og året efter en datter. De har efterfølgende sat deres præg 
på de duer, som vi bruger til sprint og mellem distancen i dag.

Allerede i starten af 2000 forsøgte vi at investere i langflyver 
duer. På det tidspunkt havde vi i 15 år kun fløjet sprint og mel-
lem distancen, så vi følte, at tiden var inde til, at der skulle prøve 
noget nyt. At indkøbe nye duer og opbygge en stamme, som en-
ten skal flyve sprint, mellem eller lang, er noget som tager tid - 
det er i hvert fald vores erfaring. Det har krævet en god portion 
tålmodighed, troen på de duer som man har anskaffet og så at 
arbejde målrettet. Vi gik ikke helhjertet ind i det i første forsøg, 
da vores store interesse dengang stadig var sprint og mellem di-
stancen, så til at starte med var det ingen succes.

I takt med at vores gamle stamme blev ældre, og vi nok ikke 
var gode nok til at forbedre den, gik vi lidt i stå resultatmæssigt 
på de kortere flyvninger i starten 2000.  Helt ubevidst begyndte 
vi nok at tænke i andre baner, så på en af de mange busture, hvor 
vi skulle besøge C & R Denisse i 2005, blev der sat nogle tanker i 

gang. Årsagen til dette var helt bestemt den atmosfære, som var 
på slaget og den passion, som den gamle Constantin udviste, når 
han med stolthed i stemmen fortalte og fremviste os sine duer og 
deres resultater. Det var noget nær sammen følelse, som Leif 
havde første gang, at han besøgt Jan Grondelares. Da vi kørte 
derfra, blev vi ret hurtigt enig om, at det var duer fra dette slag, 
som vi skulle investere i til de lange flyvninger. 

Langflyvere
Vi bestilte fire unger hos C & R Denisse til afhentning i foråret 
2006. Sammen med Henrik Meldgaard kørte vi til Belgien på en 
forlænget weekend, hvor den stod på slagbesøg og socialt sam-
vær. Da vi var på besøg i efteråret 2005, fremviste Hr. Denisse de 
to røde hanner: Bel 03-6235505 ”Odin” og Bel 03¬6235506 
”Olympus 2”. De to brødre havde været 3 x provincialvindere fra 
843 km til 920 km. 

Det var med stor spænding i kroppen, da vi stod og skulle væl-
ge de fire unger, som vi havde bestilt om efteråret. Vi stod foran 
avlsslaget, da Constantin spurgte efter, hvilke par vi vil vælge ef-
ter, og der var frit valg på alle hylder. Henrik var med som over-
sætter, så vi sagde til ham, at det skulle være fra: ”de bedste af de 
bedste”, hvilket Hr. Denisse var den bedste til at vide, hvem var. 
Han hentede to 20 dage gamle hanunger som var røde og var 
hakket lidt oven i hovedet af faren, som var lidt småskør. 

>Constantin, Leif, Martin, Henrik
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De blev fremvist med stolthed, da de jo var brødre til de før 
omtalte gode kapflyvere, men Leif var ikke helt klar til at opgive 
de blå duer, som gik hjemme på slaget. Henrik måtte derfor for-
tælle Constantin, at det nok var bedst, at de unger, som skulle 
med os hjem, var blåbåndet. Lettere hovedrystende spurgte Con-
stantin Henrik, om ikke vi ville have det bedste af det bedste.

Der kom fire blåbånde unger med hjem til Danmark.
I efteråret i 2006 besøgte vi igen Ronny & Constant Denisse i 

Kapellen, hvor vi denne gang skulle have et godt avlspar med 
hjem. Da havde Leif så vænnet sig til tanken om røde duer, så 
der kom en røde hun med hjem, og det har vi aldrig fortrudt. 
Det var Bel 03-6235581 ”Evita” – mor, bedste- og oldemor til 2 
regionsvindere samt 26 sektionsvindere på alle afstande.

Maratonduer
Som skrevet tidligere vil vi gerne flyve alle flyvninger. Den sidst 
pind, som vi manglede for at kunne vinge hele paletten af, var an-
skaffelse af duer til maratondistancen. Igen blev det en af busture-
ne, som lidt bestemte, hvilken retning vi skulle i. I vinteren 2017 
var vi til olympiaden i Bruxelles, hvor vi kom i kontakt med Peet 
Solleveld fra Holland, hvis passion er maratonflyvningerne. 

Efterfølgende besøgte vi ham i efteråret 2017 og fik et par un-
ger med hjem: 

NL 17-1206794 ”Peet” og NL 17-1206815 ”Paloma”. I sæsonen 
2021 er de forældre til 250-18-7921 ”Sandi” som 3. Es-due Lang 
Ddb/Sek.54 og 6. Es-due Lang Region Nord. 
3. Es-due Lang Ddb/Sek.54 - Hunner 2021
6. Es-due Lang Region Nord - Hunner 2021

Evita 

Bel 03-6235581  

Tristan 
023-07-1112  

2 x Sek/v. 

Freja 
023-08-31 

1x Reg. + 2 x Sek/v. 

Trunte 
023-08-65 

  
023-08-701 

D
ennis 

023-10-201 
  

023-10-202 

D
avid 

023-14-1027 
 

R
udi 

023-14-1019 
 

D
iana 

023-15-745 
 

C
ees 

023-11-389 
1 x Sek/v. 

M
ax 

023-13-554 
1 x Sek/v. 

 
022-11-71 
2 x Sek/v.  

K
alle 

023-15-784 
2 x Sek/v. 

1. Es due D
db 17’ 

D
ario 

075-18-1727 
 

G
erda 

075-19-1011 
1 x Sek/v. 

2. Es due Lang 21’ 

M
ikkel 

075-19-1012 
1 x Sek/v. 

1. Es due Lang 21’ 

 
075-14-4613 

 

H
jerte Es 

027-15-5546 
5 x Sek/v. 

 

Spar Es 
027-15-5516 
2 x Sek./v. 

 

D
enise 

027-15-5545 
 

K
lør Es 

027-17-7642 
 

196-19-2497 
1 x Sek/v.  

196-19-2518 
1 x Sek/v.  

196-19-2525 
1 x Sek/v.  

 

 
023-18-838 

 
023-18-837 

Irm
a 

023-16-840 
1 x Sek/v. 

Berta 
023-15-716 
1 x Sek/v. 

A
stria 

023-18-860 
2 x Sek/v. 

Fister 
023-20-201 
1 x Sek/v. 

 
075-17-60 
1 x Sek/v. 

H
r. Bæ

k 
084-19-937 

1. Es due Lang 20’ 
3. Es due Lang 21’ 

Fister 
023-20-201 
1 x Sek/v. 

075-15-6916 
1 x Reg/v.  

1. Es due Lang 21’ 
2. Es due Lang 19’ 

Stam
træ

 

Bel 03-6235581 
”Evita” er m

or, bed-
ste-, olde- og tipol-
dem

or til:                   
2 x Regionsvindere 
og 29 x Sektionsvin-
dere. 

”Evita” er bedstem
or 

til: 

2. laveste koef. Es-
due Lang Ddb – Han-
ner 2021                   
3. Es-due Lang Regi-
on Nord – Han 2021                          
1. Es-due Lang Ddb/
Sek.54 – Han 2021                          
1. Es-due Lang Ddb/
sek.54 – Han. 2017  
2. Es-due Lang Ddb/
Sek.54 – Hun. 2021  
3. Es-due Lang Ddb/
Sek.54 – Han. 2013  
3. Es-due Lang Ddb/
Sek.54 – Han. 2014 
4. Es-due Lang Ddb/
sek.54 – Han. 2018 
5. Es-due Lang Ddb/
Sek.54 – Han. 2012  

022-11-71            
Kapfløjet af Anders 
&

 Henrik  

027-15-5546         
027-15-5516        
Kapfløjet af Bent Th. 
Petersen 

075-17-60              
075-15-6916        
Kapfløjet af Christian 
M

ikkelsen  

196-19-2525         
196-19-2518         
196-19-2497        
Kapfløjet af K.E Kri-
stensen

Bilag nr.1 – Stamtræ som viser hvor stor betydning Bel 03-6235581 ”Evita” har været i avlen.

På besøg Peet 250-18-7921 ”Sandie”
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Endvidere har to halvbrødre til NL 17-1206794 ”Peet” følgende 
plac. 
NL 13-1162834 ”Floris” 
1. Es-due i Holland på alle internat. flyvninger 2015-2017
1. Es-due Pau ZLU 2015-2016-2017
7. Es-due Pipa - internat. ZLU flyvninger i Holland 2016. 
NL 19-1603007 ”Dougie” 
1. prov. Narbonne 984 km. - 2021
2. Es-due ZLU Rayon Westland
2. Es-due Pipa - Narbonne internat. 2020-2021 
3. Es-due NIC 1536 ZLU
9. Es-due Fondclub ZLU
13. Es-due Afd. 5

En lille sjov detalje er, at NL 17-1206794 ”Peet” også er rød – 
nemlig rødtavlet – så røde duer har vi efterhånden masser af  
på slaget. 

Samarbejde 
På vores busture har vi fået mange gode bekendtskaber over det 
meste af Danmark. En af dem er Christian Mikkelsen 075 ”Mor-
sø”. På en tur i 2012 spurgte Christian, om han kunne låne en 
han efter vores ”Denisse duer”. Det blev 023-10-201 ”Dennis”, 
som er den sidste efter vores stamhun Bel 03-6235581 ”Evita”. 
Som et lille tillæg kan det nævnes, at redesøsteren til ”Dennis” 
023-10-202 kom ned til Bent Th. Petersen i Esbjerg, hvor hun 
blev mor til ikke mindre end 7 sektionsvindere.

Hvert år sidenhen har vi fået et par unger efter ”Dennis” sam-
men med en af de hunner, som Christian har valgt at sætte ham 
sammen med. I 2019 fik vi 075-19-1011 ”Gerda”. På den sidste 
langflyvning i 2020 fra Dresden 698 km blev hun sektionsvinder 
og nr. 4 i region Nord. På samme flyvning blev Christian sekti-
onsvinder i sektion 62 og nr. 7 i region Nord med en halvbror 
(de har samme mor) til vores 075-19-1011 ”Gerda”.
Johannes Bæk 084 ”Lillheden” vandt i 2018 langflyvermesterska-
bet sport med en hun 084-14-1215, hvor faren Bel 09-3177557  
er fra Noel Pieren, Belgien. Johannes & Ove Bæk har avlsduerne 
sammen. Vi var interesseret i at købe en datter efter 084-14-1215 
men Johannes & Ove syntes, at det var bedre, hvis lavede et sam-
arbejde. Vi kom frem til at et barnebarn efter Bel 03-6235581 
”Evita” og 023-15-745 ”Diana” skulle parres sammen med Bel 09-
317755.

I 2019 fik vi 084-19-937 ”Hr. Bæk” og i 2020 blev han nr. 26  
i sektion fra Gøttingen 623 km samt nr. 3 i sektionen fra Osna-
brück 538 km og nr. 3 i sektionen fra Giesen 744 km.

”Hr. Bæk” skulle selvfølgelige afslutte finalen fra Dresden, ef-
tersom vi nu havde fået sådan en god 1 års. Det blev en lang dag, 
for da mørket faldt på, var ”Hr. Bæk” ikke kommet hjem. Det 
gav lidt maleurt i bægeret på trods af, at vi var blevet sektions-
vinder og havde vundet langflyvermesterskabet på både lang og 
sport. Kl. 07.30 søndag morgen kom ”Hr. Bæk” heldigvis hjem 
og var forholdsvis upåvirket af flyvningen. 

Da opgørelsen over Es-due blev offentliggjort var han 1. Es-
due i sektion 54.

075-19-1011 ”Gerda” 075-19-1012 ”Mikkel”

Sektionsvinder Dresden 698 km - 2020
2. Es-due Lang Ddb/Sek.54 - Hunner 2021
7. Es-due Lang Region Nord - Hunner 2021  

2. laveste koefficient Lang Ddb – Hanner 2021.
1. Es-due Lang Ddb/Sek.54 – Hanner 2021.
3. Es-due Lang Region Nord – Hanner 2021.
7. Es-due Åben DdB/Sek.54 - Hanner 2021

>
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Sidst på året i 2019 blev vi kontaktet af Preben Øhrenstedt og 
hans makker Bo Erikson 220 ”Odense”. De havde en forespørgsel 
som lød på, om vi var interesseret i at få æg fra deres maraton 
duer Kompagniskabet Verweii-De Haan, Holland. De gør meget 
i de lange flyvninger på omkring 1000 km. Det var et tilbud og 
en situation, som lige skulle vendes på vores ugentlige tirsdags-
møde. Martin måtte i gang med at læse op på, hvad der var af in-
formation om disse duer. Der var jo en makker (og far), som 
igen skulle overbevises.

Vi tog imod tilbuddet og har nu 12 1 års og 2 års, som kun 
skal flyve lange flyvninger og på sigt også maratonflyvninger. I 
sæsonen 2021 blev det til en sektionsvinder og to Es-duer på de 
lange flyvninger med duer fra Preben og Bo, så vi ser frem til 
den nye sæson. Desuden får vi et nyt hold æg i 2022 og har sam-
tidig lånt en han, som nu går i vores avlsslag. 

Det betyder, at vi i skrivende stund har duer til alle afstande, 
så nu er det op til os selv at vinde på alle afstandene.

I næste artikel vil vi fortælle lidt om vores flyvesystemer, fod-
ring, træning og forberedelse til kapflyvning. ◆

023-20-297 ”Lemme II”

084-19-937 ”Hr. Bæk”

1. Es-due Lang Ddb/Sek.54 - Hanner 2020
3. Es-due Lang Ddb/Sek.54 - Hanner 2021

Sektionsvinder Münster 566 km - 2021
2. Es-due Lang Ddb/Sek.54 - Hanner 2021



BREVDUEN NR. 2  |  2022  |  59

Den opmærksomme læser af Ringlisten 2021 har bemærket, at 
der, i modsætning til tidligere år, ikke er omtalt regler for ud-
nævnelse af OL-duer. Det skyldes, at reglerne ikke var kendt på 
tidspunktet for trykning af ringlisten.

Fra FCI er modtaget gældende regler for udnævnelse af Olym-
piade-duer.

I henhold til reglerne har De danske Brevdueforeninger ret til 
at udnævne op til 27 brevduer, som ”OLYMPIADE-duer 2022”. 
DdB kan således udnævne op til 3 duer i hver af nedenstående  
9 kategorier:

 

FCI har opstillet yderligere en række minimumskriterier for  
at udnævne brevduer til OLYMPIADE-duer udover dem, der 
fremgår af ovennævnte skema.

Fx er der helt generelt, at resultater skal være indenfor 20% 
(og ikke 25% som DdB regner med) samt at flyvninger kun kan 
tælles med, hvis der deltager mere end 150 duer og mere end 20 
slag. Det sidste betyder reelt, at flere medlemmer aldrig vil kun-
ne opnå at få udnævnt en OL-due. Simpelthen fordi konkurren-
ceområderne er for små.

OLYMPIADE 2022

Kategori Antal sæsoner Antal placeringer Afstand km Minimums sum af 
placerings-kilometer

Sprint 2 10 95-420 1500

Mellemdistance 2 8 285-630 2800

Langdistance II 2 6 > 475 3300

All Round 2 11 *) 3500

Marathon 2 4 > 700 2800

Unger 1 3 > 95 300

1-års 1 5 > 95 500

Ældre (end 1-års) 1 6 > 285 1800

Langdistance I 1 3 > 475 1800

*) All Round kategorien er en sammensat kategori, der består af 11 flyvninger:
 3-5 stk. ”sprint” flyvninger på 95-420 km og
 2-6 stk. ”mellem” flyvninger på 285-630 km samt
 1-3 stk. ”flyvninger >475 km.

>
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Andet sted i bladet er optrykt oversigt over de duer, De dan-
ske Brevdueforeninger foreløbigt har udsøgt til OLYMPIADE-
Duer 2022. 

Når udsøgningen kun er foreløbig, skyldes det begrænsnin-
ger i DdB’s EDB-program til udsøgning, jf. nedenfor. Medlem-
merne opfordres derfor til at foretage indberetning inden den 
XX., såfremt man har en eller flere duer, der kan komme i be-
tragtning som OLYMPIADE-due. 

De modtagne indberetninger vil blive gennemgået – og her-
efter vil DdB på denne baggrund foretage udnævnelse af 
OLYMPIADE-duer 2022.

Vi har selvfølgelig en ambition om at udnævne fra toppen. 
Altså de bedste duer i Danmark i forhold til kriterierne, vores 
nationale konkurrenceområder (sektionsopgørelse eller Lands-
opgørelse) og flest muligt. Man skal derfor naturligvis kun 
foretage indberetning, hvis man har duer med resultater, der er 
bedre end de foreløbigt udsøgte.

Som det fremgår, har vi udsøgt 22 duer. Forskelle op til de 27 
duer vi har ”ret til” at udnævne skyldes, at der ikke system-
mæssigt kan udsøges danske brevduer, der opfylder kriterierne 
for klassen Maraton og alene findes én due (086-17-1357), der 
opfylder kriterierne for klassen Langdistance (1 sæson).

Ved udsøgning af OLYMPIADE-duer, er det konstateret at 
DdB’s sekretariatsprogram kun kan udsøge duer på baggrund 
sektionsresultater. Det er naturligvis medvirkende årsag til, at 

der ikke kan udsøges duer i kategorien Marathon og kun er 
udsøgt en due i kategorien Lang (1 sæson). Det følger rent na-
turligt af, at det kun rent undtagelsesvist sker, at en sektion har 
flere end 20 deltagende slag og flere end 150 duer på fx mara-
thon-distancen. 

Endvidere er sekretariatet begrænset i udsøgningen, da den 
systemmæssigopsætning er udviklet til udsøgning i forhold til 
nogle forældede kriterier. Sekretariatet kan således ikke udeluk-
ke, at der findes duer, der ville kunne kvalificere sig såfremt man 
fx regnede på koefficienter på baggrund af landsopgørelser.

For at illustrere, at det er vigtigt at overholde alle kriterierne, 
har sekretariatet forsøgsvist beregnet på en helt særlig due, ne-
denfor. Duen, der tages udgangspunkt i, er 232-18-0251 A, til-
hørende Claus Jensen 232, der næsten opfylder kriterierne til 
at blive OLYMPIADE-due 2022 i kategorien Marathon, hvis 
koefficienten blev udregnet på baggrund af landsresultater, jf. 
nedenfor:

232-18-0251 har haft mindst haft 4 placeringer sæson 2020 og 
2021 på Marathon-flyvninger. Nedenfor kan ses duens Place-
ringspoint baseret på disse 4 resultater henholdsvis beregnet på 
baggrund af sektionsresultater og landsresultater. 

Øverst er duens resultat opgjort til 422,222 point baseret på 
sektionsresultater og nederst er duens resultat opgjort til 637,139 
point baseret på landsresultater. Husk når der er tale om place-
ringspoint, så gælder om at have så lavt et point-tal som muligt. 
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Det er således helt som forventet, at Claus Jensens dues resultat 
er bedst, når der regnes på et lille konkurrenceområde, givet 
Claus Jensens placering rent geografisk.

I oversigten er markeret med grøn, hvis FCI’s OL-kriterier er 
opfyldte og med gul, hvis FCI’s OL-kriterier ikke er opfyldte.

Således fremgår det, at 232-18-0251 (når der regnes på sekti-
onsresultater) opfylder følgende krav: Den samlede afstand er 
større end 2800 km; Alle placeringerne er indenfor 20% og alle 4 
flyvninger er længere end 700 km. Når resultaterne alligevel ikke 
kan bruges i forhold til kvalificering som OLYMPIADE-due 

2022, skyldes det alene, at der ikke deltager mere end 20 slag og 
150 duer i sektionsregi.

Når vi beregner på landsplan, viser det sig, at flyvningen fra 
Baden-Baden, uge 30, 2020, ikke kan anvendes, eftersom 251 
ikke er indenfor 20% af de afsendte duer på landsplan. Hans pla-
cering svarer til 29% (105/360*100) af de afsendte. 

Beregningen skulle gerne illustrere, at det er vigtigt at man 
sikrer sig, at alle kriterier er opfyldte og at duens resultat er bed-
re (et lavere tal) end de foreløbigt udsøgte duers, inden man ind-
sender resultater til sekretariaet. 

/Sekretariatet.

OLYMPIADE 2022
De Danske Brevdueforeninger har fornøjelsen 
af udnævne følgende OLYMPIADE-duer:



Vindere 2021
-af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

DM Sport
Lars F. Hansen, 111  362,851             

DM Åben Maraton
Anders Brøbech, 073            54,763

DM Åben Lang
Karsten Larsen, 128 37,932

DM Åben Mellem
Mark Skovbo, 190 76,559

DdBs Vandrepræmie
Gruppe 1
Jimmy Fredericia, 116 368,207
Gruppe 2
Jørgen & Henning, 114 243,533
Gruppe 3 
Svend Kærgård, 166 224,526
Gruppe 4
Lars F. Hansen, 111 240,856
Gruppe 5
L. & M. Sørensen, 023 210,289
Gruppe 6
Klaus Hansen, 170 194,962

Kong Christian den X’s vandrepræmie
M & C Hansen, 023

Prins Harald’s vandrepræmie
Henrik Tang, 071

Prins Henrik’s vandrepræmie
Team Gorlinski, 220

Toxværd’s vandrepræmie I
Kjeld Andresen, 151

Toxværd’s vandrepræmie II
Knud E. Jensen, 156

DdB’s vandrepræmie
Henning Rasmussen, 180

Sponsorflyvning, Lang
Team Eriksson, 220

Sponsorflyvning, Mellem
Bodil & Claus, 180

Nationalvinder, Antwerpen (DdB’s  
ærespræmie)
Niels P. Hansen, 009

Nationalvinder, Giesen (DdB’s  
ærespræmie)
Henrik Tang, 071

Nationalvinder, Hof (DdB’s ærespræmie)
Team Eriksson, 220

Nationalvinder, Paris (Kjeld Brylles van-
drepokal)
Jan Rasmussen, 207

Nationalvinder, Rouen (Foreningerne i og 
sektion 61’s vandrepræmie)
Claus Jensen, 232

Nationalvinder, München (Hassings van-
drepræmie due)
Ulrik L. Larsen, 242

Den Gyldne Vinge
Jørgen Sørensen, 117 

Matador & Backs vandrepræmie
Team Eriksson, 220 22,964

Meldgårds vandrepræmie
Hans-Jørn Thomsen, 074 24,809

Naturals Vandrepræmie 1
Jørgen Sørensen, 117 56,000

Naturals Vandrepræmie 2
I. & J. Kristensen, 126 106,061

PKVs Vandrepræmie
Peter Espersen, 151 64,732

TauRIS Vandrepræmie 1
Jesper Dresler, 098 70,707

TauRIS, Vandrepræmie II
Tuncer Sahin, 242 49,213

Ungepokalen (Naturals Vandrepræmie 
statue)
Team Meldgaard, 070 2.000,000

Langflyver Vandrepræmie Nord (Brinco’s 
pris)
Karsten Larsen, 128    11.679,153

Langflyver Vandrepræmie Syd (Erling Ve-
stergård)
Team Eriksson, 220 11.633,608

Langflyver Vandrepræmie Øst (Det tyske 
forbund)
Ulrik L. Larsen, 242 11.298,084

Super Cup
Kaenjan Jensen, 114            442,239

Langflyvermesterskab Sport
Sektion 11
K&K Sørensen, 049  4.626,424
Sektion 12
Erik Henriksen, 222 4.862,626
Sektion 13
Rene M Pedersen 1.000,000

Sektion 21
Kaenjan Jensen, 114 4.726,162
Sektion 22
Søren Andersen, 012 4.603,974
Sektion 31
Team Eriksson, 220  4.792,392
Sektion 32
Michael Hansen, 227 4.698,629
Sektion 33
Johs. Markussen, 055 4.714,932
Sektion 34
Jørgen Sørensen, 117          4.819,945
Sektion 41
Lars F. Hansen, 111       4.819,945
Sektion 42
Vivi og H. Hansen, 028  4.835,676
Sektion 52
Jens P. Pedersen, 031  4.756,026
Sektion 53
Karsten Larsen, 128 4.940,139
Sektion 54
L & M. Sørensen, 023 4.628,716
Sektion 60
Chr. Mikkelsen, 075 4.891,405
Sektion 61
Brian Dalsgaard, 224      4.876,684
Sektion 62
Linda - Henning, 076 4.868,650
Sektion 63
Flemming Larsen, 025 4.921,959

Langflyvermesterskab Åben
Sektion 11
Lisbet & Kim Hansen, 242         4.941,690
Sektion 12
Erik Henriksen, 222            4.862,626
Sektion 13
Rene M Pedersen, 015 1.000,000
Sektion 21
Kaenjan Jensen, 114            4.755,770
Sektion 22
Søren Andersen, 012  4.898,190
Sektion 31
Team Eriksson, 220            4.955,093
Sektion 32
Meldgård/Jeppesen, 070 4.878,580
Sektion 33
Anders Brøbech, 073            4.939,205
Sektion 34
Jørgen Sørensen, 117           4.819,945
Sektion 41
Lars F. Hansen, 111            4.952,595
Sektion 42
Vivi & H. Hansen, 028               4.835,676
Sektion 52
Jens P. Pedersen, 031            4.846,467
Sektion 53
Karsten Larsen, 128            5.000,000
Sektion 54
L. & M. Sørensen, 023            4.908,414
Sektion 60
Chr. Mikkelsen, 075            4.891,405
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Sektion 61
Brian Dalsgaard, 224            4.919,982
Sektion 62
Linda – Henning, 076  4.868,650
Sektion 63
Flemming Larsen, 025 4.921,959

Mellemdistance Sport
Sektion 11
Sinai Yilmaz, 049 9.665,951
Sektion 12
Aage Faurholt, 222             9.592,071
Sektion 13
Rene M Pedersen, 015 1.943,829
Sektion 21
Peter Espersen, 151            9.748,345
Sektion 22
Henning Hansen 9.209,661
Sektion 31
Svend Kærgård, 166 9.606,842
Sektion 32
Meldgård/Jeppesen, 070 9.887,771
Sektion 33
Chr. Christensen, 055  9.716,118
Sektion 34
Torben Mortensen, 246 9.852,854
Sektion 41
Lars F. Hansen, 111 9.812,092
Sektion 42
Y & Villy Petersen, 027 9.833,440
Sektion 52
Niels & Peter, 019 9.822,893
Sektion 53
Bjarne E. Jensen, 128 9.802,887
Sektion 54
Hans-Jørn Thomsen, 074 9.848,655
Sektion 60
Klaus Hansen, 170 9.823,006
Sektion 61
Brian Dalsgaard, 224            9.798,946
Sektion 62
Linda – Henning, 076 9.760,960
Sektion 63
Team Kathøj, 196            9.719,673

Mellemdistance Åben
Sektion 11
Lisbet/Kim Hansen, 242            9.938,356
Sektion 12
Imdat Tokmak, 004 9.762,468
Sektion 13
Rene M. Pedersen, 015 6.818,358
Sektion 21
Peter Espersen, 151  9.669,189 
Sektion 22
Jan Qvortrup, 100 9.568,100
Sektion 31
Hans Chr. Klitten, 166            9.704,368
Sektion 32
Meldgaard/Jeppesen, 070         9.871,135
Sektion 33
Johs. Markussen, 055            9.819,389

Sektion 34
Flemming Friis, 017 9.961,756
Sektion 41
Lars F. Hansen, 111            9.723,366
Sektion 42
Vivi og H. Hansen, 028 9.958,623
Sektion 52
Niels & Peter, 019            9.916,892
Sektion 53
Team Krogen, 068            9.922,377
Sektion 54
L. & M. Sørensen, 023            9.909,010
Sektion 60
Lene & Mogens, 170            9.875,056
Sektion 61
Mark Skovbo, 190            9.933,433
Sektion 62
Linda - Henning            9.848,801
Sektion 63
Flemming Larsen, 025            9.833,881

1-års mesterskab
Sektion 11
Mark og Herluf, 071 7.869,005
Sektion 12
Imdat Tokmak, 004 7.780,240
Sektion 13
Henrik Rønnow, 015 2.807,174
Sektion 21
Kaenjan Jensen, 114            7.532,441 
Sektion 22
Søren Andersen, 012 7.776,371
Sektion 31
Team Eriksson, 220 7.786,077
Sektion 32
Meldgaard & Jeppesen, 070     7.995,750
Sektion 33
Anders Brøbech, 073 7.933,886
Sektion 34
Torben Mortensen, 246            7.911,079
Sektion 41
Lars F. Hansen, 111            7.973,859
Sektion 42
Erik Rasmussen, 156 7.884,003
Sektion 52
Allan Nielsen, 142            7.947,276
Sektion 53
Claus Wormstrup, 068            7.931,153
Sektion 54
L. & M. Sørensen, 023            7.924,578
Sektion 60
Klaus Hansen, 170            7.904,006
Sektion 61
Mark Skovbo, 190            7.971,157
Sektion 62
Linda – Henning, 076 7.909,432
Sektion 63 
Henrik Stæhr, 182 7.929,016

Ungemesterskab Åben
Sektion 11
Rune Rasmussen, 049 2.948,853
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Sektion 12
Ole Frederiksen, 148 3.951,504
Sektion 21
Ole Vigholt, 030 3.177,856
Sektion 22
Lars Karlson, 012 3.841,226
Sektion 31
Team Eriksson, 220 3.818,864
Sektion 32
Torben Juhl, 070 3.946,932
Sektion 33
Lasse Rasmussen, 055 4.000,000
Sektion 34
Issa Amin, 154 2.548,348
Sektion 41
Christens+Tonnes, 111 4.000,000
Sektion 42
Jan&Frederik S. Hansen, 028 4.000,000
Sektion 52
Victor & Christian, 113 4.000,000
Sektion 53
Henrik Larsen, 128 4.000,000
Sektion 54
Waleed Fayed, 053 1.904,844
Sektion 60
Hans K Høgedal, 170 4.000,000
Sektion 61
Brian Juulsgaard, 190 3.896,530
Sektion 62
Thorkild Pedersen, 172 4.000,000
Sektion 63
Brian W. Pedersen, 215 3.895,682

Junior- og begyndermesterskab
Sektion 11
Frederik Larsen, 242 6.420,187
Sektion 22
Jaseer Koko, 012 6.291,495
Sektion 31
Diyar Ahmad, 013 5.781,730
Sektion 34
Tine Bendixen, 017 5.270,212
Sektion 41
Team Hansen, 207 6.532,740
Sektion 52
Marian Viorel Jipea, 113 6.385,025
Sektion 54
Team Lassen, 053 6.411,161
Sektion 60
Hans K. Høgedal, 170 6.861,550
Sektion 61
Feldbak, 190            6.764,863

National Cup
Under 2.750 km
Jan Rasmussen, 207            3.692,786
2.750-2.950 km
Ebbe Holm, 046             2.794,162
Over 2.950 km
Peter Pedersen, 086 2.770,637
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I 15 år har vi boet som ”naboer”, naboer med ca 3 km`s afstand, 
Svend og Linda Olesen i Ålbæk og os to der regerer på Videslet.

Hver gang der kommer duer hjem til os, så ved vi meget godt 
at vi må vente med at sprætte champagnen til Ålbækerne har 
stemplet……eller at tiden for at slå os på listerne er gået.

Svend har drevet med duer i mer end en mands alder. Han 
startede allerede som dreng, så duesport er noget der ikke bare 
har været en hobby, det er vel mere er blevet en livsstil for ham.

Da han for godt over 50 år siden giftede sig og fik Linda med 
på holdet, så var det en berigelse for dueholdet hans og ikke 
mindst for de foreninger de to har været medlemmer af.

Vi har aldrig nogensinde set nogen der kan få registreret og 
pakket duer så hurtig som Svend, han har til en hver tid styr på 
hvor mange duer der er kommet i kurvene, om det er hanner el-
ler hunner osv. Og med sin kone som bisidder og skriver på ind-
sætningerne så har de vært et unikt og højt værdsat team. For sit 
langvarige virke for duesporten har Svend i 2016, meget vel for-
tjent, fået tildelt DdB`s sølvnål og diplom.

Meget af den samme historien er det hos ægteparret 3 km 
længere sydpå.

Duerne kom ind i livet til Atle allerede da han var omtrent de 
8 år, og han fløj med duer selv om der var en tid som teenager at 
han var mere optaget med at flyve efter fodbolden.

Efter militærtjenesten fløj også han ud og fandt sin mage, 
Anne, også det for over 50 år siden. Efter det har de levet med 
duesporten, først i Norge, så fra 2006 her i Danmark. Hvor de 
fandt sit paradis på en landejendom ”syd af Himmerriget”.

Så for os to her sydpå, er det er blevet en vane at holde et skrå-
blik mod nord, da Svend og Linda virkelig har styr på det der 
med duehold og flyvninger, det har de vist os gang på gang.

Og sidste året var intet undtag, snarere  tværtimod, konkur-
rencen var skærpet.

På indsætning til flyvningen fra Schleswig var alle fire optimi-

ster (som vanligt) og vi drillede hinanden om hvem der skulle gå 
sejrende ud af nabofighten (som vanligt)

Svend og Linda stilte med 10 duer, vi nøjet os med vores 4 og 
begge par var sikker på indbyrdes sejr. (som vanligt). Man skal 
jo have tro på sine flyvende sportsvender.

Den 8. august 2021 blev duerne løsladt i Schleswig kl 06.15.
Som vanligt kunne vi følge duerne på computeren op igennem 

Jylland efter som de blev registreret på klokkerne. Når duerne 
bliver registreret ind i de sydlige egne af vores sektion, ja da ved 
vi hvor lang tid vi har inden vi skal have duer på vores klokke for 
at være med i toppen. Der er mange duefolk der kæmper om de 
bedste pladserne på listerne i Sektion 53, her kommer man ga-
ranteret ikke sovende til hverken en sejr eller en 10. plads.

Nu kunne vi se på computeren at der var stemplet duer i Aasaa!
Det var tid for at sætte sig ned og vente på vores duer.
Frem med kaffekoppen og noget at bide i, spørgsmålet var om 

vi fik tid til at kende smagen af bagværket inden de kom. De var 
ikke langsomme, duerne der allerede var stemplet ind, her ville 
det stå om sekunder mellem sejr eller langt ned i listen. Her skal 
vinderduen flyve stærkt.

5 minutter og 58 sekunder over 10 stemples der en due ind på 
listetoppen i ”Dyrekolonien Krogen” i Frederikshavn.

NU var det tæt på for os i nord….og vi har IKKE meget tid!!! 
Atle er allerede udenfor i kendt positur; hovedet godt bagover og 
blikket rettet mod himmelen.

For at være helt ærlig så er det nervepirrende at sidde der og 
vente, de få minutter der går føles som et h..vede og tiden går 
både lynhurtig og forfærdelig langsomt på samme tid.

DER kommer vores due på brættet, 8 minutter og 09 sekunder 
over 10….HOLDER DET???

Da vi er en smule gammeldags og fremdeles lægger stemp-
lings tiden ind manuelt, så vi er aldrig sikker på om vi er foran 
eller bag, før vi ser det på skærmen.

Nabokamp om 
sektionsvinderen

Dueslag Svend og Linda Olesen, Aalbaek Dueslag Atle og Anne Andersen, Napstjert
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Men joda, det holder for A-086-19-0508 ”Super Contador”,  en 
han efter en flot tyskimport fra Lübeck, en DeWouwer/Verkam-
menblanding og en hun fra Aage Møller Jensen, Frederikshavn 
Faktisk mor til 5 sektionsvindere for os, af Åges gamle stamme 
af Deleus/Vervoortblanding.

Atle får på hurtigskoene og flyver let over græsset og noterer 
den nøjagtige tiden på duen. Anne får papiret og kaster sig over 
tastaturet.

Yezzz….Først på listen….Anne er højt oppe, men champag-
nen får stå.

Atle kigger skråt mod nord, problemet lige nu er at da vores 
due landet, så vi en anden due der var ifølge med vores due, og 
den fortsatte mod nord……...og Svend og Linda er ikke inde på 
listen endnu. Nogle små sekunder i høj spænding…….

Så klokken 10.10.00 kommer 918-18-0354 ind på listen 
stemplet 1 minutt og 51 sekunder efter vores due…….Men på 
toppen af listen……..Svend og Lindas due slo vores due ble med 
1.019mpm…...Sukk.

Efter omtrent to minutter for å fordøje et nederlag og snu det 
til glæde for en super 2.plads i Sektion 53, ringet Atle til Svend 
for at gratulere dem med sejren. Ingen kunne slå den tiden, 
Svend og Linda har det nordligst beliggende dueslag i Sektion 
53. Og telefonen ringer længe…...

”Det er Linda” siger Linda der tager telefonen…...
”Stort tillykke med sejren” rober Atle ind i telefonen ”dere fik 

sektionsvinderen!”
Det blev stille i den anden ende…..
”Har vi vundet?” siger Linda, noget tvivlende  ”vi har selskab 

her nu og har ikke registreret nogen due hjem”
”Jo,” siger Atle ”dere har due på toppen i sektionen”
Efter en kort opklarende samtale og en check på listen, blev 

gratulationen modtaget med tak.
Tænker der blev hævet nogle høje glas i selskabet hos Svend 

og Linda den dagen…..
vi nøjedes med vores kaffe og tænkte : vi kommer stærkere til-

bage ved næste korsvej.
Svend og Lindas sejrende due er en tysk tilflyver der ankom 

deres slag en helt vanlig dag. Den ville ikke videre og blev behø-
rig fremlyst, først ved en fremlysning via DdB i Brevduen, deref-
ter kontakt med ejerne (to ældre tyske brødre tæt på Hamburg) 
Kommunikationen blev mulig via nogen tysktalende de kender 
fra Aalbæk. De fik beholde duen, hvilket Svend og Linda var gla-
de for, da de syntes godt om den blåbåndede tilflyveren.  I skri-
vende stund ved de intet ved om afstamning eller tidligere præ-
stationer. De ved kun at lige nu er denne hannen verdens bedste 
due at eje.

Men det er nok sandt som det siges; det er ikke stamtavlen der 
flyver.

Og en due der kan vinde en Sektionsflyvning er den smukke-
ste due du kan tænke dig.

Og når det er sagt så er det nok ret sjælden at en tilflyver fin-
der sig så godt tilrette i sit nye hjem, som ”354” har gjort, og se-
nere takker sine nye ejere med at blive Sektionsvinder næsten fra 
sit gamle nabolag. ◆

Atle og Svend

A-086-19-0508 Super Contador 
nr 2 i Sektion 53 fra Schleswig

A-918-18-0354 Sektionsvinder 
Schleswig
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Deltagere:
Pia West Christensen (PW)
Søren Andersen (SA)
Michael Th. Larsen (ML)
Villy Petersen (VP)
Frank Juul Nielsen (FJ)
Søren Jakobsen (SJ)
Afbud: Anders Brøbech
Repræsentantskabsvalgt revision Jørn Boklund (JB)
DdB’s eksterne revisorer Kurt Telling Jørgensen (KJ) og Jens 
Henrik Ring Lauritsen (JL), Dank Revision

Punkt 1: Årsrapport for regnskabsåret 01.12.2020-30.11.2021 
og rapportering om økonomi
DdBs eksterne revisorer havde afsluttet revisionen af årsrappor-
ten for det forgangne regnskabsår. Årsrapporten samt det tilhø-
rende revisionsprotokollat blev i detaljer gennemgået for besty-
relsen af DdBs eksterne revisiorer.

Regnskabet udviser et overskud på 499.972 kroner, og vores li-
kvide beholdninger pr. 30. november 2021 udgør 2.530.670.

Ved den eksterne revision var der lagt vægt på at revidere or-
ganisationens procedurer for specielt udbetalinger til frivillige 
medhjælpere, og man havde fundet disse i fuld overensstemmel-
se med gældende skattelovgivning.

På baggrund af den udførte revision kunne årsrapporten såle-
des af den eksterne revision gives en blank påtegning.

DdBs repræsentantskabsvalgte revisor, Jørn Boklund, gen-
nemgik sit revisionsnotat, og kunne tilslutte sig den eksterne re-
visions konklusioner, og kommenterede derudover på overord-
nede og fremtidige fokusområder for organisationens drift.

Årsrapporten og materialet omkring regnskabet ville blive ud-
sendt til bestyrelsens medlemmer til digital signering i den kom-
mende uge. Så snart den digitale signering er afsluttet, offentlig-
gøres materialet på DdBs hjemmeside i god tid forud for repræ-
sentantskabsmødet.

PW gennemgik årsrapportens poster med sammenligning til 
budget og sidste års tal.

De samlede indtægter var på niveau med sidste år og cirka 100 
t.kr. lavere end budgettet. 

På omkostningssiden forholdt det sig sådan, at vores omkost-
ningsniveau er steget med cirka 300 t.kr. i forhold til sidste år og 
samtidig er cirka 200 t.kr. større end budgetteret. Denne afvigel-
se skyldes primært, at bestyrelsen i det forgangne år har valgt at 
iværksætte en opdatering af vores IT-platform, som blandt andet 
er omtalt i beretningen i Brevduen nr. 1 2022.

Ser man isoleret på organisationens hovedaktivitet – kapflyv-
ningerne – var der i det netop afsluttede regnskabsår et under-
skud forbundet hermed på næsten 300 t.kr., hvorimod kapflyv-
ningerne i sæson forrige sæson 2020 kun bidrog med et mindre 

underskud på 26 t.kr. Der vil til den kommende sæson være 
stort fokus på dette punkt i budgetlægningen, da transportmar-
kedet potentielt kan betyde, at vi må imødese stigninger på 
fragtraterne.

Ovenstående afvigelser udgør en samlet negativ afvigelse på 
cirka 300 t.kr. i forhold til sidste års regnskab, og dette beløb 
kompenseres af tilsvarende lavere personaleomkostninger i dette 
års regnskab sammenlignet med sidste år, hvorved resultatet på 
bundlinjen udgør nogenlunde samme størrelse (499.972 kr. vs. 
525.116 kr.).

Sammenfattende anser bestyrelsen årets resultat for tilfreds-
stillende.

Punkt 2: Aktuel status og information fra Forretningsudvalget
PW orienterede om en indsigelse i mod repræsentantskabsmø-
dets dagsorden, som var modtaget fra 055 ”Vejle”. Indsigelsen 
drejede sig om dagsordenens punkt 8 omkring grænseændrin-
ger og den foreslåede etablering af ”Sektion 35”. Der blev i hen-
vendelsen stillet spørgsmål til hjemmelen hertil i De danske 
Brevdueforeningers love. Hovedbestyrelsen kan konstatere, at 
det konkrete forslag er indsendt af en række foreninger og behø-
rigt underskrevet af foreningsformændene samt ét bestyrelses-
medlem til De danske Brevdueforeninger senest 15. november 
2021. Dermed er forslagene i overensstemmelse med DdBs love, 
paragraf 12, stk. 2, som netop angiver, at Hovedbestyrelsen og 
foreninger er berettiget til at stille forslag til repræsentantskabs-
mødets dagsorden. Forslagene vil således blive behandlet i over-
ensstemmelse med den offentliggjorte dagsorden.

Efterskrift: Hovedbestyrelsen har efter offentliggørelsen af re-
feratet modtaget henvendelse fra Kurt Skov, 055 ”Vejle”, med an-
mærkning om, at oven for omtalte indsigelse ikke var fremsendt 
på foreningens vegne, men udelukkende på egne vegne. Vi be-
klager denne fejlopfattelse, som herved berigtiges.

PW orienterede derudover om nogle praktiske interne anlig-
gender og opgaver i bestyrelsens regi.

Punkt 3: Beretningen
PW gennemgik overordnet den i Brevduen nr. 1 offentliggjorte 
beretning og efterspurgte medlemmernes bidrag til den senere 
mundtlige tillægsberetning, der skal gives ved repræsentant-
skabsmødet.

Punkt 4: Den veterinære situation
Jørn Boklund gav en orientering om den veterinære status om-
kring fugleinfluenzaen.

DdB er via JB i løbende dialog med Fødevarestyrelsen om så-
vel den aktuelle smittesituation som den fremadrettede status for 
brevduer ved sygdomsudbrud.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 8. januar 2022
Mødet blev afholdt virtuelt på Microsoft Team.

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN
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I denne forbindelse af Fødevarestyrelsen bekræftet, at aktivite-
ter i dommerklubber samt afholdelse af lokale auktioner er til-
ladt, såfremt der kun udstilles og fremvises duer fra ét slag. Sla-
get må dog naturligvis ikke være beliggende inden for en beskyt-
telses- eller overvågningszone i tilknytning til et lokalt udbrud.

Fødevarestyrelsen har ligeledes kvitteret for modtagelsen af 
vores ansøgning om dispensation til forsamling af brevduer i 
forbindelse med arrangementet i Brædstrup, og har henvist til, at 
sagen behandles i afdelingen Fødevare Nord, hvorfra vi kan for-
vente svar snarest muligt.

Der er netop konstateret endnu et større udbrud af fugleinflu-
enza i en hønsebesætning i Stoholm i Jylland, hvor 100.000 indi-
vider er blevet slået ned. Fødevarestyrelsen oplyser, at smitten og 
omfanget af denne i vildtfuglebestanden er nogenlunde på sam-
me niveau som sidste vinter, medens udbruddene i tambesæt-
ningerne desværre er væsentligt mere omfangsrige.

JB oplyste desuden, at han via FCI er blevet informeret om, at 
man i de lande, hvor restriktionerne for brevduer hidtil har væ-
ret lempeligere end i Danmark, for øjeblikket oplever, at veteri-
nærmyndighederne også her strammer reglerne for at dæmme 
op for det stigende smittetryk.

Hovedbestyrelsens absolutte topprioritet i forhold til fugleinflu-
enzaen er naturligvis at sikre kapflyvningssæsonens gennemførel-
se, og at medlemmer, som måtte blive omfattet af beskyttelses- og 
overvågningszoner, kan fortsætte deres aktiviteter med duerne.

JB har i samarbejde med de veterinære eksperter inden for det 
tyske brevdueforbund og FCI indsamlet de aktuelle videnskabe-
lige rapporter, som aktuelt dokumenterer, at brevduer ikke smit-
tes med fugleinfluenza. Dette materiale er indsendt til Fødevare-
styrelsen som forberedelse til et snarligt personligt møde for en 
afklaring af brevduesportens statuts på området.

JB henviste i denne forbindelse til en netop udgivet rapport af 
EFSA, som er EU’s veterinære udvalg. Denne rapport indeholder 
en statistik over dødfundne vildfugle i det forgange år, som har 
været smittet med fugleinfluenza. Rapporten angiver, at ande- 
og gåsefugle sammen med skader, krager og rovfugle udgør ho-
vedparten af dødsfald, medens due-fugle ikke i ét eneste tilfælde 
er repræsenteret i statistikken, og netop dette materiale er natur-
ligvis meget interessant i bestræbelserne på at dokumentere, at 
brevduer ikke spiller nogen rolle i smittekæden.

Punkt 5: Arrangementet i Brædstrup 4.-6. februar 2022
Situationen omkring repræsentantskabsmødet blev drøftet. 

Restriktionerne i forhold til COVID-19 tillader os for øjeblik-
ket kun at afholde selve repræsentantskabsmødet med de sikker-
hedsforanstaltninger, der kræves (mundbind, Corona-pas etc.).

Derudover er vi fortsat forhindret i at samle duer til udstilling 
på grund af fugleinfluenzaen, og med baggrund i smittesituatio-
nen, forventer vi ikke at modtage dispensation til dette.

Det er Hovedbestyrelsens absolutte prioritet, at repræsentant-
skabsmødet gennemføres med hensyn til en behandling af dags-
ordenens vigtige punkter.

Samtidig vægter Hovedbestyrelsen, at arrangementet gennem-
føres i trygge rammer med hensyn til COVID-19 smitterisikoen. 
Det er vanskeligt at forudse udviklingen på dette område, og 
foreløbig er de nuværende restriktioner gældende fra til 17. ja-
nuar. Sundhedsmyndighedernes indikationer antyder dog 
stærkt, at situationen er i bedring, og at der kan være håb for en 
væsentlig forbedring i løbet af de næste uger.

Ingen af os er i stand til at forudsige, hvorvidt tingenes tilstand 
forbedres markant, men det er bestyrelsens vurdering, at vores 
arrangement kan udskydes til weekenden 18.-20. februar under 
hensyntagen til de praktiske arrangementer omkring repræsen-
tantskabsmødet.

På denne baggrund enedes Hovedbestyrelsen om at udsætte 
arrangementet i Brædstrup med to uger fra 4.-6. februar til 18.-
20. februar i håbet om, at situationen til den tid tillader os at af-
vikle en større del af weekendens sociale aktiviteter. Dog beslut-
tedes det, at selve landsudstillingen allerede nu aflyses helt grun-
det fugleinfluenzaen.

Hovedbestyrelsen mødes søndag, den 5. februar, for en ende-
lig vurdering af mulighederne, og programmet for weekenden 
18.-20. februar vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på 
DdBs hjemmeside.

Punkt 6: Eventuelt
Intet at bemærke

Modtager af DdBs sølvnål: Flemming Bojsen, 111 ”Vejen”

Sølvnålen blev overrakt af Danmarksmesteren Lars F. Hansen ved foreningens 75-
års jubilæumsmiddag, den 3. december 2021.

Flemming er født ind i brevduesporten som 3. generation, hvor han blev indmeldt 
01.10.1978 og kan dermed fejre 43 års medlemskab, hvoraf han i mere end 20 år har 
været løslader i Sektion 41 og i 2021 også løslader for DDB.

Flemming er endvidere formand for sektion 41.
 
På foreningens vegne
J.P Enevoldsen
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Vejret var ikke i sit smukkeste hjørne, men med udsigten til at 
skulle besøge sidste sæsons , ja i øvrigt også forrige sæsons dob-
beltmester fik alligevel solen til at smile lidt. I gamle dage da jeg 
farede landet rundt, gik turen ofte forbi Gardervej i Randers, 
men efter jeg ikke er så udfarende mere, er det flere år siden jeg 
har været forbi. Det var derfor med stor interesse jeg denne dag 
lagde vejen forbi, for at besigtige staldene og se om det stadig er 
den gamle stamme der trækker læsset, eller der er kommet nye 
stjerner til.

Som nævnt i overskriften er Jens Peter dobbeltmester i 2021 
på langdistancen, en bedrift han genvinder idet mesterskabet 
også kom i hus i 2020. Kigger man lidt på de foregående år, 
kommer det heller ikke som den store overraskelse, da Jens Peter 
gennem årene altid har været at finde i frontbussen. Jeg tror godt 
jeg kan sige, der findes vist ikke det mesterskab han ikke på et 
tidspunkt har haft fingrene i, det være sig korte sektionsmester-
skaber, ungemesterskaber, mellemdistance, lang - lands, ja også 
danmarksmesterskabet er hjemfløjet til slaget i Randers. Duerne 
kan ikke kun vinde under Jens Peters ledelse, det går også fint på 
OLR slag og JP har da også tidligere løftet pokalen som vinder af 
Dapirace i Aabenraa.

Årets resultater:
DM sport 14
DM langdistance 10
Langdistance Åben 1
Langdistance Sport 1
Mellemdistance Åben 4
Mellemdistance Sport 3
1 Årsmesterskab 2
Championatet sekt. 52 2
Sektionsmesterskab kort 3
Ungemesterskab sekt.52 4
Esduer DdB Hanner 2 + 6
Esduer DdB Hunner 9
Esduer Lang hanner 2 + 6 + 9
Esduer Lang hunner 5
Esduer Sport hunner 8 + 9

Jens Peter hører til dem der gerne flyver det hele og det er meget 
sjældent der ikke er deltages på alle årets flyvninger. Sker dette 
er det kun, hvis Jens Peter ikke mener han lige har en der er klar 
til maraton, men også dette er yderst sjældent. Vi har jo duerne 
for at flyve med dem plejer at være hans mantra og det gør han 
så og år efter år med succes.

DOBBELT LANGFLYVERMESTER 
SEKT. 52 OG JUBILAR

AF HENRIK TAGESEN
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Der er selvfølgelig flyvninger i løbet af året, der brænder sig 
mere fast end andre også hos Jens Peter. Specielt langflyvningen 
fra Hof huskes i frisk erindring, her kom duerne hos Jens Peter 
nærmest som perler på en snor. Først landede ”1879” som nr. 2 i 
sektion og region, kort efter dukkede ”658” op som et lyn og tik-
ker ind som nr. 4, for kort efter at blive efterfulgt af ”731” som 
må tage til takke med en plads som nr. 8. Tre af fire duer i klok-
ken på en ikke helt nem Hof flyvning, det er sådan noget man 
husker. Normalt sender Jens Peter kun de fire sportsduer på de 
længere flyvninger, men selv for et lille slag kan der godt være 
flere der trænger sig på og så må de jo af sted. På den først lang-
flyvning fra Münster blev der derfor afsendt 5 duer og ja ja, når 
gennemsnits kvaliteten er høj, kan det være svært at ramme og 
Jens Peter har nok brændt sig på kaffen da hunnen ”1858” run-
dede trætoppen som første due, men ikke sportsdue. Resten af 
sæsonen fik han så rettet op på det og der var sportsduer først på 
resten, men også kun afsendt fire.

Jens Peter hører som man har kunnet læse ikke til de store 
slag. I alt kapflyves med 18 par efter det traditionelle totalsy-
stem, duerne roterer mellem rederum og enkehun rum ved de 
daglige motionsture, således alle duer kun anvender én indflyv-
ning. Ved siden af det dejlige haveslag har Jens Peter for år tilba-
ge bygget et lille avlsslag, hvor der normalt er 3-4 par. Der tillæg-
ges små 30 unger der alle må med på ungeflyvningerne i deres 
første år på slaget og der stilles allerede her krav til de ikke hæn-
ger i bremsen.

Når vi kigger lidt nærmere på duerne hos Jens Peter skinner 
en ting igennem. De er lidt over middel i størrelse, alle har en 
super benbygning og vinger og ikke mindst skal de være stærke 
fortil. Kan de ikke levere dette, kan de heller ikke stå for det de 
skal kunne for at være hos Jens Peter. Duerne er her altid top-
trimmede og i superorden, fjerdragten skinner og man fornem-
mer det fantastiske forhold mellem duer og mand. Intet hos Jens 
Peter er overladt til tilfældet og resultater kommer ikke af ingen-
ting, det er vist kun lommeuld der gør det. Der arbejdes kon-
stant med at forbedre både slag og duer for at opnå det ypperste 
og Jens Peter er ikke den der hviler på tidligere tiders resultater, 

Et kig ind i rederummet.Medvinder af mesterskabet som nr. 7 fra Celle Esdue nr. 9 på lang. I 2020 
bl.a. 2 i sekt. Fra Göttingen & Giessen.

Nr. 4 i sekt. Fra Hof og Esdue nr. 6 på lang. I 2020 bl.a. Sektionsvinder 
Giessen og nr. 2 Dresden.

Medvinder af mesterskabet som Sektionsvinder Giessen (2 i region) og 2 
Hof (2 i region). >



70  |  BREVDUEN NR. 2  |  2022            

så der tænkes hele tiden fremad og planlægges nye tiltag. Én ting 
har dog aldrig ændret sig i den tid jeg er kommet, musikken, der 
er altid musik i radioen på slaget som kører døgnets 24 timer og 
altid har gjort det. En fidus ja det ved jeg ikke men duerne trives 
i hvertfald godt med det i det Randrusianske.

Gennem årene har Jens Peter haft et væld af store kanoner og 
de danner selvfølgelig grundstammen på de duer der er på slaget 
i dag, men som nævnt arbejdes der hele tiden med forbedringer 
og det gør der også på stammen. I dag er den altoverskyggende 
avlshan den sodede 086-15-0147 fra Knud Andersen i Frederiks-
havn en superhan af Carteus afstamning. Denne han er Jens Pe-
ter blevet foræret af Lars Boesen tidligere 117 ”Hornslet”. Lars 
var i gang med at afhænde sin fars (Jørgen Boesen 117) duer i 
forbindelse med dennes sygdom, men syntes denne mørke han 
simpelthen var alt for god ikke at bruge til noget. Lars kontakte-
de sin gode ven Jens Peter, som han kendte via dommerklubben 
og straks blev xxxx leveret i Randers. Han har efterfølgende vist 
sig uovertruffen og er far/bedstefar til et væld af topduer, super 
set både af JP, men bestemt også Lars.

Udover grundstammen og føromtalte ”0147” hentes der af og 

Ungeslag med tilhørende voliere.Enkehun rum

Medvinder af mesterskabet som 2 fra Antwerpen (2 i region) og 
5.Esdue lang. Tidligere bl.a. 2 i sekt fra München, 3 i sekt. Osnabrück 
og Regionsvinder Dresden.

Super avlshannen
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til duer for at forny og forstærke bestanden. Der blev for få år si-
den købt en hun på maratonklubbens auktion fra Bente & Steen 
055 og den er mor til den fantastiske hun ”136”. Der samarbej-
des da også internt i Randers, hvor de to store konkurrenter Ole 
Lundbøl og Jens Peter da gerne bytter lidt med hinanden til fæl-
les bedste. I år kom der et fint resultat til 127-20-0089 A som 
sektionsvinder fra Henstedt, en han der kommer fra Ole, sådan 
skal det gøres.

Jens Peter har i mange år fodret med produkter fra Natural og 
det gøres der stadigvæk. Året rundt køres den samme blanding 
der så i flyveperioden tilsættes lidt ekstra ”krudt” i form af nogle 
specialblandinger til lang, mellem etc. Som hentes hos Anders 
Brøbech 073. I sæsonen fodres der generelt efter de lange flyv-
ninger, som har JPs største interesse, at der så falder resultater af 
på de øvrige flyvninger betragtes kun som et ekstra plus. Der 
bruges ikke det store ud over de gængse biprodukter, men én af 
de ting JP lægger meget stor vægt på er, at der altid i forbindelse 
med fodring tilbydes frisk grit. Der ryger gerne en håndfuld eller 
tre ind i hvert rum bestående af helt almindeligt standard grit 
blandet med Naturals gritmix.

Som det kan læses i overskriften er der ikke kun tale om en 
vinder, men ligeledes en jubilar. Det er nemlig sådan at Jens Pe-
ter startede sin karriere i duesporten tilbage i 1962. Sjovt var det 
at se en del af JPs gamle fantastisk ajourførte journaler helt fra 
starten og allerede her kunne man ane talentet. Den første vin-
der i foreningen kommer da også allerede i 63 og bliver hurtigt 
fulgt op af mange flere. I kælderen under huset der både rum-
mer ”duekontoret” og et rum til udstillingsbrug / sammenpar-
ring eller øjenkiggeri er man heller ikke i tvivl om de mange års 
succes på flyvningerne. Væggene er prydet med tidligere års sto-
re resultater og et udsnit af pokalhøsten gennem tiden taler sit 
tydelige sprog om én der kan sin metier.

Det har som sædvanligt været en stor fornøjelse, at ligge vejen 
forbi Gardervej i Randers, altid noget nyt, altid den samme opti-
misme og positive syn på sporten, der gør det lidt sjovere at flyve 
med duer. Der hersker heller ikke tvivl om, at der er lagt i støbe-
skeen til et forsøg på at lave hattrick på langdistancen, konkur-
renterne skal helt sikkert være vakse ved havelågen, hvis ikke de 
skal se endnu et mesterskab lande hos Jens Peter 031 ”Randers”. 
Tak Jens Peter og fru Lis for en hyggelig dag.

Som lidt nyt tog jeg kameraet med, nu er jeg endnu ikke mester 
hertil, men håber i kan få et lille indblik i slag, duer og dueman-
den Jens Peter Pedersen 031 “Randers” , om end lyden ikke er 
verdens bedste.

Kig ind på Youtube, søg efter Jens Peter
God fornøjelse.

Sektionsvinder Henstedt og Esdue nr. 2 Sektionsvinder Gråsten Sektionsvinder Henstedt

Udsnit af pokalhøsten

Tidligere DM 
med vinderduer.



Spørgeskema til vindere af mesterskaber og
officielle præmier i De danske Brevdueforeninger
Navn og foreningsnummer:

Vinder af (f.eks. Mellemdistancemesterskab Åben Sektion XX 2021):

1. Fortæl lidt om din baggrund 
Hvordan kom du ind i sporten og hvornår? 
Tidligere resultater? 
Særlige oplevelser med sporten?

2. Flyvesystem: 
Hvor mange duer flyver du med? 
På hvilket system (naturligt, enkehanner, totalsystem m.v.)? 
Fortæl lidt om hvordan du praktiserer dit flyvesystem 
Flyvetaktik – hvor ofte sendes duerne på kapflyvning, hvor lagt flyver du dine 1-års m.v. 
3. Træning og forberedelse gamle duer: 
Hvordan trænes duerne inden sæsonstarten og eventuelt i løbet af sæsonen? (afstand, retning, antal træninger m.v.)

4. Fodring 
Hvilke foderprodukter bruger du? 
Plan for fodring i sæsonen?

5. Sundhed 
Bruger du forebyggende kure (hvis ja, hvilke?) 
Hvilke biprodukter benyttes? 
Andre relevante punkter med hensyn til duernes sundhed?

6. Unger 
Hvor mange unger tillægger du? 
Hvordan behandles ungerne i føde-året  med hensyn til træning og kapflyvning?

7. Slaget 
Fysisk indretning? 
Ventilation? 
Placering i forhold til verdenshjørner? 
Lysindtag? 
Klima: Gulvstrøelse, ristegulv etc.?

8. Duemateriale og avlsarbejde 
Hvilke duer arbejder du med (afstamning)? 
Har du teorier og systemer for avlsarbejdet? 
Lægger du vægt på duens bygningsmæssige karakteristika? 
Øjenteori eller andet? 
Sorteringskriterier og krav til duerne?

9. Hvad mener du, er de vigtigste årsag til succes med duerne?

10. Øvrige bemærkninger

Besvarelsen sendes til ddbpost@outlook.dk med 2-3 relevante billeder, gerne inklusive ansigtsfoto af dig selv. 
Fotos kan tages med mobiltelefon, men sørg for at medsende disse i separate filer og undlad eksempelvis at 
kopiere disse ind i et Worddokument, idet opløsningen derved forringes.


