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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. 
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn. Tlf. 25 34 19 36 
Jørn Boklund, Nybøl Allé 7A, 2770 
Kastrup. Tlf. 29 40 48 90
Niels Johansen, Dalsvinget 4, Dalby, 
4690 Haslev, Tlf. 24 52 78 68
Jan Steen, Hinbærvej 2, 6715 Esbjerg 
N. Tlf. 40 18 79 86

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.
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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. 4 udkommer 
den 15/04/22. 

Deadline for indsendelse af 
stof til dette nummer er senest 

25/03/2022.

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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Efter to år med nedlukninger af samfundet og restriktioner for 
forsamlinger kunne vi endelig samles i Brædstrup til repræsen-
tantskabsweekenden den 18. og 19. februar.

Usikkerheden om arrangementets gennemførelse i kombinati-
on med udsættelsen af arrangementet i to uger betød desværre, 
at en del deltagere enten havde lovet sig væk til andre arrange-
menter og dermed var blevet forhindret, eller man havde ikke på 
forhånd forventet, at det hele ville blive til noget. Men for de 
fremmødte – og det var trods alt en pæn flok – blev det en hyg-
gelig, spændende og festlig weekend, helt som det plejer at være.

Fredag aften indledtes med en paneldebat med deltagelsen af 
årets Danmarksmestre, dog med forfald fra Lars F. Hansen, som 
desværre var blevet forhindret. Panelet blev kyndigt styret af 
Christian Hansen, der stillede deltagerne spørgsmål og fungere-
de som katalysator for debatten. Det førte tilhørerne igennem en 
række interessante emner, som tilsat en god portion nordjysk 
humor, gjorde indslaget til en stor oplevelse, og vi kunne sagtens 
have brugt en time yderligere med panelet. Efterfølgende skulle 
en ny teknologi stå sin prøve i De danske Brevdueforeningers 
regi. Med Carsten Petersens store hjælp var det lykkedes at få en 
aftale i stand med det hollandske brevdue-ikon, Piet de Vogel 
om at give os et indlæg om sin egen måde at arbejde med duerne 
på og ikke mindst fortælle om, hvordan man i Holland arbejder 
med afviklingen af marathonflyvningerne for så vidt angår slip-
tidspunkter, fodring under transport, løsladelsesprocedurer og 
flere andre relevante temaer, som også debatteres hyppigt i vores 
egen kreds. Piet kunne ikke selv være tilstede, så vi måtte tage 
Microsoft Teams i brug – et værktøj, mange af os har lært at 
kende ganske godt under Corona-tiden – og det lykkedes Car-
sten at få teknikken til at spille perfekt, så både lyd og billeder af 
Piet og præsentationens plancher gik perfekt igennem på stor-
skærmen i salen i Brædstrup. Med Carsten som en fremragende 
formidler og tolk tog Piet publikum igennem et spændende 
foredrag, som blev afrundet klokken 21.15. Efter en kort pause 
blev programmet genoptaget med det tredje og sidste højde-
punkt – auktionen over 12 duer fra Familien Herbots. Med me-
get kort varsel havde Familien Herbots stillet 12 unger til rådig-
hed for vores auktion, og der var virkelig tale om en topklasse 
samling. Interessen for duerne var stor, og bydelysten under 
auktionen afspejlede dette, hvor duerne under Niels Johansens 
hammer indbragte flotte priser.

For de mest festivrige blev der efterfølgende tid til et besøg i 
baren, inden det var sengetid, og fredagens program var dermed 
overstået.

Lørdag morgen gik det igen løs, og her kunne man besøge de 
mange stande, afhente mødematerialer og indkøbe fornødne bi-
produkter og andet due-grej. Og ikke mindst kunne man få en 
snak med sportskammerater fra nær og fjern, og i virkeligheden 
er dette jo den største fornøjelse ved arrangementet.

Traditionen tro indledtes repræsentantskabsmødet kl. 13.00 
med uddeling af DdBs officielle præmier og hyldest af vores vin-
dere. Også Danmarksmestrene anno 2020 var på scenen for at 
blive hyldet, hvilket grundet aflysningen ikke have været muligt 
sidste år.

Derefter indledtes repræsentantskabsmødet. Dagsordenen for 
mødet var ganske omfattende, ikke mindst fordi en række punk-
ter havde været sat på stand-by i forbindelse med, at mødet sid-
ste år måtte aflyses. Helt naturligt blev det derfor tidsmæssigt et 
meget langt møde, der ikke sluttede før klokken 18.30. Til gen-
gæld blev dagsordenen grundigt behandlet, og alt foregik sagligt 
og sobert, og set med organisationens briller, var det utrolig vig-
tigt at få muligheden for at træffe de vigtige beslutninger.

Igennem en længere periode har Hovedbestyrelsen ikke været 
fuldtallig, og det var derfor glædeligt, at vi i forbindelse med re-
præsentantskabsmødet kunne hilse velkommen til de tre nyvalg-
te medlemmer Jørn Boklund, Niels Johansen og Jan Steen, hvor-
ved bestyrelsens syv poster nu er besat. Jeg ser personligt frem til 
et godt samarbejde.

Efter mødet blev der et ganske kort ophold i programmet, 
som tillod de tilmeldte deltagere til aftenfesten at gøre klar til en 
fornøjelig aften. Ligesom til den øvrige del af weekendens begi-
venheder var tilmeldingen til aftenfesten også begrænset i for-
hold til normalt, men deltagerne fik en rigtig hyggelig og festlig 
aften med musik, dans, auktionsarrangement og masser af due-
snak.

Festen sluttede først ud på de små timer, og weekendens ar-
rangement var dermed nået til sin afslutning.

Hjemme på slagene oplever vi, at dagene længes, og de fleste 
har nok parret duerne sammen. Det betyder, at vi nærmer os 
kapflyvningssæsonen, og det varer pludselig ikke længe, før træ-
ningskurvene skal støves af. Denne tid er magisk for os brevdue-
folk, og jeg synes personligt ikke, der findes nogen bedre tid på 
brevdueåret end lige nu, hvor ambitioner og forhåbninger for 
den kommende sæson er helt i top.

Fortsat god fornøjelse med duerne ind til næste nummer!

/M.T.L.

ENDELIG KUNNE
VI MØDES!
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Mødet afholdtes lørdag, den 19. februar 
2022, på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Mødestarten var sat til klokken 13.00 
og indledtes med præmieoverrækkelse af 
DdBs officielle præmier, ligesom også 
Danmarksmestrene fra 2020 blev hyldet, 
idet præmieoverrækkelsen sidste år des-
værre måtte aflyses grundet COVID-19.

Efter præmieuddelingen blev afgående 
hovedbestyrelsesmedlem Frank Juul Niel-
sen overrakt DdBs guldnål af landsfor-
manden og hædret af forsamlingen.

Herefter annoncerede landsformanden 
over for forsamlingen, at det var blevet 
muligt at live-streame mødet via Youtube, 
således de medlemmer, der ikke kunne 
være tilstede, ville kunne følge med bag 
skærmen derhjemme. Landsformanden 
forespurgte af hensyn til GDPR-lovgiv-
ningen, om de tilstedeværende repræsen-
tanter var indforstået med, at mødet blev 
optaget og delt på de sociale medier. Der 
var ingen indvendinger fra forsamlingen, 
og optagelsen blev igangsat.

Landformanden bød velkommen til De 
danske Brevdueforeningers revisor, Jens 
Henrik Lauritsen fra Dansk Revision, 
som var tilstede for at præsentere organi-
sationens regnskab, samt DdBs æresmed-
lem med frue, Erik Rasmussen.

Man afholdt herefter på landsforman-
dens foranledning ét minuts stilhed for at 
mindes de sportskammerater, der siden 
vores sidste møde var gået bort.

Landsformanden opfordrede til et godt 
og konstruktivt møde med god debat og 
gode beslutninger til gavn for brevdues-
porten og dermed os alle sammen.

Punkt 2: Valg af dirigenter
Jørn Boklund, 135 ”Tårnby”, og Peter Pe-
dersen, 086 ”Bangsbo” blev foreslået af 

Hovedbestyrelsen og valgt uden modkan-
didater.

Punkt 3: Valg af stemmetællere
I forbindelse med afstemning ved hånds-
oprækning blev der blandt repræsentan-
terne ved de nummererede borde udepe-
get den repræsentant, der var placeret tæt-
test på midtergangen som stemmetæller.

Blandt tilhørerne blev følgende foreslå-
et og valgt til at varetage stemmeoptæl-
ling i forbindelse med skriftlige afstem-
ninger: Niels Tonnisen, 019 ”Brædstrup”, 
Niels Sørensen, 117 ”Hornslet”, Frederik 
Steen Hansen, 028 ”Vestjyden” samt 
Flemming Christensen, 227 ”Kolding-
hus”.

Jørn Boklund takkede på dirigenternes 
vegne for valget og appellerede forsamlin-
gen til at afholde mødet i en god og saglig 
tone. Jørn Boklund gjorde opmærksom 
på dagsordenens betydelige omfang og 
lagde vægt på en god og ordentlig be-
handling af de mange punkter.

Der blev gjort opmærksom på, at de 
nummererede borde i salen udelukkende 
var forbeholdt repræsentanter, ligesom 
det i forbindelse med mødet var påkræ-
vet, at man i forbindelse med at ønske or-
det på talerstolen forinden skulle aflevere 
en seddel med navn og foreningsnummer 
til dirigenten.

Jørn Boklund kunne konstatere mødets 
lovlige indvarsling i Brevduen nummer 1 
af 15. januar, og dette varsel overholdt lo-
venes krav om mindst 14 dage.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, 
om der var indvendinger mod den frem-
lagte dagsorden, og hertil var der ingen.

Jørn Boklund konstaterede mandater-
ne, som omfattede 166 foreningsrepræ-
sentanter, 14 sektionsformænd og 6 med-
lemmer af Hovedbestyrelsen og dermed i 
alt 186 stemmer.

Afslutningsvis omtalte Jørn Boklund 
dirigenternes praktiske håndtering af mø-
dets dagsorden. Punkt 6 omkring lovæn-
dringsforslag ville man forsøge at be-

De danske Brevdueforeningers 
repræsentantskabsmøde 2022

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN

DdBs landsformand 
Pia West Christensen
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handle i sin helhed, og med hensyn til 
punkt 7 omhandlende kapflyvningspla-
nen ville det foregå sådan, at kapflyv-
ningsplanen og de indsendte ændrings-
forslag ville blive debatteret samlet, hvor-
efter der ville blive stemt om kapflyv-
ningsplanen ugevis. Efter afslutning af 
debatten ville der, så snart afstemningen 
blev igangsat, ikke være mulighed for 
yderligere indlæg og debat.

Herefter gav Jørn Boklund ordet til 
landsformanden for den mundtlige til-
lægsberetning.

Punkt 4: Formandens beretning
Pia West tog ordet og fremlagde sin 
mundtlige beretning: 

”Foran jer har I udover dagsorden og 
regnskab liggende den skriftlige beret-
ning, som I har haft mulighed for at læse, 
idet den var bragt i Brevduen nr. 1, som 
udkom allerede i starten af januar måned.

Jeg indrømmer, at da beretningen blev 
lavet op til nytår, var vi alle meget i tvivl 
om, hvordan situationen ville blive – kun-
ne vi se frem til endnu et år, hvor vi ikke 
kunne holde repræsentantskabsmøde her 
på Pejsegården, og hvilke konsekvenser 
kunne det få for os alle? 

Coronaen har fyldt rigtig meget for os 
alle sammen i det meste af to år. Corona-
pandemien har betydet, at vi ikke har 
kunnet mødes til repræsentantskabsmøde 
for et år siden, og det har ligeledes bety-

det, at en lang række mødeaktiviteter og 
sociale arrangementer i foreninger og 
sektionsklubber har været aflyst. Det er 
min opfattelse, at vi på en eller anden 
måde har formået at leve med det i brev-
duesporten, og heldigvis har de mest lem-
pelige perioder i forhold til restriktioner 
lige præcis været i de perioder, hvor vi 
har skullet flyve med duer om sommeren, 
og derfor har det ikke haft så alvorlig en 
indflydelse på netop vores flyvesæson i 
2020 og 2021. Nu ser det ud til, at det går 
den rette vej med Coronaen, og de fleste 
restriktioner er ophævet samtidig med, at 
de fleste af os er blevet vaccineret mindst 
tre gange.

Nu er vi heldigvis her på Pejsegården 
om end 14 dage senere, end vi plejer, og 
de allerfleste sektioner og foreninger er 
repræsenteret, og jeg håber meget, at vi i 
eftermiddag kan få talt om og behandlet 
en lang række ting i forhold til vores 
sport.

Det blev desværre ikke muligt at afhol-
de den sædvanlige landsudstilling, og det 
er naturligvis ærgerligt, idet det nu en-
gang er en del af dette arrangement. Vi 
må springe over i år og håbe på, at vi næ-
ste år kan gennemføre denne weekend på 
vanlig vis den første weekend i februar.

Danmark har ligesom resten af Europa 
været plaget af fugleinfluenza hele vinte-
ren, og der har siden den 1. november 
været ti udbrud blandt fjerkræ i Dan-

mark. Senest har der været et udbrud i en 
bestand med 800 høns i Holbæk på Sjæl-
land for blot én uge siden. Der er også en 
lang række vilde fugle, som er smittet. 
Denne situation har betydet, at vi ikke må 
samle vores duer og alene må lukke dem 
ud for at motionere. Der er for mig ingen 
tvivl om, at en del medlemmer finder det 
urimeligt, idet vi ikke rigtigt har hørt om 
brevduer, der er ramt af fugleinfluenza.

Jeg vil gerne slå fast, at vi gør alt, hvad 
vi kan, for at sikre, at vi kommer til at 
gennemføre vores flyvesæson som nor-
malt. Vi har gode kontakter, og vi vurde-
rer, at Fødevarestyrelsen er villige til at 
lytte til os. Det er derfor Hovedbestyrel-
sens klare forventning, at det kommer til 
at falde på plads, og vi vil naturligvis ori-
entere medlemskredsen løbende. Jeg un-
derstreger dog, at vi forventer, at alle 
medlemmer overholder de restriktioner 
omkring beskyttelses- og overvågnings-
zoner, som løbende oprettes, når der er 
udbrud. Det er nu det, vi står os bedst 
med. Vi har her i vinter valgt ikke hele ti-
den at opdatere jer med nye udbrud af 
fugleinfluenza, idet vi har en forventning 
om, at foreningerne holder sig orienteret 
på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Jeg 
kan også sige, at Fødevarestyrelsen har en 
Facebook-side, som til stadighed opdate-
res med nye udbrud.

Vi skal i dag stemme om en kapflyv-
ningsplan, som i denne omgang kun er 

Jørn Boklund, dirigentJens Henrik Lauritsen, Dansk Revision

>
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gældende for ét år. I sæson 2021 fik vi af-
prøvet de korte mellemdistanceflyvninger 
med fredagsindlevering, og det er også 
det udgangspunkt, som Hovedbestyrelsen 
har lagt an til i vores forslag til kapflyv-
ningsplanen. Vi har gennemført såvel re-
gions- som gruppemøder, hvor vi har haft 
lejlighed til at drøfte disse, og det er vores 
opfattelse, at konceptet er blevet vel mod-
taget. Ligesom tidligere år er der naturlig-
vis en række ændringsforslag til kapflyv-
ningsplanen, som det bliver godt at få 
drøftet og behandlet. 

Vi håber, at heldet er med os i sæson 
2022, så vi får en god opstart på såvel for-
beredelserne til kapflyvningssæsonen 
som til afviklingen af kapflyvningerne. 
Vejret bliver mere og mere forunderligt 
og uforudsigeligt, og vore løsladere gør 
deres allerbedste for at passe godt på vo-
res duer. 

Inden sæsonen går i gang, så skal der 
ligesom tidligere år ske en del ting. Vi har 
lige nu vores udenlandske transporter i 
udbud, og vi håber, at vi i næste uge får 
tilbud ind, så vi kan komme i gang med 
tilrettelæggelsen af sæsonen. Vore contai-
nere skal igennem en lidt større renove-

ring, og så skal vi ikke mindst have im-
plementeret det nye sekretariatsprogram, 
som er ved at være køreklar og moderni-
seret.

Det aflyste repræsentantskabsmøde i 
2021 gjorde, at vi måtte træffe beslutnin-
ger på nye måder. Vi fik kapflyvningspla-
nen og mesterskaber sendt til skriftlig af-
stemning, og det lod sig fint afvikle rent 
administrativt. Det, vi manglede, var na-
turligvis den demokratiske behandling, 
og den ser vi frem til at få i dag for så vidt 
angår kapflyvningsplan og mesterskaber 
for sæson 2022. I Hovedbestyrelsen er vi 
naturligvis meget interesserede i at høre 
medlemskredsen om, hvad I tænker og 
mener om de forskellige ting. 

Det får vi brug for, når vi i dag skal be-
handle en række lovændringsforslag, som 
primært er stillet af Hovedbestyrelsen. Vi 
forsøger med lovændringerne at moder-
nisere lovene, og særligt har vi haft fokus 
på at få tilpasset en beslutningsproces for 
tildeling af dispensationer, tilpasning af 
kontingentperioder, etablering af mulig-
hed for passive medlemsskaber samt re-
duktion af Hovedbestyrelsen fra 9 til 7 
Hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf kun 

3 foreslås valgt i henholdsvis Region 
Nord, Syd og Øst, og de øvrige fire vælges 
uafhængig af bopæl.

Det seneste år har vi kun været 7 med-
lemmer i Hovedbestyrelsen, og vi tænker, 
at det fint kan fungere fremover. Jan 
Qvortrup og Tommy Rasmussen stoppe-
de sidste år, og desværre har flere besty-
relsesmedlemmer valgt ikke at genopstille 
i år, så alt andet lige bliver der tale om en 
væsentlig ændring af Hovedbestyrelsen.

Sidste år havde Hovedbestyrelsen bragt 
en række grænseændringsforslag på 
dagsordenen. Som konsekvens af aflys-
ningen af repræsentantskabsmødet, så 
kunne disse naturligvis ikke behandles. 
Vi opfordrede medlemmerne til at bruge 
tiden på at få drøftet muligheder og be-
hov for ændringer i den nuværende sekti-
ons- og grænsestruktur. Vi ved, at der har 
været drøftelser, og Hovedbestyrelsen har 
deltaget i mødeaktiviteter i det omfang, at 
vi er blevet inviteret til at deltage. Vores 
strategi har været at lade medlemmerne 
arbejde med det det seneste år, og det er 
blevet til en række forslag, som skal be-
handles i dag. Lad mig særligt her opfor-
dre til, at det bliver gode og konstruktive 
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drøftelser, hvor vi alle udviser respekt for 
hinanden til fælles gavn for De danske 
Brevdueforeningers fremtid.   

21 ansøgninger om dispensationer til at 
flyve i en anden sektion end den, hvor 
slaget er beliggende er også til behandling 
i dag. Vi har i et lovændringsforslag lagt 
op til, at alle nuværende dispensationer 
skal besluttes i dag, og at fremtidige dis-
pensationer tillige skal behandles af re-
præsentantskabet. Jeg appellerer til, at vi 
får en god og ordentlig behandling af det-
te punkt. Det er vigtigt, at vi alle kan få 
lov til at flyve med duer, og at vi trives i 
sporten.

Siden starten af 2020 har vi drevet se-
kretariatet i Linde med 2-3 ugentlige åb-
ningsdage og tilsvarende telefontid. Det 
har været en god løsning, hvor medlem-
merne og foreningerne har haft mulighed 
for at kontakte Sekretariatet om stort og 
småt, men som jeg også tidligere har 
nævnt, så har driften af organisationen de 
senere år i høj grad har været baseret på, 
at vi bl.a. har haft nogle Hovedbestyrel-
sesmedlemmer og andre frivillige, som 
har trukket et stort læs i arbejdet for og 
med organisationen. Dette ligger langt ud 
over, hvad vi som organisation kan for-
vente og forlange, og forretningsudvalget 
har derfor med Hovedbestyrelsens god-
kendelse vurderet, at der er behov for 
yderligere medarbejderressourcer i De 
danske Brevdueforeninger. I min skriftli-
ge beretning annoncerede jeg, at der ville 
være behov for at få flyttet en række op-
gaver fra Hovedbestyrelsesmedlemmer til 
sekretariatet fremover, og at der derfor 

måtte ses på om der skulle tildeles yderli-
gere personaleressourcer. Tidligere i den-
ne uge har vi haft en drøftelse med Poul 
Christensen om situationen. Pouls ansæt-
telse svarer til 12 timer ugentligt, og vi 
har et ønske og stærkt behov for opjustere 
ansættelsen til en fuldtidsstilling. Det har 
Poul desværre ikke mulighed for, hvilket 
han har gjort klart fra starten af sin an-
sættelse, og hvilket vi naturligvis har fuld 
forståelse for. Jeg vil gerne understrege, at 
vi gerne havde set, at Poul kunne fortsæt-
te, idet vi har været meget tilfredse med 
samarbejdet med ham.

Jeg vil gerne takke Poul for hans ind-
sats og virke på sekretariatet. Han har sik-
ret vores resultatberegning og formidling 
de seneste to sæsoner, ligesom han har 
betjent såvel medlemskredsen som Ho-
vedbestyrelsen på allerbedste vis. Også hr. 
og fru Jensen, der har fundet en brevdue 
på deres vej er blevet hjulpet, selvom det 
indimellem kan være en meget vanskelig 
opgave at hjælpe ’ikke brevduefolk’. 

Det er med glæde, jeg kan meddele, at 
vi pr. 15. marts har ansat Maria Steenberg 
i en fuldtidsstilling. Maria er allerede en 
del af sporten og medlem af 073 ”Skan-
derborg”. Maria vil fra starten og frem til 
slutningen af april arbejde sammen med 
Poul om opgaveoverdragelse og introduk-
tion til vore systemer og forretningsgan-
ge. Vi håber, I vil tage godt imod Maria, 
og vi ser frem til samarbejdet.

Jeg vil nu sætte beretningen til repræ-
sentanternes forhåbentlige velvillige be-
handling. Lad os få en god og konstruktiv 
dialog om tingene. Husk at vi er forskelli-

ge og kan have forskellige opfattelser, 
men at vi alligevel gør os bedst ved at hol-
de en god og sober tone”.

Bjarne Straszek, 127 ”Westend”: Efterly-
ste Hovedbestyrelsens redegørelse i for-
hold til personalesagen vedrørende Bjarne 
Borresen, som der ifølge Bjarne Straszek 
var blevet afholdt store udgifter til i forbin-
delse med bistand fra revisor og advokat. 
Bjarne Straszek mente samtidig, at Bjarne 
Borresen uretmæssigt var blevet anklaget 
for kriminelle handlinger, som han nu 
burde anses for at være frikendt for.

Der var ikke yderligere kommentarer til 
beretningen, som blev sat til afstemning 
og godkendt med overvældende majoritet.

Punkt 5: Regnskab 2020/2021
Landsformanden præsenterede registeret 
revisor Jens Henrik Ring Lauritsen fra 
Dansk Revision, som forestår revisionen 
af De danske Brevdueforeningers regn-
skab. Som en del af vores aftale med 
Dansk Revision, deltager selskabet med 
en repræsentant ved vores generalforsam-
ling for at præsentere regnskabet.

Jens Henrik Lauritsen gennemgik her-
efter regnskabet for 2020/2021 via Power-
point slides. Regnskabet udviste et over-
skud på 499.972 kroner, og der var i for-
bindelse med revisionen ikke fundet for-
hold, som ikke var i overensstemmelse 
med gældende lovgivning og god forret-
ningsskik. Dansk Revision kunne således 
give det fremlagte regnskab en blank på-
tegning.

Jørn Boklund tog ordet i sin egenskab 
af repræsentantskabsvalgt revisor.  

>
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Som repræsentantskabsvalgt revisor var 
det hans opgave på vegne af repræsen-
tantskabet at kigge Hovedbestyrelsen over 
skulderen. Boklund kunne tilslutte sig 
den eksterne revisors konklusioner og 
hæftede sig ved et det positive regnskabs-
mæssige resultat, og det faktum, at alle 
foretagne udbetalinger til frivillige med-
hjælper i De danske Brevdueforeningers 
regi var foretaget inden for rammerne af 
den gældende skattelovgivning. Endvide-
re påpegede Jørn Boklund to forhold, 
som ledelsen fremover burde være særligt 
opmærksomme på. Først og fremmest 
ressourcesituationen på sekretariatet, 
hvortil der skulle påregnes yderligere løn-
udgifter samt udgifter til en forestående 
udskiftning og opgradering af transport-
materiel. Jørn Boklund fandt det stærkt 
tilfredsstillende, at der allerede var taget 
hånd om førstnævnte punkt jf. landsfor-
mandens annoncering af Maria Steen-
bergs ansættelse i den mundtlige beret-
ning.

Bendt Nielsen, 09 ”Slagelse” kommen-
terede på det fine regnskabsmæssige re-
sultat både i år og sidste år, men fandt det 
urimeligt, at De danske Brevdueforenin-
ger dermed fungerede som sparekasse. Ef-
ter Bendt Nielsens opfattelse måtte mål-
sætningen være et nul-resultat for ikke at 
fordyre sporten for medlemmerne.

Pia West svarede Bendt Nielsen, at hun 
var enig i, at De danske Brevdueforenin-
ger ikke skal fungere som sparekasse, 
men henviste til, at de sidste to år havde 
været en rejse for Hovedbestyrelsen frem 

mod en optimering af vores maskinrum. 
I denne periode er der opsparet 1 mio. 
kroner, og dette beløb er blandt andet på-
krævet til de igangværende investeringer 
i vores IT-platform samt forestående in-
vesteringer i opgradering af vores trans-
portmateriel.

Regnskabet blev herefter enstemmigt 
godkendt.

Punkt 6: Lovændringsforslag
Hovedbestyrelsens pakke af lovændrings-
forslag blev behandlet samlet.

Pia West præsenterede rammerne om-
kring Hovedbestyrelsens forslag, som 
havde deres udgangspunkt i en generel 
tilpasning og motivering af vores love. 
Landsformanden omtalte specifikt den 
foreslåede ændring af kontingenthalvåret, 
muligheden for at udpege substitut for 
sektionsformænd ved repræsentantskabs-
mødet samt den foreslåede reduktion af 

antallet af medlemmer i Hovedbestyrel-
sen fra ni til syv.

Carsten Pedersen, 100 ”Haslev” spurgte 
ind til den foreslåede ændring af paragraf 
21, stk. 4, som efter hans opfattelse kunne 
føre til nepotisme.

Thomas Bang, 013 ”Svendborg” fore-
spurgte om definitionen af passivt med-
lemskab. Ville man som passivt medlem 
have mulighed for at købe ringe, og ville 
sektionsklubben blive opkrævet kontingent 
for passive medlemmer. Thomas mente, 
det var en god idé, om passive medlemmer 
kunne købe ringe, idet han derved mente, 
man kunne fastholde og eventuelt tiltræk-
ke nye medlemmer.

Pia West svarede Carsten Pedersen, at 
teksten i paragraf 21, stk. 4 var et udtryk 
for en modernisering og et tiltag i forhold 
til, at lovteksten var dækkende for virke-
lighedens praksis. Til Thomas Bang sva-
rede landsformanden, at det passive med-

Thomas Bang, 013 Svendborg Kurt Skov, 055 VejleCarsten Pedersen, 100 Haslev

Dirigenterne Joern Boklund (t.v.) og Peter Pedersen
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lemskab var foreslået for at bevare flest 
mulige medlemmers tilknytning til brev-
duesporten og eventuelt tiltrække nye in-
teresserede medlemmer, men at det ikke 
var intentionen, at disse skulle tillades at 
købe ringe via passivt medlemskab.

Jørn Boklund gjorde forud for afstem-
ningen om lovændringsforslagene op-
mærksom på DdBs loves paragraf 34, ef-
ter hvilken der skal være 2/3 flertal for 
vedtagelsen af lovændringsforslag.

Hovedbestyrelsens lovændringsforslag 
blev herefter enstemmigt vedtaget.

Fra foreningen 100 ”Haslev” var der 
indsendt forslag om at ændre kapflyv-
ningsplanens gyldighed fra 2 til 5 år, hvil-
ket betød ændringer af lovenes paragraf 
18, stykke 1, 3 og 5.

Med stemmerne 53 for og 96 imod blev 
forslaget forkastet.

Punkt 7: DdBs kapflyvningsplan 
2022
Kurt Skov, 055 ”Vejle”, motiverede for-
eningens forslag om at arrangere separate 
sportsflyvninger med maksimalt 3 duer 
pr. slag på de seks endagslangflyvninger 
(KFK 93) med begrundelsen om, at an-
talsbegrænsningen ville øge den sportsli-
ge fairness.

Villy Petersen, Hovedbestyrelsen, frarå-
dede på Hovedbestyrelsens vegne at 
stemme for 055 ”Vejles” forslag, idet de 
logistiske udfordringer hermed ville være 
alt for store.

055 ”Vejles” forslag om separate sports-
flyvninger på langdistancen blev herefter 
forkastet.

Fra foreningen 153 ”Tempo” forelå to 
forslag om separate sportsflyvninger med 
4 duer på langdistancen samt 2 duer på 
marathonflyvningerne. Idet forslagsstille-
rene ikke ønskede at fremføre forslagene 
fra talerstolen, blev begge forslag afvist.

055 ”Vejle” havde foreslået separate 
sportsflyvninger med særskilt slip på 
sprintflyvningerne i ugerne 21, 23, 25, 27, 
29 og 31. Forslaget blev trukket af for-
eningen.

Herfter debatteredes kapflyvningspla-
nen og indsendte ændringsforslag.

Mogens Hald Pedersen, 242 ”Brøndby” 

motiverede foreningens ændringsforslag.
242 foreslog i uge 22 Halstenbæk æn-

dret til Uelzen. Med en afstand på blot 
238 kilometer til regionens midtpunkt i 
Ringsted anså man flyvningen fra Hals-
tenbek for at ligge under afstandskriteriet 
for en lang mellemdistanceflyvning.

242 foreslog i uge 27 marathonflyvnin-
gen fra Namur ændret til Metz, hvilket 
ville øge afstanden regnet til regionens 
midtpunkt fra 722 til 800 kilometer, lige-
som ændringen ville betyde en øgning af 
afstanden fra 571 til 670 kilometer op-
målt til Padborg. Den forøgede afstand 
ville efter forslagsstillerens opfattelse bed-
re kvalificere som marathonflyvning. Til 
gengæld anså man flyvningen fra Namur 
at være for lang som endags-langflyvning, 
hvorfor denne foresloges ændret til Pa-
derborn, og man kunne dermed opnå en 
økonomisk fordel ved at transportere du-
erne fra Region Øst sammen med Region 
Nord, der i samme uge afviklede deres 
langdistanceflyvning fra samme station.

Ligeledes i uge 27 foreslog 242 en æn-
dring af den korte mellemdistanceflyv-
ning fra Rendsburg til Heide.

Sluttelig havde foreningen 242 ”Brønd-
by” indsendt ændringsforslag til uge 32, 
hvor man ønskede Hannover i stedet for 
Neuruppin. Dette forslag blev trukket, 
men Mogens Hald Pedersen anbefalede i 
stedet, at man støttede 087 ”Helsinges” 
ændringsforslag om Celle.

Henrik Tang, 071 ”Rødovre”, trak for-
eningens ændringsforslag om Garlstorf i 
uge 32 og anbefalede forsamlingen at 
bakke op om 087 ”Helsinges” forslag om 
Celle i den pågældende uge.

Mads Kaplan, 087 ”Helsinge”, gjorde 
opmærksom på 087 ”Helsinges” æn-
dringsforslag, som gik ud på at ombytte 
mellemdistanceflyvningerne i ugerne 26 
og 32. Mads Kaplan gav samtidig opbak-
ning til 242 ”Brøndbys” ændringsforslag 
om at flyve Heide i uge 27 i stedet for 
Rendsburg.

Jørn Boklund gjorde forsamlingen op-
mærksom på, at Metz ikke er en god-
kendt løsladelsesplads, men såfremt flyv-
ningen måtte blive vedtaget, ville Hoved-
bestyrelsen have mandat til at finde nær-

Villy Petersen, Hovedbestyrelsen

Mogens Hald Pedersen, 242 Brøndby

Henrik Tang, 071 Rødovre

Mads Kaplan, 087 Helsinge
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mest beliggende godkendte løsladelses-
sted til flyvningens afvikling.

Jan Madsen, 073 ”Skanderborg”, gen-
nemgik foreningens ændringsforslag og 
argumenterede for disse.

Jesper Dresler, 098 ”Isefjord”, bakkede 
op om den foreslåede ændring af Rends-
burg til Heide og gav opbakning til 087 
”Helsinges” forslag om at ombytte flyv-
ningerne fra Neuruppin og Celle.

Leif Tønning, 232 ”Lemvig”, foreslog 
marathonflyvningen fra Namur i uge 27 
flyttet til uge 28. Derved ville marathon-
duernes muligheder for at få kilometer i 
vingerne som forberedelse til distancen 
blive øget. Leif Tønning ankede ligeledes 
over stationsvalget fra Namur, som med 
sin vestlige beliggenhed betød store ima-
ginære afstande til det vest- og midtjyske 
område. Derfor havde foreningen samti-
dig indsendt ændringsforslag om Regens-
burg, og det kunne dermed være muligt i 
uge 28 at opnå en økonomisk gevinst ved 

at arrangere en samtransport af duerne til 
Hof og Regensburg.

Niels Johansen, 100 ”Haslev”, gav fuld 
opbakning til Leif Tønnings argumentati-
on og støttede såvel udskydelsen af første 
marathonflyvning med én uge og det æn-
drede stationsvalg til Regensburg.

Herefter afsluttedes debatten om kap-
flyvningsplanen og ændringsforslagene, 
og afstemningen om de enkelte uger blev 
indledt.
Resultatet blev som følger:
Uge 21: 073 ”Skanderborgs” ændringsfor-
slag om Halstenbek i stedet for Heide for 
Sektion 33 og 34 blev vedtaget.
Uge 22: 242 ”Brøndbys” forslag om Uel-
zen i stedet for Halstenbek blev forkastet.
Uge 23: 073 ”Skanderborgs” forslag om 
Heide i stedet for Rendsburg for Sektion 
33 og 34 blev vedtaget.
Uge 24: 073 ”Skanderborgs” forslag om 
Münster i stedet for Osnabrück blev ved-
taget.

Uge 25: 073 ”Skanderborgs” forslag om 
Heide i stedet for Schleswig for Sektion 
33 og 34 blev vedtaget.
Uge 26: 087 ”Helsinges” forslag om Neu-
ruppin i stedet for Celle blev forkastet.
Uge 27: 
232 ”Lemvigs” forslag om udskydelse af 
tidspunktet for den første marathonflyv-
ning fra uge 27 til uge 28 blev vedtaget.
242 ”Brøndbys” forslag om ændring af 
marathonflyvningen fra Namur til Metz 
blev forkastet.
232 ”Lemvigs” forslag om ændring af ma-
rathonflyvningen fra Namur til Regens-
burg blev vedtaget.
Foreningerne 087 ”Helsinge”, 098 ”Ise-
fjord” og 242 ”Brøndbys” forslag om æn-
dring af Rendsburg til Heide blev vedta-
get.
073 ”Skanderborgs” forslag om ændring 
af Rendsburg til Heide for Sektion 33 og 
34 blev vedtaget.
242 ”Brøndbys” forslag om at ændre én-
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dags langflyvningen fra Namur til Pader-
born for Region Øst blev vedtaget.
Uge 28: 073 ”Skanderborgs” forslag om 
ændring af Hannover til Osnabrück blev 
forkastet.
Uge 29: Ingen ændringsforslag.
Uge 30: Ingen ændringsforslag.
Uge 31: 073 ”Skanderborgs” forslag om 
Heide i stedet for Rensburg blev vedtaget.
Uge 32: 087 ”Helsinges” forslag om æn-
dring af Neuruppin til Celle blev forkastet.
Uge 33: Ingen ændringer.

Punkt 8: Grænseændringer
Erik Dybdahl, 055 ”Vejle”, motiverede 
foreningens forslag om at udskyde pro-
cessen med grænseændringer. Der var 
tale om omfattende forslag, som alle in-
volverede parter burde have mulighed for 
at deltage i forhandlingen om under le-
delse af Hovedbestyrelsen. Erik Dybdahl 
kommenterede også på problematikken 
omkring formuedeling i de involverede 
sektionsklubber, ligesom han fandt det tå-
beligt at drage sektionsgrænser på en så-
dan måde, at de splittede en forenings 
medlemmer.

Pia West lagde vægt på, at demokratiet 
skulle ske fyldest, og mente ikke, at det 
var rimeligt, at de indsendte grænseæn-
dringsforslag skulle undgå behandling 
ved vedtagelsen af 055 ”Vejles” afværge-
forslag. Eftersom grænsespørgsmålene al-
lerede sidste år havde været rejst, burde 
man rundt i lokalområderne have benyt-
tet tiden i det forgange år til at finde fæl-
les løsninger.

Frank Jensen, 046 ”Horsens”, talte i 
mod 055 ”Vejles” forslag om udskydelse 
af behandlingen af grænseændringer, som 
efter hans opfattelse stred i mod demo-
kratiske principper, og blandt andet ville 
forhindre både 117 ”Hornslet” og 164 
”Østdjurs’” ønsker om overflytning til 
Sektion 52 samt 216 ”Aulum-Vildbjers” 
ansøgning om optagelse i Sektion 62. 
Frank Jensen mente i øvrigt ikke, at 055 
”Vejles” forslag om udskydelse af proces-
sen med grænseændringer var det mest 
omfattende punkt under behandlingen af 
grænseændringer, og at det derfor ikke 
skulle behandles først.

Jørn Boklund svarede Frank Jensen, at 
055 ”Vejles” forslag havde karakter af et 
såkaldt afværgeforslag, og at praksis er, at 
sådanne forslag skal behandles forud for 
øvrige forslag.

Bjarne Straszek, 127 ”Westend”, kom-
menterede på Frank Jensens læserbrev i 
Brevduen nummer 27 vedrørende dan-
nelsen af den nye Sektion 35, og Straszek 
stillede spørgsmål om, hvem der i givet 
fald skulle evaluere på de sportslige resul-
tater samt kriterierne for en sådan vurde-
ring.

Bjørn Weiglin, 017 ”Aarhus”, bakkede 
op om 055 ”Vejles” forslag om udskydelse 
af processen i ét eller to år. Bjørn Weiglin 
mente, at 055 ”Vejle” var kørt ud på side-
linjen i processen om de foreslåede græn-
seændringer og påpegede samtidig, at 
den nuværende Sektion 34 havde funge-
ret optimalt gennem en årrække.

Jan N. Petersen, 117 ”Hornslet”, kunne 
konstatere, at 055 ”Vejles” forslag var en 
gentagelse af foreningens forslag til re-
præsentantskabsmødet i 2021 og spurgte 
ind til, hvad foreningen selv havde foreta-
get i forhold til grænsespørgsmålet i mel-
lemtiden. 117 ”Hornslet” har igennem 
hele processen deltaget aktivt og ytret sit 
ønske om overflytning til Sektion 52 ale-
ne med den begrundelse, at kapflyvnings-
planen i Region Syd betyder alt for lange 
afstande. Jan N. Petersen kommenterede 
også på Bjørn Weiglins påstand om, at 
Sektion 34 har været velfungerende, og 
heri var han uenig, idet der blandt andet 
ikke har været aktiv deltagelse i bestyrel-
sesarbejde fra Århus-foreningernes side.

Steen Jørgensen, 055 ”Vejle”, kunne 
konstatere, at 055 ”Vejle” med de ind-
sendte grænseændringsforslag ville gå fra 
at være én af landets største foreninger til 
at blive en meget lille forening. Forenin-
gen havde i processen ikke været inviteret 
med til de møder, hvor grænseændrin-
gerne var blevet drøftet, ligesom forenin-
gens repræsentant i sektionsbestyrelsen 
for Sektion 33 var blevet holdt uden for i 
behandlingen af disse spørgsmål.

Frank Jensen, 164 ”Østdjurs”, gjorde 
opmærksom på, at man på Djursland al-
lerede i sæsonens tredje kapflyvningsuge 
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skal ud på en afstand af 467 kilometer 
med den nuværende tilknytning til Regi-
on Syd, hvilket er alt for langt og den di-
rekte begrundelse for foreningens over-
flytning til Sektion 52 og Region Nord. 
Frank Jensen fandt derfor 055 ”Vejles” 
forslag om at udskyde ændringsprocessen 
urimelig.

Frank Jensen, 046 ”Horsens”, anmode-
de om skriftlig afstemning i forhold til 
055 ”Vejles” forslag.

Arne Jørgensen, 097 ”Odder”, tilkende-
gav, at det var nødvendigt at oprette stør-
re sektioner.

Bjørn Weiglin, 017 ”Aarhus”, svarede på 
Jan N. Petersens kommentar om Sektion 
34s kvaliteter, idet Bjørn i sit tidligere 
indlæg havde henvist til sektionens 
sportslige kvaliteter og ikke havde for-
holdt sig til bestyrelsesarbejde m.v.

Punkt 8.a. blev derefter afgjort ved 
skriftlig afstemning, efter mindst 10% af 
repræsentantskabet havde givet tilkendegi-
velse herom. Forslaget blev forkastet med 
79 stemmer imod, 48 for og 38 blanke.

Herefter overgik man til behandlingen 
af dagsordenens punkt 8.b. om dannelsen 
af en ny Sektion 35 bestående af området 
omkring Århus-Skanderborg-Horsens.

Frank Jensen, 046 ”Horsens”, indledte 
med at fortælle om forslagets tilblivelse 
med møde den 8. november 2021, hvor 
samtlige formænd for foreningerne i Sek-
tion 34 sammen med repræsentanter for 
foreningerne 073 ”Skanderborg”, 046 
”Horsens”, 153 ”Tempo” samt medlem-
mer fra Lindvedområdet, der efter forsla-
get ville blive en del af den nye sektion. 

Man havde indset, at den nuværende Sek-
tion 34 ville blive for lille efter forenin-
gerne 117 ”Hornslet” og 164 ”Østdjurs’” 
ønske om overflytning til Sektion 52, lige-
som der i den nordlige del af nuværende 
Sektion 33 længe havde været ønske om 
en grænsedragning nord for Vejle blandt 
de deltagende foreninger i mødet. Man 
var på mødet enige om oprettelsen af en 
ny, stor Sektion 35, som ville få 52 aktive 
medlemmer j.f. DdBs opgørelser. Forsla-
get ville samtidig øge størrelsen af sektio-
nerne 32 og 52. Frank Jensen pointerede, 
at der i hele processen intet var blevet 
trukket noget ned over hovedet på nogen 
af de involverede parter. Afslutningsvis 
anmodede Frank om skriftlig afstemning 
i forhold til dette punkt på dagsordenen.

Kurt Skov, 055 ”Vejle”, henviste til sine 
henvendelser til Hovedbestyrelsen med 
forespørgsel om, hvordan DdBs love re-
gulerer grænseændringsspørgsmål. Kurt 
Skov efterlyste den helt konkrete lov-
hjemmel til grænseændringsforslag og 
mente, at det under punkt 8.b. indsendte 
forslag var lovstridigt.

Jørn Boklund svarede Kurt Skov, at alle 
foreninger kan stille forslag til behandling 
på repræsentantskabsmødet, såfremt disse 
overholder to betingelser. Forslagene må 
ikke stride imod foreningens formålspara-
graf, og samtidig skal forslagene ligge in-
den for rammerne af foreningens aktivite-
ter. Jørn Boklund nævnte til eksempel me-
sterskabsforslag, som naturligt behandles 
på repræsentantskabsmødet, men ikke no-
getsteds er nævnt i DdBs love.

Jan N. Petersen, 164 ”Østdjurs”, henvi-

ste til tilbagegangen i Sektion 34, hvor det 
gennem en årrække har været vanskeligt 
at rekruttere folk til frivilligt arbejde for 
sektionen, ligesom duetallet har været vi-
gende. Tidligere var sektionen under be-
tegnelsen ”Sektion 51” en del af Region 
Nord, hvor afstandene for foreningerne 
117 ”Hornslet” og 164 ”Østdjurs” var 
mere rimelige og tillod en god forberedel-
se af duerne. Jan N. Petersen kunne der-
med på 117 ”Hornslets” vegne anbefale 
forslaget om dannelsen af den nye Sekti-
on 35, som han samtidig betegnede som 
redningen for århusiansk brevduesport.

Bjørn Weiglin, 017 ”Aarhus”, påpegede, 
at forslaget om den nye Sektion 35 var 
stillet for ét år og ikke foreslået som en 
permanent løsning.

Jan Madsen, 073 ”Skanderborg”, talte 
også for forslaget, og bemærkede, at græn-
sedragningen i forslaget ville gøre en del 
nuværende dispensationer overflødige. Jan 
Madsen erkendte, at 055 ”Vejle” som på-
stået ikke havde været inviteret til de af-
holdte møder, man at foreningen gennem 
en årrække har haft uforholdsmæssigt sto-
re sportslige fordele i konkurrenceområdet 
på specielt kortere flyvninger, idet Vejle 
geografisk ligger syd for det punkt på 
landkortet, hvor Jylland ”knækker”.

Jørgen Sørensen, 117 ”Hornslet”, anfør-
te, at foreningens bevæggrund for at søge 
optagelse i Sektion 52 ikke er begrundet i 
resultatmæssige ambitioner, men i ønsket 
om at opnå mere rimelige kapflyvningsaf-
stande og større deltagerantal på kapflyv-
ningerne.

Jørn Boklund udbad sig forsamlingens 

Tommy Nielsen, 216 Aulum-Vildbjerg Svend Juul Jensen 076 HolstebroArne Jørgensen, Sektion 34
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tilkendegivelse om skriftlig afstemning, 
og dette viste sig ønskeligt.

Ved skriftlig afstemning blev forslaget om 
oprettelse af ny Sektion 35 vedtaget med 
stemmerne 71 for, 29 imod og 64 blanke.

Jørn Boklund gjorde opmærksom på, 
at vedtagelsen af forslagets ordlyd betød, 
at Sektion 34 derved ophørte, og at Sekti-
on 33 fremover blot ville bestå af én for-
ening, 055 ”Vejle”.

Forslagene under punkt 8.d. og 8.e. om 
foreningerne 117 «Hornslet» og 164 
«Østdjurs’s» overflyvning til Sektion 52 
var indholdsmæssigt identiske og blev 
dermed behandlet samlet.

Jan N. Petersen, 117 ”Hornslet” gentog 
i forhold til disse punkter forenings argu-
mentationer, og gjorde opmærksom på, at 
den konkrete grænsetegning var lavet for 
at imødekomme et større behov for dis-
pensationer. 

Overflytningen blev vedtaget, således 
de to foreninger fremover bliver en del af 
Sektion 52.

Punkt 8.f. omhandlende foreningen 
216 ”Aulum-Vildbjergs” ønske om over-
flytning fra Sektion 60 til Sektion 62.

Tommy Nielsen, 216 ”Aulum-Vild-
bjerg” motiverede forslaget. Man var gla-
de for samarbejdet i den nuværende Sek-
tion 60, men følte, at foreningens geogra-
fiske placering ligger mere naturlig i for-
hold til Sektion 62, som i forvejen var en 
lille sektion opgjort på medlemsantal.

Leif Tønning, 232 ”Lemvig”, henviste til, 
at man på de afholdte gruppe- og regions-
møder havde fået tydelige tilkendegivelser 
om, at der var tilfredshed med de nuvæ-
rende sektionsgrænser i Region Nord.

Svend Juul Jensen, 076 ”Holstebro”, var 
ligesom Leif Tønning skuffet og uforstå-
ende over for 216 ”Aulums-Vildbjergs” 
grænseændringsforslag, der ikke forinden 
havde været drøftet med de involverede 
sektioner. Opfordrede repræsentantska-
bet til at stemme imod, og foreningen til 
at trække forslaget.

Tommy Nielsen, 216 ”Aulum-Vild-
bjerg”, trak dernæst foreningens forslag.

Punkt 9: Konkurrenceområder
Peter Pedersen overtog dirigentrollen fra 

Jørn Boklund efter færdiggørelsen af punkt 
8. Under punkt 9 bortfaldt 055 ”Vejles” for-
slag om oprettelsen af beregningsområder 
inden for Sektion 33, som under punkt 8 
blev ændret med hensyn til grænser.

Punkt 10 dispensationer
Der forelå følgende ansøgninger om dis-
pensation for sektionsgrænser:

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 Ring-
sted 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 sek-
tion 52 og ønsker dispensation til 
at flyve i sektion 33

7. Brøbech & Steenberg, DAN 073 
Skanderborg er beliggende i sek-
tion 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 sekti-
on 62 og ønsker dispensation til 
at flyve i sektion 60

12. Niels Tonnisen, DAN 019 Bræd-
strup 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 dispensati-
on 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 sek-
tion 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

20. Christian Emil Mikkelsen, DAN 
216 Aulum-Vildbjerg er belig-
gende i sektion 62 og ønsker dis-
pensation til at flyve i sektion 60

21. Ole Lindholdt, DAN 216 Aulum-
Vildbjerg er beliggende i sektion 
62 og ønsker dispensation til at 
flyve i sektion 60 

>

Peter Pedersen, 
dirigent
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Efter tidligere vedtagelse af grænseæn-
dringsforslag under dagsordenens punkt 
8 bortfaldt dispensationsansøgningerne 
under punkt 3, 6, 18 og 19, idet de ved-
tagne grænsedragninger tog hensyn til 
disse ansøgninger.

Jan N. Petersen, 117 ”Hornslet”, argu-
menterede for ansøgningerne under 
punkt 4 og 5, som vedrørte to mangeårige 
medlemmer af foreningen, og som i for-
bindelse med overflytningen til Sektion 
52 ville kræve dispensation, idet deres bo-
pæl var beliggende i den nye Sektion 35. 

Vedrørende punkt 7 om dispensatio-
nen for Brøbech og Steenberg, 073 ”Skan-
derborg” kommenterede Pia West på ord-
lyden i dispensationsansøgningen, der 
henviste til Sektion 33. Denne dispensati-
onsansøgning var indsendt i berettiget 
forventning om en status quo situation 
med hensyn til sektionsgrænserne, og ef-
ter vedtagelsen af den nye Sektion 35, var 

det naturligvis denne sektion, man skulle 
forholde sig til i ansøgningen.

Poul Erik Noe, 224 ”Sct. Kjeld”, opfor-
drede til at stemme for dispensationerne 
nævnt i punkt 9, 15 og 16, idet der var 
tale om mangeårige medlemmer af for-
eningen, som man ønskede skulle forblive 
en del af Sektion 61.

Peter Jacobsen, 019 ”Brædstrup”, opfor-
drede Poul Erik Noe og Sektion 61 til at 
optage alle medlemmer fra den vestlige 
del af Sektion 52, som måtte ønske dis-
pensation.

Ved afstemning blev samtlige dispensa-
tioner godkendt af repræsentantskabet.

Punkt 11: Slipformer
a. Hovedbestyrelsens forslag om regi-

onsslip på de ordinære mellemdi-
stanceflyvninger (KFK 90 og 94) i 
ugerne 22, 24, 26, 28, 30 og 32 blev 
vedtaget.

b. Sektionsslip for Sektion 13 på mel-
lemdistanceflyvningerne (KFK 90 
og 94) blev vedtaget.

c. Hovedbestyrelsens forslag om regi-
onsslip på de ordinære langflyvnin-
ger (KFK 93) i ugerne 24, 26 og 27 
blev vedtaget.

d. Hovedbestyrelsens forslag om lands-
slip på de ordinære langflyvninger 
(KFK 93) i ugerne 28, 30 og 32 samt 
marathonflyvningerne i ugerne 27, 
30 og 33 blev vedtaget. Dog med den 
præcisering, at første marathonflyv-
ning jf. vedtagelse flyttes til uge 28.

e. Hovedbestyrelsens forslag om slip 
af ungeflyvninger (KFK 92) sker 
sammen med gamle duer (KFK 
94), og at slipformen for ungeflyv-
ningerne følger den for KFK 94 til 
enhver tid vedtagne blev vedtaget.

f. 055 ”Vejles” forslag om separat 
slip af unger (KFK 92) bortfaldt.

Poul Erik Noe, 224 Sct. Kjeld Peter Jacobsen, Sektion 52 Niels Larsen, 148 Hedehusene

Jens Bukh, 075 MorsøChristian Hansen, 023 Aalborg Henrik Bøgh Vinther, 031 Randers
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Under punkt g. debatterede slipformerne 
på sprintflyvningerne (KFK 94) regions-
vis startende med Region Øst.

Mads Kaplan, 087 ”Helsinge” argumen-
terede for regionsslip, idet den sportslige 
værdi ved gruppeslip ansås for at være 
forringet grundet et stort træk ind i mod 
københavner-sektionen. I øvrigt havde 
regionsslip fungeret udmærket i den for-
gangne sæson.

Jesper Dresler, 098 ”Isefjord”, gav opbak-
ning til Mads Kaplan og forslaget om regi-
onsslip. 098 ”Isefjords” forslag om sektions-
slip var udtryk for en kompromisløsning.

Niels Larsen, 148 ”Hedehusene”, gjorde 
opmærksom på et stort ønske om grup-
peslip blandt de vestsjællandske sektioner 
og anbefalede at støtte Hovedbestyrelsens 
forslag om gruppeslip.

Ved afstemning blev der vedtaget regi-
onsslip for Region Øst, ligesom de born-
holmske foreningers ønske om sektions-
slip på sprintflyvningerne under punkt 
11.g.1.3 blev vedtaget.

For Region Syd vedtog man Hovedbe-
styrelsens forslag gående på:

Separat slip for Sektion 31, gruppeslip 
for Gruppe 4, samt gruppeslip for Gruppe 
3 eksklusive Sektion 31.

Region Nord debatterede Hovedbesty-
relsens forslag om gruppeslip versus det 
af foreningerne 023 ”Aalborg”, 113 ”Frij-
senborg” og 170 ”Jebjerg” indsendte for-
slag om regionsslip.

Christian Hansen, 023 ”Aalborg”, hen-
viste til drøftelsen om slipformer på 
sprintflyvningerne på efterårets gruppe-
møder i Gruppe 5 og 6. Her var 2 sektio-

ner for gruppeslip, mens 5 var imod, og 
derfor opfordrede Christian Hansen til at 
stemme imod Hovedbestyrelsens forslag 
og for regionsslip.

Jens Bukh, 075 ”Morsø”, talte i mod re-
gionsslip på korte flyvninger fra grænse-
området og henviste til dårlige erfaringer 
hermed i Region Syd, hvor fynboerne 
gennem årene havde anket over denne 
slipform. Desuden var Region Nord med 
tilføjelsen af Djursland blevet bredere i 
retningen øst-vest, og kunne han ikke an-
befale at stemme for regionsslip.

Christian Hansen, 023 ”Aalborg”, kom-
menterede over for Jens Bukh, at man i 
2021 havde gennemført flyvning fra 
Rendsburg med regionsslip med gode 
hjemkomster, og påpege samtidig vigtig-
heden i at give duerne udfordringer.

Peter Jacobsen, Sektion 52, mindede 
om drøftelserne imellem sektionerne i 
gruppe 5 ved gruppemødet, hvor man var 
nået til enighed om gruppeslip, ind til 
mødet fik deltagelse af repræsentanter fra 
Sektion 63, som førte til en pludselig 
holdningsændring.

Jens Bukh, 075 ”Morsø”, henviste til, at 
mange sektioner bakkede op om DdBs 
sprintflyvninger og havde valgt ikke at ar-
rangere egne flyvninger i disse uger, og at 
det derved ville være en stor risiko at 
løbe, om disse flyvninger i DdB-regi skul-
le blive for vanskelige.

Henrik Bøgh Vinther, 031 ”Randers”, 
gav fuld opbakning til Peter Jacobsens 
udsagn og betegnede det som tidsspilde 
at afholde gruppemøder, hvis man efter-
følgende ændrede holdning.

Christian Hansen, 023 ”Aalborg”, refe-
rerede til, at der på gruppemødet fra 5 af 
7 sektioner i Region Nord blev tilkende-
givet ønske om regionsslip.

Henrik Larsen, 128 ”Sæby”, var af den 
opfattelse, at der var stor enighed om 
gruppeslip.

Brian Dalsgaard, 224 ”Sct. Kjeld”, oply-
ste, at Sektion 61 ikke havde planlagt af-
vikling af sektionsflyvninger i de uger, 
hvor DdB arrangerer sprintflyvninger, og 
han anså det for en god udfordring for de 
unge duer at deltage på disse flyvninger 
med regionsslip. Derfor var det hans an-
befaling at stemme for regionsslip.

Efter endt debat blev slipformen på 
sprintflyvningerne i Region Nord sat til 
afstemning, og resultatet blev, at man 
vedtog regionsslip.

Under punkt 11.h. behandledes Hoved-
bestyrelsens forslag om sliptidspunktet på 
marathonflyvningerne (KFK 91), som var 
foretrukket imellem kl. 6 og 9 med en op-
tion på at kunne udskyde løsladelsen ind 
til kl. 15, såfremt vejrbetingelserne måtte 
kræve det.

Niels Johansen, 100 ”Haslev”, erklærede 
sig enig i forslagets første del omhandlen-
de foretrukket sliptidspunkt mellem kl. 6 
og 9, men ønskede ikke en frist helt frem 
til klokken 15. På denne måde at blande 
koncepterne om marathonflyvninger med 
morgenslip og eftermiddagsslip, ville iføl-
ge Niels Johansen billedligt talt svare til at 
bestille en rød Volvo og få leveret en blå 
Ford.

Ved afstemning blev Hovedbestyrelsens 
forslag forkastet.

>

Henrik Larsen, 128 Sæby Brian Dalsgaard, 224 Sct. Kjeld
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Under punkt 11.i. behandles forenin-
gen 100 «Haslevs» forslag om morgenslip 
på de 3 marathonflyvninger. Morgenslip 
var defineret som løsladelse fra solopgang 
og frem til klokken 10. Forslaget blev 
vedtaget.

Punkt 11.j. omhandlede 100 ”Haslevs” 
forslag om at afvikle marathonflyvninger-
ne (KFK 91), at duerne blev tilladt mindst 
24 timers ophold  på løsladelsesstedet for-
ud for løsladelsen.

Niels Johansen, 100 ”Haslev”, argumen-
terede for forslaget med, at duerne på 
denne måde får forbedret tiden til at æde 
og dermed optanke de nødvendige ener-
gireserver for at klare distancen succes-
fuldt. Hollandske studier havde vist, at 
duer ved denne hvileperiode på slipste-
det, optog dobbelt foderration. Forslaget 
anbefaledes med henblik på at forbedre 
afviklingen af vores flyvninger på mara-
thon-distancen.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 12: Mesterskaber
Under dette punkt behandles først 071 
«Rødovres» forslag om at gøre langflyv-
ningen i uge 27 til en sponsor-/pokalflyv-
ning, der ikke skulle være tællende til 
mesterskaberne.

Henrik Tang, 071 ”Rødovre”, argumente-
rede for foreningens forslag med, at de små 
slag ikke ville have muligheder for at stille 
hold til tre langflyvninger i tre på hinanden 
følgende uger, og at forslagets ånd var at 
skabe fairness for de små slags muligheder 
for at begå sig til mesterskaberne.

Pia West argumenterede på Hovedbe-
styrelsens vegne i mod forslaget med be-
mærkningen om, at der ikke var nogen 
grund til først at vedtage en kapflyvnings-
plan med seks langflyvninger for efterføl-
gende at fjerne én af disse i konkurrence-
sammenhæng.

071 ”Rødovres” forslag blev derefter 
forkastet.
Hovedbestyrelsens forslag til mesterska-
ber blev dernæst vedtaget, hvilket betød 
følgende proportioner for sæson 2022:

a. DM sport vindes af det medlem, der 
opnår laveste sammenlagte koeffi-
cient på 5 af de 6 sportsflyvninger 

(KFK 90) og på 5 af de 6 langflyv-
ninger (KFK 93). Der medregnes 
første sportsdue på hver af de tællen-
de flyvninger. Udregnes efter place-
ringskoefficient i sektionen.

b. Mellemdistancemesterskab åben i 
sektionerne vindes af det medlem, 
der opnår den højeste pointsum på 
10 af 12 mellemdistanceflyvninger 
(KFK 94). Mesterskabet opgøres i 
hver sektion og udregnes efter sekti-
onspoint.

c. Mellemdistancemesterskab sport i 
sektionerne vindes af det medlem, 
der opnår den højeste pointsum på 5 
af 6 mellemdistanceflyvninger (KFK 
90). Mesterskabet opgøres i hver sek-
tion og udregnes efter sektionspoint.

d. Sprintmesterskab i sektionerne vin-
des af det medlem, der opnår den 
højeste pointsum på 5 af 6 sprint-
flyvninger (KFK 94 i ugerne 21, 23, 
25, 27, 29 og 31). Der afkrydses 4 
sportsduer, og hurtigste sportsdue 
tæller. Mesterskabet opgøres i hver 
sektion og udregnes efter sektions-
point.

e. National Cup afvikles på de tre ma-
rathonflyvninger (KFK 91) og er en 
konkurrence om bedste sammenlag-
te resultat med mindst 4 placerede 
duer i alt fordelt på de tre flyvninger. 
Konkurrencen opdeles i tre konkur-
renceområder efter individuel sam-
menlagt afstand således:
a. Slag med sammenlagt afstand un-

der 2.750 kilometer
b. Slag med sammenlagt afstand på 

mellem 2.750 og 2.950 kilometer
c. Slag med sammenlagt afstand over 

2.950 kilometer
 Mesterskabet opgøres beregnings-

mæssigt som hidtil.
f. Junior- og begyndermesterskab i 

sektionerne vides af det medlem, der 
opnår den højeste pointsum på 6 
sportsflyvninger (KFK 90). Mester-
skabet opgøres i hver sektion og ud-
regnes efter sektionspoint.

I tillæg til Hovedbestyrelsens forslag til 
mesterskabsproportioner oven for havde 
foreningen 242 ”Brøndby” stillet forslag 

Jens Holm Fife, Sektion 12

Charles Nielsen, 129 Dannerhoj

Peter Pedersen, Sektion 22

Brian Thomsen, 111 Vejen
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om begrænsning på antal tællende me-
sterskabsduer til de åbne mesterskaber jf. 
følgende:

DM Mellemdistance åben: Afkrydsning 
af 14 mesterskabsduer, hvoraf hurtigste 
mesterskabdue er tællende.

DM Langdistance åben: Afkrydsning af 
10 mesterskabsduer, hvoraf hurtigste me-
sterskabsdue er tællende.

Mellemdistancemesterskab åben i sekti-
onerne: Afkrydsning af 14 mesterskabsdu-
er, hvoraf hurtigste mesterskabsdue er tæl-
lende.

Langdistancemesterskab åben i sektio-
nerne: Afkrydsning af 10 mesterskabsdu-
er, hvoraf hurtigste mesterskabsdue er tæl-
lende.

Mogens Hald Pedersen, 242 ”Brøndby”, 
plæderede for foreningens forslag om 
mesterskabsduer til de oven for nævnte 
mesterskaber med argumentationen om, 
at de små slag ikke skulle se sig kanøflet 
på forhånd i konkurrencen mod de store 
slag, som kunne formå at sende et ganske 
stort antal duer.

242 ”Brøndbys” forslag om mesterskabs-
duer blev derefter vedtaget i sin helhed.

111 ”Vejen” havde stillet forslag om 
DM-ungemesterskab, som skulle vindes 
på 8 af 10 DdB-arrangerede ungeflyvnin-
ger opgjort med placeringskoefficient i 
sektionerne, som skulle overføres til en 
landsopgørelse med laveste sammenlagte 
koefficient som vinder. 

Brian Thomsen, 111 ”Vejen”, argumen-
terede for foreningens forslag. Ungeflyv-
ningerne var efter hans mening den kate-
gori af kapflyvninger, hvor flest medlem-
mer ville have mulighed for at begå sig i 
mesterskabssammenhæng. Samtidig kun-
ne et DM på ungeflyvningerne være med-
virkende til at øge interessen for disse, li-

gesom ungeflyvningerne kunne tiltrække 
nye medlemmer, som kunne have glæde 
af sporten ved kun at fokusere på kapflyv-
ning med unger.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 13: Klassespil
Idet foreningen 153 ”Tempos” om separa-
te sportsflyvninger på marathonflyvnin-
gerne tidligere var blevet trukket, udgik 
dette punkt.

Punkt 14: Valg til 
Hovedbestyrelsen
Jens Holm Fife, 222 ”Sjælsø”, indstillede 
Jørn Boklund for Region Øst.

Pia West indstillede Villy Petersen til 
regionsmandatet for Region Syd og Mi-
chael Th. Larsen til landsmandat.

Peter Pedersen, 100 ”Haslev”, anbefale-
des Niels Johansen fra egen forening.

Henrik Larsen, 128 ”Sæby” opstillede 
og anbefalede Jan Steen, 028 ”Vestjyden”.

Der blev genvalg til de siddende med-
lemmer af Hovedbestyrelsen, som var 
genopstillet, og de tre foreslåede kandida-
ter blev alle valgt.

I forhold til den nye struktur for besty-
relsens sammensætning jf. de tidligere 
vedtagne lovændringer blev bestyrelsens 
sammensætning og valgturnus således:
Landsformand: Pia West (genvalgt for 1 år)
Region Syd: Villy Petersen (genvalgt for 1 
år)
Region Nord: Søren Andersen (genvalgt 
for 1 år)
Region Øst: Jørn Boklund (nyvalgt for 1 år)
Landsmandat: Niels Johansen (nyvalgt for 
2 år)
Landsmandat: Jan Steen (nyvalgt for 2 år)
Landsmandat: Michael Th. Larsen (gen-
valgt for 2 år)

Punkt 15: Valg af løsladere
Peter Pedersen, 100 ”Haslev”, blev gen-
valgt som løslader for Region Øst.

Til den vakante post som løslader i Regi-
on Øst foreslog Jan Christensen, 111 ”Ve-
jen”, Flemming Bojsen, som i 2021 havde 
være udpeget som afløser for Villy Petersen 
og i denne rolle havde gjort det godt.

Frank Jensen, 046 ”Horsens”, foreslog 
Anders Brøbech til posten med baggrund 
i, at Anders havde været mangeårig løsla-
der for Sektion 33 og samtidig deltog på 
samtlige flyvninger.

Ved den efterfølgende afstemning valg-
tes Flemming Bojsen, 111 ”Vejen”, som 
løslader for Region Syd.

Til den vakante post som løslader for 
Region Nord indstillede og anbefalede Jens 
Bukh, 075 ”Morsø”, Mogens Hjelmager.

Charles Nielsen, 129 ”Dannerhøj”, op-
stillede og anbefalede Henrik Larsen, 128 
”Sæby”.

Henrik Bøgh Vinther, 031 ”Randers”, 
fandt det opløftende, at to kompetente 
kandidater var opstillet til posten, og an-
befalede Henrik Larsen.

Henrik Larsen, 128 ”Sæby”, valgtes der-
efter som løslader for Region Nord.

Punkt 16: Valg af revisor
Efter at have modtaget valg til Hovedbe-
styrelsen afgik Jørn Boklund som repræ-
sentantskabsvalgt revisor.

Jan Qvortrup, 100 ”Haslev”, blev fore-
slået af Peter Pedersen og valgt.

Punkt 17: Valg af revisorsuppleant
Pia West foreslog Peter Pedersen, 086 

”Bangsbo”, til den vakante post som revi-
sorsuppleant.

Peter Pedersen blev herefter valgt.
Mødet afsluttedes herefter med en tak fra 

landsformanden for et godt og sagligt møde.

Jan Christensen, 111 VejenDdBs æresmedlem Erik Rasmussen med fru Magda og DdBs revisor i forgrunden
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Jeg startede op i 1990 ved at indgå i et slagfællesskab med den 
daværende formand Mogens Tiufkær, på dennes adresse, hvor 
der var et mindre loftslag, og hvor vi fløj naturligt sammen i 2 år 
hvorefter jeg overtog duerne, og fløj der i 1992-93 alene.

Alle duerne blev i foråret 1994 flyttet til Jægerspris fra Fr. 
Sund da jeg havde købt hus. Dvs. over Roskilde Fjord til nyt slag 
(brugt skurvogns slag flyttet fra 116 Vido´klub område) Kun en 
1 års mistede jeg af 44 under denne skift af slagadresse, og duer-
ne fløj fint samme år.

Jeg kom ind i sporten via min daværende svigerfamilie: Mi-
chael og Gøsta Harder som var godt flyvende og hvor Michael 
senere blev en topflyver i DdB og medlem af Hovedbestyrelsen.

Jeg selv har de seneste 12-15 år ligget i top 10 i Sektion 12, og 
forsøger at flyve det ordinære DdB program.

Har også været leveringsdygtig i en del sektionsvindere især 
på DdB og en enkelt regionsvinder fra Laxå.

Det er altid dejligt at deltage i arrangementer i sporten, og 
glæder mig altid til at skulle deltage i eks. rep. møder, og som 
dommer på udstillinger, både i sektioner, lokale.

Har også været på en del Natural arrangerede ture, hvor jeg 
bl.a. havde den kendte ”Kannibal” og dens far: Bourges, i hån-
den hos Dirk Van Dyck.

Jeg skrev for godt 20 år siden til DdB som en af de første, ”Min 
hverdag med duerne” som var en sjov oplevelse, men også kræ-
vede en del, med fuldtidsjob, små børn og duer. Mener det var i 
1998/99

Er/har været aktiv i bestyrelsesarbejde, mange år i Nordsj. 
Dommerklub, sek 12 bestyrelse, og 098 bestyrelse, seneste 5 år 
som formand og 12 som kasserer.

Flyvesystem
Jeg flyver total system og har gjort det siden 1995. Det passer til 
mit temperament, og jeg synes det giver mig det bedste fra duer-
ne og bedst fleksibilitet i sæsonen.

Jeg starter ca. med 48-58 duer, hvoraf 50-60 % er 1 års.
Hunner runderes ikke altid, men dog mindst et par gange pr. 

uge.
Der vises aldrig hunner om torsdagen, men oftest fredag, men 

mest af praktiske årsager, da jeg ikke kan se forskel på resultater-
ne med /uden visning.

De 1 års flyves ofte ikke længere end til ca. 350 km, men nogle 
får lidt yderligere km.  Min allerførste sek. vinder var fra Ant-
werpen 1996, og den 4 årige han 098-92-106 var på sin 4 tur til 
Antwerpen !  

Alle duer sendes i princippet hver uge, dog kan dem som skal 
på lang godt få en uge hjemme. Duer som ikke er på kapflyvning 
sendes til Vordingborg  (90 km) hos Freddi Nygaard som i 15-20 
år har haft træningssamarbejde med. Vores forening kører fredag 
indtil uge 26 til Freddi & Jenny og slipper efter aftale og vise versa.

Duer forberedes inden sæsonen med 6-8 kortere ture op til 30 
km, samt nogen gange en foreningstræning fra Ringsted på ca. 
50 km. For mig er vigtigheden ikke antal km. men det at skulle 
orientere sig for at komme hjem.

Da vi ikke skal flyve nord vil træningerne nu kun foregå fra 
sydlige retninger, ellers var der en del fra nord.

Hanner lukkes ud morgen fra 6 til 7 og hunner om aften fra 
ca. 19 til 20. Unger er ude når kommer hjem ca. kl. 17.15

Ingen tvangstrænes med flag etc.  

Vinder af Tauris Vandrepræmie 1 2021 (4 sportsduer):

Jesper Dresler, 
098 ”Isefjord”
Spørgeskemabesvarelse af Jesper Dresler



Fodring mm.
Uden for sæsonen bruger jeg foder fra Natural, en ok allround 
blanding : NL-sports/avl, som ikke er den billigste, ej heller den 
dyre, men dækker fint, også under fældning. Fra 1/9 til 1/3 fod-
res kun een gang pr dag, om aftenen.

I flyvesæsonen bruges foder fra Matador, tilsat en mindre an-
del NL-Sports/avl, men via et interval skema, hvor der ved hjem-
komst fodres tungt, og efter 1,5 døgn noget tyndere i 2 dage, og 
derefter igen tungt.

Der bruges Matador Turbo, Prem. flyv, og CMN (som er tynd 
bl.) i diverse kombinationer.

Det bygger duerne op, og de bliver ikke for tunge, men skal jo 
også af sted hver uge.

Der tilsættes også efter skema, diverse vitaminer og probioti-
ka, samt ølgær og olie fra både Natural, Herbots og Backs.

Der er piksten, grit og sporstoffer til rådighed hele året. 

Unger
Der tillægges ca. 50 unger årligt, 98% fra avlsslaget, og ganske få 
fra flyveslaget.

De trænes 6-7 gange. Tidl. fløj jeg ikke meget med dem, men 
2021 blev størst parten gennemfløjet indlands og det vil ske 
fremover da jeg synes de virker bedre og mindre urolige, og så 
får man sorteret bedre.

Ungeflyvning bliver aldrig mit fokus område, men flyver un-
ger for at få dem tilrettet.

Slaget:
Mit slag er opført i 2001, leveret fra Belgien af firmaet Punt, 

som satte det op. Det er ca. 9,0 m langt inddelt i 4 rum, og en lil-
le foder entre. De 2 flyverum har jeg dog ikke delt da det gav for 
store problemer med nye duer i rummene da de var helt ens. 
Der er sidenhen isat vindue i gavl mod vest for at få yderl. varme 
om aftenen, samt isoleret sider med flamingo kugler, jeg selv har 
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indblæst. Gulvet er delvist (2/3) med riste, så størsteparten af 
støv om duemøg havner der. Under ristene renses ca. 3 gange år-
ligt. Restgulvet er yderl. isoleret med flamingoplade under en  
krydsfiner top. Der er skydeloft, som benyttes i flyvesæson, men 
er næsten lukket til for at holde på varme, ikke skifte luft da jeg 
mener varme på slaget med enker er vigtigst.

Der er endnu et rum med enkehunner i ungereoler, og et un-
geslag også med ungereoler fra Hermes.

Bag slaget som vender med udflyvning mod syd, er der avls 
slag kombineret med mindre voliere, med 15 reder. Vil gerne 
ned på 10-12 par men som mange er det en svær øvelse.

Duemateriale/Avl
En del af mine avlsduer er tidligere vindere/ sekv. på slaget. Det 
ser jeg som er stor tilfredshed, at kunne avle videre. Min gamle 
stamme relaterer sig delvist tilbage på det fælles avlsslag jeg hav-
de med Michael og Gøsta Harder, som i starten var af NYHE af-
stamning ( Freddi Nygaard/ Torben Henriksen). 

Herefter tog det fart med resultaterne.
En del avls materiale er sidenhen kommet til via Carsten Pe-

tersen 192 / Michael Harder samt CMN, men især ud af 098-08-
091, en Gustje/720 han fra 2008 ( Engels/Vandenabeele) fra de-
res kendte par,  som har kunne avle sammen hunner fra andre 
stammer , er der faldet mange gode flyvere/avlere. Han lever og 
avler stadig fint, 6 unger fik jeg i 2021.

En anden NYHE due sammen med en hun efter orig.  Stabel 
han (Pieter og Pietje) parret med en datter af kendte: 255 fra HJ 
227 (parret med  099-01-356 fra Michael Th. efter Dronninge-
hunnen ) gav skuddet til mange topduer, heraf 3 helsøskende 
som er sekv. på DdB og  der er en del Es duer i flere generatio-
ner. De flyver i top på 200-600 km.

Senest er der fra Ulrik Lejre, herunder også fra ”Guldparret” 
og Finn/Kurt 189 indført langflyver blod, som skal supplere såle-
des at der kan satses en del mere på lang, end tilfældet har været 
de seneste år, da interessen har ligget mest på mellem, selvom en 
del sekv. er kommet på langflyvningerne.

Når jeg avler forsøger jeg at udligne størrelser, men resultater-
ne, senest på bedsteforældre siden er det vigtigste for mig. Læn-
gere ude med resultater duer bare ikke for mig. Har i en del år 
haft rigtig mange blåbåndet duer (60%) så jeg har også sat et mål 
om at forsøge at undgå forøgelse af disse, men avlsbetingelserne 
går dog før farve :-)

Bedst til bedst, men også med nogle få par indenfor samme 
familie, dog sjældent tættere end halvsøskende.

Som mange andre har der gennem tiden været mange forskel-
lige avlsduer forbi, og helt sikkert, mange nitter, men tror som 
de fleste at nu kører det, og det er en del af det at holde gejsten 
kørende.

Sortering af gamle og unger er nød til at være hård, dog kan 
der være nogle jeg har mere fidus til end andre så de kan få en 

chance/ekstra chance, men hård sortering er vejen frem.  At stil-
le krav til x antal plc. kan ikke bruges efter min mening, især da 
duer her i øst har haft andre betingelser med Sverige på pro-
grammet.  Jeg ligger i sek. 12 som det næst vestligste slag (Åge 
og Sønner 087 er mere vestlig)så det kræver en del at skulle hol-
de imod slag som ligger knap 50 km. stik øst, især på korte ture. 

Sammenligner dog ofte resultater med Peter Espersen 151 
som ligger ca. 18 km. sydvest men i sek. 21, han er topflyver i 
sek. 21 og DdB regi, men mine resultater ligger meget lig /op ad 
hans, i hastighed på DdB med regions slip.

Succes
For at kunne gøre sig i denne sport, kræver det tålmodighed, en-
gagement, at kunne sortere duer og være konsekvent, og selvføl-
gelig have duer og slag som lever op til at kunne præstere.

Ingenting kommer af ingenting, andet end lommeuld.
Og duer som sidder hjemme taget INGEN præmier, så send 

duerne i har, eller skær ned i bestanden, det vil alle være bedst 
tjente med, og DdB / sektioner vil opleve fremgang, og egne 
duer vil på sigt blive meget bedre. ◆
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50-års fødselsdag: Lars Ruskov, 081 ”Midtlolland” 66
50-års fødselsdag: Leif Vetter, 117 ”Hornslet” 446
50-års fødselsdag: Maria Skytte, 038 ”Nykøbing F.” 570
50-års fødselsdag: Nicolai Winther, 038 ”Nykøbing F.” 312
50-års jubilæum: Herluf Nielsen, 025 ”Hjørring” 115
50-års jubilæum: Håkan Arnesen, 038 ”Nykøbing F.” 596
50-års jubilæum: Johannes Bæk, 084 ”Lilleheden” 71
60-års fødselsdag: Claus Nielsen, 071 ”Rødovre” 376
60-års fødselsdag: Jens Hansen, 019 ”Brædstrup” 596
60-års fødselsdag: Søren Andersen, 086 ”Bangsbo” 596
60-års fødselsdag: Torben Juhl, 070 ”Aabenraa” 352
60-års fødselsdag: Torben Olsen, 114 ”Asnæs” 71
65-års fødselsdag: Knud Erik Thøgersen, 066 ”Skive” 66
70-års fødselsdag: Bjarne Jensen, 114 ”Asnæs” 42
70-års fødselsdag: Carsten Winther, 025 ”Hjørring” 550
70-års fødselsdag: Johannes Christensen 146
70-års fødselsdag: Jørgen Greve, 070 ”Aabenraa” 115
70-års fødselsdag: Olav Jensen, 084 ”Lilleheden” 550
70-års fødselsdag: Ove Lynge Iversen 115
70-års fødselsdag: Peter Mikkelsen, 075 ”Morsø” 42
70-års fødselsdag: Søren Christensen, 075 ”Morsø” 570
75-års fødselsdag: Erik Nielsen, 081 ”Midtlolland” 42
75-års fødselsdag: Finn Christensen, 071 ”Rødovre” 115
75-års fødselsdag: Finn Peter Thomsen, 026 ”Fladstrand” 42
75-års fødselsdag: Mona Jacobsen, 151 ”Hvalsø” 42
75-års fødselsdag: Per Nielsen, 013 ”Svendborg” 66
75-års fødselsdag: Preben Low, 071 ”Rødovre” 115
75-års fødselsdag: Svend D. Andersen, 129 ”Dannerhøj” 376
75-års fødselsdag: Villy Jensen, 025 ”Hjørring” 550
75-års jubilæum: Brevdueforeningen 111 ”Vejen” 596
80-års fødselsdag: Lauge Bak, 066 ”Skive” 66
80-års fødselsdag: Svend Gehlsen, 038 ”Nykøbing F.” 42
80-års fødselsdag: Svend Olesen, 086 ”Bangsbo” 146
80-års fødselsdag: Tage Hansen, 09 ”Slagelse” 66
85-års fødselsdag: Frode Kristensen, 066 ”Skive” 66
85-års fødselsdag: K.E. Brøgger, 070 ”Aabenraa” 115
85-års fødselsdag: Peter Carstensen, 240 ”Gråsten” 42
85-års fødselsdag: Svend Aage Krogsgaard, 172 ”Ringkøbing” 71
Diamantbryllup: Ove og Alice Rasmussen, 071 ”Rødovre” 196
Diamantbryllup: Ove og Alice Rasmussen, 071 ”Rødovre” 292
Krondiamantbryllup: Else og Erik Christensen, 028 ”Vestjyden” 71
Æresmedlem: Finn Hansen, 087 ”Helsinge” 533

Dødsfald
Allan Jørgensen, 076 ”Holstebro” 196
Arnt Flemming Jensen, 09 ”Slagelse” 570
Finn Nielsen, 189 ”Vendsyssel” 142
Finn Nielsen, 189 ”Vendsyssel” 169
Flemming Pedersen, 111 ”Vejen” 169
Gert Rolighed Nielsen, 012 ”Nakskov” 42
H. C. Karkov, tidl. 04 ”Kronborg-Espergærde” 292
Hans Chr. Pedersen, 098 ”Isefjord” 66
Henning Graversen, 076 ”Holstebro” 570
Jens Jørn Nielsen (Jønne), 156 ”Pax” 66
John Nielsen, 09 ”Slagelse” 263
Jørgen Jensen, 081 ”Midtlolland” 91
Knud Pedersen, 196 ”Vrå” 66
Kristian Beck, 144 ”Ribe” 42
Louis Kühl, 224 ”Sct. Kjeld” 570
Otto Grundsøe, 062 ”Grib” 570
Povl Pedersen, 013 ”Svendborg” 91
Preben Jensen, 030 ”Ringsted” 91
Preben Jensen, 030 ”Ringsted” 115
Svend Buus Nielsen, 010 ”Nyborg” 66
Svend Aage Lauritsen, 111 ”Vejen” 115
Søren Jensen, 025 ”Hjørring” 596
Tage Petersen, 087 ”Helsinge” 115
Tommy Jørgensen, 227 ”Koldinghus” 525
Vagn Larsen, 046 ”Horsens” 312
Wallentin Hansen, 013 ”Svendborg” 91
Willy Nielsen, 09 ”Slagelse” 550
Willy Rasmussen, 046 ”Horsens” 169
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Fortæl lidt om din baggrund
Hvordan kom du ind i sporten og hvornår? 

Jeg startede med brevduer i 1982, efter jeg havde haft racedu-
er, siden jeg var barn. I januar 1982 havde jeg raceduer på natio-
naludstilling i Odense, og det var planen, jeg skulle derned om 
lørdagen, men vejret var så dårligt, at jeg ikke turde køre derned. 
I stedet kørte jeg til brevdueudstilling i Hornslet, og blev der be-
taget af de mere kraftfulde brevduer, så  mandag kørte jeg hen til 
Bent Vestergaard, som jeg kendte fra raceduerne og talte med 
ham om at få brevduer i stedet.
Tidligere resultater? 

I 1990 havde jeg en derbyvinder fra Hof, og det var dengang, 
der var noget ved at have en derbyvinder. I 1992 og 1996 var jeg 
vinder af mellemdistancemesterskabet. Jeg gik noget i stå i nul-
lerne, da vi blev stemt ned i Region syd og skulle flyve Sverige, 
som var helt umuligt for os.

I 2021 vandt jeg udover langflyvermesterskaberne i Sektion 34 
også Naturals Vandrepræmie og blev nr. 2 til mellemdistance-
mesterskabet sport i Sektion 34 samt nr. 3 til det åbne mellemdi-
stancemesterskab i sektionen.
Særlige oplevelser med sporten?

Har de senere år haft virkelig gode oplevelser med 086-18-
1092, som kom til mig som tilflyver som unge. Han tilhørte 
Bjarne Jensen i 086, men jeg fik lov at beholde ham. Han har væ-
ret sektionsvinder 3 gange, men blev desværre væk fra Antwer-
pen i år. Har før skrevet om ham i Brevduen.

En anden god oplevelse havde jeg i år med 117-17-161, som 
indtil i år var en god langflyver bl.a. placeret i es-duekonkurren-
cen, men i år fik hun så den vane, at på de lange kom hun først 
næste dags formiddag. Det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. 
Jeg tænkte så, at hvis hun kunne stille samme tid fra München, 
så kunne det bruges, og ganske rigtig ankommer hun  kl. 10.40 
som sektionsvinder, nr. 3 i landet og vinder af Den gyldne Vin-
ge. Et fantastisk resultat.

 

Flyvesystem
Hvor mange duer flyver du med?

Jeg starter som regel med cirka 45 styk.
På hvilket system (naturligt, enkehanner, totalsystem m.v.)?

Jeg flyver totalsystem.
Fortæl lidt om hvordan du praktiserer dit flyvesystem.

Jeg starter med at lukke hunnerne ud om morgenen. Hanner-
ne kommer så over i hun-rummet. Hunnerne er ude cirka 1 
time, og de lukkes så ind i rederummet, hvorefter hannerne bli-
ver lukket ud fra hun-rummet også i cirka en time. I mellemti-
den er hunnerne så kommet tilbage til hun-rummet. Om afte-
nen bliver de lukket ud og ind fra deres egen afdeling med flyve-
tid i cirka 1 time.
Flyvetaktik – hvor ofte sendes duerne på kapflyvning, hvor lagt 
flyver du dine 1-års m.v.?

Duerne er på vingerne hver uge. Hver anden uge på DdB og 
hver anden uge på sektionsflyvninger. De et års flyver mest sek-
tionsflyvninger, men får lige en eller to DdB-flyvninger. Jeg har 
aldrig sendt 1 års på lang.

Træning og forberedelse gamle duer
Hvordan trænes duerne inden sæsonstarten og eventuelt i løbet af 
sæsonen? (afstand, retning, antal træninger m.v.)

Duerne trænes ca. 10 gange begyndende med cirka 15 km og 
slutter ved cirka 50 km. Altid fra syd/sydvest.

Fodring
Hvilke foderprodukter bruger du?

Jeg bruger Versele-Laga til de korte (Gerry+), og når vi kom-
mer længere ud Champion+ og Widowers.
Plan for fodring i sæsonen?

I starten af sæsonen Gerry+, og når vi kommer længere ud 
halv Widowers og halv Champion+.

Vinder af Langflyvermesterskab sport og åben Sektion 34 2021:

Jørgen Sørensen,  
117 Hornslet
Spørgeskemabesvarelse af Jørgen Sørensen

>
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Sundhed
Bruger du forebyggende kure (hvis ja, hvilke?)

Ja, for gul knop og luftveje hver 3. uge.
Hvilke biprodukter benyttes?

Når duerne kommer hjem fra flyvning, får de Belgasol, søndag 
Probac 1000, mandag Helosan og tirsdag vitaminer. Resten af 
ugen rent vand. Uden for sæsonen bruger jeg Myralin, et pro-
dukt som Jørn Boklund skrev om for år tilbage. Det holder ph-
værdien nede i vandet.

Unger
Hvor mange unger tillægger du?

Jeg tillægger cirka 40 unger hvert år.
Hvordan behandles ungerne i føde-året  med hensyn til træning og 
kapflyvning?

Jeg får desværre ikke gjort ret meget ved ungerne, men trænet 
bliver de da.

Slaget
Fysisk indretning?

Slaget består af 3 afdelinger: Hun-slag, slag med 8 reder og 
slag med 16 reder. Unge- og avlsslag har jeg i et gammelt slag 
bagved.
Ventilation?

Har 2 vinduer, som står åben året rundt. Derudover kan der 
komme luft ind bag i slaget.
Placering i forhold til verdenshjørner?

Slaget vender mod sydvest.
Lysindtag?

Der er klare plader i taget, det giver meget lys. Men også me-
get varme om sommeren og koldt om vinteren
Klima: Gulvstrøelse, ristegulv etc.?

Fra efterår efter fældning granulat på gulvet. Fra april til no-
vember skraber jeg gulv og reder hver dag.

Duemateriale og avlsarbejde
Hvilke duer arbejder du med (afstamning)?

Da jeg genstartede efter bølgedalen med Sveriges-flyvninger-
ne, fik jeg et hold senunger af mine gode venner John Jakobsen, 
117, og Jan N. Petersen, 117. Duerne fra John var mest Van den 
Eynde, og dem fra Jan var mest Vervoort.

Har du teorier og systemer for avlsarbejdet?
Havde jeg en gang, men nu tager jeg unger efter de bedste 

kapflyvere.
Lægger du vægt på duens bygningsmæssige karakteristika?

Gjorde jeg engang. Jeg er tidligere landsdommer, men nu til-
læger jeg det ikke den store betydning
Øjenteori eller andet?

Har tidligere kigget øjne med lup, men har ikke praktiseret det 
de seneste år
Sorteringskriterier og krav til duerne?

At de flyver resultater hjem. Jeg vil gerne, at de har 5-10 place-
ringer.

Hvad mener du, er de vigtigste årsag til succes 
med duerne?
Sundhed og træning. ◆

117-17-161
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Mødet blev afholdt via Microsoft Teams 
med deltagelse af den samlede hovedbe-
styrelse.

Som tidligere annonceret mødtes Ho-
vedbestyrelsen, lørdag den 5. februar, for 
at træffe endelig afgørelse om afviklingen 
af arrangementet i Brædstrup, der er be-
rammet til weekenden 18.-19. februar.

Landsformanden introducerede mødet 
og gjorde opmærksom på to vigtige for-
hold:
1. Restriktioner i forhold til COVID-19 

er ophævet, og sundhedsmyndighe-
dernes anbefalinger forhindrer ikke 
gennemførelsen af nogle former for 
sociale arrangementer.

2. DdB har i går (fredag den 4. februar) 
modtaget skriftligt afslag fra Fødeva-
restyrelsen på dispensationsansøgnin-
gen om at samle duer til udstilling og 
salg i forbindelse med arrangementet 
grundet fugleinfluenzaen. Dog er der 
mulighed for i forbindelse med et 
eventuelt auktionsarrangement at 
fremvise duer fra ét slag.

Der var enighed i Hovedbestyrelsen om 
at følge sundhedsmyndighedernes ind-
stilling og afvikle weekendens arrange-
ment efter samme model som vanligt.

Fredag aften afholdes et socialt arran-
gement. M. & C. Hansen har desværre i 
indeværende uge på grund af den usikre 
situation i forhold til arrangementets for-
beredelse været nødsaget til at melde for-
fald med hensyn til at stå for arrange-
mentet. I stedet arrangeres et panel-ar-
rangement med deltagelse af sidste sæ-
sons DM vindere. Endvidere arbejdes der 
p.t. på at få et video-foredrag i stand med 
et stort internationalt navn, fra hvem der 
efterfølgende skal afholdes live-auktion 
med 15-20 duer.

Dørene til arrangementet åbner fredag 
eftermiddag klokken 16, og der serveres 
en god ”husmandsret” i restauranten til 
fornuftig pris i tidsrummet fra 17-19.

Der vil være stande – dog uden mulig-
hed for at fremvise duer – fredag aften og 
lørdag formiddag.

DdBs Guldnål: 
Frank Juul Nielsen, 
025 ”Hjørring”

Ved De danske Brevdueforeningers re-
præsentantskabsmøde, den 19. februar 
2022, blev afgående hovedbestyrelses-
medlem hædret med DdBs Guldnål.

Landsformand Pia West overrakte 
guldnål med ordene:
Kære Frank,
Du har desværre valgt, at i dag skal være 
din sidste dag som hovedbestyrelsesmed-
lem i denne omgang efter en del år i De 
danske Brevdueforeningers tjeneste.

Du har de seneste to år været formand 
for Ordens- og kontroludvalget og har i 
din tid i Hovedbestyrelsen været et loyalt 
og godt medlem af bestyrelsen.

Du har været medlem af De danske 
Brevdueforeninger helt fra du kunne krav-
le, og du er en mand med mange jern i il-
den, og jeg kan eksempelvis nævne: For-
mand for din forening 025 ”Hjørring”, 
formand for Sektion 63 og formand for 
Brevduehuset.

På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg sige 
”tak for lån” af dig til Lene, og du ønskes 
alt mulig held og lykke fremover. ◆

Præmieoverrækkelse og møde afhol-
des lørdag eftermiddag som allerede an-
nonceret, og lørdag aften afvikles aften-
festen under normale former.

Hovedbestyrelsesmødet forud for re-
præsentantskabsmødet aftaltes til at fin-
de sted fredag eftermiddag kl. 15.

Førstkommende Hovedbestyrelsesmø-
de efter repræsentantskabsmødet blev 
fastlagt til søndag, den 13. marts.

Opstilling af kandidater til vakante po-
ster i Hovedbestyrelsen og Løsladerud-
valget blev drøftet, og der var meldinger 
om flere interesserede kandidater til de 
respektive poster, så der er gode forhåb-
ninger for, at holdet af tillidsvalgte kan 
blive fuldtalligt til den kommende sæ-
son. Det er Hovedbestyrelsens ønske, at 
valgprocessen understøttes af medlems-
skaren i forbindelse med opstilling af 
kandidater, og bestyrelsen finder det ikke 
rimeligt at deltage i processen med 
hvervning af kandidater.

Afslutningsvis behandledes endnu en 
henvendelse fra Kurt Skov, medlem af 
055 ”Vejle” samt bestyrelsesmedlem i 
Sektion 33, vedrørende repræsentant-
skabsmødets behandling af forslagene 
om sektionsgrænseændringer. Hovedbe-
styrelsen har tidligere meddelt, at den of-
fentliggjorte dagsorden med baggrund i 
indsendte forslag fra foreninger er i tråd 
med DdBs love, og disse forslag vil blive 
demokratisk behandlet på repræsentant-
skabsmødet, hvor foreningernes repræ-
sentanter har mulighed for at argumen-
tere i mod forslag, man ikke kan give op-
bakning til. Hovedbestyrelsen kan såle-
des ikke bidrage med yderligere svar på 
medlemmets henvendelse end at henvise 
til vores organisations demokratiske in-
strumenter. ◆

REFERENT MICHAEL TH. LARSEN

Hovedbestyrelsesmøde, 
den 5. februar 2022
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Det er ikke kun dueavlere der 
kan få lungeproblemer
Som du sikkert ved, kan dueavl være for-
bundet med udvikling af såkaldte due-
mandslunger, som også kaldes allergisk 
alveolitis. Dueavl kan også være forbun-
det med irriteret og løbende næse, bron-
kitis og astma. Disse luftvejsproblemer 
ses dog også i nogle arbejdsmiljøer – fx 
hvor der arbejdes med dyr eller plante-
materiale. Duemandslunger skyldes sand-
synligvis hovedsageligt et allergifremkal-
dende ’stof ’ fra duer. I nogle arbejdsmil-
jøer skyldes luftvejsproblemerne hoved-
sageligt udsættelse for bakterier og endo-
toksin fra bakterier. – Om det også kan 
være tilfældet for nogle af de symptomer, 
som kan forekomme blandt dueavlere ved 
man ikke endnu. For at få mere viden om 

dette, har vi undersøgt hvilke og hvor 
mange bakterier der er i luften i dueslag.

Det har vi undersøgt
Vi har taget luftprøver i eller lige uden for 
31 dueslag på Sjælland, i Jylland og på 
Fyn. Vi har undersøgt hvilke og hvor 
mange bakterier, der var i luftprøver og 
koncentrationen af endotoksin samt 
hvordan celler fra mennesker reagerer på 
udsættelse for luftprøver fra dueslag. Vi 
har også undersøgt, hvor langt ned i lun-
gerne bakterierne kan trænge, og i nogle 
af dueslagene har vi også målt støvkon-
centrationer.

Bakterier i luften
I alt fandt vi 141 forskellige arter af leven-
de bakterier i de 31 dueslag. Det var me-

Bakterier og støv 
i luften i dueslag

denne eksponeringen – især ved længere tids ophold i dueslaget. Det er derfor en god idé at gøre rent 
hyppigt og at bruge en P2 eller en P3 maske ved rengøring af dueslaget.  

 
Figur 1. I et dueslag har vi målt koncentrationen af partikler om aftenen, 
hvor duerne var ved at gå til ro, igennem natten og om morgenen. 
Figuren viser, at der er færre partikler i luften om natten, hvor duerne 
sover. 
 

Målinger inden i og uden for dueslag 

Laborant Margit W. Frederiksen, som har været ude at tage luftprøver i mange dueslag, fortæller at ’nogle 
dueavlere, som havde raceduer, foretrak at vi ikke målte inde blandt duerne, men lige uden for dueslagene, 
og ikke overraskende målte vi lavere koncentrationer af bakterier og endotoksin udendørs end indendørs’.  

Der var en generel tendens til højere koncentrationer af bakterier og endotoksin i de dueslag, vi målte i om 
sensommeren og efteråret, og måske skal man være opmærksom på at beskytte luftvejene på disse 
årstider.  

 
Figur 2. Koncentration af partikler i et dueslag; koncentrationen af 
partikler steg, da vi gik ind i dueslaget kl. 10:05 og duerne bliver 
forstyrret, og koncentrationen falder igen i løbet af de næste 20 
minutter. 
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Figur 1. I et dueslag har vi målt koncentrationen af partikler om aftenen, hvor duerne var ved at gå 
til ro, igennem natten og om morgenen. Figuren viser, at der er færre partikler i luften om natten, 
hvor duerne sover.

get forskelligt, hvor mange bakterier der 
var i de forskellige dueslag. Af de levende 
bakterier var Staphylococcus equorum til 
stede i den højeste koncentration. Det er 
en bakterie, man også finder i svinestalde, 
og det er ikke en der normalt giver syg-
dom. Vi fandt nogle arter af bakterier, 
som i nogle arbejdsmiljøer har givet aller-
gisk alevolitis, men de blev ofte kun fun-
det i lave koncentrationer. 

Vi fandt også bakterier som Staphylo-
coccus aureus, som kan give infektioner i 
åbne brud på huden. Det er også en bak-
terie, der er kendt fra svinestalde, men de 
bakterier, vi fandt hos duerne, var heldig-
vis ikke resistente over for antibiotika. I 
flere dueslag fandt vi også bakterien 
Escherichia coli, som kan give dårlig 
mave, og derfor er det vigtigt med god 
håndhygiejne efter besøg i dueslag.

Undersøgelsen viste endvidere, at der 
var bakterier i luften på partikler af for-
skellig størrelse, som kan trænge ned i 
forskellige dele af luftvejene – men de fle-
ste bakterier findes på store partikler, 
som vil sætte sig i næse og svælg.

Endotoksin fra bakterier
Koncentrationer af luftbåren endotoksin 
inde i dueslagene var højere end i uden-
dørs luft. I gennemsnit var koncentratio-
nen 102 Endotoksin-enheder/m3, hvilket 
er ca. 100× højere end i udendørsluft. I 
nogle dueslag nåede koncentrationen af 
endotoksin op på et niveau, der var så 
højt, at lungerne måske kan påvirkes af 
denne eksponeringen – især ved længere 
tids ophold i dueslaget. Det er derfor en 
god idé at gøre rent hyppigt og at bruge 
en P2 eller en P3 maske ved rengøring af 
dueslaget. 

 

AF SENIORFORSKER ANNE METTE MADSEN
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Målinger inden i og uden 
for dueslag
Laborant Margit W. Frederiksen, som har 
været ude at tage luftprøver i mange due-
slag, fortæller at ’nogle dueavlere, som 
havde raceduer, foretrak at vi ikke målte 
inde blandt duerne, men lige uden for 
dueslagene, og ikke overraskende målte vi 
lavere koncentrationer af bakterier og en-
dotoksin udendørs end indendørs’. 

Der var en generel tendens til højere 
koncentrationer af bakterier og endotok-
sin i de dueslag, vi målte i om sensomme-
ren og efteråret, og måske skal man være 
opmærksom på at beskytte luftvejene på 
disse årstider. 

 
Ingen systematisk forskelle på 
brevduer og raceduer
Undersøgelserne er lavet i både dueslag 
med brevduer og raceduer, og der var in-
gen systematiske forskelle i koncentratio-
ner af bakterier og endotoksin eller i hvil-
ke bakterier der var til stede.  Laborant 
Margit W. Frederiksen fortæller ’jeg har 
også undersøgt, hvordan celler isoleret fra 
et menneske og opdyrket i laboratoriet 
reagerer på luftprøverne fra dueslagene. 
Resultaterne viste, at der her ikke var for-
skel på effekten af støv fra brevduer ver-
sus raceduer’.

Des mere støv des flere bakte-
rier og des mere endotoksin
I nogle dueslag har vi også målt koncen-
trationerne af luftbårent støv; det gør vi 
ved at opsamle støv fra luften på et filter 
og veje det. Disse målinger viste at des 
mere støv der var i luften des flere bakte-
rier og endotoksin var der også i luften. 
Derfor kan man forvente at tiltag der re-

ducerer støvkoncentrationen også redu-
cerer udsættelsen for bakterier og endo-
toksin og støv.

Med såkaldte partikeltællere har vi 
målt, hvor mange partikler der var i luf-
ten i nogle dueslag og hvordan det afhang 
af aktiviteter i dueslagene. I Figur 1 kan 
man se, at der er flere partikler i luften, 
når duerne er vågne end når de sover. Det 
er duernes aktiviteter der genererer par-
tikler (Figur 2), og des flere partikler i 
luften des flere bakterier og endotoksin 
fandtes også i luften.  

Hvad kan undersøgelsen bruges til 
Undersøgelsen er lavet i 31 dueslag, og 

vi betragter det som et robust studie. Det 
er det første studie af sin art og det er of-
fentliggjort i tidsskriftet Environmental 
Research. Hvis du vil se hele artiklen, kan 
du finde den på internettet ved at skrive: 
https://doi.org/10.1016/j.env-
res.2021.112404.

Idet vi i nogle dueslag fandt høje kon-
centrationer af endotoksin og bakterier 
kan det være god idet at bruge støvmaske 
– især hvis duerne er aktive inde i duesla-
get samt ved rengøring. Nogle af de bak-
terier vi fandt kan måske give mavepro-
blemer, derfor er god håndhygiejne også 
en god idé.

Tak for deltagelsen
Det har været en stor fornøjelse at kom-
me ud at besøge dueavlerne og tage luft-
prøver i dueslagene siger laborant Margit 
W. Frederiksen og ingeniør Mehmet Ke-
skin. Vi siger tusind tak til alle der har 
deltaget i undersøgelsen. ◆

denne eksponeringen – især ved længere tids ophold i dueslaget. Det er derfor en god idé at gøre rent 
hyppigt og at bruge en P2 eller en P3 maske ved rengøring af dueslaget.  

 
Figur 1. I et dueslag har vi målt koncentrationen af partikler om aftenen, 
hvor duerne var ved at gå til ro, igennem natten og om morgenen. 
Figuren viser, at der er færre partikler i luften om natten, hvor duerne 
sover. 
 

Målinger inden i og uden for dueslag 

Laborant Margit W. Frederiksen, som har været ude at tage luftprøver i mange dueslag, fortæller at ’nogle 
dueavlere, som havde raceduer, foretrak at vi ikke målte inde blandt duerne, men lige uden for dueslagene, 
og ikke overraskende målte vi lavere koncentrationer af bakterier og endotoksin udendørs end indendørs’.  

Der var en generel tendens til højere koncentrationer af bakterier og endotoksin i de dueslag, vi målte i om 
sensommeren og efteråret, og måske skal man være opmærksom på at beskytte luftvejene på disse 
årstider.  

 
Figur 2. Koncentration af partikler i et dueslag; koncentrationen af 
partikler steg, da vi gik ind i dueslaget kl. 10:05 og duerne bliver 
forstyrret, og koncentrationen falder igen i løbet af de næste 20 
minutter. 
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Figur 2. Koncentration af partikler i et dueslag; koncentrationen af partikler steg, da vi gik ind i due-
slaget kl. 10:05 og duerne bliver forstyrret, og koncentrationen falder igen i løbet af de næste 20 mi-
nutter.
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MÆRKEDAGE

60-års fødselsdag
Bjarne V. Pedersen, 170 Jebjerg, 18. marts 2022

DØDSFALD

Jens Tougård Pedersen 
Det var et trist budskab vi modtog den 21 februar :

Jens Tougård Pedersen var død. Knap 94 år gammel efter nog-
le svære måneder.

Jens var medlem i 233 Skals i 40 år. Overtog duerne og slaget 
efter sin søn, Gert Thougård Pedersen som flyttede hjemmefra i 
1980. Glimrende duer Huysken van Riel, fra Finn Kjærsgård, se-
nere tilsat Delbar fra Jens Chr Leth . En rigtig god stamme, som 
altid var med hvor det var sjovt, ikke mindst på langflyvninger-
ne var de suveræne. Jens og hans hustru Jytte tog sig glædeligt af 
hjemkomstmeldingerne fra flyvningerne.

Men det var ikke blot på flyvning Jens T. var noget særligt.
I 10 år var han foreningens formand i 12 år, kontrolformand, 

havde fodersalg i mange år, men derudover var han en arbejds-
hest uden lige. 233 Arrangerede præmiwist i mange år igen var 
det Jens T. År 2000 byggede 233 Skals nyt klubhus, igen her med 
Jens T. i front.

Jo, Jens T. har modtaget DDB`s sølvnål. I den grad fortjent til 
denne venlige, vellidte klubmand .

Os i 233 Skals er taknemlige for vores tid med ham.
Men et langt liv er slut og vores tanker i denne svære tid går til 

Jytte og den øvrige familie.
Æret være Jens Thougård Pedersen’s minde.

P.F.V. H.K.
 

FREMLYSNINGER

192-20-2122 (dødfunden)
Henrik Hindborg, 3550 Slangerup
Mobil 40 16 10 87
 
PL-20-0874042
Kaj Greve
Urnehovedvej 22, 6392 Bolderslev
Mobil 53 38 22 06
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Foder
Til landsmødet i 2016 kom vi i kontakt med Dick De Leeuw, 
som er konsulent fra Beyers. 

Der fik vi en god dialog omkring, hvilken foder vi skulle bru-
ge til de forskellige afstande på kapflyvningerne og til hvilke pe-
rioder af året.  

I flyvesæsonen bruger vi 3 blandinger, som også er skitseret på 
vores foderplan. 
• Beyers Premium VANDENABEELE
• Sport Light Galaxy
• Sport Energy Galaxy

Som et godt supplement til de længere flyvninger gav vi i star-
ten en god fedtholdig frøblanding. I de senere år er vi begyndt at 
give en fedtholdig foderblanding til alle vores kapflyvere, men de 
duer, som skal flyve sprint, skal selvfølgelige have knap så meget. 

Kapflyvere
Fra 1. marts begynder vi at fodre vores kapflyvere med Beyers 
Premium VANDENABEELE.

Det er en let blanding, som sørger for, at duerne kommer ned 
i vægt inden først træning omkring slaget og efterfølgende træ-
ning på landevejen.

Unger
Fra at ungerne kommer på ungeslaget og 4 uger frem bruges 
Versela-Laga Active Life Avl.

Derefter fodres der resten af ungesæsonen med Beyers Premi-
um VANDENABEELE og Beyers Galaxy Sport Light.

Avl
Når fældesæsonen er ovre, begynder vi at fodre duerne med 
Beyers Premium VANDENABEELE. Det bliver vi ved med indtil 
3 uger før duerne parres, hvor vi ændrer fodret til Versela-Laga 
Active Life Avl. Dette gælder både avlsduer og de kapflyvere, 
som skal have unger. 

Fældning
Fra omkring 1. september fodres der Beyers Galaxy Moulting el-
ler de rester vi har tilbage fra sommerens kapflyvningsblandin-
ger.

Sundhed
Duernes sundhed er alfa og omega for at man får en god sæson. 

Det gælder især i avlen, hvor det nye kuld unger, skal opfo-
stres og få en god start. Der er mange strabadser senere hen i li-
vet, så generelt er super sunde duer vejen frem, hvis man vil vin-
de kapflyvninger.  

Vi bruger produkter fra Belgica de Weerd, Vet Schroeder + 
Tollisan og Pigeon Health & Performance.

Avlssæsonen
Inden avlssæsonen bruger vi Parastop for at være sikre på, at der 
ikke er noget paratyfus i duerne. Faktisk starter vi behandlingen 
med Parastop lige så snart at fældesæsonen er ovre og bruges 
også ved vores flyveduer.

Vi bruger Vitabreed fra Pigeon Health & Performance 12-14 
dage før vi sætter duerne sammen til avl, da vi har erfaret, at det 
giver en god vitalitet og befrugtning af æggene.

I denne periode bruger vi også B.S Powder mod trichomona-
der, men kun hvis det er nødvendigt.

Kapflyvningssæsonen
Den ene uge bruger vi B.S Powder mod trichomonader, som vi 
giver i vandet søndag og mandag.

Den anden uge bruger vi Orni Special mod gener i luftvejene, 
som vi også giver i vandet søndag og mandag. 

Et andet problem, som kan opstå i sæsonen, finder sted ved 
ungerne. Det er ungesygen Adeno, som vi er forberedt på at be-
handle med produkter fra Belgica de Weerd.

AF LEIF & MARTIN SØRENSEN 023 ”AALBORG”

Vores hverdag 
med duerne
I denne artikel vil vi komme ind på, hvordan vi fodrer vores duer gennem sæsonen, under træning og 
som forberedelse til kapflyvningerne. Derudover vil vi også inkludere de systemer, som vi flyver på.

>
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Træning
Daglig motion inden sæsonstart
Fra omkring 1. april og til sæsonstart begynder flyveduerne at 
komme i system. Det vil sige, at når unger og æg er taget fra fly-
veduerne og hanner og hunner er skilt, så begynder vi vores sy-
stem, som kører hen over sommeren. 

Hunnerne sidder i de før omtalte hun-bokse og hannerne i fly-
veslaget. Hver gang duer skal motionere omkring slaget, lukkes 
hunnerne ud omkring slaget fra kl. 16.30 – 17.30. Når hunslaget er 
tomt flyttes hannerne over i dette slag, og når hunnerne så er fær-
digt fløjet, lukkes de ind på flyveslaget og deres reder, hvor efter 
hannerne træner omkring slaget fra kl. 18.00 – 19.00

Når først sæsonen er i gang og vejret bliver bedre, forsætter vi 
med systemet, hvor hunnerne træner omkring slaget fra kl. 
17.00 – 18.30, og hannerne flyver omkring slaget fra kl. 19.00 – 
20.30

I skrivende stund har vi duerne ude hver dag, når vejret tilla-
der det, hvilket har forgået siden slutningen af januar. På nuvæ-
rende tidspunkt flyver de omkring slaget mellem halvanden og 
to timer, hver gang de er ude. 

Unger
De første gange at ungerne er ude, sørger vi for at det er midt på 
dagen, så de kan vænne sig til omgivelserne. Når 2. kuldet er klar 
til at komme på ungeslaget, deler vi ungerne op i 1. og 2. kuld. 1. 
kuld træner omkring slaget om morgen fra kl. 06.30 – 08.00 og 
2. kuld får deres daglige motion omkring slaget mellem kl. 15.00 
– 16.30.

Vi træner fra sydvest, da vores duer skal lære at komme vest 
omkring Aalborgtårnet. I mange år trænede vi lidt for langt mod 
sydøst, hvilket var nemt, da der er motorvej hele vejen til træ-
ningsstationen. I 2015 begyndte vi at kigge på, hvordan hjem-
komsten af duerne i de vestlige sektioner på regionsslip forløb 
sig. Der kunne vi se, at vores hjemkomst – i forhold til de første 
duer i den vestlig side af regionen – ikke var god nok. Vores 
konklusion blev derfor, at vi skulle træne mere fra sydvest, og på 
cirka samme tid ændrede vi som tidligere nævnt også på fodret. 
Derfra begyndte vi igen at kunne flyve med i top.  

Vi flyver på det totale system, og vi har alle duerne med på hver 
træning. Vi starter med at slippe hunnerne først i 3 flokke, og de-
res motivation er stor, da de ved, at de skal hjem til reden. Efterføl-
gende slippes hannerne i mindre flokke, og de finder hurtigt ud 
af, at når de kommer hjem, så sidder hunnerne allerede i rederne. 
Hunnerne motiveres altså til at komme hjem til deres reder, og 
hannerne motiveres til at komme hjem til deres mage.

Vi starter træningen med de gamle duer midt i april og slutter 
omkring 1. juni, så de har været afsted omkring 15-20 gange. 
Når vi stopper med at træne de gamle duer, starter vi op med 
ungerne, så omkring 1. juni kommer ungerne på deres første 
træningstur. Inden da har vi kurvetrænet ungerne, så vi mind-
sker deres stressniveau. Til at starte med sidder de i kurvene et 
par timer, og til sidst sidder de der hele natten, hvor vi samtidig 
både fodrer og sørger for vand, så det også bliver naturligt for 
ungerne, hvilket hjælper dem senere i deres flyvekarriere. Træ-
ningssæsonen stopper, når vi har fløjet den sidste flyvning, og så 
har ungerne været i kurven omkring 25-30 gange.

Forberedelse til kapflyvning
Flyvesystemer 
Vi vil gerne flyve alle flyvninger, hvilket kan være svært. Vi er 
dog kommet frem til, at for at få succes, så skal vi have et slag 
med forskellige afdelinger og de rette duer til den rette afstand.

Til at starte med havde vi mellem og langflyver duerne i sam-
me afdeling, men de duer, som skulle flyve mellemdistancen, 
blev simpelthen for tunge. Efterfølgende har vi prøvet med at 
sætte sprint og mellemdistancen i samme afdeling, hvilket går 
noget bedre, men igen skal vi passe på at sprinterduerne ikke bli-
ver for tunge. Det mest ideelle er, at vi har en afdeling til hver di-
stance med de rigtige duer for at kunne fodre efter distancen, 
men vi får det til at fungere helt fint, som det er nu. 

Kapflyvninger
Da det er det totale system vi flyver på, skal alle duer kapflyves 

hver uge, hvis de er i form. Der er enkelte, som kun flyver sprint 
hele sæsonen ellers skal de andre flyve så mange mellem flyvnin-
ger, som de er klar til. Specielt hunnerne skal afsted hver week-
end, da der eller er mulighed for, at de parrer sig med hinanden 
og efterfølgende lægger æg. 

Når langflyvningerne starter, flyver duerne kun hver 2. uge og 
alt afhængig af sværhedsgraden på de langeflyvninger, kan duer-
ne også kommer afsted på sprint eller mellemdistancen for at 
blive holdt i gang.

Motivation
En vigtig del i vores hverdag for at motivere duerne er vores sy-
stem, hvor de roterer hver gang, at de lukkes ud til træning om-
kring slaget.  

Hunnerne sidder normalt i bokse hele dagen, og hannerne går 
frit, hvor de har deres reder. Når hunnerne er færdige med dagens 
motion, kommer de ind til deres reder, og hannerne flyttes til en-
kehunnernes rum inden deres daglige træning omkring slaget. På 
den måde kommer der højt humør ved alle flyveduerne.

Ved hver træning med bil eller kapflyvning sættes hannerne 
og hunnerne sammen både før og efter hjemkomst. Det giver et 
stærkt tilhørsforhold til reden, og der er faktisk hunner, som kun 
flyver hjem til reden og ikke så meget hjem til hannen.

Ved hjemkomsten fra træning og kapflyvning får duerne lov 
til at gå sammen i en periode, som ikke på forhånd er bestemt 
tidsmæssigt. Det er afstanden og sværhedsgraden på flyvningen, 
som bestemmer, hvor længe samværet er. 

Hvis vi kommer hen på sæsonen, og vi kan se, at der mangler 
lidt motivation, når duerne træner omkring slaget, så kan vi 
godt finde på at lukke både hunner og hanner ud sammen. Så er 
der hurtig gejst igen.

Vi kan se, at der stor succes med vores nuværende fodring 
samt systemer for at motivere duerne, og derfor har vi en stor 
forventning til, at vi vil fortsætte med dette ind i den kommende 
sæson.
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Foderplan Sprint - Mellem 2022

  Morgen 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Recovery Plus
 Lørdag Aften 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Recovery Plus
  Vand Reload 

  Morgen 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Recovery Plus
 Søndag Aften 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Condition Plus
  Vand Reload 

  Morgen 50% Sport Light / 50% Abeele - Dapi oil og Condition Plus
 Mandag Aften 50% Sport Light / 50% Abeele - Dapi oil og Condition Plus

  Morgen 50% Sport Light / 50 % Abeele - Royal Jelly
 Tirsdag Aften 50% Sport Light / 50 % Abeele - Royal Jelly

  Morgen 50% Sport Light / 50 % Abeele - Royal Jelly 
 Onsdag Aften 50% Sport Light / 50 % Abeele - Royal Jelly 
  Vand Elektrolytter

  Morgen 50% Sport Light / 50 % Abeele 
 Torsdag Aften 50% Sport Light / 50 % Abeele 
  Vand Elektrolytter

  Morgen 50% Sport Light / 50 % Abeele 
 Fredag Aften 50% Sport Light / 50 % Abeele

Foderplan Lang 2022

 Lørdag Aften 100% Sport Energy Galaxy - Energy oil og Recovery Plus
  Vand Reload

  Morgen 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Recovery Plus
 Søndag Aften 50% Sport Light / 50% Abeele - Energy oil og Condition Plus
  Vand Reload

  Morgen 50% Sport Light / 50% Abeele - Dapi oil og Condition Plus
 Mandag Aften 100% Sport Energy Galaxy - Dapi oil og Condition Plus

  Morgen 100% Sport Energy Galaxy - Royal Jelly
 Tirsdag Aften 100% Sport Energy Galaxy - Royal Jelly

  Morgen 100% Sport Energy Galaxy - Royal Jelly
 Onsdag Aften 100% Sport Energy Galaxy - Royal Jelly 
  Vand Elektrolytter

  Morgen 100% Sport Energy Galaxy  
 Torsdag Aften 100% Sport Energy Galaxy  
  Vand Elektrolytter

  Morgen 50% Sport Light / 50 % Abeele 
 Fredag Aften 50% Sport Light / 50 % Abeele 
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Ved foreningsvis bestilling og levering sammen med Ringlisten 2022 er leveringen gratis.

SÆR-TILBUD:
Indbunden årgang 2020 samt 2021 til kr. 800.

Grundet et begrænset oplag af Årsbogen 2019 er dette særtilbud efter ”først-til-mølle 
princippet”.

Årsbog 2021 forventes klar til levering primo april.

Bestilling på mail til Sekretariatet: ddb@brevduen

De danske Brevdueforeningers 

Årsbog 2021
Pris: 475,- + porto.

Indbunden årgang 2021 af Brevduen, inklusive ringliste og resultatblade.

Udgivelser 

Udgivelser

2020

2021

139. årgang
Magasin for De danske Brevdueforeninger 

BLACK LABEL

Askelund 10 • 6200 Aabenraa • www.meldgaardpet.com
Paul Mc’Burnie: +45 20 33 72 85 • pmc@meldgaard.comJohannes Markussen: +45 20 33 72 88 • jma@meldgaard.com

Pet A/S

"Den sorte majs"

– nogle af de bedste  
foderblandinger 
på markedet!
Flere og flere går over til at bruge  de fantastiske foderblandinger  
i BLACK LABEL serien...
... de er ikke de billigste men kvalitet koster.

Afbalancerede  foderblandinger  baseret på traditionog innovativ  know-how

Sorte majs  6%
Bordeaux majs 6%
Røde majs 6%
Små franske cribsmajs 6%
Små grønne ærter 2%
Vikker  2%
Linser 2%
Katjang Idjoe 1%
Hvid duehvede 4%
Sudansk hvid dari 10%
Rød dari 2%
Saflor  14%
Hvid duebyg 10%
Paddy ris  16%
Afskallet havre 4%
Afskallede solsikkefrø 1%
Hamp frø 2%
Gul hirse 1%
Brune hørfrø 1%
Raspfrø 1%
Tidselfrø 1%

Master black
Diet relax
Black Label Edition

Varenr.: 41034011254

Danmarksmester Sport 2017, Jan Hasselstrøm, DAN 0111, ”Vejen” har brugt BLACK LABEL serien fra Versele Laga, som i den grad har givet succes. Duerne er vilde med den sorte majs og ædelysten har været stor igennem hele sæsonen. Alle 4 blandinger i serien har været benyttet og brugt afhængig af hvilke flyvninger der skulle flyves og tidspunktet på ugen.

Sorte majs 30%
Bordeaux majs 10%
Franske cribsmajs 10%
Små grønne ærter 2%
Vikker 2%
Katjang Idjoe 2%
Sudansk hvid dari 10%
Saflor  10%
Afskallet ris 2%
Havre 4%
Afskallede solsikkefrø 4%
Hamp frø 10%
Kanariefrø 1%
Brune hørfrø 2%
Tidselfrø  1%

Master black
PREMIUM
Black Label Edition

Varenr.: 41034011259 

Danmarksmester Sport 2017, Jan Hasselstrøm, DAN 0111, ”Vejen” har brugt BLACK LABEL serien fra Versele Laga, som i den grad har givet succes. Duerne er vilde med den sorte majs og ædelysten har været stor igennem hele sæsonen. Alle 4 blandinger i serien har været benyttet og brugt afhængig af hvilke flyvninger der skulle flyves og tidspunktet på ugen.

Sorte majs 10%Bordeaux majs 6%Røde majs 6%Franske cribsmajs 6%Små franske cribsmajs 2%Ahorn ærter 2%Dun ærter 2%Små grønne ærter 4%Vikker 2%Katjang Idjoe 2%Hvid duehvede 4%Sudansk hvid dari 6%Europæisk hvid dari 4%Rød dari 4%Saflor  8%Paddy ris 3%Knækket ris 2%Havre 5%Små stribede solsikkefrø 1%Afskallede solsikkefrø 2%Hamp frø 5%Boghvede 2%Kanariefrø 2%Gul hirse 2%Brune hørfrø 2%Rapsfrø 1%Tidselfrø 1%

Master black
WIDOWERS
Black Label Edition

Varenr.: 41034011255 

Danmarksmester Sport 2017, Jan Hasselstrøm, DAN 0111, ”Vejen” har brugt BLACK LABEL serien fra Versele Laga, som i den grad har givet succes. Duerne er vilde med den sorte majs og ædelysten har været stor igennem hele sæsonen. Alle 4 blandinger i serien har været benyttet og brugt afhængig af hvilke flyvninger der skulle flyves og tidspunktet på ugen.

Sorte majs 10%Bordeaux majs 6%Franske cribsmajs 2%Små franske cribsmajs 4%Ristede sojabønner 2%Vikker 2%Hvid duehvede 2%Sudansk hvid dari 6%Rød dari 4%Saflor  8%Afskallede byg 2%Paddy ris 4%Knækkede ris 3%Havre 2%Afskallede solsikkefrø 5%Hamp frø 25%Boghvede 1%Kanariefrø 3%Gul hirse 1%Brune hørfrø 1%Gule hørfrø 1%Nigerfrø 1%Sorte rapsfrø 2%Tidselfrø 1%Sesamfrø 1%Vildfrø 1%

Master black
EXCLUSIVE
Black Label Edition

Varenr.: 41034011211 

Danmarksmester Sport 2017, Jan Hasselstrøm, DAN 0111, ”Vejen” har brugt BLACK LABEL serien fra Versele Laga, som i den grad har givet succes. Duerne er vilde med den sorte majs og ædelysten har været stor igennem hele sæsonen. Alle 4 blandinger i serien har været benyttet og brugt afhængig af hvilke flyvninger der skulle flyves og tidspunktet på ugen.

MASTER BLACK 
DIET RELAX
En let blanding  
til de korte flyvninger 
og først på ugen.

MASTER BLACK
WIDOWERS 
En stærk  
enkemandsblanding.

MASTER BLACK
PREMIUM
En kraftig majs  
blanding.

MASTER BLACK
EXCLUSIVE
En blanding til de  
lange flyvninger eller 
sidst på ugen.

Førende indenfor  

foder og  

biprodukter  

til duer 

Spørgeskema 
til vores vindere
I sidste nummer af Brevduen annoncerede 
vi et spørgeskema, som vi opfordrer vinder-
ne af vores mesterskaber og officielle præ-
mier til at udfylde med henblik på en præ-
sentation i Brev-duen.

I dette nummer bringer vi allerede de to 
første besvarelser, som redaktionen med 
tak har modtaget.

Spørgeskemaet er tilgængelig på DdBs 
hjemmeside på adressen:

https://brevduen.dk/indhold/udgivelser

Vi håber, at flere af vores dygtige vindere  
vil benytte sig af muligheden for at besvare 
spørgeskemaet.

Redaktionen

Nyansættelse
Det er med stor glæde, vi kan informere om, 
at Maria Steenberg pr. 15. marts tiltræder en 
fuldtidsstilling som sekretariatsmedarbejder hos De danske Brevdueforeninger.

Maria er 33 år gammel og afsluttede i 2020 sin kandidatuddannelse som 
cand.merc.jur ved Aalborg Universitet. På hjemmefronten danner Maria par 
med Hans Henrik Brøbech, og hun er derfor ikke ubekendt med brevdues-
porten som medlem af slagfællesskabet Brøbech & Steenberg, 073 ”Skander-
borg”. Mange af vores medlemmer kender allerede Maria for hendes engage-
ment i one-loft races rundt i verden og ikke mindst for hendes arbejde med 
kurér-kørsel af duer i forbindelse med internetauktioner.

Med Marias stærke uddannelsesmæssige baggrund og engagementet i vo-
res sport, er vi sikre på, at vi får et fremragende samarbejde til glæde for or-
ganisationens medlemmer.

Som tidligere nævnt vil Poul Christensen inden for de kommende måne-
der være behjælpelig med overdragelsen af arbejdsopgaver til Maria.

Vi takker Poul for godt og loyalt samarbejde og ønsker Maria held og lykke 
med de nye udfordringer.

Pia West Christensen
Landsformand



BREVDUEN NR. 3  |  2022  |  107

Stemningsbilleder Brædstrup 2022



108  |  BREVDUEN NR. 3  |  2022            

Uge Region Øst
Gruppe 1-2

Region Syd
Gruppe 3-4

Region Nord
Gruppe 5-6

21
Lübeck Halstenbek (inkl. 33/35) Bov
Lübeck Halstenbek (inkl. 33/35) Bov

22
Halstenbek Hannover Reinfeld
Halstenbek Hannover Reinfeld

23
Zarrentin Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg
Zarrentin Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg

24
Gotha Bad Hersfeld Münster

Bremen Münster Halstenbek
Bremen Münster Halstenbek

25
Lüneburg Halstenbek (33/35 Heide) Schleswig
Lüneburg Halstenbek (33/35 Heide) Schleswig

26

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

27
Heide Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg
Heide Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg

Paderborn Namur Paderborn

28

----------Regensburg ---------
---------Hof (landsslip) --------- 

Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf

29
Parchim Halstenbek (33/35 Heide) Heide
Parchim Halstenbek (33/35 Heide) Heide

30

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

Magdeburg Minden Reinfeld
Magdeburg Minden Reinfeld
Magdeburg Minden Reinfeld

31
Kaltenkirchen Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg
Kaltenkirchen Garlstorf (33/35 Heide) Rendsburg

32

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

33 ----------München---------

Vedtaget kapflyvningsplan 2022

Blå - KFK90 -sport

Rød - KFK94 - mellem

Orange - KFK91 - marathonHvid - KFK93 - lang 

Gruppeflyvning - sprint Grøn - KFK 92 - unger


