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Vi er nu kommet ind i et nyt år og endda 
et helt nyt årti, og det betyder også nye og 
spændende aktiviteter på brevduefronten. 
Der er for længst kommet gang i vinter-
avlen på mange slag, og samtidig er der 
højsæson for lokal- og sektionsudstillin-
ger, generalforsamlinger og auktioner 
rundt i landet. Disse sociale arrangemen-
ter, hvor vi i fællesskab hygger os med ak-
tiviteter omkring vores sport, er fantasti-
ske og skaber energi til at gøre en ekstra 
indsats hjemme på sit eget slag. Lige nu er 
vi alle ubesejrede i sæson 2020, og det er 
jo fantastisk at være fælles om optimisme 
og troen på store sejre med duerne, når vi 
igen starter kapflyvningssæsonen. I den 
forbindelse har vi en anden stor og spæn-
dende milepæl i brevdueåret foran os – 
landsudstillingen og repræsentantskabs-
mødet i Brædstrup, der afholdes 31. janu-
ar-1. februar. 

I sidste nummer af Brevduen bragtes 
invitation til festaftenen, hvor vi håber, 

mange af jer vil være med til en sjov og 
fornøjelig aften. Dette nummer af med-
lemsbladet står også i Brædstrup-weeken-
dens tegn, idet vi bringer dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet, invitation til 
landsudstillingen og ikke mindst invitati-
onen til weekendens fredagsarrangement, 
der igen i år forestås af M & C Hansen, 
der har engageret ét af brevduesportens i 
øjeblikket hotteste navne som aftenens 
hovedattraktion, nemlig Yannick de Rid-
der fra Flanders Collection. Vi er ikke i 
tvivl om, at der bliver tale om en brev-
dueweekend af højeste karat, og der skal 
lyde en stor opfordring til alle sportskam-
merater om at deltage i de mange tilbud, 
denne weekend i Brædstrup har at byde 
på. 

Arbejdet i De danske Brevdueforenin-
ger er i øjeblikket fokuseret på forberedel-
serne til dette arrangement, og vi er me-
get taknemlige for de mange bidrag med 
ekstra hænder, som flere medlemmer har 

Sekretariatet holdes som tidligere meddelt lukket indtil videre.
Henvendelse til Sekretariatet kan fortsat ske på mail: ddb@brevduen.dk, som løbende bliver behandlet.
For telefonisk henvendelse har DdB’s for- og næstformand reserveret telefontid mandag og onsdag i tidsrummet fra kl. 18 til 
kl. 19: Formand Pia West Christensen: Mobil 26 28 53 62
Næstformand Tommy E. Rasmussen: Mobil 20 20 31 81
Materiale til Brevduen sendes til: Michael Th. Larsen, mail: michael.larsen@smurfitkappa.dk.
Vi har modtaget mange afmeldinger fra medlemmer, der ikke ønsker den trykte udgave af Brevduen. Skulle flere ønske kun 
at modtage Brevduen digitalt, bedes man give tilbagemelding via DdBs hjemmeside på dette link snarest muligt: http://brev-
duen.dk/nyheder/2831.

stillet til rådighed. Vi har også siden sidst 
afsluttet distributionen af fodringe og 
vaccine, og næste skridt bliver at klargøre 
og pakke de materialer, der er bestilt af 
foreningerne til den kommende sæson, 
og det er planen, at disse ting vil blive ud-
leveret i forbindelse med repræsentant-
skabsmødet, så vi sparer betydeligt på 
pakkeportoen, som desværre ikke bliver 
billigere.

Vi har en plan om at tilbyde Brevduen 
årgang 2019 i en indbundet version, der 
vil blive udbudt til salg til interesserede 
medlemmer, så man kan have en hel år-
gang i bogform på reolen. Vi glæder os til 
at fortælle mere herom snarest.

Med ønsket om et godt og resultatrigt 
nytår – og på forhåbentligt gensyn i 
Brædstrup. ◆

/Red.

 

Information

Godt nytår!
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På besøg hos: 
Comb. Verweij de Haan, 
Midrecht, Holland

SKREVET AF: PREBEN ØHRNSTEDT 220

Når man har fulgt med i de nationale og internationale flyvnin-
ger i Holland/Belgien igennem mange år, er der ét slag, som igen 
og igen dukker op. Der var for år tilbage en artikel skrevet af Jo-
han Hamstra om kompagniskabet, som blev indledt med de 
kendte ord fra Disneys eventyr Snehvide. ”Lille spejl på væggen 
der - hvem er bedst I Holland her?” Når jeg kigger i spejlet i dag, 
kan jeg stadig se Peter & Michel. Det tror jeg, mange kan tilslutte 
sig, og vi kan konstatere, at kompagniskabet til fulde formår at 
leve op til stadigvæk at levere resultater på topniveau. 

De har begge igennem en lang årrække fløjet med duer alene og 
med skiftende partnere. Gennem de sidste ca. 15 år har de haft 
avlsduer sammen. Siden 2012 har kompagniskabet mellem Peter 
de Haan og Michel Verweij fløjet sammen under navnet Comb. 
Verweij de Haan, og de er at finde i toppen af resultatlisten, når 
man kigger på de nationale og internationale langflyvninger igen 
og igen. Her hviler man ikke på laurbærrene, men er altid på for-
kant med at skabe de nye stjerner. Her skal man huske der stadig 
sendes ca. 5-10.000 duer nationalt/internationalt i Holland. Derfor 
er det klasse at kunne mestre at være i top 100 gang på gang. 

Det var således med udsøgt spænding, vi satte os tilrette i flyet 
i Billund og igen skulle besøge dette topslag, som ligger tæt på 
Amsterdam. Vi glædede os til at se det unge team, som har do-
mineret de lange flyvninger i 2019 for kompagniskabet.  

Arbejdet med duerne har de delt imellem sig. Flyveduerne be-
finder sig hos Michel i Midrecht, tæt på Amsterdam, og Peter 
har så avlsduerne hjemme i Uithorn tæt derpå. Det, tror jeg, er 
en klog beslutning, da man kan se, at de hver har evner på det 
felt, de er tættest på. Michel har en travl hverdag inden for bank-
verdenen, og Peter som ansat i Gasa Danmark i salgsafdelingen 
har også en travl hverdag, så sammen supplerer de hinanden på 
bedste måde. Her kan man tydeligt se, hvor langt man kan kom-
me, når man arbejder sammen om noget. Det er tydeligt, de ikke 
kommer sovende til de mange topresultater.  

Når man kigger på grundlaget for slagets resultater, er der en 
linje, som springer i øjnene. 

The Toon Dynasty: 
Hvis man jagter tilbage i de gamle stamtavler kan ”Toon” linjen 
føres tilbage til ”131” fra Jan de Weert i Steenbergen. Det vil sige 
gammelt Jan Arden blod. Utroligt hvor man kan finde den lille 
blåtavlede huns gener. 

”Toon” dynastiet er skabt på duer fra Toon Van Beek Holland, 
som fløj rigtigt godt med få afsendte duer. Bla. var han nr. 2 Na-
tional fra Bergerac. På det tidspunkt havde han 11 par flyveduer 
og 18 unger.  Michel købte en unge efter den, og den blev stam-
fader til ”Toon” linjen. Unger både helt og halvt efter dette par 
viste sig at være i topklasse. De kunne både flyve i top, men ikke 
mindst lige så vigtigt de kunne avle videre. Broderen til Toon 
blev sat direkte i avlsslaget efter råd fra en sportskammerat, idet 
han mente, den kunne avle, (hvad den så sandelig kunne, idet 
det var Kopy Toon). 

”Toon” NL 01 1675062. 6 gange placeret i top 100 nationalt 
(nr. 5-10-15-36-48-77) på flyvninger på ca. 1000 km. Det er der 
vist ikke mange, der kan matche på den afstand.

 ”Koppie -Toon” NL 04 1869008 (helbroder til  ”Toon”) blev 
sat direkte i avlsslaget. Og ikke mindst ”Milos” NL 02 2350928, 
som er søn efter en tredje broder efter det gamle stampar fra 
Toon van Beek.

En af de duer, som er tilsat ude fra og er utrolig vigtig, er: 
”Olympic Heintje”. Hun han føres tilbage til blod fra Jan Theelen. 
Ud over at være en fantastisk flyver har hun også bevist sin vær-
di på avlsslaget. Hendes gener går igen på flere af topduerne. 
Derudover findes der duer fra Nico Volkens, Fred Steet, Gebr. 
Jacobs mfl., når man nærlæser stamtavlerne.  

Det er stamduerne, som går igen og igen på stamtavlerne på 
de generationer, som slaget har fløjet i top med i de forgangne år 

Comb, Verweij-De Haan
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og også her i sæson 2019. Hele tiden tilsat enkelte topduer ude 
fra uden at gå på kompromis med kvaliteten. Duerne på slaget 
vil jeg definere som under middel af størrelse med fantastiske 
vinger og en super muskulatur. Det er nok det, man vil betegne 
som ”en moderne langflyver” 

Hvis vi kigger på ”Milos”, som blev udslag af samarbejdet mel-
lem Peter og Michel, idet faren kom fra Michel og hunnen fra 
Peter, hvor hun var en topflyver med 6. national fra Bergerac 
som bedste resultat. Denne parring gjorde, der blev født en fan-
tastisk due i 2002. Han fløj rigtig godt selv med nr. 1 NPO Mon-
tauban 950 km som bedste resultat. Men hvad mere vigtigt er, 
han kan også avle og kan føres tilbage på mindst følgende resul-
tater som far -bedstefar eller oldefar:  
• 1st National ace pigeon Perpignan 2014-2016
• 2nd European ace pigeon Pau 2015-2016
• 3rd European ace pigeon (hens) International races 2017
• 3rd National ace pigeon ZLU 2017
• 5th National ace pigeon ZLU 2017
• 5th National ace pigeon ZLU 2016
• 1st Nat. St. Vincent ZLU 3,387 pigeons 2016
• 1st Nat. Bergerac 12,302 pigeons 2015
• 2nd Int. Pau 11,164 pigeons
• 2nd Nat. Narbonne ZLU 4,515 pigeons 2013
• 2nd Nat. Tarbes ZLU 2,374 pigeons
• 4th Nat. Agen 6,379 pigeons
• 4th Nat. St Vincent 4,858 pigeons
• 5th Int. Barcelona 17,094 pigeons
• 8th Nat. Perpignan ZLU 5,622 pigeons
• 9th Nat. Perpignan ZLU 4,789 pigeons
• 9th Nat. Marseille ZLU 6,610 pigeons
• 9th Nat. Bergerac 6,219 pigeons
• 11th Nat. Narbonne 4,566 pigeons
• Comb Baas/Berg from De Kwakel, 1st Int. Pau, the dam was 

bred from grandchild Milos.
• Comb Baas/Berg from De Kwakel 14th Nat. Pau 3,785 p., 

bred from sister Messi.

Og følgende top 50 resultater national: 12, 15, 15, 16, 16, 19, 28, 
32, 32, 32, 34, 38, 41, 42 etc.

Med de resultater vil han nok bane sig vejen frem til en plads i  
”Hall of Fame” som en af de bedste avlsduer i Europa, når han 
ikke er her mere. Det er imponerende, at han har stadig i 2019 er 
aktiv på avlsslaget 17 år gammel. Bl.a. har han i år været parret 
med en klasse hun fra Batenburg van de Merve, som er en datter 
af ”New Laureaat”, nationalvinder fra Barcelona. Det er igen et 
bevis på, at man aldrig er tilfreds med nuet, men arbejder hårdt 
og seriøst på at styrke slaget i Midrecht på vej mod nye mål. Så 
måske er her en ny Barcelona stjerne er født?   

Det er duer, som i generationer har givet deres gener videre og 
avlet vinder på vinder. 

Det, der kendetegner kompagniskabet mellem Peter og Mi-
chel, er også, at man ikke stopper en due efter et topresultat. Nej, 
man fortsætter med at kapflyve dem, hvor andre måske ville 
have kigget på, hvad et evt. salg ville have kunnet indbringe. 

Men som Peter udtaler: Vi har duerne for at flyve race med dem, 
og vi vil vinde, så derfor sendes altid det bedste! ja, så må man 
sommetider se, at en topdue, selv om den er forberedt optimalt 
hjemmefra, af uforklarlige årsager udebliver. Her havde de et ek-
sempel i 2019 med ”Robben”: 

Han var (Barnebarn af Kopie Toon) 1. int. Esdue fra Pau 
2017/2018 med placeringer som nr. 7 INT. 2018 og nr 21 INT. 
2017 Plus mange andre topplaceringer. 

Peter og Michel forsøgte og lave  ”hattrick” med ham og send-
te ham igen i 2019 til Pau. Desværre kom han ikke hjem, men 
jeg synes, det viser, at man har duerne for at flyve med dem med 
de stød, der nu engang kommer, og ikke er bange for at sende de 
bedste. Men det er nok også vejen frem, hvis man vil være med i 
toppen, ikke mindst i Holland hvor konkurrencen er væsentlig 
højere end i Danmark.

Når man kigger på resultater i Holland – Belgien, skal vi hu-
ske, hollænderne har 2-300 km længere hjem end topslag i Bel-
gien, og alligevel formår de gang på gang at slå de belgiske 
sportsfæller på trods af den længere afstand, selv når man er 
oppe på flyvninger på 900 km og opefter, når man kigger på de 
internationale resultater.

Andre topduer, som også er mistet gennem årerne efter natio-
nale toppræstationer, er: ”Batman” : nr. 10 National fra Marseille 
– ”Thyphoon”: nr. 58 national fra Agen og halv broder til ”Joep”, 
som var nr. 10 national fra Barcelona mm 

  
De lange flyvninger: 
Slaget koncentrerer og interesserer sig kun for de længste inter-
nationale og nationale langflyvninger. Sæsonen tilrettelægges 
kun med fokus på disse flyvninger Alle andre flyvninger anses 
for forberedelse til der, hvor det er rigtigt sjovt at flyve med duer.

Man starter i foråret med træning i april måned, og alt lægges 
tilrette til den første afgørende flyvning i juni. 

Slaget flyver udelukkende på det naturlige system med 35 par 
inkl. et års , hvor man tit flyver de afgørende flyvninger med en 
unge i reden. Der parres ca. 20. februar. Og hunner fjernes, når 
unger er ca. 15-17 dage gamle, hvorefter hannen passer ungerne. 
Der parres så igen, så alt er klart til første national/ZLU flyvning 

Dansk besøg hos Comb. Verweij-de Haan
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først i juni. Der er lys på slaget fra ca. Sankt Hans til kl. 22 om 
aftenen for at optimere/sænke fældningen. Der tillægges ca. 60 
unger til eget brug hvert år. Ud fra Hollandske slag, som ligger i 
toppen på de helt lange flyvninger, er det dejligt at se, hvor langt 
man kan komme med et mindre slag med et moderat antal duer. 
Man har fravalgt enkemandssystemet, da kompagniskabet tror 
mere på naturligt parrede duer på de helt lange flyvninger, og 
som man jo siger:  ”Never change a winning team” 

Ungerne og de etårs: 
Ungerne trænes og skal i kurven mindst 7 gange med følgende 
afstand: 10-20-50-100-150-200-250-300 og 350 km 

De etårs skal på mindst 1. national flyvning overnatning, f.eks. 
Agen 950 km, og hvis vejr mm. går op i en højere enhed så også 
f.eks. Narbonne 1020 km. Før de afgørende flyvninger skal de på 
minimum 2x500- 600km for at give dem rutinen. 

Det er andre afstande og krav, end vi er vant til at sætte her i 
Danmark, hvor man jo ikke engang må deltage med etårs på 
landsflyvninger som for Region Syds vedkommende er på ca. 
600 km. Men måske vi kunne lære noget? Hvorfor ikke fjerne 
denne etårs regel?

Gode resultater som 1 års er velkomne, men ikke et ubetinget 
krav for at få lov til at blive på slaget som toårig 

De gamle forberedes og lægges an til de flyvninger, hvor det 
gælder. Her er det sjovt at opleve, at allerede ved sæsonstart er 
der en plan om, hvem der flyver hvad. Dette har jeg også oplevet 
på andre topslag i Belgien og Holland. Ikke som mange danske 
slag som planlægger uge til uge og ser, hvor langt det bærer. 

Foder- Medicin/Tilskud: 
Med hensyn til tilskud og produkter bruges der ikke de store 
ressourcer. Der behandles forbyggende mod salmonella i no-
vember, hvor de også vaccineres mod samme. I januar vaccine-
res som herhjemme mod Paramyxo. Når der er langt æg om for-
året behandles der forebyggende mod Trichomonader i 10 dage. 
I flyve sæsonen bruges der BS forebyggende hver tredje uge og 2 
gange om ugen probiotika. Som udgang bruges ikke andet, hvis 
man vurderer, at sundheden fungerer.

Inden første flyvning får hele slaget en røgkur for at sikre, at 
duer og slag er sundt inden sæsonstart. 

Og som en naturlig ting bad en gang om ugen. 
De duer, som skal afsendes på maratonflyvningerne får op til 

10-15 jordnødder hver dag, og der fodres med foder tilsat High 
energy foder. Det er vigtigt, man sørger for at depoterne er fyldt 
op, inden man afsender på en krævende flyvning med afstande.

2019 sæsonen: 
Igen i år har slaget været i top nationalt på de lange nationale og 
ZLU flyvninger. Det er flyvninger, som typisk ligger med en af-
stand på 850-1200 km for Peter og Michels vedkommende.

Slaget fokuserer ikke så meget på mesterskaber mere, men har 
mere øje for de enkelte flyvninger.   

Det spændende er, at det er et ungt hold, som har fløjet resulta-
terne hjem. Det er et hold, som der helt sikkert er flere kilometer 

De Toon

Milos

Kopie TOON

Robben
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og topresultater i, og når man så har in mente, at slaget hvert år 
formår at komme med nye stjerner, vil det kun være fantasien, der 
sætter grænser for, hvad de næste sæsoner bringer af resultater.  

Nyd de gode billeder af de nye ”stjerner”, som har funklet på 
himmelen i 2019 over Midrecht , og mon ikke der vil komme 
flere topresultater fra dette fantastiske unge ”dream team” i 2020.
Kig på billederne og se de enkelte resultater. 
Lad mig præsentere det unge team som har brilleret i 2019 : 
”Sky”: 5. National Perpignan -105 NAT Pau 1. esdue Nord og 
Sydholland 2019. Yderligere resultater se billede.
Hun er efter: ”Søn af Super kweeker Stet” og ”Milos x Red Rose” 
”Frenkie”: 13 Nat Agen 20. Nat Perpignan mm.
Han er efter: ”New Kopy Toon” og ”MG 780” sonm er datter af 
”Miss Gijsje” fra Arjan Beens 
”Hera” 45 Nat Puu – 343. Nat Perpignan 638. Nat Agen ll mm.
Hun er efter: søn på på ”Messi
”Sissi”: 40 Nat Agen ZLU- 132. Nat Perpignan mm.
”Kikki”: 29 Nat Agen – 24. Nat Bercerac 1 års -70. Nat Bercerac 
total mm. 
”Donny”: 3. Bercerac SNZH - 160. Fontanay mm 
Han er efter: Willy Wonka
”Barbera”: 18 Nat Agen YL – 30. Nat Agen 142. Nat Narbonne 
mm 
”Milo”: 9. Nat Agen mm 
Han er efter: Mor er Miss Milos datter efter Milos 

Fremtiden: 
Jeg glæder mig til at følge resultaterne for dette slag i årerne, der 
kommer. Kronen på værket fik de selv i 2015 med international 
vinder fra Agen med ”Ballotelli”, som er søn af  ”Barry” og igen 
med TOON linjen på modersiden. Det er en af de få topduer, 
som man har valgt at sælge, idet man fik et tilbud fra Japan, man 
ikke kunne sige nej til. 

Jeg tror ikke, vi har set den sidste nationalvinder fra dette top-
slag. Hvert år præsterer slaget talrige resultater i top10 nationalt, 
og snakker vi top 50 nationalt, er det mere reglen end undtagel-
sen, at Peter og Michel er repræsenteret flere gange. Også på an-
dre slag gør duerne fra Peter og Michel sig bemærket. Vi glæder 
os til at arbejde med dem hos Team Eriksson 220 og Team Møl-
holt 068 og allerede i 2019 fik vi en 1. Esdue unger i Sektion 53 
med en unge af 100% Verweij de Haan afstamning. Så jo, unge-
flyvning kan de også. Også Claus Jensen har positive resultater 
på dansk grund med blodlinjer fra slaget i Midrecht.

Her er en liste i Holland/Belgien over nogle slag som har duer 
med resultater med afstamning fra Michel og Peter: 
• 1st Nat. Barcelona hens 2008 Kees Limmen, Egmond aan Zee
• 1st Nat. Bergerac 2015 Gijs Baan, Middelburg
• 1st NPO Agen 2014 Fred Stet, Moninkendam
• 1st SNZH Bordeaux ZLU 2014 Tim Hage, Woerden
• 1st Nat. Cahors 2014 Fam. Toom
• 1st Province St.-Vincent ZLU  

2015 (4th Nat.)   Marcel Tromp, Egmond aan Zee
• 1st Province Perpignan ZLU  

2015 (4th Nat.)    Fam. Hendriks, Zuiderwoude

• 1st NPO Agen 2013 Kok Koeman
• 2nd Nat. Narbonne 2013 J. Schreurs, Nieuw-Vennep
• 2nd Nat. Tarbes 2014 Tim Hage, Woerden
• 3rd Nat. Agen 2014                    Fred Stet, Moninkendam
• 4th Nat. Narbonne 2015 J. Schreurs, Nieuw-Vennep
• 4th Nat. St.-Vincent 2015 Fam. Hendriks, Zuiderwoude
• 5th Nat. Tarbes 2013                  Zwiers Goorbergh
• 1st National Marathon 2015 J. Schreurs, Nieuw-Vennep
• 1st National Marathon 2015  

(8th nominated)   J. Schreurs, Nieuw-Vennep
• 1st Champion Sector 2 2013 R. vd Berg de Kwakel
• 1st Champion Overnacht  

Nederland 2013     V. Vork, Noorden
• 1st Champion Marathon  

Noord ZLU 2013      J. Schreurs, Nieuw-Vennep
• Best overnight long dist.  

Northern Holland 13   Comb. vd Burg, Amsterdam

Referencer i 2019: 
1. Comb Baas/Berg, De Kwakel: 1. Int. Pau, moder efter et bar-

nebarn af “Milos”
2. Comb Baas/Berg, De Kwakel 14. Nat. Pau 3,785 duer, efter 

søster til “Messi”.
3. Frank Hage, Woerden, 21. Nat. Pau 3,785 duer., efter datter af 

broder til Messi x Ixia.
4. Tim Hage, Woerden, 25. Nat. Pau 3,785 duer, efter søn af 

Blauwe Dax.
5. Comb Hommes, Akersloot, 31. Nat. Pau, 3.785 duer, efter 

datter af Mila (datter af Barry).
6. Chris Paauwe, 73. Nat. St Vincent 12,070 duer., barnebarn af 

Jones.
7. Comb Kester/Verhoef, 1. Peronne 11,279 duer, Prov. 5, avlet 

på barnebarn af Balotelli.
8. P.Heikamp & v Doorn, 22. Nat. Agen gamle duer, barnebarn 

af broder til Robben.

Efter en utrolig spændende weekend i ”træskoens hjemland” si-
ger vi tak for et utroligt interessant besøg til Peter & Michel, og 
vi (Brian, Bo og Preben) vil se frem til atter at kunne besøge et af 
de ”hellige” steder for brevduesporten i fremtiden, hvor arbejde 
og dygtighed går op i en højere enhed og giver sig udslag i topre-
sultater. ◆



De danske Brevdueforeninger arrangerer landsudstilling på Ho-
tel Pejsegården, Brædstrup, fredag den 31. januar og lørdag den 
1. februar 2020.
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. Tillægspoint: For hver ekstra 200 km gives 0,25 
point, dog maksimalt 1,50 point.
Duerne præmieres efter opnåede point (sum af bedømmelses-
point og tillægspoint). Højest bedømte due efter DdBs 7-punkts 
skala (uden tillægspoint) præmieres derudover.

KLASSE 2 HUNNER:
Som klasse 1. Dog kræves mindst 3 placeringer eller minimum 
1000 placeringskilometer. Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives 0,25 point, dog maksimalt 1,50 point.
Duerne præmieres efter opnåede point (sum af bedømmelses-
point og tillægspoint). Højest bedømte due efter DdBs 7-punkts 
skala (uden tillægspoint) præmieres derudover, 

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:
Som i senest afviklede sæson var 1 år. 
Ingen flyvekrav.

DdBs landsudstilling
KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.

KLASSE 7 HANNER:
Født i senest afviklede sæson og som har deltaget på mindst 3 
kapflyvninger.

KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.

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

KLASSE 10 HUNNER:
Som klasse 9.

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

KLASSE 12 HUNNER:
Som klasse 11.

Olympiadeklasser:
Der udstilles 10 duer i hver af OL-klasserne – minimum én hun 
i hver klasse.
Erindringsmedalje tildeles de OL-duer, der deltager på landsud-
stillingen.
Duerne offentliggøres i ”Brevduen” og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, 
som repræsenteret et hold, kan også vinde indivi-
duelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 
eller forening.
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Kapflyvningskonkurrence for foreningshold i 
2020:
Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden 
for 25%) for hver af de på holdet deltagende duer på DdB-flyv-
ninger:
1.-præmie: 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000 kr.
2.-præmie: 25% af det indskudte beløb, dog mindst 600 kr.
3.-præmie: 15% af det indskudte beløb, dog mindst 400 kr.
4.-præmie: 10% af det indskudte beløb, dog mindst 300 kr.
5.-præmie: 10% af det indskudte beløb, dog mindst 300 kr.

Landsudstillingens flyvekonkurrence:
Klasse 1 og 2: 4 gavekort fra Melgaard Pet A/S
1.-præmie: 1000 kr, 2.-3.-4.-præmie: 500 kr.
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyv-
ninger i 2020.
Klasse 3 og 4: 4 gavekort fra Natural
1.-præmie: 1000 kr, 2.-3.-4.-præmie: 500 kr.
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyv-
ninger i 2020.
Klasse 11 og 12: Weekendophold på Hotel Pejsegården i.f.m. re-
præsentantskabsmøde.
Præmie: To gavekort fra Hotel Pejsegården.
Proportioner: Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyv-
ninger i 2020.

Anmeldelse/udstillingsgebyrer:
Individuel anmeldelse skal ske på DdBs anmeldelsesblanketter. 
Holdanmeldelse skal ske på holdskema, som kan udskrives fra 
DdBs hjemmeside.
Gebyr andrager 35 kr. pr. due.
Indskud til holdkonkurrencen andrager 150 kr. pr. 
hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sen-
des til:
Jens Holm Fife, Stenhøjgårdsvej 1, 3460 Bir-
kerød – email: udstilling.ddb@gmail.com

Senest fredag den 17. januar 2020.
Udstillingsgebyrer faktureres samlet til foreningerne.

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

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.

Duernes indlevering:
Duerne indleveres i udstillingslokalet torsdag, den 30. januar, i 
tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

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

Foreningskonkurrence:
Der udsættes præmier til hvert 10. hold.

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

På hovedbestyrelsens vegne
Pia West Christensen

Tommy Rasmussen
Villy Petersen

Niels Larsen
Frank Juul Nielsen
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BronchoPlus™ 

Jeg har først og fremmest valgt Bronchoplus fordi det er et naturprodukt. Jeg 
startede med at bruge Bronchoplus i sæsonen 2018, hvor vi havde en varm sommer. 
I andre sæsoner med varmt vejr har jeg haft store udsving i mine resultater pga. 
luftvejssygdomme. I 2018 valgte jeg derfor at give 2 ml. Bronchoplus pr. liter 
drikkevand mandag og tirsdag hver 3. uge.  

I sæsonen 2019 besluttede jeg, at give Bronchoplus hver uge i DdB sæsonen. Jeg 
startede med, at give mine duer 2 ml. Bronchoplus  pr. liter drikkevand i 6 dage sidst i 
april inden sæsonen startede. Fra uge 20 og til sæsonen sluttede i uge 32 fik mine 
duer det hver uge. Jeg valgte at give Bronchoplus mandag til onsdag eller tirsdag til 
torsdag eftermiddag. Jeg er rigtig glad for dette produkt, da mine duer i 2018 og 2019 
har vist utrolig god form og ikke har haft problemer med luftvejssygdomme. 

Mvh. Jan Hasselstrøm, Dan 111 

 

Felttest af BronchoPlus™ 

Efter en masse gode tilbagemeldinger i 2018 spurgte vi vores danske 
testhold Jensen og Brakstad, 068 Frederikshavn, om de kunne teste 
BronchoPlus for os i sæsonen 2019. Resultatet blev overraskende! 
Analysen viser systematisk bedre resultater i weekenderne, der fulgte 
efter anvendelse af Bronchoplus i drikkevandet mandag og tirsdag.    
I gennemsnit opnåede duerne hele 15 point mere. Jensen og 
Brakstads konklusion: Næste år følger vi Pigeon Vitality's sundheds- 
og præstationsprogram, der inkluderer ugentlig brug af BronchoPlus. 

 
 

                 

               Pigeon Vitality's pakke for sundhed og præstation i flyvesæsonen 
  
En sådan pakke har længe været efterspurgt i sporten. Pigeon Vitality imødekommer denne efterspørgsel  
og tilbyder nu et program, der skal følges på ugentlig basis i flyvesæsonen. Da det er NATURLIGE produkter, 
kan det gentages hver uge. Produkterne hjælper med, at beskytte dine flyveduer mod bakterielle 
infektioner og smitte i transportkurvene, såsom Paratyfus og E. coli.  
Improver™ og AntiFungal™ hjælper med, at øge modstanden mod virus som Adeno og Circo samt PMV-1, 
og reducerer også markant risikoen for svampe- og bakterieinfektioner. 
TriColiStop™ er en del af pakken og er 99,8% effektiv til nedbrydelse af gul knop.  
BronchoPlus™ reducerer sandsynligheden for, at dine duer får åndedrætsbesvær og infektion i luftvejene. 
Vejledninger er inkluderet i pakken og fortæller dig hvad og hvor meget du skal bruge.  
Felttest har bevist, at pakkens produkter giver: 
 

 Mindre sygdom     Stabil sæson (uden formsvigt)  Bedre hjemkomst Hurtigere duer 

TILBUD i BRÆDSTRUP 2020 - 30% RABAT 

Bestil sundheds- og præstationspakken på mail@pigeonvitality.com,  
så snart som muligt og senest søndag den 26. januar 2020.  

 

NORMAL PRIS 994 DKK - BESTIL PAKKEN NU - PRIS 700 DKK 
 

Pakken kan hentes og betales ved vores stand i Brædstrup 31. januar - 1. februar 2020 
 

1 x Improver 125 gr. - 1 x AntiFungal 125 gr. - 1 x TriColi STOP 100 gr. - 2 x BronchoPlus 100 ml 
 

Godt nytår og god sæson 2020 

Vi ses i Brædstrup 

Pigeon Vitality Team 

Nyhed 
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Hvad er det mest hotte navn i dueverde-
nen lige for tiden? Det er ikke sikkert, at 
du har hørt om det endnu, men måske 
har du stødt på navnet ”KITTEL” eller 
”Dirk Van Den Bulck”?  
 
Ejeren af den verdensberømte due KIT-
TEL Yannick Deridder, Belgien og hans 
bedste ven Sheldon Leonard fra Irland 
kommer og holder foredrag i Brædstrup 
fredag den 31/1 2020 kl. 20.00. Det fore-
går på engelsk, men ALT bliver oversat til 
dansk. Der vil være rig mulighed for at 
lytte og stille spørgsmål – Efterfølgende 
vil der være en auktion over duer fra 
Flanders Collection og FBI.

Denne aften på Pejsegården skal vi 
høre alt om disse duer, og få et indblik i 

Flanders Collection og 
F.B.I.  (Flanders Breeding Ireland)

AF: M&C HANSEN

hvordan det kan lade sig gøre at nogle 
duer kan blive så eftertragtede, at de 
handles for mange tusinde euro. 
 
Flanders Collection.  
Et skridt foran de fleste!
Mændene bag Flanders Collection hedder 
Yannick Deridder og hans partner Bruno 
Vandenbrande. Yannick er den mest frem-
trædende, og det er ham som besøger 
Brædstrup i år. Yannick er en ung dygtig 
duemand, og en fremragende forretnings-
mand. Han lever af at sælge duer, og har al-
drig lavet andet. Tidligere investerede han i 
duer fra De Rauw Sablon og Marcel Ael-
brechts og havde verdens største samling, og 
det var ikke mindst på grund af Flanders 
Collection, at disse duer blev verdenskendte. 

Dirk Van Den Bulck duerne.
I 2014 købte de alle duer fra sprinterkon-
gen Dirk Van Den Bulck fra Grob-
bendonk. En unik samling familieavlet 
duer med fantastiske resultater! 

OLYMPIC ROSITA var 1. National es-
due og det var hendes søn KITTEL også 
– endda med den laveste koefficient no-
gensinde på det tidspunkt. Det giver gen-
lyd!

Duerne præsterer overalt i verden, og 
dermed er efterspørgslen på disse duer nu 
voldsom - så igen har Flanders Collection 
ramt plet. 

Familien er skabt af duer fra Dirk Van 
Den Bulck gamle linjer tilføjes duer fra 
Leo Heremans og Stefan Lambrechts. De 
2 gamle stamhanner GOEDE RODE og 
BROER GOEDE RODE har betydet utro-
ligt meget for resultaterne.

OLYMPIC ROSITA
1. Olympiade Esdue Nitra Cat F1.  
Vinder over 1.763; 1.248 & 555 d. 
4. Nat. Esdue KBDB Sprint 2012 
Og mor til bl.a. KITTEL, GREIPEL, 
NEW KITTEL.

KITTEL
1. Nat. Esdue Sprint KBDB 2013 
Medvinder af 1. National Mesterskab 
Sprint KBDB 2013 
1. Hurtigst +25.000 d.  
1. Hurtigst +17.500 d. 
1. Quievrain 2.089 d. 
1. Quievrain 1.792 d. 
2. Quievrain 2.023 d. 
3. Quievrain 2.443 d. 
4. Quievrain 2.212 d. 
9. Quievrain 1.934 d. 
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15. Quievrain 1.421 d. etc. 
Far til +/- 175 x 1. pladser 2015-2019 

GREIPEL
6. Nat. Esdue Sprint KBDB 2013 
Medvinder af 1. National Mesterskab 
Sprint KBDB 2013 
2. Noyon 1.559 d. 
5. Noyon 1.603 d. 
5. Noyon 1.371 d. 
10. Noyon 1.265 d. 
13. Noyon 1.172 d. etc. 
Far til mange topavlere!

NEW KITTEL
Olympiade Esdue Budapest 2015 Kat. F 
1. Quievrain 1.371 d. 
3. Quievrain 1.993 d. 
8. Quievrain 1.571 d. etc. 
Far til bl.a. 1. Carwinner SAMDPR 2018, 
1. Prov. Esdue Lang etc. 

 
Yannick Deridder flyver selv fremragende 
med Van Den Bulck duerne og duer fra 
Leo Heremans. Han kan holde kvaliteten 
i sin avl.

I år har han vundet 34 x første pladser 
på flyvninger mellem 170-650 km. Uge 
efter uge helt i top. Yannick har udviklet 
sine egne kornblandinger og biprodukter, 
og han ved hvad han snakker om! 

Mange brevduefolk får rådgivning af 
Yannick med øjeblikkelig succes.

Hvad vil vi spørge Yannick om? Vi skal 
passe på, for han er meget snakkesalig, så 
han skal holdes i kort snor! 

• Hvordan startede Yannick med duer-
ne?

• Hvad kigger han efter når han vurde-
rer duer, og hvordan fandt han på at 
investere i Bulck duerne?

• Hvad kendetegner Kittel familien, og 
hvordan er den bygget op?

• Hvordan avler han sine duer?
• Hvordan flyver han sine duer?
• Hvordan fodrer han?
• Hvad er vigtigt for at flyve godt? 

etc. 

F.B.I. – står for Flanders 
Breeding Ireland.
I 2015 startede Yannick sammen med sin 
bedste ven Sheldon Leonard et nyt pro-
jekt kaldet F.B.I. Dette for at give brev-
duefolk i England og Irland en chance for 
at se kvaliteten på Bulck duerne inden de 
købte dem. Sheldon fik unger efter alle de 
bedste duer over og fremadrettet skulle 
han og Yannick samarbejde om at avle og 
flyve duerne i Irland. Det var også en mu-
lighed for at få duerne prøvet af i et hår-
dere klima med regn og vind.

De fik succes fra starten. Første sæson 
vandt de 2 x 1 nationalt på 3 dage. Og i år 
vandt de 10 x 1. provincial af i alt 20 flyv-
ninger, og de havde 1. og 2. og 3. prov. es-
due. Den ene fra flyvninger over vand! 
Imponerende. De fik en fantastisk sæson 
med resultater som de ikke have turde 
håbet på! 

Sheldon er kendt som en fantastisk 
dygtig due mand med et flot slaganlæg. 
En mand som lægger al sin energi og tan-
ker i sine duer. 

Den irske accent er tydelig på Sheldon, 

GREIPEL

GOEDE RODE

BROER GOEDE RODE

OLYMPIC ROSITA

KITTEL

NEW KITTEL

BEDSTEFAR

HELBRØDRE

FORÆLDRE TIL

så det kommer til at kræve fuld koncen-
tration for at få oversat hans guldkorn 
korrekt! Hvad vil vi blandt andet spørge 
om? 

• Hvordan startede han med duer?
• Hvordan er brevduesporten i Irland?
• Hvad kigger han efter når han parrer 

duer?
• Hvordan flyves der med duerne? 

Tips og ideer til hvordan man kan vin-
de 2 nationalvindere på 3 dage!?!

• Hvad bringer fremtiden?
 
Vi vil på det varmeste anbefale, at du mø-
der op til foredrag og auktion i Brædstrup 
fredag den 31/1 2020 kl. 20.00! (Se an-
nonce andetsteds i bladet)

Gå ikke glip af denne dueaften i godt 
selskab med 2 dygtige brevduefolk, som 
lever og ånder for brevduesporten.

Gå heller ikke glip af en superauktion 
efter foredraget - det er den hotteste fa-
milie netop nu - og vi spår at året 2020 
bliver et år med stor succes med KITTEL-
duerne! ◆



Kong Chr. D. Xs Vandrepræmie
John Rasmussen, 142 ......................1.081,036 

DdBs Vandrepræmie
Gert Middelbo, 237 .........................1.003,249

Prins Haralds Vandrepræmie
Lisbet/Kim Hansen, 242 .................1.248,523

Toxværds Vandrepræmie 1
Peter Pedersen, 100 .........................1.230,788

Prins Henriks Vandrepræmie
Preben N. Jensen, 220 .....................1.123,961

Toxværds Vandrepræmie 2
Jan Hasselstrøm, 111 ........................1023,446

DM Sport
Evald Jensen, 076 ...........................12.869,212                           

DM Åben Maraton
Karsten Larsen, 128 .........................2.759,801

DM Åben Lang
Lisbet/Kim Hansen, 242 ...................... 26,086

DM Åben Mellem
Finn Nielsen, 189 .................................. 83,736

DdBs Vandrepræmie
Gruppe 1
Erik Henriksen, 222 ...........................158,330
Gruppe 2
Peter Mejdahl, 009 .............................  266,251
Gruppe 3 
Niels Hansen, 055 ...............................299,046
Gruppe 4
Y. & Villy Petersen, 027 ......................336,971
Gruppe 5
Karl Christensen, 074 .........................262,370
Gruppe 6
Finn Nielsen, 189 ................................251,828

Meldgaards Vandrepræmie
Poul Christensen, 117 .......................... 49,270

Naturals Vandrepræmie
Frank Jensen, 046 ................................. 45,946

PKVs Vandrepræmie
Team Eilif, 053 ...................................... 39,655

TauRIS Vandrepræmie 1
Erik Henriksen, 222 ............................. 31,847

TauRIS Vandrepræmie 2
Lars Kristensen, 114 ............................. 39,735

NBFs Ærespræmie
Ole P. & Sønner, 224 ........................1.997,101

SBFs Ærespræmie
Layth&Thaer Al Ro, 199 .................1.997,429

Herbots Gyldne Vinge
Søren Brøbech, 164 .........................1.000,000

Super Cup
Anders Brøbech, 073 .......................8.216,768

Langflyvermesterskab Sport
Sektion 11
Ulrik L. Larsen, 242 .........................4.850,595
Sektion 12
Erik Henriksen, 222 ........................4.947,769
Sektion 13
René M. Pedersen, 015 ....................1.000,000
Sektion 21
Bjarne Jensen, 114 ...........................4.835,017
Sektion 22
Peter Pedersen, 100 .........................4.846,735
Sektion 31
Kaj Andersen, 220 ...........................4.635,403
Sektion 32
Michael Hansen, 227 .......................4.806,563
Sektion 33
Helle & Louis, 046 ...........................4.906,275
Sektion 34
Jørgen Sørensen, 117 .......................4.749,253
Sektion 41
Jan Hasselstrøm, 111 .......................4.861,503
Sektion 42
E. & M. Rasmussen, 156 .................4.793,057
Sektion 52
Allan Nielsen, 142 ...........................4.850,004
Sektion 53
Bent Andersen, 068 .........................4.841,427
Sektion 54
Lasse Lindstrøm, 074 ......................4.823,270

Sektion 60
Chr. Mikkelsen, 075 ........................4.946,786
Sektion 61
Niels & Bente, 165 ...........................4.835,033
Sektion 62
Evald Jensen, 076 .............................4.946,198
Sektion 63
Flemming Larsen, 025 ....................4.904,129

Langflyvermesterskab Åben
Sektion 11
Lisbet/Kim Hansen, 242 .................4.944,619
Sektion 12
Erik Henriksen, 222 ........................4.963,073
Sektion 13
René M. Pedersen, 015 ....................1.000,000
Sektion 21
Bjarne Jensen, 114 ...........................4.835,017
Sektion 22
Peter Pedersen, 100 .........................4.846,735
Sektion 31
Team Eriksson, 220 .........................4.831,212
Sektion 32
Michael Hansen, 227 .......................4.915,827
Sektion 33
Helle & Louis, 046 ...........................4.922,660
Sektion 34
Jørgen Sørensen, 117 .......................4.749,253
Sektion 41
Jan Hasselstrøm, 111 .......................4.861,503
Sektion 42
Jønne & Hans, 156 ...........................4.870,049
Sektion 52
Allan Nielsen, 142 ...........................4.850,004
Sektion 53
Team Mølholt, 068...........................4.845,926
Sektion 54
Lasse Lindstrøm, 074 ......................4.823,270
Sektion 60
Chr. Mikkelsen, 075 ........................4.986,897
Sektion 61
Niels & Bente, 165 ...........................4.886,770
Sektion 62
Evald Jensen, 076 .............................4.946,198
Sektion 63
Flemming Larsen, 025 ....................4.913,083

Mellemdistance Sport
Sektion 11
K & K Sørensen, 049 .......................7.863,300

Vindere 2019
-af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier
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Sektion 12
Erik Henriksen, 222 ........................7.932,383
Sektion 21
Bjarne Jensen, 114 ...........................7.751,443
Sektion 22
Peter Pedersen, 100 .........................7.660,715
Sektion 31
Henning & Niels, 220 ......................7.899,358
Sektion 32
Meldgaard/Jeppesen, 070 ...............7.882,061
Sektion 33
Bente & Steen, 055 ...........................7.922,505
Sektion 34
Jan N. Petersen, 117.........................7.920,245
Sektion 41
Jan Hasselstrøm, 111 .......................7.834,308
Sektion 42
Ann & Flemming, 028 ....................7.957,103
Sektion 52
Hans E. Pedersen, 142 .....................7.894,198
Sektion 53
Peter Rasmussen, 068 ......................7.923.660
Sektion 54
Karl Christensen, 074 ......................7.890,431
Sektion 60
Dorit & Jan P., 216 ...........................7.877,801
Sektion 61
Gert Middelbo, 237 .........................7.952,792
Sektion 62
Evald Jensen, 076 .............................7.992,549
Sektion 63
Finn Nielsen, 189 .............................7.841,097

Mellemdistance Åben 1. div.
Sektion 11
Lisbet/Kim Hansen, 242 .................9.865,263
Sektion 12
Åge & Sønner, 087 ...........................9.689,183
Sektion 13
Ole Nielsen, 015 ...............................4.204,240
Sektion 21
Peter Espersen, 151 .........................9.604,809  
Sektion 22
Jan Qvortrup, 100 ............................9.684,089
Sektion 31
Team Bang, 013 ................................9.825,243
Sektion 32
Meldgaard/Jeppesen, 070 ...............9.945,277
Sektion 33
Jørn Hedensted, 055 ........................9.932,318
Sektion 34
Torben Mortensen, 246...................9.918,970
Sektion 41
Jan Hasselstrøm, 111 .......................9.946,240
Sektion 42
Vivi & H. Hansen, 028 ....................9.888,699
Sektion 52
Hans E. Pedersen, 142 .....................9.874,447

Sektion 53
Allan Ljatifi, 234 ..............................9.930,199
Sektion 54
Karl Christensen, 074 ......................9.918,567
Sektion 60
Lauge Bak, 066 .................................9.881,897
Sektion 61
Ole P. & Sønner, 224 ........................9.934,598
Sektion 62
Helle & Jens, 076 ..............................9.826,649
Sektion 63
Finn Nielsen, 189 .............................9.923,939

Mellemdistance Åben 2. div.
Sektion 11
Dennis Machon, 135 .......................9.211,338
Sektion 12
Peter Birksø, 098 ..............................7.796,432
Sektion 13
Carsten K. Madsen, 015 ..................2.160,260
Sektion 21
Team Ringsted, 030 .........................9.153,690  
Sektion 22
Mogens Stub, 081 .............................7.272,365
Sektion 31
Karl Hedegård, 166 ..........................9.187,670
Sektion 32
Günther Rostermund, 240 .............9.259,273
Sektion 33
Toni Trøster, 073 ..............................9.484,096
Sektion 34
Allan & Tommy, 154 .......................9.146,863
Sektion 41
Bjarne Hansen, 111 .........................8.875,157
Sektion 42
Arne Kildegård, 156 ........................9.457,233
Sektion 52
Poul Gert Hansen, 193 ....................9.489,265
Sektion 53
Peter Rasmussen, 068 ......................9.702,597
Sektion 54
Harvid Sørensen, 077 ......................9.130,145
Sektion 60
Hanne & Knud, 066 ........................9.578,279
Sektion 61
U & E Leth, 224 ...............................9.534,500
Sektion 62
Leif Tønning, 232 .............................9.215,035
Sektion 63
Kurth Larsen, 084 ............................9.443,282

1-års mesterskab
Sektion 11
Steen & Besim, 049 ..........................7.807,068
Sektion 12
Henrik L. Jensen, 062 ......................7.616,059
Sektion 21
J. Bech Willumsen, 114 ...................7.367,050  

Sektion 22
J. & F. Nygaard, 018 .........................7.555,446
Sektion 31
Team Bang, 013 ................................7.866,150
Sektion 32
Michael Hansen, 227 .......................7.892,709
Sektion 33
Jørn Hedensted, 055 ........................7.937,951
Sektion 34
Torben Mortensen, 246...................7.874,021
Sektion 41
Jan Hasselstrøm, 111 .......................7.851,345
Sektion 42
E. & M. Rasmussen, 156 .................7.940,793
Sektion 52
Jens P. Pedersen, 031 .......................7.854,333
Sektion 53
Allan Ljatifi, 234 ..............................7.907,249
Sektion 54
Karl Christensen, 074 ......................7.943,937
Sektion 60
Kim Høgedal, 170 ............................7.912,256
Sektion 61
Gert Middelbo, 237 .........................7.934,702
Sektion 62
Thorkild Pedersen, 172 ...................7,835,547
Sektion 63
Jacob Ullits, 126 ...............................7.717,520

Junior- og begyndermesterskab
Sektion 11
Frank Hansen, 033 ..........................5.338,614
Sektion 12
M. Widriksen, 192 ...........................4.630,324
Sektion 22
Elmin Bibovic, 038 ..........................1.465,118
Sektion 31
Team Bang, 013 ................................6.680,268
Sektion 33
Tamer Al-Shamri, 055 .....................6.556,583
Sektion 41
Team Hansen, 207 ...........................6,486,313
Sektion 42
Børge Pedersen, 156 ........................4.223,306
Sektion 52
Mathilde Vejlgård, 031 ....................6.689,923
Sektion 60
Mathias Nielsen, 216 .......................6.290,261
Sektion 61
Isabella Feldbak, 190 .......................6.658,956

National Cup
Under 3.000 km
Team Bang, 013 ................................3.857,426
3.000-3-300 km
Anders Brøbech, 073  ......................5.567,748
Over 3.300 km
Haytam Ahmad, 117 .......................3.409,407
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MÆRKEDAGE

30-års fødselsdag: 
16/1 Elvis Jigoranu,0196 ”Vrå”

70-års fødselsdag: 
12/1 Erik Knudsen, 0196 ”Vrå”

80-års fødselsdag: 
14/1 Freddi Nygaard, 018 ”Vordingborg”
Freddis far havde i sin tid brevduer og var 
medlem af 060 Glostrup fra 1954. Det var 
dér, Freddi fik interessen for duerne og 
efter soldatertiden, i 1961, blev han selv 
meldt ind i Glostrup Brevdueforening. I 
1986 flyttede han til Haslev og blev hur-
tigt valgt til formand for Haslev Brevdue-
forening, men i 1998 flyttede han til Bårse 
og året efter til Kastelev og blev efter få år 
valgt til formand for Vordingborg Brev-
dueforening.
I slutningen af 1970erne og begyndelsen 
af 1980erne tog han sammen med nogle 
af sine venner til Belgien og købte duer 
fra topslag som Deweert, De Kerpel og 
Andre Vermote, som siden har dannet 
grundstammen i hans brevdueslag indtil 
for nogle år siden, hvor der blev tilført 
nogle nye duer fra den belgiske brevdue-
mand Patrick Phillipens. Duer, der er ble-
vet krydset ind på den gamle stamme.
Trods flytninger har han gennem årene 
haft et utal af sektionsvindere og har vun-
det mange mesterskaber i de forskellige 
foreninger. Og trods de mange år i spor-
ten er interessen for brevduesporten 
usvækket.
/Jenny Nygaard

3/2 Jørgen Jensen, 087 ”Helsinge”

50-års jubilæum:
1. Januar 2020 kan Torben Juhl, Dan 070 
“Aabenraa” fejre 50 års medlemsskab af 
De Danske Brevdueforeninger.
Torben blev medlem af  Dan 248 Ha-
thershus i 1970 og blev i 1989 medlem af 
092 Haderslev indtil denne forening blev 
nedlagt i 2008, hvor medlemmerne heref-
ter blev medlem af Dan 070 “Aabenraa”.

Torben har igennem årene opnået en 
række fornemme resultater med flere me-
sterskaber i både sektion og i DdB. Igen-
nem mange år har Torben siddet i besty-
relsen i både sektion og forening og be-
strider stadig kasserer posten begge ste-
der til alles store glæde.
Torben er vellidt og altid hjælpsom og vi 
fra foreningen  ønsker ham et velfortjent 
tillykke med jubilæet
På Dan 070 “Aabenraa”’ s vegne
Henrik

FREM- OG EFTERLYSNINGER

Fremlysninger:
049-19-1403
Villy Schwartz, 

Nyt om navne

REG.

LANDS LANG MELLEM UNGER I ALT ANT PL. Pl. % - 5% 5-10%

Ø 0 23 85 0 108 69 63,89% 36 13

S 5 25 291 10 331 185 55,89% 41 51

S 10 21 184 31 246 124 50,41% 54 22

Ø 0 46 238 1 285 128 44,91% 39 24

Ø 0 32 153 10 195 85 43,59% 12 15

Ø 1 40 177 13 231 99 42,86% 23 17

Ø 0 19 131 14 164 67 40,85% 14 8

S 14 103 212 54 383 147 38,38% 22 26

N 3 28 276 56 363 133 36,64% 39 32

Ø 1 11 154 14 180 61 33,89% 15 18

S 1 25 132 28 186 63 33,87% 13 13

Ø 18 24 100 10 152 47 30,92% 8 14

Ø 0 12 155 9 176 54 30,68% 13 12

S 0 13 168 0 181 55 30,39% 16 10

Ø 0 23 144 2 169 51 30,18% 10 9

N 4 15 126 6 151 40 26,49% 7 7

N 11 47 135 13 206 51 24,76% 8 11

S 143 375 309 37 864 211 24,42% 42 34

S 11 47 120 8 186 43 23,12% 4 6

N 26 122 130 9 287 58 20,21% 14 7

N 26 186 151 34 397 80 20,15% 6 25
N 22 184 152 0 358 60 16,76% 10 10

OPNÅEDE SEKTIONS PLACERINGER  (INCL. LANDSFLYVN.)DELTAGELSE PÅ

Højagervej 4A, 
8700 Horsens
Mobil 26 25 76 58

144-19-1695
Werner Bibon
Todtenhemmer Weg 83
D-25764 Wesselburen
Tel. 0049- 0483 32 035

Nummer Udkommer Deadline for  indsendelse af stof

1 9/1/2020 30/12/2019

2 23/1/2020 15/1/2020

3 6/2/2020 23/1/2020

4 20/2/2020 6/2/2020

5 5/3/2020 20/2/2020

6 19/3/2020 5/3/2020

7 2/4/2020 19/3/2020

8 16/4/2020 2/4/2020

9 30/4/2020 16/4/2020

10 14/5/2020 30/4/2020

23 17/9/2020 3/9/2020

24 1/10/2020 17/9/2020

25 15/10/2020 1/10/2020

26 29/10/2020 15/10/2020

27 12/11/2020 29/10/2020

28 26/11/2020 12/11/2020

29 10/12/2020 26/11/2020

30 23/12/2020 10/12/2020

Produktionsplan 
Brevduen 2020
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Redaktionen har modtaget en henvendel-
se fra et medlem, der ikke følte sig refere-
ret for sine synspunkter i mødets debat 
om mesterskaber og tællende flyvninger. 
Referatet giver indtryk af enstemmighed 
om at tillade udskydelse af én flyvning til 
de forskellige mesterskaber. Flere deltage-
re argumenterede for, at samtlige flyvnin-
ger bør tælle til vore mesterskaber, og 
dette skal for god ordens skyld præcise-
res. Vi beklager denne lille uklarhed i re-
feratet. /MTL

Hvad er et Topslag?
Af Poul Erik Meulengracht, 192
Det meget udførligere referat, fra det ny-
ligt afholdte Dialogmøde, om fremtidens 
langdistanceflyvninger, giver helt natur-
ligt anledning til mange forskellige reflek-
tioner over de rejste spørgsmål og ideer 
til fornyelse/forbedringer.

Undertegnedes mening om begrebet 

landsflyvninger er vist ikke ukendt, de er 
en del af DdB’s program som man kan 
deltage i eller lade være. 

Så længe disse flyvninger ikke er det es-
sentielle i sporten og holdes på et fornuf-
tigt økonomisk plan er det helt fint for 
mig.

Jeg har imidlertid hæftet mig ved en lil-
le ting. 

Unger fra en række ”Topslag” blev 
bortloddet blandt de tilstedeværende og 
det har fået mig til at tænke lidt over be-
grebet Topslag.

 Hvad er egentlig definitionen på et 
Topslag??  

Her fik jeg serveret 15 af slagsen, så 
hvorfor ikke gribe chancen og analysere 
lidt på netop disse 15 slag. 

Det har jeg så gjort og samtidig har jeg 
tilføjet et par andre slag som jeg umiddel-
bart mener kan  leve op til betegnelsen. 

Der vil være mange slag som kunne/

Dialogmøde i Odense 24/11-2019 – vedr. referatet
Læserbrev

skulle have været med, men for overskue-
lighedens skyld holder jeg mig her til dis-
se.

På nedenstående skema ses hvordan en 
analyse, på baggrund af antal afsendte 
duer, antal sektionsplaceringer  og bereg-
ning af placeringprocent, for de nævnte 
slag, ser ud, når placeringsprocenten for 
de afsendte duer lægges til grund.

Er topslaget et slag der sender mange 
duer på de enkelte kapflyvninger hvor en-
kelte superduer er sektions/gruppe eller 
landsvindere, eller er det slaget der uge 
efter uge har en væsentlig del af sine langt 
færre duer placeret ?

Svaret ”blæser i vinden” , men en høj 
placeringsprocent er måske ikke den dår-
ligste måde at anskue spørgsmålet på.

Eller hvad ??

Med alle gode ønsker for det nye år.
Poul E. Meulengracht.     

REG.

LANDS LANG MELLEM UNGER I ALT ANT PL. Pl. % - 5% 5-10%

Ø 0 23 85 0 108 69 63,89% 36 13

S 5 25 291 10 331 185 55,89% 41 51

S 10 21 184 31 246 124 50,41% 54 22

Ø 0 46 238 1 285 128 44,91% 39 24

Ø 0 32 153 10 195 85 43,59% 12 15

Ø 1 40 177 13 231 99 42,86% 23 17

Ø 0 19 131 14 164 67 40,85% 14 8

S 14 103 212 54 383 147 38,38% 22 26

N 3 28 276 56 363 133 36,64% 39 32

Ø 1 11 154 14 180 61 33,89% 15 18

S 1 25 132 28 186 63 33,87% 13 13

Ø 18 24 100 10 152 47 30,92% 8 14

Ø 0 12 155 9 176 54 30,68% 13 12

S 0 13 168 0 181 55 30,39% 16 10

Ø 0 23 144 2 169 51 30,18% 10 9

N 4 15 126 6 151 40 26,49% 7 7

N 11 47 135 13 206 51 24,76% 8 11

S 143 375 309 37 864 211 24,42% 42 34

S 11 47 120 8 186 43 23,12% 4 6

N 26 122 130 9 287 58 20,21% 14 7

N 26 186 151 34 397 80 20,15% 6 25
N 22 184 152 0 358 60 16,76% 10 10

OPNÅEDE SEKTIONS PLACERINGER  (INCL. LANDSFLYVN.)DELTAGELSE PÅ

10-15% 15-25% VINDERE AFS. I 25 % =PL%

9 11 9 0 0 0,00%

37 56 4 5 0 0,00%

13 35 4 10 2 20,00%

25 40 5 0 0 0,00%

24 34 2 0 0 0,00%

22 37 2 1 0 0,00%

8 37 1 0 0 0,00%

37 62 2 14 2 14,29%

26 36 5 3 0 0,00%

7 21 2 0 0 0,00%

15 22 1 1 0 0,00%

10 15 2 18 3 16,67%

10 19 3 0 0 0,00%

11 18 3 0 0 0,00%

13 19 2 0 0 0,00%

11 15 2 4 1 25,00%

12 20 1 11 1 9,09%

46 89 6 143 75 52,45%

8 25 5 11 4 36,36%

11 26 5 26 7 26,92%

11 38 1 26 8 30,77%
17 23 1 22 6 27,27%

PLAC. I LANDSKK.

LANDSFLYVNINGER

OPNÅEDE SEKTIONS PLACERINGER  (INCL. LANDSFLYVN.)
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Ved en fejl var en del af datamaterialet 
til Erik Knudsens læserbrev i nr. 27 ikke 
blevet optrykt, hvorfor læserbrevet brin-
ges på ny i sin helhed. Redaktionen be-
klager fejlen. /MTL:

Er der for DdB flyvninger  
behov for at ændre region – 
gruppe - og sektionsgrænser  
og indføre nye konkurrenceom-
råder?
Af Erik Knudsen, 154
På repræsentantskabsmødet i februar blev 
der fra vores formands side meldt ud, at 
der i den nærmeste fremtid ville blive set 
på de eksisterende sektionsgrænser, og 
man kunne se frem til, at hovedbestyrel-
sen ville fremlægge et forslag om ændre-
de grænsedelinger. En af begrundelserne 
herfor var, at sektionerne var blevet for 
små, hvilket blandt andet betød mindre 
interessante konkurrenceområder.

I gruppe 3 har sektion 33 og 34 i den 
forgangne sæson haft et fælles samarbej-
de om afvikling af sektionsflyvningerne 
med fælles transport og stort set fælles 
flyveplan. Jeg tror, at alle kan se en fælles 
økonomisk og praktisk fordel heraf, men 
om samarbejdet skal udvides til et nyt 
konkurrenceområde på sektionsflyvnin-
gerne er et andet spørgsmål.

Jeg skal i denne fremstilling forsøge at 
afholde mig fra at konkludere på resul-
tatsammenligninger, men vælger at følge 
Tony Blairs (Storbritanniens tidligere 
præmiereminister) udsagn - ”statistikker 
lyver ikke – men det er så som så med 
fortolkningen”. 

Som oplæg til debat og for at skabe 
større overblik på resultaterne i DdB-regi 
i 2019 har jeg i samarbejde med vores ud-
regner Karsten i sekt.34 lavet nogle op-
stillinger, der sammenligner resultaterne 
for gruppe 3 sektion 31.32.33 og 34 for 
DdB flyvningerne kode 90 og 94, dvs 
”sport mellem distance” og ”åben mellem 
distance”. På samtlige flyvninger i 2019 er 
der i hver sektion vist nr.1 og nr.10 i sek-
tionen. Det betyder, at der er mulighed 
for at sammenligne ugens ”top ti” resulta-
ter på tværs af sektionerne. Det skal be-
mærkes, at der sektion 31 i uge 21,22,23 
og 24 er separat slip på kode 94 flyvnin-
ger. 

Uge Placering Sektion 31
Antal 
duer

Sektion 32
Antal 
duer

Uge Placering Sektion 33
Antal 
duer

Sektion 34
Antal 
duer

21
nr. 1          
nr. 10

1186 mpm.
1125 mpm.

520
1255 mpm.
1208 mpm.

349 21
nr. 1          
nr. 10

1237 mpm.
1209 mpm.

557
1218 mpm.
1160 mpm.

277

22
nr. 1          
nr. 10

1494 mpm.
1478 mpm.

349
1445 mpm.
1398 mpm.

314 22
nr. 1          
nr. 10

1432 mpm.
1389 mpm.

545
1363 mpm.
1340 mpm.

198

23
nr. 1          
nr. 10

1580 mpm.
1529 mpm.

329
1525 mpm.
1509 mpm.

232 23
nr. 1          
nr. 10

1523 mpm.
1511 mpm.

375
1502 mpm.
1473 mpm.

207

24
nr. 1          
nr. 10

1399 mpm.
1393 mpm.

314
1422 mpm.
1362 mpm.

181 24
nr. 1          
nr. 10

1435 mpm.
1399 mpm.

360
1394 mpm.
1359 mpm.

173

25
nr. 1          
nr. 10

1170 mpm.
1139 mpm.

220
1187 mpm.
1158 mpm.

178 25
nr. 1          
nr. 10

1199 mpm.
1175 mpm.

331
1186 mpm.
1145 mpm.

182

26
nr. 1          
nr. 10

1397 mpm.
1351 mpm.

299
1419 mpm.
1377 mpm.

190 26
nr. 1          
nr. 10

1401 mpm.
1359 mpm.

429
1358 mpm.
1331 mpm.

325

27
nr. 1          
nr. 10

1223 mpm.
1155 mpm.

231
1265 mpm.
1211 mpm.

252 27
nr. 1          
nr. 10

1208 mpm.
1189 mpm.

369
1172 mpm.
1137 mpm.

218

28
nr. 1          
nr. 10

1166 mpm.
1114 mpm.

218
1210 mpm.
1175 mpm.

193 28
nr. 1          
nr. 10

1205 mpm.
1173 mpm.

319
1162 mpm.
1128 mpm.

281

29
nr. 1          
nr. 10

1361 mpm.
1282 mpm.

129
1350 mpm.
1284 mpm.

111 29
nr. 1          
nr. 10

1292 mpm.
1260 mpm.

187
1250 mpm.
1185 mpm.

67

30
nr. 1          
nr. 10

1043 mpm.
989 mpm.

188
1182 mpm.
1069 mpm.

166 30
nr. 1          
nr. 10

1146 mpm.
1077 mpm.

254
1083 mpm.
1017 mpm.

124

31
nr. 1          
nr. 10

1283 mpm.
1239 mpm.

185
1323 mpm.
1287 mpm.

115 31
nr. 1          
nr. 10

1311 mpm.
1279 mpm.

191
1263 mpm.
1218 mpm.

167

32
nr. 1          
nr. 10

1710 mpm.
1665 mpm.

147
1640 mpm.
1585 mpm.

170 32
nr. 1          
nr. 10

1605 mpm.
1582 mpm.

199
1617 mpm.
1585 mpm.

128

Ialt duer: 3129 2451 4116 2347

Procent 26,0% 20,4% 34,2% 19,5%

Uge Placering Sektion 31
Antal 
duer

Sektion 32
Antal 
duer

Uge Placering Sektion 33
Antal 
duer

Sektion 34
Antal 
duer

21
nr. 1          
nr. 10

1195 mpm.
1133 mpm.

172
1242 mpm.
1174 mpm.

131 21
nr. 1          
nr. 10

1237 mpm.
1167 mpm.

190
1224 mpm.
1165 mpm.

140

22
nr. 1          
nr. 10

1467 mpm.
1388 mpm.

140
1447 mpm.
1380 mpm.

122 22
nr. 1          
nr. 10

1436 mpm.
1397 mpm.

185
1411 mpm.
1360 mpm.

125

23
nr. 1          
nr. 10

23
nr. 1          
nr. 10

24
nr. 1          
nr. 10

1393 mpm.
1337 mpm.

136
1448 mpm.
1388 mpm.

110 24
nr. 1          
nr. 10

1434 mpm.
1405 mpm.

182
1423 mpm.
1402 mpm.

123

25
nr. 1          
nr. 10

1145 mpm.
1107 mpm.

121
1182 mpm.
1137 mpm.

95 25
nr. 1          
nr. 10

1203 mpm.
1163 mpm.

162
1201 mpm.
1150 mpm.

120

26
nr. 1          
nr. 10

1378 mpm.
1357 mpm.

136
1405 mpm.
1360 mpm.

104 26
nr. 1          
nr. 10

1380 mpm.
1347 mpm.

173
1354 mpm.
1327 mpm.

134

27
nr. 1          
nr. 10

27
nr. 1          
nr. 10

28
nr. 1          
nr. 10

1132 mpm.
1079 mpm.

134
1213 mpm.
1169 mpm.

101 28
nr. 1          
nr. 10

1213 mpm.
1162 mpm.

168
1145 mpm.
1091 mpm.

137

29
nr. 1          
nr. 10

1333 mpm.
1253 mpm.

94
1302 mpm.
1258 mpm.

60 29
nr. 1          
nr. 10

1297 mpm.
1246 mpm.

128
1267 mpm.
1210 mpm.

75

30
nr. 1          
nr. 10

1039 mpm.
940 mpm.

84
1163 mpm.
  921 mpm.

80 30
nr. 1          
nr. 10

1147 mpm.
1033 mpm.

146
1075 mpm.
  888 mpm.

91

31
nr. 1          
nr. 10

1266 mpm.
1216 mpm.

102
1363 mpm.
1299 mpm.

74 31
nr. 1          
nr. 10

1317 mpm.
1275 mpm.

120
1301 mpm.
1201 mpm.

84

32
nr. 1          
nr. 10

1705 mpm.
1605 mpm.

98
1630 mpm.
1610 mpm.

76 32
nr. 1          
nr. 10

1623 mpm.
1589 mpm.

131
1651 mpm.
1580 mpm.

82

Ialt duer: 1217 953 1585 1111

Procent 25,0% 19,6% 32,6% 22,8%

For langflyvningernes vedkommende 
kode 93 er opstillingen udvidet med grup-
pe 4 sektion 41 og 42 og gruppe 5 sektion 
52,53og 54. For gruppe 5 skal det bemær-
kes, i uge 25 flyves fra Osnabruck, og de 
øvrige sektioner flyver fra Karlsruhe.

Som nævnt ovenfor vil jeg afholde mig 
fra at konkludere på de fremlagte statistik-
ker. I stedet vil jeg stille nogle spørgsmål til 
den interesserede læser: (Der kan selvføl-
gelig stilles en række andre spørgsmål)
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Uge Placering Sektion 31
Antal 
duer

Sektion 32
Antal 
duer

Uge Placering Sektion 33
Antal 
duer

Sektion 34
Antal 
duer

21 21

22 22

23
nr. 1          
nr. 10

1466 mpm.
1407 mpm.

204
1472 mpm.
1433 mpm.

168 23
nr. 1          
nr. 10

1472 mpm.
1452 mpm.

386
1462 mpm.
1393 mpm.

146

24 24

25
nr. 1          
nr. 10

  889 mpm.
  767 mpm.

119
  930 mpm.
  531 mpm.

73 25
nr. 1          
nr. 10

  958 mpm.
  788 mpm.

222
  609 mpm.
  539 mpm.

72

26 26

27
nr. 1          
nr. 10

1123 mpm.
1041 mpm.

93
1058 mpm.
  975 mpm.

107 27
nr. 1          
nr. 10

1053 mpm.
1021 mpm.

175
1050 mpm.
  954 mpm.

113

28 28

29
nr. 1          
nr. 10

1306 mpm.
1185 mpm.

133
1260 mpm.
1208 mpm.

67 29
nr. 1          
nr. 10

1246 mpm.
1214 mpm.

166
1202 mpm.
1063 mpm.

54

30 30

31
nr. 1          
nr. 10

1032 mpm.
  990 mpm.

147
1054 mpm.
  886 mpm.

74 31
nr. 1          
nr. 10

1097 mpm.
1026 mpm.

198
  960 mpm.
  844 mpm.

85

32 32

Ialt duer: 696 489 1147 470

Procent 24,8% 17,5% 40,9% 16,8%

Gruppe 3 - DdB hvid kode = 93 DdB Hvid kode = 93

Uge Placering Sektion 41
Antal 
duer

Sektion 42
Antal 
duer

Uge Placering Sektion 52
Antal 
duer

Sektion 53
Antal 
duer

Uge Placering Sektion 54
Antal 
duer

21 21 21

22 22 22

23
nr. 1          
nr. 10

1419 mpm.
1397 mpm.

193
1378 mpm.
1357 mpm.

103 23
nr. 1          
nr. 10

1447 mpm.
1414 mpm.

303
1479 mpm.
1427 mpm.

236 23
nr. 1          
nr. 10

1444 mpm.
1389 mpm.

143

24 24 24

25
nr. 1          
nr. 10

  881 mpm.
  651 mpm.

115
  850 mpm.
  564 mpm.

62 25
nr. 1          
nr. 10

1175 mpm.
1147 mpm.

276
1206 mpm.
1176 mpm.

237 25
nr. 1          
nr. 10

1185 mpm.
1113 mpm.

120

26 26 26

27
nr. 1          
nr. 10

1023 mpm.
  890 mpm.

108
  907 mpm.
  832 mpm.

70 27
nr. 1          
nr. 10

1081 mpm.
  960 mpm.

193
1007 mpm.
  946 mpm.

193 27
nr. 1          
nr. 10

  989 mpm.
  932 mpm.

97

28 28 28

29
nr. 1          
nr. 10

1242 mpm.
1155 mpm.

80
1169 mpm.
1057 mpm.

57 29
nr. 1          
nr. 10

1258 mpm.
1179 mpm.

181
1227 mpm.
1195 mpm.

143 29
nr. 1          
nr. 10

1228 mpm.
1139 mpm.

65

30 30 30

31
nr. 1          
nr. 10

1031 mpm.
  899 mpm.

64
1013 mpm.
  919 mpm.

41 31
nr. 1          
nr. 10

1096 mpm.
  949 mpm.

176
1044 mpm.
  995 mpm.

209 31
nr. 1          
nr. 10

1010 mpm.
  899 mpm.

77

32 32 32

Ialt duer: 560 333 1129 1018 502

Procent 62,7% 37,3% 42,6% 38,4% 19,0%

DdB Hvid kode = 93Gruppe 4 - DdB hvid kode = 93 Gruppe 5 - DdB Hvid kode = 93

• Gør det en forskel at fynboerne har in-
dividuelle slip? 

• Gør det en forskel med 4 duers slip 
kode 90 ”sport” til sammenligning 
med kode 94 ”åbne” flyvninger?

• Er tiden inde til at udvide konkurren-
ce området på de 5 langflyvninger og 
indføre separate 4 duers slip, som på 
mellemdistancen dvs. ”sport langflyv-
ning”?

• Kan man udlede konklusioner af stati-
stik materialet vedr. konkurrence om-
råder mm?

• Andet

Afslutning: 
Som det fremgår, er der kun for gruppe 3 
udarbejdet tabeller for kode 90 og kode 
94 - flyvninger. Er der bibragt et bedre 
grundlag for at kvalificere debatten om 
nye konkurrenceområder? Hvis ja – så vil 
det selvfølgelig være muligt at udvide sta-
tistikken med de øvrige grupper og sekti-
oner. ◆

Erik Knudsen 154 
Appendix: 4 tabeller
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Endnu et år er gået, og når denne beretning læses, så er vi stærkt 
på vej mod en ny sæson. Fodringene for 2020 er udsendt eller 
udleveret til foreningerne. Vi valgte i år at udsende dem den sid-
ste hverdag før jul. Ringene er, som mange har bemærket hvide 
og følger således ikke det sædvanlige ’farverul’. Årsagen til dette 
er, at vi er begyndt at følge de officielle ringfarver, som FCI fore-
skriver.

Arbejdet med den skriftlige beretning er for mig en anledning 
til at tænke igennem, hvad der er sket i De danske Brevduefor-
eninger det sidste års tid – og det er på jysk ikke så lidt endda ...

Det er naturligvis også en anledning til at vende blikket lidt ud 
i fremtiden ...

Den første weekend i februar
Sædvanen tro var Pejsegården rammen om vores årlige repræ-
sentantskabsweekend.

Igen i 2019 havde rigtig mange sportsfæller fundet vej til 
Brædstrup og mange allerede fra fredag, hvor M & C Hansen 
igen i år stod for et flot arrangement fredag aften. 

En række flotte udstillingsduer deltog på landsudstillingen, og 
flere sportsfæller og leverandører havde stande, som alle besø-
gende kunne få mulighed for at kigge forbi. Der var mulighed 
for blodfornyelse, ligesom man kunne få en god snak om korn 
og biprodukter hos de forskellige leverandører. Brochurer og 
prøver blev udleveret, og stort set alle besøgende fik noget med 
hjem. Flere var også heldige vindere i Landsdommerklubbens 
tombola, som dygtige sportsfæller år efter år skænker unger til. 

Utroligt mange lægger også vejen forbi Pejsegården denne 
weekend, som bogstaveligt talt står i brevduernes tegn. 

DdB’s auktion lørdag og præmieoverrækkelsen for udstillin-
gen gør, at lokalerne er helt fyldt op med glade brevduefolk.

Der var livlig aktivitet alle steder på Pejsegården, hvor vi i år 
havde valgt at udlevere mødematerialer om formiddagen i stedet 
for at udsende det til foreningerne og sektionerne inden mødet. 

Det absolutte højdepunkt var som sædvanlig lørdag præcis kl. 
13.00, hvor præmieuddelingen for sæson 2018 startede. Stolte 
præmiemodtagere sad klar på scenen. DdB’s tidligere næstfor-
mand og nuværende æresmedlem Erik Rasmussen forestod 
sammen med mig præmieuddelingen, og vinderne modtog hele 
forsamlingens meget velfortjente hyldest.

Jeg er sikker på, at mange i det øjeblik drømmer om selv at 
sidde netop der næste år.

 
Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet, som blev ledet af dirigenterne Jørn 
Boklund og Peter Petersen forløb i god ro og orden, og vi fik 
bl.a. vedtaget flyveplanen for de kommende to år.

Der var genvalg til samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.
Når jeg ser tilbage på mødet, så var det et særdeles godt møde.

Aftenfesten
Der var lidt færre gæster ved aftenfesten, end vi havde håbet på. 
Til gengæld fik de fremmødte lejlighed til at deltage i en rigtig 
god, sjov og hyggelig festaften. Der var god mad og fremragende 
musik, som blev leveret af SupriZe Duo. Mange var på dansegul-
vet hele aftenen. 

Beretning
AF LANDSFORMAND PIA WEST CHRISTENSEN

Danmarksmestrene Brian Jensen, 074 ’Vejgaard’ og 
Christian Lund Andersen, 113 ’Frijsenborg’

Præmiebordet med DdB’s officielle 
præmier for sæson 2018
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Under middagen fik vi taget behørigt afsked med DdB’s hidti-
dige formand Erik Dybdahl, som modtog salens velfortjente hyl-
dest for en stor og mangeårig indsats for De danske Brevduefor-
eninger. Erik er heldigvis stadig medlem af organisationen.

Selv fik jeg lejlighed til at tale med mange medlemmer under 
festen. Der var ønsker om et forandret koncept til aftenfesten. 
Dette har vi forsøgt at arbejde med og tilbyder sammen med 
Pejsegården et ændret koncept i år.

Flyvesæsonen 2019
Vi skulle i år i gang med at flyve efter den netop besluttede flyve-
plan for 2019 og 2020.

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetarbej-
det, at vi ville sætte flyvegebyrerne ned i håbet om, at det ville 
øge eller i det mindste fastholde antallet af afsendte duer på 
DdB-flyvningerne. 

Det lykkedes ikke helt, idet der i sæson 2019 været afsendt i 
alt 86.187 duer på DdB’s flyvninger i forhold til 89.664 duer i sæ-
son 2018. Der er tale om en tilbagegang i dueantallet 3.477 duer. 
Der var budgetteret med et dueantal på små 91.000 duer.

Det afsendte antal duer for årene 2017, 2018 og 2019 kan op-
gøres således: 

Antal afsendte duer 2017 2018 2019

Mellemdistance 83.676 77.629 73.698

Langdistance 15.413 10.684 11.232

Landsflyvninger 1.534 1.351 1.257

I alt 100.623 89.664 86.187

Index (2017=100) 100 89 86

Efter den meget varme sommer i 2018 må vi sige, at 2019 gav os 
nogle andre udfordringer. Hele 6 kapflyvningsweekender måtte 
vi have overliggerdøgn i forbindelse med én eller flere flyvnin-
ger, nærmere bestemt i ugerne 23, 24, 27, 29, 31 og 32.

Nationalflyvningen fra Antwerpen
Hovedbestyrelsen besluttede at lave et nyt tiltag i denne sæson. 
Der blev lavet en National sponsorflyvning fra Antwerpen i uge 
27, hvor hvert medlem havde mulighed for at deltage med op til 
2 duer. Det lykkedes at skaffe pæne sponsorpræmier fra såvel 
sportsfæller, som fra eksterne sponsorer. Der var således en flot 
præmierække, dels med pæne pengepræmier på såvel landsop-
gørelsen, som i de tre regioner. 

133 slag med i alt 237 duer deltog på flyvningen. 
Vi kom lige sent nok i gang med at skaffe sponsorer og med at 

reklamere tilstrækkeligt for flyvningen, men på trods heraf blev 
initiativet taget meget vel imod.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle sponsorer og til de sports-
fæller, som deltog i flyvningen. 

Vi vil hylde vinderne i Brædstrup ved en specielt arrangeret 
præmieoverrækkelse.

Hovedbestyrelsen har besluttet også at gennemføre en natio-
nal sponsorflyvning i sæson 2020, hvor flyvningen vil være fra 
Giessen i uge 29. Vi håber, at der er sportsfæller, der vil være be-
hjælpelige med at skaffe sponsorpræmier til flyvningen.

Medlemstal og foreninger
De danske Brevdueforeninger havde pr. 1. oktober 2019 1.086 
medlemmer, hvilket er en netto tilbagegang på 64 medlemmer 
det seneste år. Sidste år havde vi en netto tilbagegang på 83 med-
lemmer. 

Et par foreninger er blevet nedlagt siden sidste år.
Siden 2002 har medlemstallene udviklet sig således:
Udviklingen i medlemstallet er fortsat bekymrende, og vi skal 

med en koncentreret indsats have standset denne negative trend. 
Hovedbestyrelsen går forrest i dette arbejde, som kræver opbak-
ning fra hele medlemskredsen, for det er på det lokale plan, vi 
skal tage promovere vores sport og ikke mindst tage godt imod 
nye medlemmer. En god start i sporten – både med sportslig 
hjælp og kammeratlige netværk – er helt essentiel for, at vi kan 
tiltrække og ikke mindst fastholde medlemmerne. En større syn-
lighed på de sociale medier arbejder vi også med, og her er der 
helt sikkert en stor mulighed for, at vi kan gøre os mere synlige.

Regnskab og revision
I skrivende stund er regnskabet for 2018/19 knapt færdigt. 

Hovedbestyrelsen har siden slutningen af august måned haft 
et meget tæt samarbejde med vores nye repræsentantskabsvalgte 
revisor Jørn Boklund. Revisor har i forbindelse med den løbende 
revision rejst nogle meget vigtige og væsentlige spørgsmål til vis-
se regnskabsmæssige- og økonomiske dispositioner i De danske 
Brevdueforeninger. Dette har medført, at vi har været nødsaget 
til at igangsætte en større gennemgang af disse dispositioner i 
indeværende år. Det drejer sig om flere forhold og herunder ikke 
mindst vores transportomkostninger. 

Hovedbestyrelsen har i fuld overensstemmelse med vores re-
præsentantskabsvalgte revisor valgt at igangsætte en undersøgel-
se af forholdene for såvel det netop afsluttede regnskabsår, som 
for forudgående år. Arbejdet pågår stadig og vi håber at kunne 
færdiggøre undersøgelsen og berigtigelsen af forholdene i løbet 
af januar måned 2020. Vi har såvel Beierholm som en uvildig ad-

Medlemmer pr. 1. oktober 2002 2005 2010 2017 2018 2019

Region Nord 1.112 944 689 484 449 422

Region Syd 665 543 567 375 352 330

Region Øst 851 714 579 372 347 334

I alt 2.628 2.201 1.835 1.231 1.148 1.086
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vokat til at hjælpe os, ligesom Jørn Boklund bruger rigtig mange 
timer på dette arbejde. 

Undersøgelserne er selvsagt ikke uden omkostninger og vi 
forventer desværre en væsentlig overskridelse af budgettet for 
2018/19, som var budgetteret til et lille positivt budget.

Ved det forestående repræsentantskabsmøde vil vi så godt som 
muligt redegøre for forholdene omkring vore undersøgelser.

DdB har samlet set fortsat en god økonomi og Hovedbestyrel-
sen arbejder målrettet på at reducere omkostningerne, samtidig 
med, at alle aftaler gennemgås nøje.

Vi skal i den kommende tid bl.a. overveje følgende:
• Skal vi fortsat have en administrationsbygning på 378 kvm. i 

Linde?
• Hvordan skal den administrative bemanding være på perso-

nalesiden?
• Er vores IT-setup det rigtige?
• Har vi for dyre forsikringer?
• Hvordan kan vi bedst og billigst få lavet et godt brevdueblad?
• Etc., etc. ...

Ordens- og kontroludvalget
Af formand for udvalget Tommy Egsvang Rasmussen
Inden sæsonstart blev der vedtaget nogle nye tiltag. De tre som 
nok mest vil blive husket var:
• Inden sæsonstart udvidede vi ordens- og kontroludvalget 

med 10 kontrollanter blandt medlemmerne. Deres opgave var 
og er at bidrage til kontrolarbejdet under vejledning fra or-
densudvalget. Jeg vil gerne takke de 10 ekstra for deres arbej-
de. Der bliver også brug for det fremadrettet.

• Det blev også landsdækkende, at der skulle følge deltagerliste 
med på alle flyvningerne. Dette kom med små udfordringer 
også til at fungere fint.

• Nummererede sikkerhedsplomber var også et nyt værktøj, 
som blev indført. Det blev dog ikke med den succes, som vi 
havde håbet. Og der skal være en markant forbedring af kva-
liteten af sikkerhedsplomberne til sæson 2020. Det kan der 
ikke være to meninger om.

• Igen i 2019 været rigtig god aktivitet i ordensudvalget. Kon-
trol af foreninger, medlemmer og pakkepladser er den korte 
version. Men det dækker over mange ting - store som små. 
Jeg vil fremhæve et par af dem:

• Der har været aflagt besøg i en del foreninger igennem sæso-
nen. Tilbagemeldingerne har været, at det er godt at komme 
ud i foreningerne og få dialogen, om de ting som de skal være 
opmærksomme på. Udfordringen ligger i, at kontrollanterne 
selv er aktive medlemmer af organisationen og sjældent kan 
undværes i egen forening

• Materialer er også blevet indkaldt og gennemgået ligesom 
foregående år. Og det er desværre stadig ikke alt, som bliver 
returneret uden anmærkninger. Så selvom, man syntes det er 
træls, unødvendigt og irriterende, så skal der stadig være styr 
på papirerne, indtil der står andet i reglementet. Det er klart, 
at der bliver set på, om flere ting kan løses elektronisk frem-
adrettet. Men intet er gratis, så det skal også give mening

 

Kontrollen på pakkepladserne omhandler både duer, papirer og 
materiel. Og på trods af, at der de senere år har været god fokus 
på pakkepladserne, så finder vi stadig fejl, som ikke skulle have 
kommet så langt, som helt til pakkepladsen. Selv om det heldig-
vis ikke har det omfang, som det har haft, så kasseres der stadig 
duer og materiel. Så se nu selv lidt mere kritisk på det i forenin-
gerne!

Det er jo nok lidt naivt at tro, at en kapflyningssæson kan af-
vikles uden tvister omkring vinderduer, udfordringer med elek-
tronikken eller manglende nøglepersoner i enkelte foreninger i 
enkelte weekender. Men vi arbejder ud fra devisen. Det som er 
tilladt for den enkelte, skal også være tilladt for det fleste. Ellers 
holder det ikke.

Løsladelsesudvalget
Af formand for udvalget Villy Petersen
Når vi ser tilbage, så var år 2019 en sæson over middel, men 
uden problemer var sæsonen dog ikke. 

Vi havde den første udsættelse i uge 28, hvor duerne blev flyt-
tet til Kiel og Lüneburg.

I uge 29 så det ud til at der først kunne flyves med duer man-
dag, så derfor blev mellemdistanceduerne stående i containerne 
på pakkepladsen i Horsens. Da de nye prognoser kom om lørda-
gen, så havde vejret imidlertid ændret sig radikalt, så der kunne 
flyves om søndagen. Dette er et eksempel på, at vejret kan være 
meget svært at forudsige. Vi følger med i vejret hele tiden.

I forhold til landsflyvningerne, så blev Karlsruhe i uge 25 en 
meget svær flyvning. Duerne blev løsladt kl. 06.00. Der var halv-
skyet 16 grader en god sigt på 60 km og luftfugtigheden var 68% 
og med svag vind fra Øst til Nord og sol på hele ruten hjem. 
Midt på dagen faldt luftfugtigheden til 45 – 50% og dette samt 
vinden fra Øst til Nord var årsagen til den svære flyvning.

Uge 30 blev Baden-Baden flyttet til Würzbürg på grund af var-
men. Duerne blev løsladt kl. 06.00 i svag vind fra Øst til Nordøst 
i 23 grader, en god sigt på 70 km. og luftfugtigheden var 75%. 
Vinden fra øst og nordøst og den lave luftfugtighed 35 – 45 % og 
28 grader midt på dagen, giver det en utrolig tør luft, hvilket er 
årsagen til svære flyvninger.

PR- og kommunikationsudvalget
Af formand for udvalget Jan Qvortrup
Vi startede med at få Børnehjælpsdagen på plads, den blev afvik-
let søndag den 5. maj i Aarhus og København. Det var igen i år 
et stort tilløbsstykke i København, mens det dog kneb lidt i Aar-
hus. I Aarhus havde vi nye folk til at tage over og her må jeg dog 
sig at det var med stor glæde at Michael Th. Larsen, Torben 
Mortensen, Flemming Friis og ikke mindst Charlotte Von Ek-
kensteen tog udfordringen op med både slip og spil på duer og 
ikke mindst fortælle om vor skønne sport. I København var der 
også nye folk, som ville hjælpe. Det var Finn Yhde som stod for 
at foreningerne 116 + 071 + 148 + 045 ville levere de ca. 600 
duer som blev sluppet. Derudover er han helt unik til at fortælle 
børn som voksne alt omkring sporten og det på en sådan måde 
at det tryllebinder folk.
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Vi er blevet kontaktet af Børnehjælpsdagen der håber at vi vil 
komme igen i 2020 og gentage succesen – og det vil vi rigtige 
gerne.

Vi skulle have været på Bregentved Børn & Dyr i år – men 
pga. sygdom i den nærmeste familie måtte jeg desværre aflyse 
standen, hvilket var ærgerligt, da det hele ellers var gjort klar. Vi 
gennemførte dog slippet lørdag d. 29. juni med ca. 1.300 duer, 
da det var annonceret og de havde 50-års jubilæum. Kl. 11.00 
rullede sektion 12´s lastbil ind på den store plads og slap duerne 
med 2000-3000 børn og voksne som tilskuere, der fik en noget 
af en oplevelse. En stor tak til sektion 12.

Udover disse arrangementer har Kræftens Bekæmpelse over 
hele landet afholdt Stafet for Livet, hvor mange lokale foreninger 
har sluppet duer. Dette arbejde har PR-udvalget ikke haft andel i, 
men jeg vil rigtig gerne sige en stor tak for det arbejde I har gjort.

Med hensyn til nye tiltag, så er vi lidt på bar bund. De ting vi 
har drøftet der evt. kunne skabe interesse for sporten er desvær-
re af så stor økonomisk karakter, at vi ikke kan løfte det i DdB., 
men vi arbejder videre i mod 2020 og skulle i I den forbindelse 
have nogle nye input, som kunne gavne sporten, så er I velkom-
ne til at komme med dem.

Pakke- og transportudvalget 
Af formand for udvalget – Niels Larsen
Transporten og opsamlingen i region Øst er stort set forløbet 
uden de helt store problemer, bilerne er kommet ind til tiden, så 
al ompakning har kunnet foregå som planlagt. Der var fra i år 
vedtaget at der skulle være deltagerlister på alle flyvninger. Tidli-
gere har det kun været på nordruten. Der var lidt problemer i 
starten med at huske at få dem med på alle flyvninger, men det 
lykkedes at skaffe dem frem, så vi kunne sende alle duer af sted 
med god samvittighed. 

Det er jo ingen hemmelighed at der kommer færre og færre 
duer, især på de lidt længere flyvninger, så ofte må vi finde andre 
transportmuligheder. Mindre biler, som kører til Horsens for 
omlæsning til fælles transport. Derfor vil det på sigt være godt at 
få kigget på, om ikke der kan findes stationer som er gennemgå-
ende for hele landet. Vi kan vanskeligt blive ved med at køre 
nogle af de lange ture med kun 3 – 400 duer, det er der ikke me-
get økonomi i. 

Vi skal have fundet en ny opsamlingsplads i region Øst, idet 
alle lejemål på den gamle Rockwool fabrik er blevet opsagt. Vi 
har efterhånden været der i mange år, så det er lidt kedeligt, men 
vi finder sikkert en lige så god plads et andet sted og forhåbent-
lig i nærheden af den nuværende plads. 

Vi kommer til at mangle lidt nye folk, da flere af de gamle 
stopper, så er der nogen som går og keder sig torsdag aften, skal 
de bare sige til.

Pakke- og transportudvalget 
– pakkepladsen i Horsens
Af Michael Th. Larsen
Arbejdet på pakkepladsen i Horsens og evalueringen af sæso-
nens forløb er tidligere blevet beskrevet i Brevduen. Samarbejdet 
på pakkepladsen har fungeret fremragende, og teknisk er opga-
verne blevet løst gnidningsløst og frem for alt fejlfrit. Professio-
nalismen i den måde, DdB arrangerer kapflyvninger på, er en 
nøgleprioritet, og det er derfor Hovedbestyrelsens absolutte pri-
oritet, at ompakningsarbejdet og håndtering af duerne i forbin-
delse med kapflyvningernes afvikling bliver udført med størst 
mulig omhu. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til de 
mange frivillige sportskammerater, der uge efter uge yder en stor 
indsats med at få vores duer sikkert frem til løsladelsesstederne.

I uge 25 skete en graverende fejl, der betød diskvalifikation af 
142 duer på Region Syds flyvninger fra Osnabrück. Allerede på 
indberetningstidspunktet stod det klart, at noget var galt, og af-
vigelsen blev straks undersøgt grundigt. Undersøgelsen viste, at 
rejseledsageren havde tilsidesat løsladerinstruktionens bestem-
melser som ikke at afplombere kurve i utide. Således blev seks 
kurve sluppet fejlagtigt, og der sås ingen anden udvej end at dis-
kvalificere de omfattede duer. En sådan fejl kaster store skygger 
over humøret hos de sportskammerater, der uskyldigt bliver 
ramt af en sådan fejl, og det er en følelse, alle involverede deler. 
Således blev sagen øjeblikkeligt fulgt op ved et møde med DdBs 
vognmand, og ved denne lejlighed fik alle rejseledsagere genop-
frisket løsladerinstruktionens indhold, som ved samme lejlighed 
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blev justeret en smule, så det er tydeligt for enhver rejseledsager, 
at korrekt afvikling af slippene går forud for en tidsmæssig hur-
tig afvikling af arbejdet på slipstedet. Ved opstarten på den nye 
sæson vil en tilsvarende genopfriskning af regelsættet blive gen-
nemgået med rejseledsagerne.

Teamet, der arbejder på pladsen, har efter sæsonen gennem-
gået forslag til løbende forbedringer, og disse er allerede i støbe-
skeen, således arbejdet til den kommende sæson kan smidiggø-
res yderligere.

Brevduen
Af Michael Th. Larsen
Vores medlemsblad er en vigtig del af De danske Brevduefor-
eningers ”DNA”. På repræsentantskabsmødet i februar blev det 
vedtaget, at det enkelte medlem frit kunne vælge imellem en 
trykt eller en elektronisk udgave af bladet. Efter nogle opstarts-
vanskeligheder og udfordringer med teknikken om den elektro-
niske udgave af bladet, lykkedes det til sidst at få bladet ud på en 
let tilgængelig platform på DdBs hjemmeside til glæde for de 
medlemmer, der foretrækker elektronisk post, ligesom vi også 
på denne måde har gjort vores medlemsblad synligt for interes-
serede, der kigge forbi vores hjemmeside og dermed kan orien-
tere sig mere indgående i, hvad vores fantastiske sport handler 
om. Vi har nyligt indgået aftale med et trykkeri om opgaven 
med at opsætte, trykke, adressere og distribuere bladet, der ved 
samme lejlighed har ændret design. Postvæsenet kræver desvær-
re mere og mere for distributionen samtidig med, at deres ser-
vice og udbringningstid for bladet forværres, og det er desværre 
ikke en situation, vi kan påvirke. Hovedbestyrelsen har ikke ved 
sit initiativ om at tilbyde elektronisk adgang til Brevduen og af-
melding af den trykte udgave til hensigt at fratage medlemmer 
muligheden for at modtage bladet i fysisk form med posten som 
hidtil. Blot har det været Hovedbestyrelsens hensigt at spare por-
toen for de blade, der ikke bringer værdi til medlemmer, som 
vælger at læse bladet på Ipad’en eller PC’en. Portoen er langt den 
største udgift i forbindelse med Brevduen, og derfor er det na-
turligvis meningsløst at distribuere blade til medlemmer, der 
ikke gør brug af den trykte udgave.

Mange medlemmer har i årets løb bidraget med artikler og 
indlæg til bladet, og det er med stor taknemlighed, at redaktio-
nen modtager disse bidrag. Vi skal opfordre disse sportskamme-
rater til at fortsætte det gode arbejde og samtidig opfordre til, at 
flere vil være med til at bidrage med gode historier, faglige artik-
ler eller andet til glæde for bladets læsere. Og husk, man behøver 
ikke være dansklærer for at sende os materiale, da vi gerne hjæl-
per med redigering og opsætning!

I forbindelse med Brevduen tilsiger DdBs love, at bladet skal 
udgives hver 14. dag. Hovedbestyrelsen har til repræsentant-
skabsmødet stillet et ændringsforslag til denne bestemmelse, så-
ledes ordlyden ændres til én månedlig udgivelse. Motivationen 
til dette ændringsforslag er ikke at reducere mængden af stof, 
men derimod at skabe et bedre flow i produktionen af bladet og 
ikke mindst at opnå besparelser på portoen, der beløber sig til 
ganske væsentlige beløb. 

Fremtids- og visionsudvalget
Af formand for udvalget Michael Th. Larsen
Fremtids- og visionsudvalget blev etableret ved Hovedbestyrel-
sens konstituering på mødet i februar. Mange opgaver har 
trængt sig på hen over året, og udvalgets vigtige arbejde er end-
nu ikke blevet synliggjort for medlemskredsen i det omfang, Ho-
vedbestyrelsen kunne ønske. I slutningen af november var ud-
valget vært for et dialogmøde om fremtidens lang- og landsflyv-
ninger i DdB-regi. Mødet blev afholdt i Odense og var velbesøgt 
af interesserede medlemmer fra hele landet. Debatten og den 
åbne tone på mødet var meget positiv at opleve, og mødet gav 
Hovedbestyrelsen et rigtig godt materiale at arbejde videre med. 
Denne mødeform vil vi fremover repetere i forskellige andre 
sammenhænge med relevante emner på dagsordenen. Møderne 
er naturligvis ikke formelle møder med ”beslutningskompeten-
ce”, men derimod en invitation til alle medlemmer om at dele 
deres synspunkter om givne emner, og dette er essentielt i et 
godt medlemsdemokrati. Som omtalt på repræsentantskabsmø-
det i februar, er ét af udvalgets tunge arbejdsopgaver at gennem-
gå vore nuværende konkurrenceområder og struktur med hen-
blik på at lave et oplæg til en ny og fremtidssikret strukturmodel. 
Dette arbejde er i gang, og der foreligger en større opgave med 
optegning af nuværende sektions-, gruppe og regionsgrænser, li-
gesom der hører et større dataarbejde med til opgaven for at sik-
re nogenlunde afbalancerede due- og medlemsgrundlag inden 
for de enkelte sektions- og gruppegrænser. Arbejdet pågår i øje-
blikket, og det er planen, at Hovedbestyrelsen oplæg vil foreligge 
straks efter sæsonen til nærmere drøftelse og behandling i med-
lemskredsen i løbet af efteråret og vinteren 2020, så vi sammen 
kan sætte skibe i søen til sæson 2021, der også omfatter vedta-
gelsen af en ny kapflyvningsplan. Hovedbestyrelsen ser positivt 
på fremtiden, og i forbindelse med den strukturreform, der er i 
støbeskeen, påtænkes det også at kigge nøje på, hvordan vi logi-
stisk kan organisere vores kapflyvninger billigere og enklere for 
os alle.

Sekretariatet 
Der er sket store ændringer på sekretariatet i Linde på det sene-
ste. I forsommeren meddelte Bjarne Straszek, at han ville stoppe 
på sekretariatet med udgangen af august måned for at gå på pen-
sion. BS har igennem årene stået for bogholderiet, ligesom han 
har været ansvarlig for batteriskift og andre reparationer af med-
lemmernes Tauris-anlæg. BS har tillige støttet og hjulpet stort set 
alle foreninger, som har haft udfordringer med Tauris, for-
eningsprogrammet eller IT i øvrigt. BS er helt sikkert savnet på 
sekretariatet, men vi må alle respektere, at han nu har valgt at 
ville nyde sit otium og ’nøjes’ med at flyve med brevduer. Fra 
Hovedbestyrelsen skal der lyde en stor tak til Bjarne for hans 
mangeårige indsats for De danske Brevdueforeninger.

Opgaverne omkring bogholderi og Tauris løses indtil videre af 
medlemmer af Hovedbesty-relsen. De mere langsigtede løsnin-
ger er Hovedbestyrelsen i proces med. 

Noget der sikkert optager mange i medlemskredsen er hvad 
der skete den 27. november 2019, hvor vi om aftenen meldte ud, 
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at samarbejdet med forretningsfører Bjarne Borresen var ophørt. 
Jeg tror og håber, at I alle forstår, at vi i skrivende stund ikke er i 
stand til at oplyse alle detaljer i en personalesag. Jeg håber, at vi i 
den mundtlige tillægsberetning ved repræsentantskabsmødet er 
i stand til at give yderligere oplysninger.

En samlet og enig hovedbestyrelse havde op til den 27. no-
vember besluttet, at de ikke vur-derede, at forretningsføreren 
havde udvist den fornødne vilje til at etablere et fornuftigt sam-
arbejde med den nye hovedbestyrelse, hvilket desværre førte til, 
at samarbejdet måtte ophøre.

Som det fremgår af regnskabet, så har vi i regnskabsåret af-
holdt ekstra omkostninger til henholdsvis revisor og advokat. 
Der bliver formentlig også en række ekstra omkostninger i det 
kommende regnskabsår. Vores repræsentantskabsvalgte revisor 
er ligesom den nuvæ-rende hovedbestyrelse blevet opmærksom 
på en række forhold, som vi for organisationens skyld er nødsa-
get til at få afdækket. Dette arbejde er i gang og medlemskredsen 
skal nok blive fuldt oplyst om tingene, når vi er klar til det. Indtil 
da håber jeg at alle forstår, at vi er nødt til at klare det internt i 
Hovedbestyrelsen.

Vi har indtil videre valgt at lukke sekretariatet i Linde. Hoved-
bestyrelsen er i den grad truk-ket i arbejdstøjet og hjælper hin-
anden med at få ordnet tingene. Næstformanden og jeg kan altid 
kontaktes telefonisk, ligesom DdB’s mail bliver besvaret.

Ved hovedbestyrelsesmødet sidst i februar måned forventer vi 
at være klar med en plan for fremtidig administrativ betjening af 
De danske Brevdueforeninger. Indtil vi har et nyt set up klar, så 
ligger det Hovedbestyrelsen meget på sinde, at ingen medlem-
mer skal mangle no-get i forhold til tidligere. 

Samarbejdspartnere
Det er afgørende vigtigt for vores organisation, at vi har gode 
samarbejdspartnere som vi kan stole på og som vi samarbejder 
med i gensidig respekt for hinanden.

Jeg vil gerne rette en stor tak for samarbejdet i 2019 til alle der 
på en eller anden måde samarbejder med DdB. På organisatio-
nens vegne ser jeg frem til et fortsat godt samarbejde.

Hovedbestyrelsen
Efter repræsentantskabsmødet konstituerede Hovedbestyrelsen 
sig med Tommy Egsvang Rasmussen som næstformand. Des-
uden etableredes et administrativt udvalg, som var tænkt som 
værende det udvalg, der i det daglige skulle arbejde tæt sammen 
med sekretariatet.

Det er min opfattelse, at Hovedbestyrelsen er blevet godt sam-
mentømret og at vi formår at rykke sammen og få udført noget, 
når der er behov for det og der har i den grad været behov her-
for i den seneste tid.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer af Hovedbestyrelsen for et 
godt og konstruktivt samarbejde.

Niels Larsen har desværre meddelt, at han ikke genopstiller til 
Hovedbestyrelsen ved det kommende repræsentantskabsmøde. 
Jeg ved dog, at Niels arbejder ihærdigt videre helt frem til og 
med repræsentantskabsmødet og vi kommer i den grad til at 

mangle Niels i Hovedbestyrelsen. Tak for din store indsats og 
støtte Niels.

IT-systemer
DdB har fået nyt økonomisystem. Det indebærer, at der hver 
mandag i sæsonen fremsendes fakturaer for deltagelse i ugens 
flyvninger til de enkelte foreninger. Det er vort indtryk, at for-
eningerne har taget godt imod dette, om end ikke alle har været 
tilfredse med at modtage rykkere, når mellemværender ikke har 
været betalt til tiden.

Det såkaldte nye medlemsprogram, som blev taget i brug i 
2018 anvendes nu af ca. 200 medlemmer. Vi havde håbet, at flere 
ville bruge det og kunne se mulighederne i at kunne lave korrek-
tionsskemaer på mobiltelefon eller en tablet, mens eller inden 
man pakker duerne. Hovedbestyrelsen vil overveje muligheder 
og initiativer med henblik på, at få endnu flere til at anvende 
medlemsprogrammet i sæson 2020.

Der er andre fordele ved at bruge medlemsprogrammet, her-
under bl.a.:
•  Ingen USB-nøgler mellem forening og medlem
•  Ingen uoverensstemmelser imellem programmet ved med-

lemmet og foreningen
•  De ændringer der foretages i foreningsprogrammet vil straks 

blive ændret i medlemsprogrammet
•  Andre resultatlister
 
Vi har fortsat 5 forskellige systemer kørende. Det drejer sig om 
følgende:
•  Sekretariatssystemet
•  Sektionsprogrammet
•  Foreningsprogrammet
•  Det nye medlemsprogram
•  Det gamle medlemsprogram 

Det gamle medlemsprogram kommer måske til at udgå nu og 
som tidligere oplyst opgraderes og serviceres sektionsprogram-
met heller ikke mere. 

Tauris Remote Strike er sat på pause ind til videre, da der ville 
være alt for store udfordringer for brugerne at tage det i anven-
delse.

Supporten af DdBs elektroniske systemer skal selvfølgelig også 
fremadrettet varetages af DdB. Vi kan dog pt. ikke sige mere om 
hvem der skal varetage det, men sikkert er det, at medlemmer og 
foreninger også fremadrettet vil blive hjulpet, når de har behov 
for det.

Veterinære forhold
Ingen sæson uden at der sker lidt på den veterinære front også.

Ud over den evige tilbagevendende ungesyge, så var det, der 
kom til at fylde mest nok papegøjesygen, som ramte det nordlige 
Sjælland. Når det nu skulle være, så skete det heldigvis så sent på 
sæsonen, at kun få slag blev stoppet i at indlevere duer. Straks 
det blev konstateret, blev der grebet ind, hvilket medførte at det 
ramte slag stoppede omgående, og en undersøgelse blev sat i 
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gang med det samme, med henblik på at konstatere hvilke duer 
der havde været sammen med duer fra det pågældende slag. Alle 
disse slag er efterfølgende blevet kontaktet af Fødevarestyrelsen, 
for udtagelse af prøver. Der hvor der blev konstateret sygdom, 
blev der straks iværksat behandlig. Vi må sige, at det er utroligt 
vigtigt at vide hvor hver enkelt due befinder sig. Det ville være 
helt umuligt at finde disse duer, hvis vi ikke havde styr på alt. 
Fødevarestyrelsen har da også rost os for den måde vi håndterer 
dette på.

Hjælp fra medlemskredsen
Det er helt overvældende, at vi har modtaget så mange henven-
delser med tilbud om hjælp til forskellige opgaver. 

Nogle vil hjælpe med vedligeholdelsesopgaver på sekretariatet, 
andre har tilbudt at pakke ringe og materialer. Andre igen vil 
hjælpe med udstillingen osv. osv.

Vi har særligt mærket en velvillighed i forhold til at ville skri-
ve artikler til Brevduen.

Vi er meget taknemmelige for det hele og vi vil løbende bede 
om hjælp til opgaverne. Vi vil gerne i højere grad end hidtil ind-
drage medlemmer i praktisk og organisatorisk arbejde. 

Det er i løbet af i år gået op for mig, at der faktisk er rigtig 
mange, der yder en stor og uvurderlig frivillig indsats for De 
danske Brevdueforeninger. 

Stor tak til jer alle.

Brædstrup 2020
Der er kun få uger til, at vi skal mødes på Pejsegården igen. For-
beredelserne til weekenden er i fuld gang og vi glæder os meget 
til at se så mange medlemmer som overhovedet muligt.

Resultater 2018:
Danmarksmester Åben
Regionsmester Nord Åben
Regionsmester Nord Lang
Regionsmester Nord Mellem
Mellemdistancemester Sektion 52
Langflyvermester Sektion 52
Etårsmester Sektion 51
1. Esdue DDB Mellem – 113-16-314
1. Esdue DDB Lang – 113-14-033

Alle duer – avlsduer og flyveduer - sælges 
online på M&C Hansens hjemmeside 
www.mc-auctions.com

Total-auktion
– Christian Lund Andersen

Auktionen starter online d. 16/1 og 
afsluttes 27/1 og 28/1 2020

Efter auktionen kan der arrangeres 
udlevering af duerne i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet i Bræd-
strup weekenden efter.

 Spørgsmål vedr. duerne – kontakt 
Christian på 22 31 83 55

 

Som I allerede har set, så er der et lidt ændret koncept til af-
tenfesten, ligesom der er mulighed for bestilling af overnatnings-
pakker og fest direkte på Pejsegården. M & C har et særdeles 
spændende navn på programmet fredag aften. Standlejere og le-
verandører har bestilt stande, så det skal nok blive et fremragen-
de arrangement.

Der er en række lovændringsforslag på dagsordenen, ligesom 
vi skal behandle forslag fra foreninger. 

Jeg håber, at vi igen i år får et godt og konstruktivt møde, hvor 
vi får truffet nogle gode beslutninger, som først og fremmest tje-
ner hele brevduesporten bedst.

Vi ønsker alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger et 
rigtig godt og lykkebringende nytår. 

Vi ser frem til såvel repræsentantskabsmødet i Brædstrup som 
den forestående sæson 2020. ◆

Tilmelding af repræsentanter  
til repræsentantskabsmøde i 
Brædstrup
Husk tilmelding af foreningsrepræsentanter og  
sektionsformænd senest 12. januar på DdBs hjemmeside: 
http://brevduen.dk/nyheder/2839
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2020Repræsentantskabsmødet dagsorden
1:  Mødet startes lørdag kl. 13 som vanligt med præmieuddeling. 

2:  Valg af dirigenter

3:  Valg af stemmetællere 
 Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning.
 Blandt tilhørerne til brug ved skriftlig afstemning.

4:  Beretningen

5:  Regnskab 2018/2019

6:  Lovændringsforslag – der henvises til dagsordens appendix, hvori  
bestyrelsens forslag er opstillet.

7:  Valg til Hovedbestyrelsen
 Gruppe 1 og 2: Niels Larsen (ønsker ikke genvalg)
 Gruppe 3 og 5: Michael Th. Larsen (modtager genvalg)
 Gruppe 4 og 6: Villy Petersen (modtager genvalg) 
 Landsvalg: Anders Brøbech (modtager genvalg) & Søren Andersen 

(modtager genvalg)

8:  Mesterskaber
 Hovedbestyrelsen foreslår:
 National ES-due konkurrence på de fire landsflyvninger: Laveste pla-

ceringskoefficient på to af de fire landsflyvninger (formel: place-
ringx100/antal duer). Placeringskoefficient opgøres på regionsbasis og 
overføres til en landsopgørelse.

9:  Grænseændringer
 077 Arden foreslår: 077 Arden overflyttes fra Sektion 54 til Sektion 52 

med virkning fra 1. april 2020.

10:  Slipformer
 A) Hovedbestyrelsen foreslår: Fra og med uge 27 må unger deltage på 

DdBs åbne mellemdistanceflyvninger som en forsøgsordning. Ungerne 
indleveres under separat kapflyvningskode og opgøres med særskilt resul-
tatliste. Ungerne slippes sammen med de ældre duer og pakkes i særskilte 
kurve med separat farve på manillamærket. Der kan ikke spilles på un-
gerne på disse flyvninger, og flyvningerne tæller ikke i nogen form for 
mesterskabssammenhæng og kan ej heller æske sektionsvinderpræmie. 

 B) 0192 Hillerød foreslår: Samlet slip på mellemdistanceflyvningerne 90 
Sport og 94 Åben for Region Øst.

11:  Klassespil
 Hovedbestyrelsen foreslår: Klassespillet på landsflyvningerne ændres 

fra sektions- og landsregi til regions- og landsregi. 
 Indskud i klassespillets klasser udgør følgende: Klasse 1 – 5 kr, klasse 

2 – 10 kr, klasse 3 – 25 kr, klasse 4 – 50 kr, klasse 5 – 100 kr. Klasse-
spillet er udformet som hidtil med hensyn til præmiering jf. regle-
mentets kap. 18, stk. 2. Der kan gøres indskud i klassespillet i sekti-
onsregi på alle øvrige ordinære DdB-kapflyvninger.

12: Valg af revisor og suppleant
 Revisor: Jørn Boklund. 
 Suppleant: Henrik Lund Jensen (modtager ikke genvalg) ◆

Nuværende 
lovtekst:

Ny lovtekst:

Ny tilføjelse

§3 stk. 2.
Medlemskab/ familiemedlemskab 
etableres gennem indmeldelse i en 
lokalforening i den sektion, hvori 
slaget er beliggende.

Ny tilføjelse

§13 stk. 4.
Antallet af mandater fordeles mel-
lem foreningerne efter den i ”Brev-
duen” offentliggjorte mandatforde-
ling. Ophører en forening inden mø-
det finder sted bortfalder manda-
terne. Fusionerer to eller flere for-
eninger inden mødet finder sted 
omberegnes mandaterne til den nu 
fusionerede forening.

Ny tilføjelse

§13 stk. 5.
Repræsentantskabsvalgt revisor og 
ekstern revisor har møderet og tale-
ret på repræsentantskabsmødet.

Ny tilføjelse

§15 stk. 3.
Det er en betingelse for 
konkurrence i en sektion, at 
slaget ligger indenfor sektionens 
område. Undtaget herfor er 
kun slag, der (jf. vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet i 1991) 
af hovedbestyrelsen er bevilget 
dispensation til at forblive i 
en forening i sektions område. 
Dispensationen er kun gældende, 
så længe medlemskabet af denne 
forening og slagadresse opretholdes.
§15 stk. 4.
Hovedbestyrelsen kan godkende 
lokale ændringer af grænserne 
indenfor en afstand af   
+/- 2 km, når de involverede 
sektioner er enige herom og 
har indstillet ændringen til 
hovedbestyrelsen. Er disse 
forhold ikke opfyldt skal 
grænseændringer behandles af 
repræsentantskabsmødet.

§21 stk 2.
Den konstitue-
rer sig selv med 
valg af næstfor-
mand og intern 
revisor.

§21 stk 2.
Den konstituerer sig selv med valg 
af næstformand og nedsættelse af 
udvalg.



M&C HANSEN PRÆSENTERER:
EN SUPER DUE-AFTEN I SELSKAB MED

FREDAG DEN 31. JANUAR 2020 I BRÆDSTRUP KL. 20

YANNICK DERIDDER & SHELDON LEONARD                   
(Flanders Collection) (Flanders Breeding Ireland)

En spændende aften i selskab med ejeren af Flanders Collection, Yannick Deridder fra Belgien og hans gode 
ven Sheldon Leonard fra Irland - Yannick ejer og kapflyver de verdensberømte Dirk Van Den Bulck duer - og 

Sheldon bestyrer F.B.I. som kapflyver den samme familie - bare i Irland! Begge skal fortælle om deres duer.
Og vi skal naturligvis høre meget om de berømte stamduer og brødre GOEDE RODE og BROER GOEDE RODE, 

om OLYMPIC ROSITA og ikke mindst om de 3 verdensberømte brødre KITTEL, GREIPEL og NEW KITTEL!

FOREDRAG kl. 20.00  
(som oversættes til dansk) 

AUKTION kl. ca. 22.00 
(super samling af Van Den Bulck duer)

KITTEL 
1. Nat. Esdue Sprint KBDB 2013
Superavler

GREIPEL 
6. Nat. Esdue Sprint KBDB 2013
Superavler

NEW KITTEL 
Olympiade Es Sprint 2015
Nu solgt for gastronomisk beløb!

Husk du kan bestille hele weekenden i Brædstrup  
til en meget fordelagtig pris! 

Pakke 1: 1200,- pr. pers - overnatn. i delt dobbeltværelse:
• Overnatning fra fredag til søndag

• Morgenmad lørdag og søndag
• Eftermiddagskaffe og kage lørdag

• Aftenfest med spisning (ekskl. drikkevarer) www.mc-auctions.com


