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Næste nummer af Brevduen  
udkommer 15.01.2023

Deadline for dette nummer  
er den 18.12.2022

Tilmelding af repræsentanter

Mødet finder sted lørdag  
d. 04.02.2023 kl. 13.00
Tilmelding af repræsentanter  
finder sted via www.brevduen.dk  
senest d. 03.01.2023

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  ....................................................................... 320,00
4-farve  ..................................................................................................... 800,00

Foreningsmedd.: 
Pr. spalte  .............................................................................................. 352,00
Mindstepris .......................................................................................  56,00
Resultatlister: 
Pr. spalte  .............................................................................................. 240,00
Priserne er ekskl. Moms 

HOVEDBESTYRELSE 

Formand: 
Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 
8930 Randers NØ. 

26 28 53 62 
pia.west.christensen@outlook.dk 

Næstformand:
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. 

40 45 01 15. 
michael.larsen@smurfitkappa.dk

Bestyrelsesmedlemmer: 
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6705 Esbjerg Ø

42 19 40 49

Søren Andersen, Ingeborgvej 43,
9900 Frederikshavn

25 34 19 36

Jørn Boklund,  
Nybøl Allé 7A, 2770 Kastrup

29 40 48 90

Niels Johansen,  
Dalsvinget 4, Dalby, 4690 Haslev

24 52 78 68

Jan Steen Hansen,  
Hindbærvej 2, 6715 Esbjerg N

40 18 79 86

SEKRETARIAT 

Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup

48 28 42 44
ddb@brevduen.dk 

Åbnings- og telefontid:  
Mandag-fredag kl. 9-12.
Personlig henvendelse 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 550kr./
år. Udland 900/år inklusive moms.
Reklamationer over udeblevne num-
re af bladet bedes rettet til sekretari-
atet på ddb@brevduen.dk inden  
d. 27. i måneden. 
Ophavsret gældende for Brevduen:
Brevduen er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt 
eller delvis genvise uden skriftlig 
godkendelse fra De danske Brevdue-
foreninger. Gengivelse med De dan-
ske Brevdueforeningers skriftlige 
godkendelse kræver udtrykkelige 
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.



Når denne leder udkommer, er der kun ni dage til juleaften, så 
overskriften må passende være et ønske om en glædelig jul til 
alle brevduekammerater.

På dueslagene er det for de flestes vedkommende en stille tid, 
hvor duerne hviler efter den store fældning er overstået, men  
allerede i morgen – i skrivende stund er vi på den sidste torsdag 
i november måned – begynder de mest ihærdige vinteravlere 
formentlig at sætte deres duer sammen til den kommende avls-
sæson. Det er en spændende proces, som de fleste af os, der dri-
ver klassisk forårsavl, må afvente lidt endnu.

Selv om det er hviletid for duerne, så er der hektisk aktivitet i 
brevduekredse i almindelighed. Der er stærk aktivitet på den  
sociale front med auktioner, foredrag, præmiefester og andre ar-
rangementer i sportens tegn, og på den organisatoriske front er 
Hovedbestyrelsen og sekretariatet også i fuld sving med forbere-
delserne til repræsentantskabsmødet og den kommende sæson. 
Når dette skrives, står vi netop foran Hovedbestyrelsens ordinæ-
re efterårsmøde i den sidste weekend i november, hvor bestyrel-
sen samles i Linde. Dagsordenen fokuserer primært på at be-
handle indkomne forslag fra foreningerne til det kommende re-
præsentantskabsmøde samt forberedelse af agendaen for dette 
møde. Såfremt tingene forløber planmæssige, kan referat samt 
bestyrelsens oplæg til repræsentantskabsmødet læses i nærvæ-
rende udgave af Brevduen.

I lighed med tidligere år har mange lokalforeninger benyttet 
sig af deres mulighed for at få indflydelse på beslutningerne i vo-
res organisation ved at indsende forslag til relevante emner. Selv 
om man personligt ikke kan være enig i alle forslag, så er der op-
løftende at se, hvordan man rundt i foreningerne engagerer sig 
i sporten og forsøger at påvirke beslutningerne i den retning, 
man ønsker, ved at bidrage med konkrete forslag og æn-
dringsønsker. 

Onsdag den 23. november modtog vi desværre en ke-
delig meddelelse fra Fødevarestyrelsen, som i forhold 
til fugleinfluenza-situationen havde opdateret risiko-
vurderingen til ”høj risiko” for smitte. Dette er ens-
betydende med indførsel af det såkaldte ”overdæk-
ningspåbud”, som for brevduefolk får den konse-
kvens, at vi ikke må samle duer til udstilling, vac-
cination eller auktion. Vigtigt er det her at påpege, 

at motionsflyvning omkring slaget er tilladt, ligesom det er til-
ladt for enkeltmedlemmer at medbringe duer til dommertræ-
ning eller auktion, såfremt duerne kommer fra det samme slag. 
Jeg vil ikke her komme nærmere ind på den veterinære situation 
og processen med at lempe myndighedernes praksis i forhold til 
brevduer, idet dette arbejde pågår, og der vil naturligvis blive 
orienteret herom, når der nyt i sagen. Indtil videre skal der dog 
fra De danske Brevdueforeningers side lyde en streng henstilling 
til, at myndighedernes påbud og anvisninger overholdes punkt-
ligt af alle vores medlemmer.

Redaktionen modtager fortsat med taknemlighed bidrag fra 
dygtige sportskammerater om deres måde at drive sporten på, 
og jeg vil sende en stærk opfordring til vores vindere og mestre 
om at gøre brug af spørgeskemaet, som er tilgængeligt på hjem-
mesiden for at dele deres metoder og tilgang til brevduesporten 
med Brevduens læsere.

Med ønsket om en glædelig jul og et resultatrigt nytår!

/MTL

GLÆDELIG JUL!
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Fremlysninger
Swe-vbf-26-2022-0217
Henrik Lund Jensen
062 Grib
Tlf 0045 30704824
Hlj@danskrevision.dk

030-22-4155
Peter Schultz
Poggelow 9
17168 Schwasdorf
Tlf.: +39 977396605
Mail: p.schulz54@gmx.de

NL-21-1441133
GB-14-N-34779
Cristian Petrea
Kallerupvej 5
7700 Thisted
Tlf.: 52382003
Mail: petrea.cristian.25@gmail.com

NL-22-8324994
Carl Marius Aaberg
Foldagervej 2
6950 Ringkøbing
Tlf.: 24445445
Mail: cm.aaberg@gmail.com

GB-20-Z-27803
GB-21-D32470
Svend Andersen
9300 Sæby
Tlf.: 40346376
Mail: b.s.dahl@webspeed.dk

NL-20-1528605
Villy Møller
Tvordrupvej 23
7700 Thisted
Tlf.: 51517684
Mail: damse@hotmail.com

087-22-0259
Torbjørn Nielsen
Ullerslevvej 39
4900 Nakskov
Tlf.: 53939224
Mail: tn@usmoebler.dk

PL-22-12435
075-22-0017
093-22-0187
Ole Johansen
Kløvermarken 26
9300 Sæby
Tlf.: 22163682
Mail: olejohansen.saaby@gmail.com

135-22-0737
Benny Jørgensen
Birkeengen 47
2740 Skovlunde
Tlf.: 50595531
Mail bennymehl63@gmail.com

DV-08905-22-2050
Henning Hansen
Birkevænget 72
4900 Nakskov
Tlf.: 22464963
Mail: henning.bente@youmail.dk 

055-11-1426
Niels Nadolny
Hesseldam 36
6200 Aabenraa
Tlf.: 23416174
Mail: klk.oldsen@gmail.com 

FREMLYSNINGER, EFTERLYSNINGER OG DØDFUNDNE

Dødfundne
209-22-0865 – Fundet i Holland 
030-13-0325 – Fundet under inspektion af skorsten, Ringsted
172-20-0828 – Fundet ved grisebonde i Thisted
075-18-1872 – Storgade 13, Tønder
108-05-1692 – Bilsbækvej 95 Odder
071-21-2453 – Taastrup

MÆRKEDAGE

70 års fødselsdag
Leif Rønnov Andersen, 
d. 16. december, 
025 Hjørring

Søren Bo Brøbech 
d. 17. december, 
164 Østdjurs

Preben Haaning, 
d. 17. december, 
075 Morsø

80 års fødselsdag
Gunnar Nielsen 
d. 29. december, 
027 Esbjerg
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Kompagniskabet Hommes & Son består af Jan Hommes og 
to sønner Nick og Rens. Samtalen bliver lynhurtigt drejet 
over på brevduer, efter vi blev bænket til kaffe og kage. 

De er bosiddende i Akersloot ca. 30-40 km fra Amsterdam. 
Når man ankommer, bliver man mødt med en varm gæstfrihed 
og familien er utrolig nem at snakke med. Man fornemmer et 
sublimt samarbejde mellem far og de to sønner, hvilket også 
giver sig til udtryk i toppræstation efter toppræstation. 

Ved at de er tre om arbejdet, formår de også at ligge med et for-
holdsvis stort antal flyveduer og unger. Det har de fordi de både 
vil flyve de Internationale Marathon flyvninger og også de natio-
nale ZLU-flyvninger, som er på ca. samme længde som de inter-
nationale flyvninger. Det er flyvninger som typisk ligger i distan-
cen 1000-1200 km, så det kræver et vist antal for at kunne lege 
med på hele flyveplanen. De flyver med ca. 225-250 flyveduer 
fordelt med ca. 50% etårs, så der er en vis udskiftning hvert år. 
Slaget flyver fortrinsvis som naturligt parrede med æg og unger  
i rederne. Det har de den bedste erfaring med i forhold til enke-
mandssystemet 

De tillægger hvert år ca. 250 unger som trænes 
og kapflyves med hård hånd, for at skille fårene 
fra bukkene. De havde afsluttet sæsonen med 
unger da vi var dernede, men alligevel havde de 
været i Luxemburg dagen før vi kom derned for 
at reducerer i antallet af unger. Ellers behandles 
ungerne ikke hen over sæsonen og skulle man få 
ungesyge ind på en afdeling af ungeslaget så er 
metoden at slaget lukkes ned i to dage uden 
mad. Kun adgang til frisk vand og mineraler. 
Dem som så falder fra, ser man som et naturligt 
svaghedstegn og de mener at det gavner robust-
heden fremover mht. andre sygdomme. 

Flyveduerne behandles løbende hen over som-
meren med midler for at sikre helt sunde luftveje, 
som er altafgørende for at kunne præstere ikke 
mindst på de helt lange flyvninger. 

Vi blev præsenteret for en del af slagets avlsdu-
er. Imponerende hvordan både far og sønner kan 
de enkelte duers præstationer udenad til finger-
spidserne, det var en ren fornøjelse. 

Man fornemmer at duerne kommer før den 
kommercielle del, som man ser mange gange kan 
præge de gode slag i Holland og Belgien. Det er 
vores indtryk at standarden er utrolig høj og sla-
gets gamle topflyvere gik alle og nød deres otium 
i avlen. Selvom der er mange duer, var det top-
passede duer vi fik i hænderne og ingen tvivl om 
at familien Hommes kan passe og flyve med duer.  

>

Comb. Hommes 
& Son, Akersloot

AF PREBEN ØHRNSTEDT

Hommes und Zoons Akersloot
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Når man kigger på afstamning er der flere linjer som gør sig 
gældende. Særlig Jan Hommes er god til at spotte en due og ud-
nytte den optimalt og vi fik også indtrykket af at det var Jan som 
sad med vetokortet hvis der skulle nye duer ind. Han har som 
han selv siger det en god næse for at se om det er noget der vil 
kunne fungere. Vi fik bl.a. historien om en due, som blev købt  
på duemarked for 10 eur. Ellers er det bl.a. navne som: Timmer-
man, Comb van den Plas, Gebr Jacobs, Verweij de Haan, Comb 
Bas van den Berg m.fl.  som præger generne i duerne. 

En gennemgående avlshan som poppede op flere gange er 
”Super Eye” og ”Golden Boy” som efter en super flyvekarriere 
har vist sig som en formidabel avler og er bl.a. far og bedstefar  
til 4-4-6-7-13-16-17-19-24-27-33-34-36-39-40 Nationalt på  
flyvninger over 1000 kilometer.  

Slaget har ligget i top på de lange flyvninger i flere år med 
både store enkelt resultater og championater. Slaget rummer 
både Nationalvindere, provincialvindere og es-duer på stribe. 
Det er sjældent at se så stort et antal topduer samlet på samme 
slag. 

I år har de bl.a. vundet følgende: 
1 National Kampionen Aangewezen  

Marathon 
1 Kejserkampionen SNZH sector 2  

(For femte Gang) 
1 Onaagewezen SNZH sector 2 

1 Supercup Marathon Nord 
1 Club der Azen Marathon Nord 
2 Aangewezen Marathon Fondclub NH 
4 Onaangewezen SNZH 
6 Keizergeneraal  
Osv. 

Også på andre slag fungerer blodet fra Hommes bl.a. her i 2022 
er der referencer som: 1 Nat Periquex Sektor 2, 2 Nat Perpignan, 
3 Nat Cahors, 4 Nat Bordeeaux, 4 Nat Dax, 4 Nat Bergerac, 6 Nat 
Agen osv. 

Det viser bare at den høje kvalitet gives videre til andre slag. 
Her i Danmark er vi så heldige at Comb. Hommes & Son 

kommer og er aktuel med et foredrag og en auktion i forbindelse 
med DdB´s repræsentant-skobs weekend i Brædstrup den første 
weekend februar. Der vil på auktionen være direkte efterkom-
mere af flere af slagets topduer. Der vil helt sikkert være noget 
og komme efter, særligt hvis man vil forstærke sin bestand med 
henblik på de lange og krævende flyvninger.

Vi kan kun sige, der er virkelig noget at glæde sig til, da duer-
ne fra Akersloot besidder virkelig stor kvalitet. 

Både Bo – Brian og Jeg er sikker på det ikke er sidste gang vi 
har besøgt den gæstfri brevduefamilie i Akersloot i Holland. 

Herefter vendte vi snuden mod Danmark igen. Selvom turen i 
bil er lidt krævende, så har den helt sikket været generne værd 
og mon ikke den bliver gentaget igen når chancen byder sig. ◆
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Tilbage på den kolde jord efter et par dage med sol på Portugals 
sydkyst. Det var igen noget af en oplevelse med et stort publi-
kum og en smuk Algarve Golden Race-finale 2022. Den tiende 
udgave af dette største løb i Europa, og blandt de tre bedste af de 
største løb i verden. Til denne specialudgave havde organisatio-
nen øget præmiepengene betydeligt til i alt 1,1 millioner euro 
med en hovedpræmie på € 200.000 til vinderen af finalen. I 
marts, april og maj kan unge talenter leveres til dette internatio-
nale møde på Portugals sydkyst, hvor duer fra mere end tyve 
lande deltager.

Efter akklimatiserings- og tilpasningsperioden og en række 
træningsflyvninger med lastbilen kunne hovedturneringen star-
tes i den sidste weekend i august. Præmiepengene kan vindes i 
fire løb plus finalen, der alle tæller med i mesterskabet.

Også fra Danmark deltog omkring 130 unge vingede talenter 
fra starten af denne internationale begivenhed, for at konkurrere 
mod nogle af de stærkeste slag og store navne i den europæiske 
duesport. Og igen viste de sig at klare sig ret godt. 

I det første løb fra Alandroal over 168 km var det Team Hus-
sain, der indtog 21. pladsen mod næsten 5200 deltagere, det vi-
ste ægte klasse. I løb 2 igen fra Alandroal var det Team Andersen 
OLR, der tog 29. og 37. pladsen, og Team Mustafa & Osman 
sluttede som nummer 99 mod 4900 duer.  I løb 3 fra Portalegre 
på over 229 km var det igen Mustafa & Osman, der tog føringen 
på 76. pladsen mod 4.700 duer. I semifinalen fra Castelo Branco, 
over 300 km, var det team Andersen OLR, der havde de to første 

danske duer på placeringerne 109 og 117, mod 4.300 unge talen-
ter. 

Og så, lørdag den 1. oktober, den store finale, som hele due-
verdenen glædede sig til. Under indlevering torsdag ødelagde et 
pludseligt vindstød festteltet og efterlod nogle mennesker med 
nogle knubs. Heldigvis var det ikke alvorligt, men det var 
skræmmende. Indlevering kunne startes igen efter nogen tid, og 
så kunne de 3622 finalistduer komme afsted til Bragança, i det 
nordlige Portugal. 505 km fra hjemmebasen i Monte Gordo på 
sydkysten.

Lørdag morgen var forholdene særdeles gode, så løsladelsen 
kunne finde sted på det planlagte tidspunkt klokken 08.00 med 
en varierende blød vind og en næsten skyfri blå himmel med 
temperaturer op til lige under 30 grader.

I mellemtiden strømmede tilskuere til pladsen i stort antal på 
udkig efter et dejligt sted i solen eller i skyggen af de nyligt pla-
cerede telte. Socialt samvær på sit højeste, med et publikum på 
mere end fire tusinde mennesker, en unik oplevelse i den inter-
nationale duesport. Spændingen steg mærkbart, som tiden gik, 
og øjne scannede himlen for vinger på vej.

Lige før kl. 15 dukkede tre duer op over slagets tag, som efter 
en kort omvej krydsede målstregen ved 1204 mpm. Sejren gik til 
vores tyske naboer med den kendte One Race specialist far og 
søn Steffl, efterfulgt direkte af en bulgarsk deltager Mihail Iva-
nov og tredje pladsen gik til sidste års vinder Jürgen Altmiks, 
også fra Tyskland. Den følgende gruppe duer var tæt bag vinder-
ne og krydsede målstregen blot få sekunder senere med flere 
hollandske, tyske og andre europæiske finalister. 

Klokken 15.31 stemplede ’Fox One’ fra Team Andersen OLR. 
Som den første danske due tog den 88. pladsen i det stærke in-
ternationale felt. Team Andersen var også i stand til at tage posi-
tionerne 100, 138 og 142, mens Charlotte von Ekensteen tog 
136. plads. Præmiepenge kunne vindes indtil placering 400, hvor 
også nytilkomne Team Carstensen (283), HH. Brobech (342) og 
Christian Andersen Racing (361) ikke gik tomhændede hjem.

Også i es-due-mesterskabet var der en fremragende præstati-
on med en 10. plads til ’Sassen Bassen’ fra Andersen OLR mod 
mere end 7000 startduer, prøv at toppe det i fremtiden.  Den 46. 

Algarve 
Golden Race 
finale 2022  

Algarve slag

AF: SJAAK BUWALDA
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Christian Andersen med Rui Emidio Tilskuere nyder solen

Es-due ’Elias’ også fra Andersen OLR, og Charlotte von Ekens-
teen’s ’Charlotte 7’ sluttede som 58. Es-due. 98. Es-due blev den 
første danske finalist ’Fox One’ og ’Carst 1’ fra Team Carstensen, 
blev kronet som 101. Es-due. Virkelige gode præstationer for alle. 

Betingelserne var, som man ønsker sig for en finale. Ungerne 
måtte nå deres hjemmebase ved hjælp af deres egen styrke og ta-
lent under smukke forhold, en fremragende forberedelse. Ideelt 

vejr for tilskuerne til at vente på deres favoritter i et smukt turist-
miljø, sol, hav, strand og fremragende natteliv. Hvad kan man 
ønske sig mere? Umiddelbart efter finalen bliver de ankomne fi-
nalister solgt på auktionssteder, en fantastisk mulighed for at 
købe fremragende avlsmateriale, der passer til denne gren af du-
esport. Videre til næste udgave af Algarve Golden race, vi ses 
igen i 2023 i solen på Portugals sydkyst. ◆

03.01.23 Tilmelding af repræsentanter til Repræsentantskabsmødet

03.01.23 Bookning af stand til Repræsentantskabsweekenden

10.01.23 Tilmelding til festmiddag ved Repræsentantskabsweekenden

10.01.23 Tilmelding til Landsudstilling

Vigtige deadlines:

LEJ EN STAND
Ved repræsentantskabsweekenden i Brædstrup  
den 03.-04.02.2023 vil det være muligt for firmaer  
og medlemmer at leje en stand. Standleje for 2x2 
meter er kr. 500,00 + moms.
Stande kan bestilles på ddb@brevduen.dk senest 
d. 03.01.2023.

DdB aktiviteter:09.01.23 Hovedbestyrelsesmøde
03-04.02.23 Repræsentantskabsweekend 
15.04.23 Kæmpe Brevduedag Øst
16.04.23 Kæmpe Brevduedag Vest
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Julegaveidé
Kan du som 90% af alle andre – ikke finde på noget at 
skrive på ønskesedlen til jul? Så er der hjælp her ...

Ønsk dig noget nyt TauRIS-udstyr, så du er max klar til 
den nye sæson 2023, for man skal jo ikke gå ned på ud-
styret.

Vi har et bredt udvalg som for eksempel:

TauRIS 4-feltsantenne 9 ben ...................  kr. 2300,00
TauRIS 1-feltsantenne 9 ben ...................  kr. 1380,00
GSM-modul ..............................................  kr. 2185,00
Strømforsyning 12V.................................  kr.   290,00
Kabel til bil-batteri ...................................  kr.   150,00

Som noget helt særligt har vi i år et juletilbud på 50% 
på et begrænset antal 1-feltsantenner

Skriv blot en mail til soerenandersen61@gmail.com  
– så kan udstyret leveres inden jul.

God jul til alle.

Sekretariatet informerer
Vi nærmer os nu juledagene og den tid på året, hvor forbe-
redelserne til avlen påbegyndes for mange. Forhåbentlig 
bliver der også tid til at nyde samværet og julens magi med 
familien. Sekretariatet vil i år holde julelukket fra d. 
22.12.22 til d. 2.1.23. 

Når dette nummer går i trykken, er en stor weekend på 
sekretariatet netop overstået – nemlig weekenden for  
Hovedbestyrelsens ordinære efterårsmøde, hvor b.la. dags-
orden til repræsentantskabsmødet fastlægges. På  
sekretariatet er alle ændringsforslag håndteret og der er 
fremlagt udkast til repræsentantskabsmødets dagsorden for 
Hovedbestyrelsen. Den endelige dagsorden kan findes i 
dette blad. 

I den kommende tid går arbejdet med at udsende fodrin-
ge, materialer samt vaccine til organisationens foreninger, i 
gang. Hvis andet ikke er aftalt, bliver bestilte materialer og 

vaccine sendt til kassereren sammen med foreningens fod-
ringe i slutningen af december måned. 

 Forberedelserne til repræsentantskabsmødet 2023 star-
ter nu så småt på sekretariatet. Pokaler vender retur og bli-
ver klargjort til gravering. Præmier bestilles og klargøres til 
vinderne. Booking af stande begynder lige så stille at tikke 
ind, og alle aftaler med Pejsegården er på plads. Vi kan nu 
endelig se  frem imod et Repræsentantskabsmøde uden på-
virkning af COVID-19 og jer ser frem til en weekend med 
fokus på selvfølgelig den kommende sæson, men også det 
sociale samvær som er så vigtigt for vores sport. 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til 
alle organisationens medlemmer

/Maria Steenberg 

Til levering ved Repræsentantskabsweekenden i Brædstrup.
 
JULEGAVEIDE
Kan bestilles som julegave senest d. 20.12.22 – Sekretariatet 
fremsender gavekort i PDF til at lægge under juletræet. 
 
Bestilling på mail til Sekretariatet: ddb@brevduen.dk 
senest d. 01.01.23

De danske Brevdueforeningers 

Årsbog 
2022

Pris: 540,- + porto.

Indbunden årgang 2022 af 
Brevduen, inklusive ringliste 
og resultatblade.

Udgivelser 

Udgivelser
2022

2022

140. årgangMagasin for De danske Brevdueforeninger 

BLACK LABEL

Askelund 10 • 6200 Aabenraa • www.meldgaardpet.comPaul Mc’Burnie: +45 20 33 72 85 • pmc@meldgaard.com
Johannes 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 relaxBlack 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
PREMIUMBlack 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
WIDOWERSBlack 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
EXCLUSIVEBlack 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 BLACKWIDOWERS En stærk  
enkemandsblanding.

MASTER BLACKPREMIUM
En kraftig majs  blanding.

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

Førende indenfor  

foder og  
biprodukter  

til duer 
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Repræsentantskabsmøde 2022 afholdes på Hotel Pejsegården, lørdag d. 4. februar 2023. 
Repræsentantskabsmødet starter kl. 13.00 præcis.
Festmiddagen indledes kl. 19.00.

Vi har i år truffet aftale med Hotel Pejsegården der tilbyder følgende til medlemmer af De danske 
Brevdueforeninger:

Overnatning fra lørdag til søndag, inkl. morgenmad 2 personer i dobbeltværelse kr. 825,-
Overnatning fra lørdag til søndag, inkl. morgenmad 1 person i enkeltværelse  kr. 725,-
Overnatning fra fredag til søndag, inkl. morgenmad 2 personer i dobbeltværelse kr. 1480,-
Overnatning fra fredag til søndag, inkl. morgenmad 1 person i enkeltværelse kr. 1280,-

Fredag aften er der mulighed for at købe og nyde den lækre ”husmandsbuffet” i Restaurant Dillen.

Lækker menu lørdag aften, der serveres ved egne borde:
- 4 forretter
- 3 slags kød med tilbehør
- 3 desserter 
- Kaffe og The
- Fri øl, vand og vin under middagen

Pris for denne menu er kr. 475,00. 
Bestilling på DdB’s hjemmeside senest d. 10.01.2023
Musikken leveres af Suprize Duo. 

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

De danske Brevdueforeninger afholder

Landsudstilling, foredrag, auktion ,  
repræsentantskabsmøde og festaften

fra fredag d. 3. februar til søndag d. 5. februar 2023 
på Pejsegården i Brædstrup
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Der findes i dag flere dommerklubber rundt om i landet. Des-
værre har tilslutningen været vigende de sidste år. Det er måske 
på grund af manglende viden om, hvad der egentligt foregår i 
disse klubber. Derfor denne artikel, som gerne skulle kaste lys 
over dette.

Som formand i Nordsjællands Dommerklub er det naturligt at 
se på formålsparagraffen her. 

Klubben blev stiftet efter at DdB havde afholdt et dommer-
kursus i Hillerød. Derfor lyder formålsparagraffen således:

Med en dygtig og anerkendt dommer som leder, at uddybe og vi-
dereføre det kendskab til bedømmelse af en brevdue med udstilling 
for øje som medlemmerne erhvervede sig på det af DdB afholdte 
kursus i februar 1961 med hr. J.P. Madsen, Aalborg som leder.

Endvidere gennem studiekreds med forskellige emner, samt fore-
drag, film, demonstration og udstillinger at dygtiggøre medlem-
merne, således at det ikke alene bliver til gavn for dem selv, men 
tillige bliver til gavn for Dansk Brevduesport i almindelighed.

I dag holder vi i løbet af vinteren et ugentligt møde, hvor for-

Dommerklubber 
under DdB

AF POUL ERIK NØRREGAARD
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målet er, at vi bedømmer brevduerne efter den 7-punkts skala - 
bedømmelsesvedtægt, som blev indført i 1989.

Ikke alle medlemmer ønsker at være dommere, derfor er det 
lige så vigtigt, at vi på disse aftener får en snak om de bedømte 
duers stærke og svage sider. På skift tager et eller flere medlem-
mer nogle af deres tillagte unger med. De bliver sat i bure og be-
dømt efter skalaen i fællesskab eller af de fremmødte hver for 
sig. Det er naturligvis altid spændende at finde de bedste udstil-
lingsduer, men det er lige så sjovt, at få en snak om de enkelte 
duer, hvad har de fløjet, hvem er de avlet på og har man haft 
nogle særlige oplevelser med dem. Aftenerne slutter gerne af 
med kaffe og kage. Her får vi lejlighed til at drøfte det seneste 
nyt. Hvad har sektionen og DdB fremlagt af planer for den nye 
sæson, hvis der er nogle auktioner i den kommende tid, er der 
altid nogle spændende stamtavler, der skal analyseres.

Udover disse ordinære aftenmøder har vi haft forskellige ar-
rangementer. Der har været foredrag om duernes sundhed, pas-
ning og pleje. Et hovedbestyrelsesmedlem har fortalt om arbej-
det i DdB’s bestyrelse og der har været vist lysbilleder fra ture i 

Belgien. Desuden har vi hvert år haft stor fornøjelse af at få en af 
årets vindere til at komme og fortælle om, hvordan vedkom-
mende har opnået de gode resultater. De har altid haft nogle af 
deres bedste flyveduer og avlsduer med. Det har været utrolig 
interessant at se disse duer og få dem i hånden.

Kapflyvningerne i sommerens løb har dommerklubben også 
stor fokus på. Blandt medlemmerne finder vi årets champion 
vinder, som hædres med en pengepræmie. Desuden udsætter 
medlemmerne flyvepræmier, som vi konkurrerer om i somme-
rens løb.

For at skabe mere interesse i at udstille duer om vinteren lader 
vi hvert medlem udvælge 4 duer, som udstilles og som så kon-
kurrerer på udvalgte flyvninger om sommeren.

Som en naturlig ting for en dommerklub deltager medlem-
merne aktivt i at arrangere udstillinger og klubbens dommere 
bedømmer udstillede duer på lokale udstillinger og på sektions-
udstillinger.

Det er mit håb, at flere medlemmer vil deltage i dommerklub-
berne, da det sociale samvær betyder meget for brevduesporten. ◆



December er allerede halv gående når dette læses, tiden flyver 
afsted, Julen er lige om hjørnet med de glæder det giver og være 
sammen med familie fra nær og fjern - børn - unge og gamle.

For de fleste giver julen også nogle ekstra fridage, og en god 
investering er at bruge nogle af dem på dueslaget, hvis tiden til-
lader det Der er altid noget som kan optimeres og vigtigt er det 
også og iagttage om alle er sunde og godt igennem fældningen. 
Samtidig er det også snart tiden for den årlige paramyxo vacci-
nation. Det giver mulighed for og vurdere slagets bestand og 

forvisse sig om der ikke er flere som evt. skal fjernes, og alle er 
sunde og raske. 

November måned bød på stor aktivitet for Team Eriksson. 
Vi var i den første weekend i Bergen i Norge til et indbudt ar-

rangement på Nødsteboden, som ligger i hjertet af Bergen. En 
gammel træbygning som man kan se der værnes om, med retti-
dig omhu.

Her var vi var aktuel med en live auktion sammen med Skov-
bo / Mikkelsen. Lørdagen bød på hygge og spisning om aftenen, 

Vores hverdag 
med duerne

Stein Thorsen Bergen
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AF: PREBEN ØHRNSTEDT
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efter et lille foredrag af os fra Danmark om formiddagen, hvor vi 
fortalte lidt om baggrunden for hvordan vores to slag griber det 
an hen over året. Live auktionen var lagt til kl. 21.30, spændende 
tidspunkt, og ikke som vi mange gange plejer i Danmark. Men 
kendt fra f.eks. flere internationale auktioner som f.eks.  ”Golden 
Teen” I Holland.  

Turen bød også på slagbesøg om fredagen hos: Stein Thorsen. 
Han har praktiseret brevduesporten i mange år i Bergen. Han 
har en dejligt slaganlæg på Askøy, som ligger i fjorden ved Ber-
gen. Her har også Team Mojo deres basisduer gående. Rovfugle 
plagen er virkelig stor i Norge, og særdeles falken er en svær 
fjende at have med på sidelinjen. 

I Bergen flyver man heller ikke så langt som man gør i områ-
det omkring Oslo. Efter hvad vi fik fortalt pga. det er vanskelig 
at flyve ud fra rovfugleplagen og landskabet som jo ikke ligner 
det flade landskab som vi danske er vant til. 

 Sæson 2022 har i Bergen området kun budt på fem fly-
veweekender pga. kraftigt udbrud af Ungesyge, som også ramte 
den yngre del af gamle duer. Konsekvensen var at man måtte 
lukke helt ned i nogle uger.  Afstanden man flyver her i det vest-
lige Norge, er typisk 2-300 km mod op til 7-800 km i Oslo områ-
det; men her er fjeldene heller ikke så udpræget og krævende, 
som i det vestlige Norge.  Man kan godt forstå med de udfor-
dringer de har, at fokus rettes mod One loft race rundt omkring i 
Europa, med gode resultater til følge.

 Derfor er det også extra sjovt at vi har lavet en co breeding 
med Stein Thorsen, hvor Stein har leveret hannen (fra Verstraete  
i Belgien) og vi skal levere hunnen i parret. Ungerne skal så sen-
des på One loft race i Europa f.eks. Algarve i Portugal.

Turen til Norge bød også på et interessant besøg hos Alf Knut-
zon, som bor lidt uden for Bergen. Han har gennem et langt liv 
med både race og brevduer samlet effekter ind, og er i besiddelse 
af en virkelig imponerende samling. Lige fra dueringe fra hele 
verden—div gamle stemplingsure og litteratur – billeder mm., ja 
det er næsten kun fantasien som sætter grænser for hvad Alf har 
på hylden.  Ikke mindre fire værelser på 1 salen af det charme-
rende træhus dannede rammen om det jeg vil vove og kalde 
Nordens største duemuseum. 

Kan kun anbefale at man aflægger ham et besøg hvis man 
skulle komme på de kanter: Vi fire danskere var enige om at det 
helt sikkert havde været et besøg værd. Hvis nogen har gamle ef-
fekter liggende i skabe og skuffer vil de gøre stor glæde hos Alf, 
og han er gerne modtager hvis nogen vil donere noget til formå-
let.  

Efter en god tur til de nordlige breddegrader var det tiden og 
beslutte om vi ville vinterparre eller ej, med det ekstra arbejde 
det giver. Vi giver det en chance igen og håber vi ikke løber ind i 
en hård frostperiode når de første æg skal lægges. 

Vi plejer altid og parre så de første unger kan ringes de første 
dage i det nye år.

Det kræver en del forberedelse Bl.a. vil optimal pasning og 
ekstra lys for kunstigt at forlænge de lyse timer som gør parring 
meget nemmere at få det hele  til og lykkes optimalt. 

Vi brugte tiden fra vi kom hjem fra Norge til vi parrede til at 
blive helt skarpe på parringerne og den nye parringsliste for 
avlsslaget har cirkuleret talrige gange rundt i teamet for og rette 
og optimere, så de kommende parringer vil blive så gode som 
muligt, set med vores øjne. 

Det er nok det tidspunkt af året hvor man får kigget mest på 
stamtavler mm og finde næste sæsons nye drømmepar. Det er 
faktisk et interessant arbejde og prøve og sidde og nørde lidt med 
afstamning, holdt op imod om en eventuel parring passer fysiks 
sammen. Her er internettet også en god ven hvis man vil re-
searche lidt på evt. kendte duer som skulle ligge på stamtavlerne. 

Når ballonen går op for en ny avlssæson, føler man rigtig at 
den nye sæson starter, selvom det gør den i realiteten når den 
gamle slutter.  For her skal optimal pasning sammen med fokus 
på sundhed sikre at vi kommer godt fra start.

Sidste måned skrev jeg lidt om de tanker vi havde mht. til og 
stoppe vores nationalvinder ”Robin”. Efter overvejelser blev re-
sultatetat at Robin nu går i avlsslaget, og vi mener begge at der er 
chance for og hæve niveauet, hvis han kan give hans gener vide-
re.  Det skal i hvert fald prøves af.

Again Hannen i vores co breeding par med LM Soerensen (002)

Magda

>
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Vi er også alle tre overbevist at de unge årgange er stærke nok 
til og tage over hvor de gamle slipper. To-tre af avlshannerne, vil 
vi nok prøve og parre med flere forskellige hunner i en form for 
“ hingsteavl “ i år, for og få det optimale antal unger på ungesla-
get efter de udvalgte par. 

Samarbejde på kryds og tværs af regionerne når man snakker 
avlsarbejde er altid spændende. Bo har i snart mange år haft et 
godt samarbejde med diverse avlspar ud af ”Guldpar” afstam-
ning sammen med Ulrik Lejre Larsen 0242. Det er et samarbej-
de som har kastet et utroligt antal vinderduer af sig, og det er 
nok noget af det tætteste man kommer en allround due som kan 
æske præmier på alle afstande. 

Sideløbende har vi de senere år haft lidt sjov og samarbejde 
med LM Sørensen 023, hvor de har prøvet unger af fra os med 
ret god succes rate. Bl.a. har de efter at have fået et par år på nak-
ken i det Nord Jydske været med vindende til langflyvermester-
skabet i sektion 54 i år, og flere er også placeret som esduer i sek-

tionen. Det har ført til et Co breeding par i år, hvor LM Sørensen 
leverer hunnen og hannen kommer fra os. Når man kigger på 
baggrunden for vores ”co par”,i Aalborg, ligger der rigtig gode 
resultatet bag. ”Hunnen i parret er en Denisse hun, som hedder 
”Magda” og har flotte flyve og avlsresultater på cv’et. Hannen i 
parret er fra Verweij de Haan og hedder ”Again”. Også her er der 
topresultater i familien. Bl.a. er moderen til Again rede søster 
moderen til bedste Ace pigeon Marathon distancen på 3 flyvnin-
ger i Holland 2022 hos Verweij de Haan Midrecht. Kan kun op-
fordre til man finder sammen med andre sportsfæller på kryds 
og tværs af landet og prøver at skabe noget sammen. Det er hyg-
geligt og meget givende, og er en god mulighed for at højne ens 
niveau.  

Vinteren byder på møder og arrangementer rundt om i landet, 
som man med stor gevinst kan deltage i på kryds og tværs af re-
gionsgrænser. En god snak med lidt hygge og kammeratligt sam-
vær gør det nemmere at komme igennem vinterens mørke, og 
nye venskabet kan opstå

Team Eriksson ønsker alle sportsfæller en glædelig jul og et 
godt Nytår ◆
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Deltagere: Pia West (PW), Søren Andersen (SA), Niels Johansen 
(NJ), Jan Steen (JS), Villy Petersen (VP), Jørn Boklund (JB), Mi-
chael Th. Larsen (ML), Maria Steenberg (MS).

Referent: Michael Th. Larsen

1. Velkomst og indledning v/Pia
PW bød velkommen til mødet og introducerede mødets dagsor-
den, som hovedsagelig ville fokusere på forberedelsen af repræ-
sentantskabsmødet.

2. Fastlæggelse af og godkendelse af dagsorden og herunder 
punkternes rækkefølge
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Transport i fremtiden
Firmaet Geraldy var repræsenteret ved Hugo Kipp under be-
handlingen af dette punkt, hvor der blev fremvist en bil med 42 
kurve. Hugo Kipp demonstrerede trailerens funktionaliteter, 
derunder vandingssystem, ventilation, kurveindretning og forsy-
ning. 

Herefter drøftede Hovedbestyrelsen investeringsforslag, og 
man enedes om at bemyndige Forretningsudvalget til at imple-
mentere en investering i størrelsesordenen 1,5 mio kroner. Det 
indkøbte udstyr vil kunne servicere vore ordinære langflyvnin-
ger samt landsflyvninger i hele landet, ligesom investeringen vil 
kunne løse behovet for transport og opsamling i Region Øst på 
alle flyvninger med torsdagsindlevering i den kommende sæson, 
hvorved et kritisk behov for en ny opsamlingsplads elimineres. 
En mere detaljeret redegørelse for investeringen følger i separat 
artikel. Der var enighed om, at investeringen er væsentlig for en 
fremtidssikring og optimering af vores transporter, ligesom in-
vesteringen anses for at skabe et solidt grundlag for yderligere 
tiltag i fremtiden.

4. DdB´s Landsdommerklub
PW orienterede Hovedbestyrelsen om sin deltagelse ved Lands-
dommerklubbens generalforsamling. Hovedbestyrelsen drøftede 
og godkendte en ændring til Landsdommerklubbens vedtægter 
bestående i, at klubben vælger en bestyrelse på 3 medlemmer i 

sin egen kreds. DdB administrerer klubbens økonomi, og der 
stilles krav om, at Landsdommerklubben årligt indsender god-
kendt regnskab og referat af generalforsamling til Hovedbesty-
relsen.

5. Repræsentantskabsmødets dagsorden
Hovedbestyrelsens forslag til kapflyvningsplanen blev fremvist 
med henblik på at gennemgå indsendte ændringsforslag.

Foreningerne DAN 023 Aalborg, DAN 066 Skive, DAN 170 
Jebjerg, DAN 180 Karup og DAN 222 Sjælsø foreslår, at struktu-
ren fra kapflyvningsplanen 2022 fastholdes i 2023 - 2024, således 
at lang- og mellemdistanceflyvninger afvikles i lige uger og 
sprint i ulige uger. Hovedbestyrelsen kan ikke gå ind for dette 
forslag, som reelt umuliggør implementeringen af Geraldy-
transportudstyr i sæson 2023. Grundet spørgsmålets omfattende 
konsekvenser for kapflyvningsplanens behandling, behandles 
forslaget under et separat punkt på repræsentantskabsmødets 
dagsorden umiddelbart før behandlingen af ændringsforslag til 
de enkelte flyvninger.

Der var indsendt følgende ændringsforslag til kapflyvnings-
planen 2023 – 2024:

DAN 046 Horsens foreslår, at Halstenbek i uge 21 erstattes af 
Zeven.

DAN 046 Horsens foreslår, at Celle i uge 22 erstattes af Minden.
DAN 128 Sæby foreslår, at de to første langflyvninger placeres 

i uge 23 (Celle) og uge 24 (Münster).
DAN 046 Horsens foreslår, at Warburg i uge 24 erstattes af 

Rosmalen.
DAN 023 Aalborg foreslår, at Zeven i uge 25 erstattes af Sol-

tau. Sekretariatet bemærker, at Soltau p.t. ikke er godkendt som 
slipsted.

DAN 046 Horsens foreslår, at Rosmalen uge 26 erstattes af 
Giessen.

DAN 046 Horsens foreslår, at Marathon flyvninger afvikles 
med 3 ugers interval i ugerne 26 – 29 – 32.

Dan 128 Sæby foreslår, at Marathon flyvninger afvikles i uger-
ne 26 -29 - 32, fra Karlsruhe, Rouen og München.

DAN 074 Vejgaard foreslår, at antallet af langflyvninger redu-
ceres til 5 i ugerne 24-26-28-30-32 fra stationerne Hildesheim, 
Göttingen, Gotha, Giessen og Fulda i nævnte rækkefølge. For-

Referat af 
Hovedbestyrelsesmøde, 
den 26. november 2022
Mødet blev afholdt på Sekretariatet.

>
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uden denne ændring foreslås en række andre ændringer til kap-
flyvningsplanens stationer, som fremgår af oversigten over stille-
de ændringsforslag til kapflyvningsplanen. Formuleringen af de 
indsendte forslag var i nogle tilfælde uklare, og foreningen blev 
under mødet kontaktet for præcisering af forslagsteksten.

Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Standard 
foreslår, at München uge 32 flyttes til uge 33.

DAN 247 Burgundia foreslår, at sprintflyvninger for Born-
holm afvikles fra Sverige.

Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Standard 
foreslår separat slip af sportsduer (kfk 90) på sprintflyvninger 
gældende for hele landet.

Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Standard 
foreslår sportsflyvning med 4 duer på Kfk 93 med separat slip.

Forinden behandlingen af indsendte forslag til slipformer 
drøftedes Hovedbestyrelsens holdning til slipformer generelt. 
Man enedes om, at de i 2022 praktiserede slipformer på lang 
mellemdistance, 1-dags langflyvninger samt marathonflyvninger 
foreslås videreført i 2023, derunder også praksis for løsladelse og 
transport af duer på marathonflyvningerne. Med hensyn til kort 
mellemdistance foreslås gruppeslip for hver af regionerne øst, 
syd og nord. Forslaget stilles regionsvis, således slipformen kan 
behandles under hensyntagen til de enkelte regioners forhold, og 
der kan ordentligvis stilles ændringsforslag på selve repræsen-
tantskabsmødet.

Med hensyn til slipformer er der fremsendt følgende forslag:
Foreningerne DAN 070 Aabenraa og DAN 227 Koldinghus 

foreslår at ”de gule sprintflyvninger” slippes som regionsslip for 
region Syd.

Foreningerne i Sektion 31 foreslår særskilt slip på den korte 
mellemdistance for Sektion 31.

DAN 030 Ringsted foreslår, gruppe slip på sprintflyvningerne 
for Region Øst.

Foreningerne DAN 031 Randers, DAN 074 Vejgaard, DAN 
075 Morsø og DAN 117 Hornslet foreslår, gruppeslip på sprint-
flyvninger for Region Nord.

DAN 046 Horsens forslår separat slip af sektion 35 på DdB´s 
sprintflyvninger.

DAN 046 Horsens foreslår eftermiddagsslip fredag på de tre 
marathonflyvninger, hvor dette er muligt.

DAN 074 Vejgaard foreslår, at DdB følger retningslinjerne fra 
FSK i Tyskland. Forslaget afvises, idet afvikling af kapflyvninger 
er Hovedbestyrelsens administrative ansvar, som ikke kan regu-
leres af repræsentantskabet.

DAN 074 Vejgaard foreslår, at det vedtages at der aldrig må 
slippes duer før 1 time efter solopgang.

Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Standard 
foreslår, at alle mellemdistanceflyvninger slippes som regions-
slip.

DAN 117 Hornslet foreslår, at DdB´s mellemdistance åben og 
sport løslades som gruppeslip.

Vedrørende konkurrencevilkår var der indkommet følgende 
forslag:

Foreningerne DAN 026 Fladstrand og DAN 074 Vejgaard 
foreslår, at der ikke må deltages med 1-års duer på marathon-
flyvninger. Hovedbestyrelsen stiller i denne sammenhæng for-
slag om, at 1-års duer må deltage på sæsonens to sidste mara-
thonflyvninger.

Vedrørende konkurrenceområder foreslår foreningerne DAN 
073 Skanderborg, DAN 153 Tempo og DAN 154 Standard, at 
sektion 35 fortsætter uændret.

Hovedbestyrelsen forholdt sig i denne sammenhæng til den 
fortsatte beståen af Sektion 33 med foreningen 055 ”Vejle”. I 
denne forbindelse er det Hovedbestyrelsens ønske at afvente re-
præsentantskabsmødets afgørelse om en permanent etablering 
af Sektion 35, og på baggrund af denne beslutning vurdere på 
fremtidige sektionsgrænser omkring Vejle-området fra sæson 
2024.

Hovedbestyrelsen foreslår, at foreningen 077 ”Arden” overflyt-
tes fra Sektion 54 til Sektion 52 med virkning fra 2023 efter en 
forsøgsordning i sæson 2022.

I forhold til konkurrenceområder foreligger følgende dispen-
sationsansøgninger:

Kurt Skov, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbegrænsede 
dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gøres permanent.

Team Lauritsen, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbegrænse-
de dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gøres permanent.

Niels Hansen, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbegrænse-
de dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gøres perma-
nent.

Kim Kudahl Pedersen, DAN 053 Sølyst søger om dispensation 
til at flyve i sektion 54 efter flytning til sektion 63’s område.

Omkring mesterskaber gennemgik Hovedbestyrelsen propor-
tionerne for sæson 2022, og man enedes om at stille forslag om 
følgende til repræsentantskabsmødet:

Afkrydsning af mesterskabsduer (10 henholdsvis 14) udgår i 
sæson 2023.

Junior- og begyndermesterskab bortfalder og erstattes af et re-
gulært juniormesterskab.

Mesterskabsproportionerne fastholdes derudover uændret i 
forhold til sæson 2022

Fra foreningerne var der indsendt følgende ændringsforslag til 
mesterskabsproportioner:

DAN 086 Bangsbo foreslår, at Langdistancemesterskab i sekti-
onerne (Kfk 93), DM lang – åben (Kfk 93) samt Mellemdistance 
åben i sektionerne (Kfk 94) opgøres som i sæson 2021.

DAN 224 Sct. Kjeld foreslår ES-duekonkurrence for unger på 
DdB flyvninger. Beregning på koefficient, på samme måde som 
gamle duer. Bedste resultat på 5 flyvninger tæller.

Til kapflyvningsplanens gennemførelse er der ligeledes ind-
sendt følgende forslag:

DAN 046 Horsens foreslår, at Ddb’s sprintflyvninger transpor-
teres med DdB’s trailere. Forslaget afvises, idet det ikke ligger in-
den for repræsentantskabets kompetencer at træffe beslutning 
om den praktiske organisering af De danske Brevdueforeningers 
kapflyvninger, som er Hovedbestyrelsens ansvarsområde.
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DAN 074 Vejgaard foreslår, at DdB´s sprintflyvninger trans-
porteres med DdB’s trailere, så de håndteres sammen med sekti-
onsduerne og afleveres et angivet sted ved E45 (Horsens), hvor 
de pakkes på DdB´s trailere. Forslaget afvises med samme be-
grundelse som i foranstående tilfælde.

DAN 074 Vejgaard foreslår fredagsindlevering på alle flyvnin-
ger nord for Hamborg.

DAN 074 Vejgaard foreslår live video af samtlige slip. Forsla-
get afvises, idet et sådant arrangement ikke er praktisk muligt.

På valg til Hovedbestyrelsen efter tur er: Landsformand Pia 
West, for Region Øst Jørn Boklund, for Region Syd Villy Peter-
sen og for Region Nord Søren Andersen. Alle vælges for 2 år. 
Villy Petersen har meddelt, at han ikke modtager genvalg. Der-
udover skal vælges to suppleanter for 1 henholdsvis 2 år.

Til løsladerposterne i Region Øst, Syd og Nord er Peter Peder-
sen, Flemming Bojsen og Henrik Larsen på valg, og alle har 
meddelt, at de modtager genvalg.

På valg til posten som De danske Brevdueforeningers repræ-
sentantskabsvalgte revisor er Jan Qvortrup, DAN 100 Haslev, og 
som suppleant Peter Pedersen, DAN 086 Bangsbo. Begge vælges 
for 1 år.

6. Beretning
Beretningen bringes i Brevduen nummer 1, der udkommer den 
15. januar. Det aftaltes, at de enkelte udvalg udarbejder indlæg 
til beretningen, som fremsendes til PW senest 10. december.

7. Arrangementet i Brædstrup
Der er truffet aftale med Hotel Pejsegården om arrangementet.

Auktion og foredrag fredag aften er tilrettelagt med Ulrik Lej-
res store medvirken.

Praktiske detaljer for weekenden blev gennemgået, og der blev 
aftalt en overordnet plan for arrangementet samt fordeling af ar-
bejdsopgaver.

Aftenfesten vil blive afholdt efter samme koncept som i 2022 
og vil blive tilbudt til en kuvertpris på 475 kroner inklusive drik-
kevarer, hvilket annonceres i kommende nummer af Brevduen.

8. Landsudstilling
PW orienterede om sit møde med Landsdommerklubben.

Landsdommerklubben foreslog i denne forbindelse, at pro-
portionerne for klasse 1 og 2 ændres således, at tillægspoint ud-
går.

VP gennemgik oplæg til proportioner for udstillingens klasser 
samt tilknyttede konkurrencer og præmier.

Hovedbestyrelsen konkluderede på proportionerne for udstil-
lingen, der offentliggøres i Brevduen, og man enedes om at op-
gaverne med at modtage tilmeldinger til udstillingen samt udar-
bejdelse af udstillingskatalog forestås af sekretariatet.

9. Veterinære forhold v/Jørn Boklund
JB orienterede om Fødevarestyrelsens bekendtgørelse i forbin-
delse med, at man med virkning fra 23. november har hævet 

trusselsniveauet for fugleinfluenza til ”højt”. Bekendtgørelsen 
betyder umiddelbart, at der ikke må samles brevduer til udstil-
ling og auktion, men at brevduer fortsat må lukkes ud til moti-
onsflyvning omkring slaget, dersom slaget ikke er beliggende in-
den for en beskyttelses- eller overvågningszone, som er etableret 
i forbindelse med et lokalt smitteudbrud. Bekendtgørelsen af-
spejler dog nogle lempelser i forhold til brevduer, som er et re-
sultat af risikovurderingen i forhold til brevduers rolle i smitte-
spredningen af fugleinfluenza. Således er det JBs vurdering, at 
der er begrundet håb for at opnå tilladelse til at gennemføre vo-
res landsudstilling i Brædstrup, og der udarbejdes dispensati-
onsansøgning herom.

JB orienterede om Newcastle Disease, hvor vi i foråret opleve-
de, at nogle sjællandske sportskammerater måtte se deres be-
stand aflivet på grund af et udbrud af sygdommen blandt fjer-
kræ i en brevduekoloni til trods for, at duerne var behørigt vac-
cineret mod paramyxo. JB har fremfundet videnskabelig doku-
mentation for, at beslutningen om aflivning af vaccinerede brev-
duer er faktuel usaglig, og Hovedbestyrelsen bemyndigede JB til 
at tage sagen op med myndighederne for at sikre medlemmer 
mod en tilsvarende situation i fremtiden.

10. Status på IT & Systemer
Den potentielle forhandler af Benzing-registreringssystemet ar-
bejder med tests med leverandøren med henblik på godkendelse 
i De danske Brevdueforeningers regi. Hovedbestyrelsen noterer >
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sig, at processen ikke når i mål forud for sæson 2023, og der for-
ventes tilbagemelding om testforløbet til Hovedbestyrelsens 
sommermøde efter kapflyvningssæsonen, hvor der kan tages 
stilling til eventuel godkendelse.

SA oplyste, at der er truffet aftale med TauRIS om deltagelse 
med en stand i Brædstrup i forbindelse med repræsentantskabs-
mødet.

SA informerede om, at han havde hjulpet en forening med 
gamle Tipes-anlæg til en fornuftig løsning, hvor foreningen får 
erstattet deres anlæg med TauRIS.

SA orienterede om en mulighed for at tilbyde et mindre antal 
TauRIS 1-felts antenner til en specialpris. Hovedbestyrelsen god-
kendte idéen, og tilbuddet annonceres i Brevduen.

Man enedes om fremover at tilbyde brugere af Unikon-anlæg 
at bistå med formidling af salg af elektroniske ringe.

PW orienterede om status på IT-projektet. Vores data er nu 
overflyttet til den nye eksterne server, som betyder, at vi frigøres 
fra fysiske servere på sekretariatet, ligesom denne løsning er væ-
sentlig billigere i forhold til drift og vedligeholdelse. Der er dog 
stadig nogle mindre udfordringer med teknikken, som skal lø-
ses, og vores programmør arbejder med at få disse sidste rettel-
ser bragt i orden. Der følges i samarbejde med Tommy Rasmus-
sen op på disse tilpasninger, så projektet kan afsluttes helt.

Status på IT-platformen er dermed, at vores udviklingsarbejde 
og optimering nu er afsluttet, og Hovedbestyrelsen enedes om, at 
der ikke i det kommende år skal afsættes ekstraordinære udgif-
ter til IT-udvikling og forbedringer.

11. Økonomi
PW orienterede om status på økonomien. Regnskabsåret slutter 
30. november og afsluttes snarest muligt, således revisionen kan 
gennemføres, og at årsrapporten kan færdiggøres i god tid forud 
for repræsentantskabsmødet.

12. Brevduen 
MS orienterede om distribution af Brevduen, som fortsat og til 
trods for nøje opfølgning på udeblevne leverancer, ikke fungerer 
optimalt via vores leverandør, Bladkompagniet. Problemets om-
fang er desværre så stort, at det kræver en dybdegående opfølg-
ning. Af hensyn til vigtigheden af, at de næste to numre af Brev-
duen udkommer rettidigt og til alle abonnenter grundet materi-

ale til repræsentantskabsmødet vedtog Hovedbestyrelsen, at de 
to udgivelser af Brevduen den 15/12 og 15/1 fremsendes for-
eningsvis med pakkepost til foreningskassererne.

13. Sekretariatet v/Maria og Pia
MS og PW informerede om nogle praktiske detaljer i forhold til 
sekretariatets daglige drift. 

14. Forretningsudvalget orienterer
PW orienterede om en sag med én af DdBs leverandører i for-
hold til dennes selskabsforhold, hvortil Forretningsudvalget har 
rekvireret juridisk bistand. Sagen håndteres af DdBs advokat og 
vil ikke få økonomiske konsekvenser for organisationen. 

15. Hædersbevisninger
Der forelå ansøgninger om hædersbevisninger, som blev god-
kendt.

16.  Godkendelse af sektionslove
Fra sektionerne 60, 61 og 62 forelå udkast til sektionernes love. 
Ved gennemgangen blev der identificeret enkelte behov for kor-
rektioner, der meddeles de enkelte sektioner for ændring og 
godkendelse på deres generalforsamlinger.

17. Øvrige sager
Der forelå en ansøgning om godkendelse af slag-navn fra en 
nordjysk forening.

MS og PW informerede om, at Sekretariatet har modtaget 
skriftlig information om foreningers ophør, og man henstillede 
til, at denne information altid tilgår Sekretariatet hurtigst muligt 
efter ophøret af foreningen.

Ansøgningen blev godkendt.

19. Bestyrelsens mødeplan
Møde for gennemgang af årsrapport (på Microsoft Teams): 
09.01.2023 kl. 17.

Møde forud for repræsentantskabsmødet 03.02.2023 kl. 16.00

20. Eventuelt
Referatet blev oplæst og godkendt.
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Repræsentantskabsmødets dagsorden

1. Mødet startes kl. 13.00 med præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere
a. Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med 

håndsoprækning
b. Blandt tilhørerne til brug ved skriftlig afstemning

4. Formandens beretning

5. Regnskab 2021/2022

6. Kapflyvningsplanens struktur 2023-2024
a. Hovedbestyrelsen foreslår følgende struktur: I ugerne 21, 

24, 26, 28, 30 og 32 afvikles kort mellemdistance. I ugerne 
22, 23, 25, 26, 27, 29 og 31 afvikles lang mellemdistance. I 
ugerne 24, 25, 26, 28, 30 og 32 afvikles langflyvninger. 

b. Foreningerne DAN 023 Aalborg, DAN 066 Skive, DAN 
170 Jebjerg, DAN 180 Karup og DAN 222 Sjælsø foreslår, 
at strukturen fra kapflyvningsplanen 2022 fastholdes, så 
lang og mellem afvikles i lige uger og kort mellemdistance i 
ulige uger

7. DdB’s kapflyvningsplan 2023-2024 (se Hovedbestyrelsens 
forslag i appendix)
a. DAN 028 Vestjyden foreslår, at der på KFK 90 må sendes 6 

duer i stedet for 4 duer pr. medlem.
b. DAN 046 Horsens foreslår, at uge 21 Halstenbek erstattes 

af Zeven
c. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 21 Böglum erstattes af 

Tarp. Sekretariatet bemærker, at Tarp p.t. ikke er godkendt 
som slipsted.

d. DAN 046 Horsens foreslår, at uge 22 Celle erstattes af Min-
den

e. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 22 Heide erstattes af 
Rendsburg

f. DAN 128 Sæby foreslår, at de to første langflyvninger pla-
ceres i uge 23 (Celle) og 24 (Münster)

g. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 23 Lübeck erstattes af 
Kaltenkirchen

h. DAN 046 Horsens foreslå, at uge 24 Warburg erstattes af 
Rosmalen

i. DAN 023 Aalborg foreslår, at uge 25 Zeven erstattes af Sol-
tau. (Soltau er p.t. ikke et godkendt slipsted).

j. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 25 Zeven erstattes af It-
zehoe. (Itzehoe er p.t. ikke et godkendt slipsted).

k. DAN 046 Horsens foreslår, at uge 26 Rosmalen erstattes af 
Giessen

l. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 26 Husum erstattes af 
Kaltenkirchen

m. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 27 Lüneburg erstattes af 
Rendsburg

n. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 28 Schleswig erstattes af 
Lüneburg

o. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 29 Garlstorf erstattes af 
Kaltenkirchen

p. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 30 Husum erstattes af 
Garlstorf

q. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 31 Halstenbek erstattes 
af Rendsburg

r. DAN 074 Vejgaard foreslår, at uge 32 Rendsburg erstattes 
af Altona. (Altona er p.t. ikke et godkendt slipsted).

s. DAN 046 Horsens foreslår, at marathonflyvninger afvikles 
med 3 ugers interval i ugerne 26-29-32.

t. Dan 128 Sæby foreslår, at marathonflyvninger afvikles i 
ugerne 26-29-32, fra Karlsruhe, Rouen og München. 

u. DAN 074 Vejgaard foreslår, at marathonflyvningerne af-
vikles i ugerne 24-28-32, fra Karlsruhe, Freiburg og Mün-
chen. 

v. Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Stan-
dard foreslår, at uge 32 München flyttes til uge 33.

w. DAN 074 Vejgaard foreslår, at antallet af langflyvninger re-
duceres til 5 i ugerne 24-26-28-30-32 fra stationerne Hilde-
sheim, Göttingen, Gotha, Giessen og Fulda i nævnte ræk-
kefølge.

x. DAN 247 Burgundia foreslår, at flyvninger på kort mel-
lemdistance for Sektion 13 afvikles fra Sverige. 

8. Slipformer:
a. Hovedbestyrelsen foreslår, regionsslip på lang mellemdi-

stance (KFK 94)
b. Hovedbestyrelsen foreslår, regionsslip på langflyvningerne 

(KFK 93) i uge 24, 25 og 26
c. Hovedbestyrelsen foreslår, landsslip på langflyvningerne 

(KFK 93) i uge 28, 30 og 32
d. Hovedbestyrelsen foreslår, landsslip på marathonflyvnin-

gerne (KFK 91)
e. Hovedbestyrelsen foreslår, morgenslip fra solopgang og in-

den kl. 10.00 på marathon flyvninger (KFK 91)
f. Hovedbestyrelsen foreslår, gruppeslip i Region Øst på de 

korte mellemdistanceflyvninger
g. Hovedbestyrelsen foreslår, gruppeslip i Region Syd på de 

korte mellemdistanceflyvninger
h. Hovedbestyrelsen foreslår, gruppeslip i Region Nord på de 

korte mellemdistanceflyvninger
i. Foreningerne DAN 070 Aabenraa og DAN 227 Kolding-

hus foreslår at kort mellemdistance i ugerne 21, 24, 26, 28, 
30 og 32 slippes som regionsslip for region Syd

Repræsentantskabsmøde 2023
Afholdes på Pejsegården – lørdag, d. 4. februar 2023 kl. 13.00

>
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j. Foreningerne DAN 010 Nyborg, DAN 013 Svendborg, 
DAN 166 Bogense, DAN 209 Midtfyn og DAN 220 
Odense foreslår, separat slip for Sektion 31 på de korte 
mellemdistanceflyvninger i ugerne 21, 24, 26, 28, 30 og 32

k. DAN 030 Ringsted foreslår gruppeslip på sprintflyvninger 
for Region Øst i ugerne 21, 24, 26, 28, 30 og 32

l. DAN 031 Randers, DAN 074 Vejgaard, DAN 075 Morsø 
og DAN 117 Hornslet foreslår, gruppeslip på sprintflyv-
ninger for Region Nord i ugerne 21, 24, 26, 28, 30 og 32

m. DAN 046 Horsens forslår, separat slip af Sektion 35 på 
DdB´s sprintflyvninger i ugerne 21, 24, 26, 28, 30 og 32

n. DAN 046 Horsens foreslår, eftermiddagsslip fredag på ma-
rathon flyvninger, hvor dette er muligt 

o. DAN 074 Vejgaard foreslår, at det vedtages at der aldrig 
må slippes duer før 1 time efter solopgang.

p. Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Stan-
dard foreslår, at alle mellemdistanceflyvninger slippes som 
regionsslip 

q. DAN 117 Hornslet foreslår, at DdB´s mellemdistance åben 
(KFK 94) og sport (KFK 90) løslades som gruppeslip.

r. Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Stan-
dard foreslår, separat slip af sportsduer (KFK 90) på sprint-
flyvninger gældende for hele landet

s. Foreningerne DAN 073 Skanderborg og DAN 154 Stan-
dard foreslår, sportsflyvning med 4 duer på KFK 93 med 
separat slip. 

9. Konkurrencevilkår:
a. Hovedbestyrelsen foreslår, at på marathonflyvninger (KFK 

91) må der alene deltage 1-års duer på de sidste to flyvnin-
ger. 

b. Foreningerne DAN 026 Fladstrand og DAN 074 Vejgaard 
foreslår, at der ikke må deltages med 1-års duer på mara-
thonflyvninger (KFK 91)

10. Konkurrenceområder
a. Foreningerne DAN 073 Skanderborg, DAN 153 Tempo 

og DAN 154 Standard foreslår, at Sektion 35 fortsætter 
uændret som i sæson 2022.

11. Dispensationer
a. Kurt Skov, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbegrænse-

de dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gøres per-
manent

b. Team Lauritsen, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbe-
grænsede dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gø-
res permanent 

c. Niels Hansen, DAN 055 Vejle søger om, at den tidsbe-
grænsede dispensation fra 2022 til at flyve i sektion 33 gø-
res permanent 

d. Kim Kudahl Pedersen, DAN 053 Sølyst søger om dispen-
sation til at flyve i sektion 54 efter flytning til sektion 63’s 
område

e. Knud Pedersen, DAN 077 Arden dispenseres til at flyve i 
Sektion 52 i stedet for Sektion 54 på Hovedbestyrelsens for-
anledning

f. Harvid Sørensen, DAN 077 Arden dispenseres til at flyve i 
Sektion 52 i stedet for Sektion 54 på Hovedbestyrelsens for-
anledning

12. Mesterskaber samt ES-duer:
a. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM-sport (KFK 90 og 93) 

opgøres således: Laveste opnåede koefficient sammenlagt 
på alle KFK 90 flyvninger og alle KFK 93 flyvninger. Der 
medregnes første sportsdue på hver flyvning. Der må fra-
trækkes 2 flyvninger, 1 KFK 90 og 1 KFK 93. På kapflyv-
ningskode 93 må krydses 4 duer. På kapflyvningskode 90 
må der sendes 4 duer pr. slag. Udregnes efter placerings ko-
efficient i sektionen.

b. Hovedbestyrelsen foreslår, at Langdistance sport i sektio-
nerne (KFK 93) opgøres således: Højeste opnåede point-
sum på alle KFK 93. Medlemmets første afkrydsede due 
tæller. Der må fratrækkes 1 flyvning. Der medregnes 1. 
sportsdue ud af 4 afkrydsede på hver flyvning. Mesterska-
bet opgøres pr. sektion.

c. Hovedbestyrelsen foreslår, at Mellemdistance sport i sekti-
onerne (KFK 90) opgøres således: Højeste opnåede point-
sum på alle KFK 90. Medlemmets første due tæller. Der må 
fratrækkes 1. flyvning.

d. Hovedbestyrelsen foreslår, at Sprintmesterskab sport i sek-
tionerne, (KFK 94) ændrer navn til Kort mellemdistance 
sport i sektionerne og opgøres således: Højest opnåede 
pointsum på KFK 94 korte mellemdistance flyvninger i 
ugerne 21, 24, 26, 28, 30, 32. Medlemmets første afkrydse-
de due tæller. Der må fratrækkes 1 flyvning. Der afkrydses 
4 sportsduer. Mesterskabet opgøres pr. sektion og udregnes 
på sektionspoint.

e. Hovedbestyrelsen foreslår, at Junior- begyndermesterskab 
i sektionerne ændres til: Juniormesterskab i sektionerne og 
opgøres således: Højeste pointsum på 7 DdB flyvninger 
med ældre duer (marathonflyvninger undtaget) hvortil der 
kan afkrydses 4 duer. Hurtigste afkrydsede på hver flyvning 
medregnes.

f. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM Marathon Åben (KFK 
91 + 93) opgøres således: Medlemmets første due på KFK 
91 samt KFK 93 med landsslip tæller. Der må fratrækkes 1 
flyvning. Pointberegning er placeringskoefficient i regio-
nerne og overføres til en landsopgørelse. Laveste place-
ringskoefficient vinder. Formel: Regionsplacering gange 
med 1000 divideret med antal deltagende duer i regionen. 
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g. Hovedbestyrelsen foreslår, at Langdistancemesterskab 
Åben i sektionerne (KFK 93) opgøres således: Højeste op-
nåede pointsum på alle KFK 93. Medlemmets første due 
tæller, der må fratrækkes 1 flyvning. Mesterskabet opgøres 
pr. sektion.

h. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM Langdistance Åben 
(KFK 93) opgøres således: Medlemmets første due på alle 
KFK 93 tæller, der må fratrækkes 1 flyvning. Pointbereg-
ning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en 
landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. For-
mel: Sektionsplacering gange med 1000 divideret med antal 
deltagende duer i sektionen.

i. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM Mellemdistance Åben 
opgøres således: Medlemmets første due på alle KFK 94 
tæller, der må fratrækkes 2 flyvninger. Pointberegning er 
placeringskoefficient i sektionen og overføres til en lands-
opgørelse. Laveste placeringskoeffiecient vinder. Formel: 
Sektionsplacering gange med 1000 divideret med antal del-
tagende duer i sektionen. 

j. Hovedbestyrelsen foreslår, at DM ungemesterskab Åben i 
DdB (KFK 92) opgøres således: Højest opnåede pointsum 
på KFK 92. Medlemmets første due på alle KFK 92 tæller, 
der må fratrækkes 2 flyvninger. Pointberegning er place-
ringskoefficient i sektionen. Denne overføres til en lands-
opgørelse, laveste placeringskoefficient vinder. Formel sek-
tionsplacering gange 1000 divideret med antal deltagende 
duer i sektionen.

k. Hovedbestyrelsen foreslår, at Mellemdistancemesterskab 
Åben i sektionerne (KFK 94) opgøres således: Medlemmets 
første due på alle KFK 94 tæller, der må fratrækkes 2 flyv-
ninger. Mesterskabet opgøres pr. sektion

l. Hovedbestyrelsen foreslår, at 1-års mesterskab i sektioner-
ne opgøres således: Højst opnåede pointsum sammenlagt 
på 8 ud af 30 mellem- og langflyvninger. Hurtigste 1-års 
medregnes på hver flyvning. Mesterskabet opgøres pr. sek-
tion.

m. Hovedbestyrelsen foreslår, at Ungemesterskab i sektioner-
ne (KFK 92) opgøres således: Højeste opnåede pointsum på 
KFK 92. Medlemmets første due på alle KFK 92 tæller, der 
må fratrækkes 2 flyvninger. Mesterskabet opgøres pr. sekti-
on.

n. Hovedbestyrelsen foreslår, at Super Cup opgøres således: 
Bedste placeringskoefficient på alle lang- og marathonflyv-
ninger. Første sportsdue tæller. Baseret på sektionspoint. 
Opgjort på landsplan. Formel: 1000 – (sektionsplacering – 
1) x 1000, divideret med antal duer i sektionen.

o. Hovedbestyrelsen foreslår at National Cup opgøres såle-
des: På de 3 maratonflyvninger arrangeres en konkurrence 
om bedste sammenlagte resultat med mindst 4 placerede 
duer fordelt på de 3 flyvninger. Konkurrencen opdeles i 3 

konkurrenceområder efter individuel sammenlagt afstand 
således:

 Slag med sammenlagt afstand under 2600 km.
 Slag med sammenlagt afstand 2600 – 2750 km.
 Slag med sammenlagt afstand over 2750 km.
 Resultat udregnes således: Landspoint for mindst 4 duer 

fordelt på de 3 flyvninger sammenlægges og divideres med 
antal placerede duer. Det herved fremkomne landspoint-
gennemsnit tillægges point for hver flyvning i henhold til 
tillægspointtabel.

p. DAN 086 Bangsbo foreslår, at Langdistancemesterskab i 
sektionerne (KFK 93), DM Langdistance – åben (KFK 93) 
samt Mellemdistance åben i sektionerne (KFK 94) opgøres 
som i sæson 2021. 

q. DAN 224 Sct. Kjeld foreslår ES-duekonkurrence for unger 
på DdB flyvninger. Beregning på koefficient, på samme 
måde som gamle duer. Bedste resultat på 5 flyvninger tæl-
ler

13. Andet: 
a. DAN 074 Vejgaard foreslår, fredagsindlevering på alle flyv-

ninger nord for Hamborg 

14. Valg til Hovedbestyrelsen
a. Landsformand – på valg er Pia West Christensen, DAN 031 

Randers (2 år)
b. Region Øst – på valg er Jørn Boklund, DAN 071 Rødovre 

(2 år)
c. Region Syd – på valg er Villy Petersen, DAN 027 Esbjerg (2 

år) – modtager ikke genvalg
d. Region Nord – på valg er Søren Andersen, DAN 086 

Bangsbo (2 år)
e. Suppleant (vakant) – (1 år)
f. Suppleant (vakant) – (2 år)

15. Valg af løsladere
a. Region Øst – Peter Pedersen, DAN 100 Haslev
b. Region Syd – Flemming Bojsen, DAN 111 Vejen
c. Region Nord – Henrik Larsen, DAN 128 Sæby

16. Valg af revisor
a. Jan Qvortrup, DAN 100 Haslev

17. Valg af revisorsuppleant
a. Peter Pedersen, DAN 086 Bangsbo

Linde, den 15. december 2022

De danske Brevdueforeninger
Pia West Christensen, Landsformand
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Uge Region Øst
Gruppe 1-2

Region Syd
Gruppe 3-4

Region Nord
Gruppe 5-6

21 Kaltenkirchen Halstenbek Böglüm

22
Lüneburg Celle Heide
Lüneburg Celle Heide

23
Syke Hannover Lübeck
Syke Hannover Lübeck

24
Heide Garlstorf Schleswig
Heide Garlstorf Schleswig

Warburg Warburg Hildesheim

25

Hannover Münster Zeven
Hannover Münster Zeven
Hannover Münster Zeven

Gotha Gotha Münster

26
Parchim Garlstorf Husum
Parchim Garlstorf Husum

Rosmalen Rosmalen Göttingen

27

Magdeburg Magdeburg Lüneburg
Magdeburg Magdeburg Lüneburg
Magdeburg Magdeburg Lüneburg

------ Baden-Baden ------

28
Halstenbek Zeven Schleswig
Halstenbek Zeven Schleswig

--------- Hof --------- 

29
Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf
Groningen Hannover Garlstorf

30

Parchim Lüneburg Husum
Parchim Lüneburg Husum

-------- Antwerpen --------- 
------ Rouen ------

31
Helmstedt Göttingen Halstenbek
Helmstedt Göttingen Halstenbek
Helmstedt Göttingen Halstenbek

32

Zarrentin Garlstorf Rendsburg
Zarrentin Garlstorf Rendsburg

---------Giessen--------
----------München---------

Appendix A

Blå - KFK90 -sport

Rød - KFK94 - mellem

Orange - KFK91 - marathonHvid - KFK93 - lang 

Gul - KFK94 - sprint Grøn - KFK 92 - unger

FORSLAG TIL  
KAPFLYVNINGSPLAN 2023-2024
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Uge Region Øst
Gruppe 1-2

Region Syd
Gruppe 3-4

Region Nord
Gruppe 5-6

21
247 foreslår Kristanstad (13) 046 foreslår Zeven 074 foreslår Tarp

073 samt 154 foreslår sportsflyvning

22
046 foreslår Minden 074 foreslår Rendsburg
046 foreslår Minden 074 foreslår Rendsburg

23
074 foreslår Kaltenkirchen
074 foreslår Kaltenkirchen

24

247 foreslår Kalmar (13)
073 samt 154 foreslår sportsflyvning

046 foreslår Rosmalen 128 foreslår at flyvningen rykkes til uge 23 fra Celle

25

023 foreslår Soltau/ 074 foreslår Itzehoe
023 foreslår Soltau/ 074 foreslår Itzehoe

128 foreslår at flyvningen flyttes til uge 24

26

247 foreslår Kalmar (13) 074 foreslår Kaltenkirchen
073 samt 154 foreslår sportsflyvning

074 foreslår Kaltenkirchen
046 foreslår Giessen

27

074 foreslår Rendsburg
074 foreslår Rendsburg

046 samt 128 foreslår, at flyvningen rykkes til uge 26. 128 foreslår Karlsruhe. 074 foreslår at flyvningen rykkes til uge 24 fra Karlsruhe

28

247 foreslår Kalmar (13) 074 foreslår Lüneburg
073 samt 154 foreslår sportsflyvning

074 foreslår Lüneburg
074 foreslår Gotha

29
074 foreslår Kaltenkirchen

074 foreslår Kaltenkirchen
074 foreslår Kaltenkirchen

30

247 foreslår Kalmar (13) 074 foreslår Garlstorf
073 samt 154 foreslår sportsflyvning

074 foreslår Garlstorf
074 foreslår Giessen

046 samt 128 foreslår at flyvningen rykkes til uge 29. 074 foreslår at flyvningen rykkes til uge 28 fra Freiburg

31
074 foreslår Rendsburg

074 foreslår Rendsburg
074 foreslår Rendsburg

32

247 foreslår Kalmar (13) 074 foreslår Altona
073 samt 154 foreslår sportsflyvning

074 foreslår Altona
074 foreslår Fulda

073 samt 154 foreslår at flyvningen rykkes til uge 33

Appendix B

Blå - KFK90 -sport

Rød - KFK94 - mellem

Orange - KFK91 - marathonHvid - KFK93 - lang 

Gul - KFK94 - sprint Grøn - KFK 92 - unger

ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
KAPFLYVNINGSPLAN 2023-2024
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UNIKON

De danske Brevdueforeninger har pr. 01.10.2022 overtaget 
forhandling af UNIKON i Danmark fra Freddi Nygaard 
DAN 100 Haslev. Dog udelukkende forhandling af elektro-
niske ringe. 

Derudover vil De danske Brevdueforeninger være behjæl-
pelige med at formidle kontakt til 
UNIKON ved behov for service eller andre bestillinger. 

Der vil ikke være mulighed for køb af elektronringe ved 
Repræsentantskabsweekenden 
i Brædstrup, elektronringe der ønskes udleveret her skal 
være bestilt på forhånd via. materialebestillingsformular. 

Niels Johansen DAN100 Haslev vil varetage den tekniske 
support på UNIKON anlæg. 

Sektion 41
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde  
den 20.1.2023 kl. 20:00 i Løgum Sognegård, Nørregade 7 
Løgumkloster.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 14.1.2023.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

/Bestyrelsen

Alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger kan bestille fodringe mærket ”DAN 000” hos Sekretariatet 
for 100 kr. pr. stk. Hvert medlem kan købe et ubegrænset antal ringe. Duer med ”DAN 000”-ringe deltager 
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. I 2022 er der solgt følgende:

Region Syd: 204 stk. Der flyves i 2023 om kr. 6.800
Region Øst: 112 stk. Der flyves i 2023 om kr. 3733,33
Region Nord: 179 stk. Der flyves i 2023 om kr. 5966,66

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

Konkurrencen opgøres hvert år på regionsbasis med 1., 2. og 3. præmie til regionens højest placerede ”DAN 
000”-duer. Præmiesummen fordeles som følger: 1. præmie 50% 2. præmie 30% 3. præmie 20% Ringe bestilles 
hos Sekretariatet på mail: ddb@brevduen.dk eller telefon 48 28 42 44

”000 Cup” 

                     

 

EJENDOMMEN 
Ejendomstype: 
Blandet ejendom med 1 
boliglejemål og 1 
erhvervslejemål 

Areal: 
Grund  m2 1.790 
Bebygget  m2    458 
Boligareal m2    142 
Erhver m2    316  

Vand/kloak: 
Alment vandforsyningsanlæg, 
der forsyner 1O eller flere ejd. 
Afløb til offentligt 
spildevandsanlæg 

Varme: 
Varmeinstallation: Naturgas 
Tilbud på varmepumper er 
indhentet - hør nærmere hos 
EDC Erhverv 

Servitutter: 
27.01.1941 - Dok. Om hegn, 
hegnsmur mv. 27.06.2002 - 
Dok. om Dekl. 
m/Oliebranchens Miljøpulje 

Port: 
Højde ca. 2.2 m Bredde ca. 1.8 
m 

Miljøforhold: 
Ejendommen er iht. 
tingbogen/regionen ikke 
registeret efter 
jordforureningslovens niveau 
1 eller 2 

Offentlige planer/forhold: 
Ejendommen er omfattet af 
Kommuneplan 5.12.BE.1 

Bevaringsværdi/fredet: 
Ejendommen har i henhold til 
kulturarv.dk/BBR 
bevaringsværdi/fredning: 
ingen 

TiIbudspligt: 
Ejendommen er ikke omfattet 
af reglerne om tilbudspligt. 

Moms: 
Ejendommen er ikke 
momsregistreret 

Lejemål: 
Beboelsen Årlig leje pr. 
01.01.2023 kr. 70.800 

Afskrivninger: 
Ejendommen er delvist 
afskrivningsberettiget -hør 
nærmre had EDC Erhverv 

Ovenstående oplysninger er 
vejledende. Køber opfordres 
til at søge rådgivning ved egen 
revisor http://www.edc. 
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27.01.1941 - Dok. Om hegn, 
hegnsmur mv. 27.06.2002 - 
Dok. om Dekl. 
m/Oliebranchens Miljøpulje 

Port: 
Højde ca. 2.2 m Bredde ca. 1.8 
m 

Miljøforhold: 
Ejendommen er iht. 
tingbogen/regionen ikke 
registeret efter 
jordforureningslovens niveau 
1 eller 2 

Offentlige planer/forhold: 
Ejendommen er omfattet af 
Kommuneplan 5.12.BE.1 

Bevaringsværdi/fredet: 
Ejendommen har i henhold til 
kulturarv.dk/BBR 
bevaringsværdi/fredning: 
ingen 

TiIbudspligt: 
Ejendommen er ikke omfattet 
af reglerne om tilbudspligt. 

Moms: 
Ejendommen er ikke 
momsregistreret 

Lejemål: 
Beboelsen Årlig leje pr. 
01.01.2023 kr. 70.800 

Afskrivninger: 
Ejendommen er delvist 
afskrivningsberettiget -hør 
nærmre had EDC Erhverv 

Ovenstående oplysninger er 
vejledende. Køber opfordres 
til at søge rådgivning ved egen 
revisor http://www.edc. 
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LÆSERBREVE

Forslag til kapflyvningsplanen for 2023 og årene fremover, bør 
nok ses i et andet perspektiv end blot at vælge stationer, derfor 
mener vi i 074 Vejgaard, at tiden er inde til at man bør tænke 
med en mere økonomisk ansvarlighed. Der er ingen tvivl om, at 
afviklingerne af kapflyvningerne fremadrettet bliver endnu dy-
rere end det vi har set. Derfor er det meget vigtigt for os, at man 
får så mange km. som muligt, med så få km´s. transport som 
muligt. Det er vel således, at der bør laves en kapflyvningsplan, 
hvor der kommer så mange duer med som muligt. I de nordlige 
sektioner har vi gennem mange år kunne konstatere, at antallet 
af duer falder med ca. 40-50%, når der afvikles mellemdistance-
flyvninger længere end 

Altona/Hamborg. Derfor er opfordringen herfra, at de længe-
re mellemdistance flyvninger reduceres til et minimum.  

En mulighed vi ser som løsningen på noget af denne pro-
blemstilling er, at vi holder os til at transportere duerne ned ad 
motorvej A7 i Tyskland og kun afviger så lidt som muligt fra 
denne rute. Hvis vi forsætter som nu, bør vi få differencerede 
priser på hver enkelt kapflyvning, således der synliggøres for 
medlemmerne, hvad de faktiske udgifter er på hver enkelt kap-
flyvning. Vi kører mange unødvendige km for at nå til enkelte 
destinationer i Europa. Det må ha´ en kæmpe merpris i udgif-
ter til vognmanden.  

De separate sportsdue flyvninger, har efterhånden ikke så 
stor sportslig værdi, som de havde da dette system blev imple-
menteret i DDB. Gennem de seneste år har vi set flyvninger 

med meget få duer, dette vil kun falde mere og mere efterhån-
den som der bliver færre og færre folk i de enkelte områder, 
rundt i hele Danmark. Derfor bør vi nok se på, om disse duer 
ikke bør slippes sammen med de åbne flyvninger. Det vil mini-
mere ompakningerne og dermed chancen for fejl.  

1. Fredagsindlevering på alle stationer nord for Hamborg.
2. Kun 5 langflyvninger (fravalg af 1 til mesterskabet), så alle kan 

deltage hver gang.
3. Ved fredagsindlevering: Opsamling i sektionerne af Ddb duer-

ne, håndteres i samarbejde med sektionerne, således at de afle-
veres på et angivet sted ved E45 (Horsens) og læsses over på 
DDB´s biler. Vi mener at dette vil gi en kæmpe besparelse for os.

4. At vi følger retningslinjerne fra FSK i Tyskland, i forhold til slip, 
eventuelle afkortninger og aflysninger af kapflyvninger i Tysk-
land. Vi har investeret i et system til vores løsladere (wetter-ma-
nufaktur), som ikke bliver brugt fuldt ud. Katastrofeslip skal 
undgås, da disse har store økonomiske konsekvenser de efterføl-
gende uger. Vi bør for alt i verden undgå at komme i de forker-
tes søgelys, da der er rigtig mange organisationer, især i Tysk-
land, der vil gøre alt hvad de kan for at lukke sporten ned. Der-
for må opfordringen herfra også lyde på, at man ikke kan delta-
ge med 1´års duer på landsflyvningerne.

5. Aldrig slip af duer før 1 time efter solopgang.
6. Live videofilm af samtlige slip, så man kan se at disse foregår 

ordentligt.

Økonomisk ansvarlighed og fremtidssikring af DDB

Mellem Mellem Sport Unger Lang Maraton

Uge 21 Tarp Tarp

Uge 22 Rendsborg Rendsborg

Uge 23 Kaltenkirchen Kaltenkirchen

Uge 24 Schleswig Schleswig Schleswig Hildesheim Karlsruhe

Uge 25 Itzehoe Itzehoe Itzehoe

Uge 26 Kaltenkirchen Kaltenkirchen Kaltenkirchen Gøttingen

Uge 27 Rendsborg Rendsborg Rendsborg

Uge 28 Lüneburg Lüneburg Lüneburg Gotha Freiburg

Uge 29 Kaltenkirchen Kaltenkirchen Kaltenkirchen

Uge 30 Galstorff Galstorff Galstorff Giesen

Uge 31 Rendsborg Rendsborg Rendsborg

Uge 32 Altona Altona Altona Fulda München

Forslag til kapflyvningsplan Region Nord
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Vi har kigget på HB´s forslag til flyveplan 2023. Vi fornem-
mer der er en vis interesse i bl.a. Jylland for regionsslip på de 
korte sprintflyvninger. Håber på at Fyn kan opnå den good-
will fra resten af brevdue Danmark og få separate slip, på de 
korte sprintflyvninger. Et regionsslip for de Fynske duer vil 
være absolut dræbende for sporten på her på øen. Personligt 
tror jeg flere vil fravælge de gule flyvninger, hvis regionsslip 
kommer til at gælde for Fyn og dermed til skade for et sam-
let brevdue Danmark i form af manglende medsendte duer 
og deraf dårligere økonomi for DdB.

Mange trækker på smilebåndet når vi her på Fyn piver 
lidt over at vores særdeles unge duer skal have indpodet no-
get selvtillid med nogle succesoplevelser. Som vi bedst kan 
give dem i form af de ikke skal tvinges ud i de helt brede re-
gionsslip som vel er over 200 km i bredden. Alene det taler 
til fornuften, da bredden i Region syd er længere i bredden 
end distancen der skal tilbagelægges. Når vi hører hjem-
komst med ungerne og de unge duer i Jylland så er det helt 
andre kræfter vi slås med.

F.eks. er det ikke unormalt at vi kun får 50-60% hjem når 
vi snakker ungeflyvninger, og det er det uhyre vigtigt, at vi 
får knækket koden så vi ikke mister så mange duer her på 
Fyn.  

Derfor er det uhyre vigtigt at vi ikke bliver nedstemt med 
det forslag om separate slip, som vi har indsendt til repræ-
sentantskabsmødet i februar i Brædstrup.  Fyn er nok en af 
de sektioner som har bakket mest op om de korte sprint-
flyvninger procentvis, og derfor har vi heller ikke arrangeret 
sektionsflyvninger i de uger hvor DdB har haft gule flyvnin-
ger på programmet. Der er gjort for og sikre så stort et antal 
medsendte som muligt, til fælles gavnfor hele DdB. 

Ellers ser flyveplanen spiselig ud set med vore øjne. Må-
ske ser vi en udfordring i tre langflyvninger i træk i starten 
– Vi havde måske hellere set det i de sidste tre uger hvor 
vore duer har fået en vis erfaring i vingerne, men vi ved 
godt det skal hænge sammen rent logistisk med transport 
og opsamling.   

/Preben Ørhstedt, 220 Odense 

LÆSERBREVE
December er en tid til eftertænksomhed.

7. Generelt foreslår vi gruppeslip, da afstanden i region nord, øst/
vest er ca. 170 km bred. Forslaget er specifikt henvendt til de 
korte mellemdistance flyvninger, og omhandler ikke langdi-
stance flyvninger.

Nedenstående kan man se eksempler på hvad vi kan spare på 4 
udvalgte flyvninger.
• Kørsel fra Horsens til Hildesheim 473 km. Kørsel fra Horsens  

til Münster 567 km. Besparelse på 2 x 94 km. = 188 km. totalt
• Kørsel fra Horsens til Gotha = 674 km. Kørsel fra Horsens til 

Hof = 814 km. Besparelse på 2 x 140 km. = 280 km. totalt
• Kørsel fra Horsens til Fulda = 700 km. Kørsel fra Horsens til 

Antwerpen = 877 km. Besparelse på 2 x 177 km. = 354 km. 
totalt

• Kørsel fra Horsens til Freiburg = 1051 km. Kørsel fra Horsens 
til Rouen = 1211 km. Besparelse på 2 x 160 km. = 320 km.  
totalt

Dette forslag er lavet ud fra et økonomisk perspektiv, hvor vi på 
transport, ikke bruger flere penge end højest nødvendigt. Der-
for er vores opfordring herfra, at vi vælger så få destinationer 
hver uge, som muligt. Vi skal samle så mange duer som muligt, 
til hver enkelt destination. Det koster os alt for mange penge, 
når vi kører med halv tomme biler rundt i Tyskland.  
Vi bliver nødt til at prøve at gøre noget nu, ellers vil det måske 
snart koste fra 50-250 kr., at sende en due i Ddb-regi. Hvis vi 
ikke får indført mere økonomisk ansvarlighed i vores kære 
sport, hvor står vi så om ganske få år??   
Vi håber og tror, at denne model kan være med til at skabe en 
bedre økonomi, samt at reducere eller fastholde priserne i de 
kommende år. 

/Brian Jensen, på vegne af 074 Vejgaard 



ÅRETS

AUKTIONER
SponsorSponsor

Et sponsorudvalg af frivillige kræfter har planlagt flere arrangementer hen over foråret med det 
primære formål at samle penge ind til årets sponsorflyvning 2023! 

Kom og vær med - og støt Dansk Brevduesport!

Kæmpe Brevduedag Øst!Kæmpe Brevduedag Øst!
Lørdag den 15/4 2023Lørdag den 15/4 2023

”Hedehuset”, Hedehusene
Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

Kæmpe Brevduedag Vest!Kæmpe Brevduedag Vest!
Søndag den 16/4 2023Søndag den 16/4 2023

”Kongensbro Kro”, Silkeborg
Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

3 super online auktioner på www.mc-auctions.com3 super online auktioner på www.mc-auctions.com::

21/2-5/3 2023: Sprint / Mellemdistance duer fra danske topslag
28/2-12/3 2023: Langdistance / Maraton duer fra danske topslag

7/3-19/3 2023: One Loft Race duer fra danske topslag
Duerne er skænket af danske duefolk - M&C Hansen afholder auktionerne på favorable vilkår. 

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023

Foredrag og auktion med ca. 15 duer fra det hollandske topslag
Comb. Hommes & SonsComb. Hommes & Sons  

1. National Marathon Mester (NPO, sport) i 2022
1. Prov. Kejser Langdistanceklub Nord-Holland (NPO+ZLU) i 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022

1. Interprov. Kejser Nord&Syd-Holland Maraton NPO flyvninger i 2019 & 2022

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023 
Fredag 3/2 2023 - i BrædstrupFredag 3/2 2023 - i Brædstrup

Let’s make Dansk Brevduesport great again!

Duerne er skænket af danske duefolk - hele overskuddet går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023.
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Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

Kæmpe Brevduedag Vest!Kæmpe Brevduedag Vest!
Søndag den 16/4 2023Søndag den 16/4 2023

”Kongensbro Kro”, Silkeborg
Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

3 super online auktioner på www.mc-auctions.com3 super online auktioner på www.mc-auctions.com::

21/2-5/3 2023: Sprint / Mellemdistance duer fra danske topslag
28/2-12/3 2023: Langdistance / Maraton duer fra danske topslag

7/3-19/3 2023: One Loft Race duer fra danske topslag
Duerne er skænket af danske duefolk - M&C Hansen afholder auktionerne på favorable vilkår. 

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023

Foredrag og auktion med ca. 15 duer fra det hollandske topslag
Comb. Hommes & SonsComb. Hommes & Sons  

1. National Marathon Mester (NPO, sport) i 2022
1. Prov. Kejser Langdistanceklub Nord-Holland (NPO+ZLU) i 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022

1. Interprov. Kejser Nord&Syd-Holland Maraton NPO flyvninger i 2019 & 2022

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023 
Fredag 3/2 2023 - i BrædstrupFredag 3/2 2023 - i Brædstrup

Let’s make Dansk Brevduesport great again!

Duerne er skænket af danske duefolk - hele overskuddet går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023.

Udstillingen er åben fredag fra kl. 16.30 til kl. 21.00 og lørdag fra 
kl. 9.00 til kl. 16.30.

Uddeling af udstillingens præmier foregår lørdag kl. 10.45.
DdB indbyder herved sine medlemmer til at deltage i henhold 

til nedenstående proportioner:

KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på DdB-kapflyvninger opnåede 
mindst 5 placeringer indenfor 25% eller minimum 1600 place-
ringskilometer.

KLASSE 2 HUNNER: 
Som klasse 1. Dog kræves mindst 3 placeringer eller minimum 
1000 placeringskilometer.

KLASSE 3 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var mindst 1 år og som på DdB og/
eller sektionsflyvninger opnåede mindst 2 placeringer indenfor 25%

KLASSE 4 HUNNER: 
Som klasse 3.

KLASSE 5 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson og som har deltaget på mindst 3 
kapflyvninger.

KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.

KLASSE 7 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson. Ingen flyvekrav.

KLASSE 8 HUNNER: 
Som klasse 7.

KLASSE 9 HANNER: 
Sektionsvinder på DdB-kapflyvninger i senest afviklede sæson.

KLASSE 10 HUNNER: 
Som klasse 9.

 
Holdkonkurrence på foreningsbasis: 
Et hold består af én due fra hver af de første 8 klasser. Duer, som 
repræsenteret et hold, kan også vinde individuelt. Der kan an-
meldes flere hold pr. medlem eller forening.

Kapflyvningskonkurrence for foreningshold  
i 2023: 
Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden 
for 25%) for hver af de på holdet deltagende duer på DdB-flyv-
ninger:
1. præmie: 50% af det indskudte beløb, dog mindst 1000 kr. 
2. præmie: 30% af det indskudte beløb, dog mindst 600 kr. 
3. præmie: 20% af det indskudte beløb, dog mindst 400 kr. 

Anmeldelse/udstillingsgebyrer: 
Individuel anmeldelse skal ske på DdBs anmeldelsesblanketter. 
Holdanmeldelse skal ske på holdskema, som kan udskrives fra 
DdBs hjemmeside. 

Gebyr andrager 40 kr. pr. due. 
Indskud til holdkonkurrencen andrager 250 kr. pr. hold. 
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til: Sekretari-

atet- email: ddb@brevduen.dk senest 10. januar 2023. 
Udstillingsgebyrer faktureres samlet til foreningerne. 

Almindelige bestemmelser: 
Anmeldelsesskemaerne udfyldes omhyggeligt og kontrolleres af 
den lokale forening, som skal attestere oplysningernes rigtighed. 
Mangelfuldt udfyldt anmeldelse, for sen ankomst, manglende 
vaccinationsskemaer eller andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. Duer kan kun udstilles den pågældende sæson for én ejer.
Medlemmer, der bor i en overvågnings- eller beskyttelseszone, 
kan ikke deltage i udstillingen. Medlemmer, der holder fjerkræ, 
kan ikke deltage med mindre den samlede bestand på ejendom-
men er under 100 individer.

Duernes indlevering: 
Duerne indleveres i udstillingslokalet torsdag, den 2. februar, i 
tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Præmier: 
Der udsættes præmier til hver 10. due i hver klasse. Forenings-
konkurrence: Der udsættes præmier til hvert 10. hold. Højest 
bedømte ældre han og ældre hun tildeles Grandprix.

Bedømmelse: 
Bedømmelse foretages efter DdBs 7-punkts skala og af lands-
dommere. Udstillingen slutter lørdag kl. 16.30. Duerne udleve-
res lørdag til kl. 17.00 og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne 
Pia West Christensen

DdBs landsudstilling
De danske Brevdueforeninger arrangerer landsudstilling på Hotel Pejsegården, Brædstrup,  
fredag den 3. februar og lørdag den 4. februar 2023.

Udstillingen afholdes under forudsætning af, at vi modtager en positiv dispensation fra 
fødevarestyrelsen.
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Vi tror på, at vi gennem et tæt sam-
arbejde kan skabe mere værdi for din 
virksomhed. Vi hjælper med alt inden-
for regnskab, revision, skat, moms og 
rådgivning, så du kan kan fokusere på 
din kerneforretning.

Kontakt din lokale rådgiver for et 
uforpligtende og gratis første møde

DANSK REVISION RANDERS     TRONHOLMEN 5     8960 RANDERS SØ.

DEN BEDSTE RÅDGIVNING 
ER DEN, SOM ER 
TÆT PÅ DIN FORRETNING 


