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HOVEDBESTYRELSE 

Formand: 
Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 
8930 Randers NØ. 
Tlf. 26 28 53 62 
pia.west.christensen@outlook.dk 

Næstformand:
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81. 

Medlemmer: 
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 
2640 Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39. 
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 42 1940 49. 
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, 
Dalby, 4690 Haslev, Tlf. 22 17 95 60 
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8, 9800 
Hjørring, Tlf. 30 61 41 87 
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 
7000 Fredericia, Tlf. 40 45 01 15 
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn, Tlf. 25 34 19 36 
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 
8680 Ry, Tlf. 23 20 35 88

SEKRETARIAT 
Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 
Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Mail: ddb@brevduen.dk 
www.brevduen.dk 

MEDLEMSBLADET BREVDUEN 
udkommer ordentligvist i uger med 
lige nummer. 
Ansvarshavende redaktør: 
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40 45 01 15, 
michael.larsen@smurfitkappa.dk

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. Re-
klamationer over udeblevne numre 

af bladet bedes rettet til sekretariatet. 
Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk 
lov om ophavsret, og må hverken 
helt eller delvis gengives uden skrift-
lig godkendelse fra De danske Brev-
dueforeninger. Gengivelse med De 
danske Brevdueforeningers skriftlige 
godkendelse kræver udtrykkelig 
kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken 
som kopier eller på Internettet.

FORSIDEBILLEDE:
Danmarksmester Maraton 2019 Kar-
sten Larsen, 128 Sæby (t.h.) med sin 
far og læremester, Hans Larsen. Foto: 
Mark Skovbo.

Udgivelse 
Meddelelse vedrørende udgivelse af 
næste blad og deadline for indsendel-
se af stof:

Brevduen nr. 3 udkommer 06.02.20.

Deadline for indsendelse af stof til 
dette nummer er 23.01.20.

ANNONCETAKSTER 

pr. 1. april 1997: 
1/1 side 3.700.00 
2/3 side 2.500.00 
1/2 side 1.940.00 
1/3 side 1.295.00 
1/4 side 965.00 

Mindre annoncer: 
Pr. 1 sp.-mm. 5.50 
Mindstepris 165.00 
Køb/salg rubrikannoncer 
Pr. linie 40.00 
Tillæg pr. farve 
Kr. 400.00 
4-farve 
Kr. 1.000.00 

Foreningsmedd.: 
Pr. spalte 440.00 
Mindstepris 70.00 
Resultatlister: 
Pr. spalte 300.00 
Priserne er incl. moms.

LEJ EN 
STAND

Ved udstillingen i  
Brædstrup 1. februar 2020 

vil det være muligt for  
medlemmer at købe en 

stand til salg af duer - 2 x 2 
meter til en pris af  
kr. 500,- pr. stand.

Bestilling af stand skal ske 
til: ddb@brevduen.dk
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Indbunden årgang 2019 af Brevduen, inklusive ringliste og resultatblade – i alt 628 sider.
Bogen udbydes til salg ved DdBs årsmøde i Brædstrup til en særlig messepris på 425 

kroner.
Der er kun produceret et begrænset oplag, så tilbuddet gælder kun, så længe lager ha-

ves. Det er muligt at forhåndsreservere en bestilling via mail på ddb@brevduen.dk forud 
for arrangementet i Brædstrup.

På DdBs stand i Brædstrup kan man udover at erhverve sig bogen for 2019 også tegne 
bestilling af den indbundne årgang for 2018, der produceres efterfølgende.

I skrivende stund er de mange forberedel-
ser til arrangementet i Brædstrup i fuld 
gang. Hovedbestyrelsen var således i den-
ne uge samlet for en endelig gennemgang 
af mødets dagsorden og finjustering af 
køreplanen for weekenden, som vi alle ser 
meget frem til. På det rent praktiske plan, 
skal jeg her nævne, at samtlige mødema-
terialer udleveres til foreningernes repræ-
sentanter ved selve arrangementet. Det 
samme gælder bestilte materialer til for-
eningerne, såsom manillamærker, plom-
besnor m.v., som også udleveres fra DdBs 
stand. Der skal derfor lyde en opfordring 
til jer alle om at huske at kigge forbi stan-
den for at rekvirere jeres bestilte materia-
ler. Med hensyn til ringkort har efter-
spørgslen efter disse været ganske stor. Vi 
har derfor besluttet at producere ringkort 
til samtlige udleverede 2020-ringe, og dis-
se ringkort udleveres foreningsvis ved ar-
rangementet i Brædstrup sammen med 
øvrige foreningsmaterialer. 

Repræsentantskabsmøde 
og landsudstilling

Der har også været travlt på trykkeriet, 
hvor produktionen af den indbundne år-
gang 2019 for tiden er i gang. Bogen 
kommer til at fylde 628 sider og indehol-
der, ringliste samt samtlige udgivelser af 
”farvede” og ”hvide” blade i årets løb. Vi 
har valgt at producere bogen i absolut 
topkvalitet med hensyn til både trykning 
og materialer i en lækker mat-kacheret 
indbinding, der er grafisk designet med 
DdBs logo som omdrejningspunkt. An-
detsteds i dette nummer kan I se resulta-
tet. Bogen er færdigproduceret, så den 
kan udbydes til salg på DdBs stand i 
Brædstrup. Vi kan tilbyde et særligt mes-
setilbud, hvor bogen kan købes til 425 
kroner. Der er kun produceret et begræn-
set oplag, så skulle nogle ønske at reserve-
re et eksemplar på forhånd, kan dette ske 
ved at sende undertegnede en mail her-
om. Vi håber, I vil tage godt imod dette 
tilbud, og samtidig bliver der i Brædstrup 
mulighed for at tegne sig for bestilling af 

bogen med udgivelserne i 2018, der pro-
duceres efter landsmødet.

Mens dette skrives, er der stadig åbent 
for tilmelding af duer til Landsudstillin-
gen, så det er endnu ikke muligt at opgøre 
deltagelsen, men uden tvivl skal der nok 
blive mange topduer at besigtige, ligesom 
der igen i år bliver en række flotte stande 
at besøge. 

Til slut skal jeg gentage opfordringen til 
alle medlemmerne af De danske Brevdue-
foreninger til at deltage i de mange tilbud 
ved arrangementet i Brædstrup, som med 
sikkerhed bliver en hyggelig og inspire-
rende brevdueweekend, og husk, at fest-
lighederne allerede begynder fredag i sel-
skab med Flanders Collection! Bestilling 
af overnatning og deltagelse i aftenfesten 
kan stadig bestilles ved henvendelse di-
rekte til Pejsegården – se eventuelt bagsi-
den af Brevduen nr. 29. På gensyn i Bræd-
strup!

/M.T.L.

De danske Brevdueforeningers 

Årsbog 2019
Udgivelser 

Udgivelser
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2019
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Sundheds- & præstations 
pakke

28% NEDSAT

til brevduer

Naturprodukter anbefalet i flyvesæsonen for at reducere tab af præstationsevne 
på grund af luftvejsinfektioner, 

patogene bakterier og gul knop.

Forbered dig til 
2020 flyvesæsonen

RABATTEN GÆLDER 
I HELE 2020

1 TriColi Stop™

1 Improver™

1 Antifungal™

2 BronchPlus™

Forbedrer og vedlige-
holder sundheden

Forøget flyvehastighed

Færre sygdomsangreb

Mindre tab

En Sundheds- og præstationspakke har længe været påkrævet i sporten.Pigeon Vitality har indset dette behov og tilbyder nu et program, der følges på ugebasis. Pakken består udelukkende af NATURPRODUKTER og gentages hver uge. Succes opnås ikke på en uge, men oparbejdes over en længere periode. Inkluderet i pakken  er de fire mest gavnlige produkter, som dine kapflyvere har størst behov for.
Improver hjælper til at beskytte dine duer mod bakterielle infektioner, såsom Paratyfus og E.coli. Improver hjælper også med til at forstærke duerne immunforsvar over for  virusangreb som Adeno, Circo og PMV-1. Improver reducerer ligeledes drastisk svam-pe- og bakterieinfektioner.

AntiFungal tilbydes for yderligere beskyttelse mod skader forårsaget af anvendelse  af antibiotika.

TriColi Stop er også en del af pakken og virker med 99.8% effektivitet mod gul knop. TriColi Stop renser og hjælper leverfunktionen.
BronchoPlus tilbyder en NATURLIG måde at reducere sandsynligheden for, at dine duer har luftvejsproblemer. Sundheds- og præstationsmidlet er tiltænkt alle flyvende arter af duer, primært brevduer, men også tumlinger, højtflyvere og andre prydduer.
Brugsvejledninger er inkluderet i pakken med anvisning om, hvilke produkter og  doseringen af disse der skal anvendes på ugens enkelte dage. Ved køb af en samlet pakke får du glæde af en reduceret rabatpris.

Læs mere om vores komplette udvalg af naturprodukter på
www.pigeonvitality.com
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Når man siger Team Eriksson, tænker de 
fleste på Bo Eriksson. Teamet består dog 
af far Mogens og Bo med opbakning fra 
hele familien.  Slaget har til huse i den 
sydlige del af Odense, hvor man udøver 
sporten fra et mindre slaganlæg i en al-
mindelig villahave.  Bo er brevduemand 
med stort B, der er ikke mange timer i 
døgnet hvor hans tanker ikke arbejder 
med duer. Han er startet i en ung alder 
som hjælper hos sin far Mogens Eriksson, 
hvor man havde slag i en dyrekoloni i den 
vestlige del af Odense. Nu er det Bo, der 
trækker læsset som ” Loftmanager ” med 
Mogens på sidelinjen, når der er brug for 
hjælp.

 Igennem mange år var teamet førende 
på de korte og mellemdistanceflyvninger 
og har et utal af placeringer og mesterska-
ber i klub, sektion og DdB over en årræk-
ke.  Talrige sektionsvindere og regi-

Langflyvermester åben Sektion 31: 

Team Eriksson, 220 ”Odense”

AF: PREBEN ØHRNSTEDT, 220

onsvindere og kronen på værket kom i 
2018 med Kong Chr. den 10. Vandrepo-
kal fra Antwerpen.

Interessen er dog mere fra 2015 gået 
over til at have fokus på de lange flyvnin-
ger.  Bl.a. efter at Bo har anskaffet sig en 
imponerende samling duer fra Raoul og 
Xavier Verstraete, Oostakker, Belgien. 
Det er nok et af de slag i Europa, hvor 
man har den bedste samling Verstrate 
duer samlet. Lidt imponerende her i ” lille 
Danmark”.

Slaget råder ligeledes over flere topduer 
af afstamning Jos Thone, Belgien. Det er 
duer som har gjort sig gældende på alle 
distancer.

Avlsmaterialet suppleres også op med 
egne topduer hvert år, som efter en lang 
flyvekarriere fortjener en plads i avlsslaget.

Jeg tør godt vove den påstand, der ikke 
er mange i Danmark, som råder over det 

materiale, som Team Eriksson har i avls-
boksen.

Det, der også kendetegner Bo, er, at han 
har altid gang i noget nyt enten alene eller 
sammen med sportsfæller i ind- og ud-
land.  Hvem kender ikke ”Guldparret”, 
som han har i samarbejde med Ulrik Lej-
re Larsen på Sjælland, og har købt af Sø-
ren Green Andersen. Og der er vist man-
ge, som har hentet sig en god due med 
topafstamning fra slaget i Højby.

Et andet spændende nyt projekt, Bo også 
har gang i, er, at han fungerer som ” loftma-
nager” for mig, idet han er vært for nogle af 
mine avlsduer fra Verweij-de Haan. Det er 
dog så nyt, så det skal ikke have æren af 
Teamets resultater endnu. Men der arbej-
des seriøst med duerne, og tanken er, de 
skal afprøves i alle tre regioner.  

Endnu et projekt, hvor vi begge har væ-
ret aktive, er ”Team Mølholt” Frederiks-

Team Eriksson
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Langflyvermester åben Sektion 31: 

Team Eriksson, 220 ”Odense”

havn, som også vandt Langflyvermester-
skabet 2019 i Sektion 53. Dette har Bo 
dog valgt at trække sig fra i 2020 med 
henblik på at samle kræfter og energi til 
at styrke slaget i Højby.

Sæsonstart
Sæsonen starter tidligt i Højby, nemlig 
når den gamle slutter. Det er vigtigt, at 
duerne passes hver dag og ikke kun i fly-
vesæsonen. Det er i efteråret, at de nye 
sejre skal vindes.  

Avlssæsonen  i Højby starter allerede i 
slutningen af november med parring af 
avlsduerne, og her er det snart blevet en 
tradition, at Bo har en stand ved DdBs 
årsmøde, hvor andre sportsfæller kan 
nyde godt af at købe en unge eller to - 
klar til at sætte på brættet.

Her vil jeg ikke undlade at nævne, at 
der hvert år er faldet sektionsvindere på 
de unger, som er solgt i Brædstrup.  

Herefter avles der cirka 70 unger til eget 
slag. Ungerne trænes og kapflyves for det 
meste. Dog er det til stor frustration, at vi 
de senere år har sloges med ” ungesyge”, 
som kan spolere enhver sæson med unger.

 
Flyvesystem
Der flyves efter det naturlige system med 
cirka 40-45 par og gerne med en rede 
kondition med unge i reden på de lange 
flyvninger. Så det kræver stor planlæg-
ning, når man hele tiden skal have den 
rigtige rede kondition, når holdet skal 
bruges på de lange flyvninger. Der bruges 
kvalitetskorn og diverse biprodukter fra 
Matador hen over året. 

Bo er af den opfattelse, at det ikke hjæl-
per at spare på foder og biprodukter, hver-
ken i den ”døde tid” eller i flyve sæsonen. 
Hvis man vil have resultaterne om som-
meren, skal der pasning og pleje til hele 
året, og her er kun det bedste godt nok.  

Hele året og specielt i flyvesæsonen er 
der stor fokus på duernes sundhed. Ingen 
tvivl om, hvis der ikke er 100% sundhed, 
ses det omgående på resultaterne, og der 
gives derfor diverse kure hen over året, 
hvis der er behov.

Slaget deltager også i den ugentlige træ-
ning, som foreningen afholder. Derud-

over trænes der privat, hvis der er behov 
herfor, og sektionsflyvningerne anses 
også som træning op til de lange, afgø-
rende flyvninger.

Mesterskabsduerne
Lad mig præsentere mesterskabsduerne 
og her nævne, at mesterskabet blev hjem-
ført på 5 forskellige duer, hvilket siger lidt 
om bredden i slaget.
Göttingen: 220-17-524, nr. 5 i sek.
Afstamning: Dan K / Gaby Vandenabeele  
Karlsruhe: 220-17-511, nr. 2 i sek.
Afstamning: Verstrate Uno Linjen og Oki 
Doki linjen  
Antwerpen: 220-15-1058, nr. 3 i sek.
Afstamning: Verstraete /Crist Müsters. 
Fløjet et utal af placeringer, 15-1058 er 1. 
Esdue lang 2019.
Halvsøster 122-13-290 er sektionsvinder 
fra München og 2 x Esdue på Ddb langdi-
stance.
Giesen: 220-16-844, nr. 11 i sek.
Afstamning: Far søn af det Blå par fra 
Erik Henriksen, Mor : Verstrate/ W. Zon-
tjens fra Carsten & Kurts rede 1 par.
Dresden: 220-16-747, nr. 1 i sek. Hun er 
også 1. Esdue Ddb langdistance 2019.
Afstamning: Verstrate         
 

Resultater 2019:
1.   DDB Champion Langdistance, Sektion 

31. Åben
2.   DDB Champion Langdistance , Sekti-

on 31. Sport 
2.   Champion Mellemdistance klub 220 

Odense 
5.   DDB Champion Mellemdistance
6.  Fyens Champion Sprint 
7.    Fyens Champion Sprint sportsduer 
13.DM Langdistance

3 x Sektions vindere:
122-17-562, Osnabrück
220-15-1134, Soltau
220-16-747, Dresden
9 x 1. Præmie i klub  
Esduer DDB Langdistance :

Hanner:
1.  Esdue, 220-15-1058.
4.  Esdue, 220-17-511.
6.  Esdue, 220-17-514.

Hunner:
1.  Esdue, 220-16-747.
3.  Esdue, 122-14-354.
6.  Eesdue, 220-16-843.
4.  Olympiadedue. Kat. C, 122-14-354.

Indflyvningsvinkel til Fyn

>
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Fremtiden
Bo antyder, at det er de lange flyvninger, 
som også i fremtiden vil have hans største 
interesse. Her skal man gerne frem til at 
opnå en bestand, hvor man også vil deltage 
med et fuldt hold på de 4 landsflyvninger. 
Og Bo ser her mere optimistisk på fremti-
den, efter det gode strategimøde vedrøren-
de lang- og maraton distancen, som blev 
afholdt i Odense, hvor man kunne fornem-
me, der vil blæse nye vinde fra den nye ho-
vedbestyrelse. Ligeledes håber han på, at de 
separate slip for Sektion 31 på de korte 
DdB flyvninger er kommet for at blive.

Hvis man ser på kortet, skal de fynske 
duer gå op over Østersøen direkte for at 
kunne matche de jyske duer Det kræver 
træning og separate slip for at give de unge 
duer chancen for at lære den direkte vej 
hjem over vand. ”Det er et afgørende para-
meter for os på Fyn for at få vore unge 
duer startet op på DdB flyvninger, at de se-
parate slip bibeholdes, og de skal for mit 
vedkommende bruges som opvarmning til 
de lange flyvninger for at få nogle kilome-
ter i vingerne, inden det går løs på de lange 
flyvninger”, udtaler mesteren fra Højby. 

Slaget vil i fremtiden også have fuld fo-
kus på de 4 landsflyvninger, særligt efter 
slaget deltager i avlssamarbejde med ma-
teriale fra et af Hollands stærkeste slag, 
Verweij-de Haan.  Her er der tale om no-
get af det bedste langflyverblod i Holland.

 Teamets planer om at optimere på lang-
flyversiden har dog ikke afholdt Bo fra at 
investere i nye avlsduer af Dirk Van den 
Bulck afstamning, som må anses for at have 
deres force på de kortere flyvninger, og de 
er i tæt familie med den kendte ” Kittel”, 
som er hot i hele Europa i øjeblikket. Bo har 
bl.a. indkøbt 4 børnebørn på før omtalte 
”Kittel”. Og hvorfor nu sprint duer?, spørger 
jeg! Men som Bo siger, når mange har suc-
ces med disse duer, skal de naturligvis prø-
ves. Også i kryds med langflyverduerne for 
at se, om de kan få lidt ekstra fart.

Jo jo, ingen tvivl om vi ikke har set de 
sidste topresultater fra slaget i Højby, hvor 
det at have brevduer er blevet en familie 
hobby. Det, der også kendetegner Bo og 
Mogens Eriksson, er, at de aldrig er tilfred-
se med nuet og altid på vej mod nye even-
tyr, men det er også det, der skal til, hvis 
man ikke kun vil hvile på laurbærrene.

 

220-15-1058. 1. 
ES-due Sektion 31 
Lang 2019

220-16-747. 
Sektionsvinder 
Dresden 2019

BEL-13-4055587. 
Super avlshan fra 
Verstrate.

BEL-13-4258846. 
Super avlshun fra 
Verstrate.



BREVDUEN NR. 2  |  2020  |  35

Torsdag den 05-12-2019 satte jeg bilen i gang i det midtjyske 
omkring kl. 9.00, nærmere betegnet i Ikast. Efter 2 timers kørsel 
mod nordøst trillede jeg så ind hos vores Danmarksmester ma-
raton 2019, Karsten Larsen i Voerså.

Her har Karsten og Annette et dejligt hus ned til åen.  
Karsten har jeg mødt nogle få gange tidligere, og det er be-

stemt ikke kedeligt, der bliver hurtigt rullet lidt historier ud af 
ærmet, og man føler sig hurtigt underholdt. Når man siger Kar-
sten, så er man også nødt til at sige Henrik, og mange kender 
dem som brødrene Larsen fra Voerså. Flyvninger over 700 km 
er, hvor interessen ligger hos begge og ikke mindst maraton, 
hvor afstanden er fra 915-1040 km!

Det første, jeg sagde til Karsten, da jeg kom ind ad døren, var, 
at jeg ville have nogle hemmeligheder, for ellers gider jeg ikke 
skrive en artikel. Men Karsten sagde: ”Der er ingen”, men der 
kom jo en artikel ud af det, så læs bare videre!

Men jeg var nødt til at grave lidt, for nogle guldkorn må en 
Danmarksmester da kunne komme med.

Vi skal måske her sige, at Karsten også var Danmarksmester i 
2018 på de samme proportioner som i 2019, men det var ikke en 
officiel konkurrence, men arrangeret af M & C Hansen.

Opstarten med duerne
Jeg spurgte Karsten lidt ind til hans opstart med duerne. Dette 
var i kompagniskab med sin far, Hans Larsen, og i alt er det ble-
vet til 40 år med brevduer for Karsten. 

Han startede allerede da han var 7 år gammel og ellers med en 
mindre pause på grund af andre interesser i de yngre år.

Igennem årene er det blevet til et utal af vindere og mesterska-
ber i DdB-regi. 

Bare de sidste 2 sæsoner er det blevet til 10 sektionsvindere og 
5 regionsvindere!

Det er stærkt, som tidligere nævnt er afstanden på maraton 
915-1040 km.

Årets gang på slaget
Var det nu, jeg skulle få lidt hemmeligheder ud af mesteren?

For det første så er duerne indelukket fra 1. september til 15. 
marts,  og dette er på grund af høge- og falkeplagen.

TEKST OG FOTO: MARK SKOVBO

På besøg i 
det nordjyske

068-18-0574

211-07-260

Flyveslaget
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Angående parring så vinterparres der. Datoen er ikke så vig-
tig. Da jeg var på besøg, var der endnu ikke parret, men det var 
oppeover. Der tændes lys cirka 14 dage før parringen for, at du-
erne skal komme i humør.

I dag er der ingen avlsduer på slaget, men i stedet er dette ind-
draget til flyveslag, så der nu flyves med cirka 40 par gamle duer.

Avlsduer er der dog stadig, disse går hos lillebror Henrik. Ja, vi 
kan vel kalde ham slagpasser af disse, han kan alligevel ikke fin-
de ud af det med kapflyvning, sådan lyder det i hvert fald ofte fra 
Karstens mund, når han taler om lillebror Henrik.

På de bedste flyveduer trækkes der to kuld æg, og disse får 
ikke lov at fodre ungerne op. Maraton duerne parres i stedet op 
senere, så de har en lille unge til den første maratonflyvning. Så 
skulle motivationen gerne være i top, når det er de første unger, 
de får lov at få.

Bestemmer duerne selv deres partner?
Nej, dette styrer Karsten, og der parres bedst til bedst, men dette 
kan jo betyde mange ting, men for Karsten er det kun resultater, 
der tæller. Hvis de to bedste er søskende, ja, så parres to søskende.

Når duerne igen får udflyvning fra 15. marts, så lukkes unger-
ne ud om morgenen, når Karsten kører hjemmefra, og de kaldes 
så ind cirka kl. 14. Herefter lukkes hunnerne så ud. Disse kom-
mer ind igen kl. 16, og så er det hannernes tur ind til kl. 19.00.

Men hvad er nu det med unger i rederne i sæsonen, hunner 
ud først og derefter hannerne, flyves der så naturligt?

Nej, det gør der ikke. Der flyves det, som vi i dag kalder ”kaos-
system”. Nogle hunner parres op inde ved enkehannerne, så de 
kan sendes på en gunstig redeforfatning, resten flyver totalsystem.

Noget, der er vigtigt for Karsten, er at få lov at sidde på terras-
sen og observere duerne, imens de er ude. På den måde kan han 

211-11-867

211-14-226

211-14-233

211-16-508
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holde øje med formen og hvem, der ser mest klar ud til weeken-
den. Karsten vil nemlig gerne finde krydsduerne.

Derudover benytter både hanner og hunner ”motivationstræ-
et”. De vil utrolig gerne sidde i dette.

Inden sæsonen trænes der cirka 20 gange, hvis vejret tillader 
dette, og i sæsonen trænes der 50 kilometer midt på ugen ind til 
den første langflyvning.

Fodring i sæsonen
I starten standfodres der med Gerry+ ind til en uge før første 
langflyvning. Derefter standfodres der med Superstar+, og der 
gives jordnødder flere gange i ugen op til lang og maraton.

Ikke så meget hokus-pokus; duerne kan tage, hvad de har lyst til.
Noget, Karsten mener, der har haft en stor virkning på de sid-

ste to sæsoners flotte resultater, er produkterne fra Pigeon Vitali-
ty. Ikke alle produkter benyttes, men et udvalg.

Afstamningen på duerne
Hovedsageligt Delbar/Spital fra faderen Hans.

Delbar duerne stammer helt tilbage fra 1970 fra Louis Peder-
sen i Viborg, hvor Hans vandt fire unger.

Spital duerne kom ind senere, og dette var fra Erik Nielsen i 
Støvring. Derefter er duerne krydset ad flere omgange med duer 
fra Karstens gode ven Louis Rasmussen, 046 ”Horsens”. Her lån-
te Karsten nr. 046-05-100, der var landsvinder fra München. 
Hun var på slaget i to år og er mor til hele 9 sektionsvindere!

Hvad er vigtigt for at nå toppen?
For Karsten er sundheden på slaget altafgørende, luften skal 
være god og slaget lyst. Der må ikke lugte af duer, og det gjorde 
der bestemt heller ikke, da jeg var på besøg. Selv om vi har haft 
det vel vådeste efterår nogensinde, så bar slaget bestemt ikke 
præg af dette.

Noget andet, Karsten bemærker, er, at slaget aldrig males ind-
vendigt. Han tror simpelthen ikke, det er godt for duerne. 

En anden ting, der er vigtig for Karsten, er ikke at bruge for 
unge duer på de længste flyvninger. De skal have tid til at mod-
nes, så der benyttes normalt ikke duer under 3 år på maraton.

Derudover er forholdet til lillebror Henrik helt unikt, og uden 
den interne hjælp og konkurrence havde resultaterne absolut 
ikke været det samme. Der er ikke nogen Karsten hellere vil slå 
end lillebror Henrik, og det er helt sikkert gengældt. I sæsonen 
taler brødrene gerne sammen 5-6 gange i løbet af dagen.

Hvis man har haft fornøjelsen af at opleve jargonen mellem 
brødrene, så ved man, hvor meget de betyder for hinanden, og 
de elsker deres interne drillerier.

At have Annettes hjælp, når Karsten på grund af arbejde er 
væk flere dage, er også til stor hjælp for ham.

Også det at have stået i lære hos sin far, der blev Danmarks-
mester i 1996, har betydet meget. 

(Her kunne jeg godt skrive, hvad Karsten mener om udsigten 
til, at lillebror Henrik kunne gøre dem det efter, men det vælger 
jeg at udelade).

Fremtiden i dansk brevduesport.
Karsten ser lysere på denne end i rigtig mange år. Den nye linje, 
HB har lagt, er lige i Karstens ånd, og han ser et stort lys i for-
mand Pia West.

Som I kan læse, er Karsten 100% maraton-mand. Han føler, 
det er vigtigt, at vi har maratonflyvninger, der ikke er for svære, 
så flere kan få lysten til at forsøge sig på disse og få oplevelsen af 
at få sine duer hjem i god orden.

Det var lidt om mit besøg hos en af Danmarks ypperste mara-
ton slag. En fornøjelse var det, og mit indtryk er, at Karsten igen 
i 2020 vil sætte sit præg på disse flyvninger. Duerne var klar til 
parring, og som billederne viser, så er det duer med kraftfulde 
øjne, der er klar til at tage nogle kilometer. 

Fik jeg så nogle hemmeligheder? Det må være op til jer læsere at 
afgøre, men min egen konklusion er: Gode duer er nøglen, og disse 
kan være svære at finde, men gode venner gør det lidt lettere.

Motivationstræet
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MÆRKEDAGE
75 år:
6/2 Alex Næser, 038 ”Nykøbing F.”

70-års fødselsdag:
3/2 Gert Vinding, 111 ”Vejen” 
4/2 Bent Dahl, 027 ”Esbjerg”

60-års fødselsdag:
31/1 Bjarne Jørgensen, 216 ”Aulum- 
Vildbjerg”
15/2 Jørgen P. Jørgensen, 111 ”Vejen”

25-års jubilæum:
1/2 Per Pedersen, 114 ”Ansæs”

Nyt om navne

Nummer Udkommer Deadline for  indsendelse af stof

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

TRE STÆRKE 
fra NAKSKOV

012-17-0317: BB. U. Sektionsvinder Bremen 
sport den 29.06.19 med en hastighed på 
1400,79 mpm. Hun var samtidig også nr. 1 i 
Gruppe 2. 
Afstamning: Flor Engels – Van Loon, mor er 
datter af ”Moonlight Shadow”.
Fløjet på naturligt system på ”Natural foder”.

012-17-0726: BB. A. Sektionsvinder Antwerpen 
sponsor den 06.07.19 med en hastighed på 
1009,35 mpm. Han var også 9 i sektionen fra 
Arnhem. 
Afstamning: Indavl på Guldparret, der er avlet 
af Søren Andersen, DAN 012.
Fløjet naturligt på ”Natural foder”.

012-14-0425: BB. A. Sektionsvinder Altona åben 
den 11.08.19 med en hastighed på 1982,75 mpm.
Afstamning: Flor Engels.
Fløjet naturligt på ”Natural foder”. 

Alle duer ejet og fløjet af 
Henning Hansen, DAN 012

FREM- OG EFTERLYSNINGER
Fremlysninger:
DAN087-19-267
Thaer Abdallah
Vendsysselvej 48, 1. t.v.
4800 Nykøbing F.

DAN246-80-823 
(død, ring fundet med metaldetektor)
René Hansen
Bryggervej 1
8660 Skanderborg
Mobil 20864826

Efterlysning:
BEL-19-2131887
Jørn Hedensted, 055 ”Vejle”
Mobil 40 33 17 51
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Produkterne kan ses på 
Naturals stand i Brædstrup
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Hvis nogen i medlemsskaren mangler 
PR-materiale omkring brevduesporten, 
har alle medlemmer mulighed for at gå 
ind på Sektion 63 Hjemmeside ( www.
sektion63.dk ).

Her findes på Forsiden en Toplinie 
med navnet PR-brochure. Trykker man 
én gang på PR-brochure åbner der sig en 
undermenu til venstre, hvor der ligger 4 
forskellige brochurer. Følg anvisningen og 
man er snart klar til at printe en brochure 
ud.

PR-brochurer for 
brevduesporten

Man kunne evt. lægge sådanne brochu-
rer i Venteværelse hos Tandlægen, Læge-
huset, Biblioteker, andre sportsklubber, 
på skoler eller kantinen på ens arbejds-
plads. Mulighederne er mange, kun fan-
tasien sætter grænser.

Fremtidens PR
Vi står aldrig stille i vores PR-arbejde for 
brevduesporten. Derfor arbejdes der med 
tanker om at lave videooptagelser til evt. 
at lægge op på YouTube eller lignende. 

Sådanne optagelser kunne også bruges 
som små indslag på Facebook og dele den 
med sine venner. Sektion 63 har allerede 
en Facebook side.

Håber på I vil tage godt imod opfor-
dringen

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen og Ove Fuglsang Jensen
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Læserbreve:

Just færdig med at læse en fyldestgørende 
beretning kan man konstatere, at hoved-
bestyrelsen udfører et bemærkelsesvær-
digt og flot stykke arbejde. Alligevel sid-
der jeg tilbage med et par frustrationer, 
som jeg er nødt til at belyse. I beretnin-
gen fastslås det, at man bør arbejde efter 
den devise, at det, der er tilladt for den 
enkelte, også skal være tilladt for de fleste. 
Denne filosofi er rigtig fornuftig, men 
kun brugbar, når den enkelte forening 
sikrer sig, at det, den enkelte foretager sig, 
er i overensstemmelse med DdBs love og 
reglement.

I beretningen siges det ligeledes klart, 
at redaktionen med taknemmelighed 
modtager stof til medlemsbladet. En for 
nylig indhøstet personlig erfaring giver 
mig anledning til at anmode om, at man 

1.   Skal vi vende tilbage til kun at have de 3 
gamle regioner, nemlig øst, midt og vest?

2.   Skal den almindeligste vindretning, 
den geografiske beliggenhed og flyve-
afstanden suverænt være bestemmen-
de for dannelsen af konkurrenceområ-
der? Se Erik Knudsens statistikker i 
blad nr. 27.

3.   Skal vedtagne konkurrenceområder 
suverænt respekteres og flyveplanen 
laves på det grundlag? Og kan der 
eventuelt laves mindre beregningsom-
råder?

AF HENRI TØLBØLL, 075 "MORSØ"

Apropos fremtiden. Hvad tænker vi?

4.   Hvordan skelner vi mellem små og 
store slag? Hvor er grænsen?

5.   Bør flyvninger fra Sverige af økonomi-
ske hensyn droppes?

6.   Skal den demokratisk valgte hovedbe-
styrelse i fremtiden lave kapflyvnings-
planen?

7.   Skal de kontante præmier på lands-
flyvningerne og flyvningen fra ”Ant-
werpen” afskaffes?

8.   Hvornår og hvordan praktiseres kon-
trolhandlinger, også i forbindelse med 
vaccinationer?

Forhåbentlig tænker vi alle, at DdBs love 
og reglement, som jo løbende ajourføres, 
til enhver tid er det fundament, som or-
ganisationen er bygget på, og som vi alle 
er forpligtet på at respektere.

AF HENRI TØLBØLL, 075 ”MORSØ”

Apropos dialog og debat

som indsender af stof får en begrundel-
se, hvis det indsendte ikke kommer i 
bladet. Selv har jeg via både mail og tele-
fon forgæves forsøgt at kontakte redakti-
onen for at få klarlagt facts vedrørende 
det læserbrev, som er indsendt ca. d. 20. 
november. Om pågældende læserbrev, 
der i øvrigt er tænkt som en inspirati-
onskilde til at skabe et bæredygtigt DdB, 
på et tidspunkt kommer i Brevduen må 
stå hen i det uvisse, så jeg vil blot hen-
stille til, at indsendt sagligt stof ikke ud-
sættes for censurlignende behandling, 
og at vi må fremstå som en organisation, 
hvor alle behandles ens, og hvor ytrings-
friheden er ukrænkelig.

Svar på Henri Tølbølls læser-
brev ”Apropos dialog og debat”
Af Michael Th. Larsen

Redaktionen skal beklage, at Henri Tøl-
bølls læserbrev ikke tidligere er blevet op-
taget i Brevduen. Læserbrevet var ind-
sendt samtidig med personaleændringer-
ne på Sekretariatet, og grundet en intern 
misforståelse, er materialet ”faldet i mel-
lem stolene”. Misforståelsen er nu berigti-
get, og det omtalte læserbrev bringes an-
detsteds i dette nummer af Brevduen, 
hvilket også telefonisk er afstemt med 
Henri Tølbøll. Det skal ved denne lejlig-
hed understreges, at personlige meninger 
og holdninger på ingen måde er belagt 
med censur i Brevduen, så længe man fø-
rer et sagligt og sobert sprog.
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Pet A/S

Kære alle Brevduevenner
Vi ønsker jer et stærkt flyvende godt nytår. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer  

i Brædstrup, hvor vi vil have mange gode tilbud og håber at få  nogle hyggelige timer. 
HUSK vi er klar i vores stand allerede fra fredag eftermiddag – VI SES

Mariman Versele Laga Mesterskaber 2020

MVL Mesterskab  
MELLEM-SPORT
Til dette mesterskab tæller 10  
af de 12 planlagte DdB-MELLEM-
SPORT flyvninger.
Højeste sammenlagt sektions-
point på 1. due.

Præmier MELLEM
 1. præmie.......................  kr. 6.000
 2. præmie  .....................  kr. 3.000
 3. præmie  .....................  kr. 2.000
 4.-10. præmie  .....................  kr. 1.000
 11.-30. præmie  .....................  kr. 500

MVL Mesterskab LANG
Til dette mesterskab tæller 4 af de 
5 planlagte DdB-langflyvninger.
Højeste sammenlagt sektions-
point på 1. SPORTS-due.

Præmier LANG
 1. præmie  .....................  kr. 3.000
 2. præmie  .....................  kr. 2.000
 3. præmie  .....................  kr. 1.500
 4.-10. præmie  .....................  kr.  1.000
 11.-20. præmie  .....................  kr. 500

MVL Mesterskab UNGER
Til dette mesterskab tæller 3 af de 
6 planlagte DdB ungeflyvninger.
Højeste sammenlagt Sektions-
point på 1 . due.

Præmier UNGER :
 1. præmie.......................  kr. 2.000
 2. præmie  .....................  kr. 1.500
 3. præmie  .....................  kr. 500

GENERELT omkring præmier:
Alle præmier er gavekort til  
Meldgaard Pet A/S.

UNGER ( uge 27-29)
I hver af disse uger er der præmie 
til højeste sektionspointsum på 
de 2 første unger
Præmie: 1 due GRATIS deltagelse 
i et One loft Race i 2021, nærmere 
informationer følger.

Mellem-SPORT  
(uge21-22-24-28-29-31)
I hver af disse uger er der præmie 
til højeste sektionspointsum på 
de 2 første duer
Præmie: 1 due GRATIS deltagelse 
i et One loft Race i 2021, nærmere 
informationer følger.

LANG ( uge 29-31)
I hver af disse uger er der præmie 
til højeste sektionspointsum på 
de 2 første SPORTS-duer
Præmie: 1 due GRATIS deltagelse 
i et One loft Race i 2021, nærmere 
informationer følger.

PRÆMIER

10 UGEPRÆMIER

NB: ALLE Sektionspoint udregnes efter Placeringskoefficient.
Formel:  Duens placering ganget med 100 divideret med antal deltagende duer i sektionen.

Tilmelding og deltagelse.
Tilmelding til mesterskaberne kan ske til én af vores forhandlere eller til meldgaard Pet A/S på e-mail  
pmc@meldgaard.com.
For at deltage i disse mesterskaber skal du købe foder og produkter til dine duer via én af vores forhandlere 
eller meldgaard Pet. Evt. tvivlspørgsmål afgøres af meldgaard.
SENESTE tilmelding fredag d. 8. maj (uge 19) men gerne før.


