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Næste nummer af Brevduen
udkommer 15.03.2023

Deadline for dette nummer 
er den 19.02.2023

ANNONCETAKSTER

Pr. 1. januar 2021: 1/1 side ................ 2.960,00 
2/3 side ................................................. 2.000,00 
1/2 side  ................................................ 1.552,00
1/3 side  ................................................ 1.036,00 
1/4 side  ................................................... 772,00

Mindre annoncer: 
Pr. 1 sp.-mm.  ............................................. 4,40
Mindstepris  ........................................... 132,00

Køb/salg rubrikannoncer 
Pr. linie .......................................................32,00
Tillæg pr. farve ....................................... 320,00
4-farve ..................................................... 800,00

Foreningsmeddelelser: 
Pr. spalte .................................................. 352,00
Mindstepris ...............................................56,00
Resultatlister: Pr. spalte  ........................ 240,00
Priserne er ekskl. moms 
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Når dette læses, er vi i midten af februar måned, og dermed er der 
officielt kun en halv vintermåned tilbage, før det officielt er forår i 
Danmark. Lige nu føles det meget fjernt med køligt og meget fugtigt 
vejr, ligesom dagene fortsat er korte. Heldigvis går tingene i den rigtige 
retning med hensyn til vejrlig og antallet af lyse timer, og det er dejligt 
for både brevduer og brevduefolk!

Vinteren har endnu ikke været hård, og vi har været forskånet for både 
sne og stærke frostgrader. Til gengæld har vi fået meget nedbør, og 
det fugtige og mørke vejr er ikke befordrende for miljøet på dueslaget 
og heller ikke på vores humør. Vinteravlerne har været i fuld sving 
længe, og på de sociale medier kan man følge med i deres arbejde. 
Det ser ud til, at avlen generelt er vellykket, og der er masser af fine 
billeder af veltrimmede unger, som er fravænnet og sat i ungeslagene. 
Vi håber, der er mange ”kanoner” blandt disse unger, og for vi andre 
forårsavlere kan vi se frem til en spændende tid, hvor fremtiden på sla-
get skal sikres med – selvfølgelig – en stribe geniale og gennemtænkte 
sammenparringer! Det er en fantastisk årstid, og selv om man har haft 
duer i mange år, så er denne periode helt unik og ét af de helt centrale 
elementer i den utrolige glæde, vores liv med brevduesporten skaber!

Deadline for dette nummer af Brevduen bringer desværre lederskri-
benten lidt på mellemhånd i forhold til de begivenheder, der rører sig 
i brevduesporten i øjeblikket. I skrivende stund sidder jeg og ser frem 
til ét af årets højdepunkter inden for De danske Brevdueforeninger, 
repræsentantskabsweekenden i Brædstrup. Til gengæld er denne for-
ventning en gammel nyhed, når I læser dette, så vi må nøjes med her 
et udtrykke håb om, at arrangementet er godt overstået med hyggeligt 
socialt samvær og gode beslutninger til gavn for brevduesporten i de 
kommende sæsoner.

Foruden de mange aktiviteter hjemme på vores egne slag, er der gang 
i mange andre aktiviteter på brevduefronten. Jeg skal her gøre særligt 
opmærksom på annonceringen af de aktiviteter, som afholdes i forhold 
til at skabe økonomi til den kommende sæsons sponsorflyvning i form 
af online-auktioner og ikke mindst brevduedagene medio april i både 

Jylland og på Sjælland. Her bliver der rigtig gode muligheder for at 
erhverve sig topblodfornyelse, ligesom der i forbindelse med live-ar-
rangementerne bliver chance for at mødes til hyggeligt socialt samvær 
med vores elskede sport i centrum. Og på toppen af alt dette, så går det 
økonomiske overskud ved disse arrangementer ubeskåret til præmier, 
som kommer hele medlemskredsen til gode og giver vores konkur-
rencer et virkeligt stort løft på det konkurrencemæssige og sportslige 
plan. Herfra skal lyde en stor opfordring til at bakke op om det store, 
frivillige arbejde, som ligger bag projektet.

Sluttelig vil jeg henlede opmærksomheden på nogle nye muligheder 
for annoncering, som averteres i dette nummer af Brevduen. Her kan 
man dels købe annonceplads for en særpris, hvor en rubrikannonce 
bringes i hvert farvet nummer gennem en hel sæson. Derudover ud-
byder vi et nyt koncept, hvor sektionsklubber til en favorabel pris kan 
købe annonceplads, som giver mulighed for gennem et år at annonce-
re alle relevante arrangementer, sammenlagte resultater til mesterska-
ber og ES-due konkurrencer samt mødereferater. Vi håber, disse tiltag 
vil blive vel modtaget, og at vi fortsat kan sikre et flot og læseværdigt 
medlemsblad.

Næste nummer af Brevduen udkommer medio marts, og til den tid 
er der livlig aktivitet på alle slagene, og I ønskes god fornøjelse med 
arbejdet så længe.
/M.T.L. 

Vinteren slutter

Foto: Annie Spratt, Unsplash
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Nyt Æresmedlem i brevduehuset Hjørring - Lars Bøje Henriksen.

Dødsfald
Tommy Sønderby, 097 Odder
Søndag den 22. januar fik foreningen det triste 
budskab, at Tommy ved død om natten. Tom-
my blev medlemd af 097 i 1981 og fløj med du-
erne i 1982. Men Tommys nabo var medlem af 
073 Skanderborg og fik Tommy overbevist om, 
at det var bedre, at han blev medlem af 073 så 
de kunne køre sammen. Men medlemskabet af 
073 varede kun 1 år, så var han tilbage i 097, 
for her passede kemien bedre til Tommy. I 097 
stod han for køkkenet, kornsalget og en sikker 
dirigent på foreningens generalforsamlinger 
– ja, den eneste han ikke prøvede, var at være 
formand. Tommy var utrolig hjælpsom – han 
kendte ikke ordet nej, hvis der var nogen, der 
havde brug for hjælp i foreningen og privat.

Vi i 097 kommer til at savne vores kammerat 
Tommy utroligt meget, men det kan naturligvis 
ikke sammenlignes med Tommys familie, hvor 
han efterlader sin kone Karin, 3 børn og 5 bør-
nebørn.

Æret være Tommys minde.

På vegne af 097s medlemmer Finn Ustrup

Mærkedage: 
50 år
Jens Larsen, 025 Hjørring, d. 2. februar 2023

75 år
Kurt Jacobsen, 028 Vestjyden, d. 2. februar 2023

90 år
Ingolf Laursen, 027 Esbjerg, d. 14. marts 2023 
Guldbryllup
Marianne & Thorkild Kristensen, 
Klarup,  034 Mou, d. 17. februar 2023

Æresmedlem
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En fantastisk ”duedag”

Intro
Åge & sønner består af Åge 65 år, Mads 35 år og Malthe 25 år. Vi flyver 
i 087 Helsinge og flyver med 24 par på det totale system, uden rotati-
onssystem.  

Lørdag den 30. juli 2022 blev for os, Åge & Sønner, en af de dage man 
aldrig glemmer. At dagen skulle få den historie som den fik, kunne vi 
nok ikke i vores vildeste fantasi have drømt om. 
Dagen startede med at teamets yngste medlem, Malthe, havde invi-
teret venner og familie til ”Duedag” hjemme ved slaget i Hundested. 
En dag der bestod af morgenmad om morgen med hjemmebag, varmt 
frokostbord med det hele, eftermiddagskaffe og kage, samt aftensmad 
med hvad der tilhører. Der var ligeledes sørget for en masse aktivite-
ter og en masse af de kolde drikke og hjemmelavede drinks, samt var 
vejret og varmen med os, så jo, den fik ikke for lidt den dag! En rigtig 
sommerdag må man betegne det som. 

Første flyvning der skulle afvikles, var Sektions flyvningerne fra Ged-
ser, hvor vi både deltog med gamle og unger. Generelt må vi erkende,  

at vi ikke har den store ”fidus” til sektionsflyvningerne. De bliver mere 
anvendt til at holde duerne i gang, og give dem en god træning, hvor-
for vi også henlægger vores opmærksomhed på de flyvningerne der er 
uden for nationale grænser.

Sektionens ungeflyvningerne har dog i løbet af 2022 internt i familien 
fået en meget større betydning. I 2022 påbegyndte Malthe og Mads 
en intern familie konkurrence som de kaldte ”Mesterskab for unger”. 
Konkurrencen går i alt sin enkelthed ud på, at ved indleveringen af 
ungerne om fredagen til sektionsflyningen, så vælger hver deltager i 
konkurrencen en unge ud fra listen over de af vores indleverede unger. 
Placeringen af den unge man så har valgt, påvirker så hvilken ”bøde” 
man skal betale til den interne bødekasse. Desto bedre placeret, desto 
laver bøde. Efter sæsonen gøres der så efterfølgende status over den 
samlet vinder, som dermed er vinderen af vandrepokalen og håneret-
ten til næste sæson. Det har været et godt initiativ, som har været sjovt 
for familie og venner, og som har fået folk der nødvendigvis ikke var 
særligt due-interesseret til at blive det en smule mere. Opbakningen 
har været stor, og næste år har allerede flere familiemedlemmer og 
venner meldt sin interesse om at være med.  
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Nyt Æresmedlem i brevduehuset Hjørring - Lars Bøje Henriksen.

AF MADS KAPLAN 
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I dagens anledning var vinden øst for første gang i sæsonen. 087-18-
0174u viste hendes klasse og kvitterede, sæsonens første sektionsvin-
der. Til stor begejstring for de fremmødte. Med en sektionsvinder efter 
de første flyvninger, og en dejlig sommerdag, så måtte vi erkende, at 
vi nok ikke kunne bede om så meget mere. Men det skulle vise sig, at 
dagen havde meget mere at byde på. 

Mellemdistanceflyvningen udsættes
Oprindeligt skulle vi efter Gedser flyvningerne flyve mellemdistance-
flyvningen, Magdeburg, men denne blev grundet dårligt vejr i Tysk-
land udsat til om søndagen. Vi havde ellers stillet et meget stærkt mel-
lemdistancehold, og igen håbet på et godt resultat, men det var der jo 
intet at gøre ved nu. Beslutningen var truffet. 
Da Magdeburg således blev aflyst, og Gedser flyvningen var overstået 
omkring ved en 10-tiden, var der en del timer som skulle afvikles in-
den vi kunne forvente at der ville ske noget fra dagens sidste flyvning, 
nemlig Kongeflyvning Antwerpen med landslip. Heldigvis var der 
masser af mad og drikkevarer og en masse aktiviteter at tage sig til, så 
timerne gik uden besvær.
I løbet af dagen kunne vi følge med på hvordan duerne fra Antwerpen 
kom i resten af landet. Da klokken var 16, var der ikke kommet mere 

end ca. 6 duer til hele landet, heraf en i region øst, så i vores egen 
vurdering, skulle vi være tilfredse, hvis vi bare havde en due hjemme 
engang i aften. Selvom vi har stillet med det bedste hold vi kunne frem-
bringe, så havde flere af de udvalgte duer skuffet i år, i hvert fald i for-
hold til hvordan de fløj sidste år. Her iblandt 087-019-0257 som sidste 
år blev 2. bedste ES-lang hun i sektion 12. Hun havde været sendt på 
de forrige langflyvninger i sæsonen, men havde ikke vist det potentiale 
som vi ellers vidste hun kunne. Men det skulle den lille hun vise sig at 
lave om på. 

En legende bliver til
Da mellemdistancen var rykket og det var meldt ud til gæsterne, at 
vi nok ikke skulle forvente at se en due fra dagens langflyvning før 
engang sent i aften, så var folk bare begyndt at lade eftermiddagsroen 
falde på og gøre klar til aftensmaden, og der var derfor ikke nogen 
der havde sat sig ”klar” til det der nu skulle ske. For imens Malthe og 
nogen af de øvrige gæster sidder ved et lille bord 5 meter fra slaget og 
spiller en omgang kort, dumper der kl. 17.26.13 en due ned fra himlen. 
Som et lyn fra en klar himmel. ”Der er due!” siger Malthe til de to 
andre ved bordet. Ingen andre i haven har bemærket, hvad der lige har 
fundet sted. Duen var 087-19-0257u, som valgte at lande midt på sput-
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nikken ved sin gamle indgang, for derefter at flyve over til sin nuvæ-
rende indgang og gå ind. Malthe skynder sig over og tjekke anlægget, 
og jo den var go nok, der var kommet ANTWERPEN! 

Malthe vidste at dette på ingen måde kunne være et dårligt resultat, så 
han råber bare ned igennem hele haven for at få kontakt til sin store-
bror ”MADS!” ”MADS!” MADS!”, ”DER ER KOMMET ANTWER-
PEN!”. Mads, forbavset over hvad han lige har hørt, skynder sig at løbe 
op imod slaget og se på anlægget. Jo lillebror har ikke set forkert, 087-
19-0257 er hjemme i det lille slag ved Hundested efter ca. 10 timer og 
14 minutter på vingerne. Hun flyver 1161 meter/min. Efterfølgende 
får Åge (som sad på toilettet) besked og inden for 2 minutter, er hele 
haven og alle gæsterne på den anden ende! For nogen er det ikke helt 
gået op hvad der sker, og hvorfor det er dette stor virvar, men de kan 
godt fornemme, at der er noget stort under opsejling. 

Mads får indberettet 257, og BANG, nr. 1 i landet fra ANTWERPEN. 
Mads og Malthe der slet ikke kan fatte det, er helt oppe og køre ligesom 
de øvrige gæster er det. Men som Åge rigtig nok påpeger, så kan der 
nå at ske meget endnu, og der er slet ikke begyndt at komme duer til 
Nordjylland, så intet er på nogen måder afgjort endnu, for der er vir-
kelig nogle super langflyvere slag oppe i Nordjylland, men det er uden 
tvivl et godt resultat. 

Imens der bliver tændt op i grillen, og folk sætter til bords for at få af-
tensmaden, bliver telefonerne hyppigt tjekket for opdatering i forhold 
til de forløbende resultater. 

Som de næste par timer begynder at skrider fremad, kommer der li-
geså stille flere og flere duer til landet, men ingen der endnu kan true 
257’s placering. 

”SÅ er der kommet due i Nordjylland”, råber Mads. Arne Porsmose 
stempler en due 18:50 i Frederikshavn. Duen flyver 1140, og er således 
21 meter efter 257. Der kommer ingen bedre due i region nord ”Så den 
hjemme!”. Nu er der stemplet duer i alle dele af Danmark, og ingen har 
kunne ændre på det faktum at 257 fortsat ligger nr. 1. 

Efterfølgende bliver champagneflaskerne fundet frem, og alle skul-
le selvfølgelig være med til at fejre denne, for Åge & sønner og deres 
nærmestes, historiske begivenhed. Åge har fløjet med duer i 45 år, og 
Mads og Malthe siden de var 10 år og aldrig haft en landsvinder før.
Træerne vokser nødvendigvis ikke ind i himlen, og for alle der var der 
den ”duedag” i sommeren 2022, er der ingen i tvivl om, at man var 
vidne til noget historisk set ud fra en brevduemands perspektiv. Vi er 
bevidste om, at dette nok aldrig sker igen, men det gør ingenting. Vi 
havde aldrig til at begynde med drømt om sådan et resultat. Så at være 
vidne til det, og have muligheden hverdag for at gå ud og se til vores 
lille landsvinder, det er kun noget vi kan værdsætte. Så en dag, med 
venner og familie, i brevduesportens tegn, som endte med at blive en 
dag, som ingen af os glemmer. 

Det må siges at være en fantastisk duedag
087-19-0257 er uden af egen avl på moderens side ”Narkomanen” 
(hun var afhængig af jordnødder) ”Narkomanen” hjemfløj selv 37 pla-
ceringer i hendes karriere. 257’s far  BEL-18-6031857er købt på duetur 
til belgien i 2018 hos langflyverslaget Guido De rejck og helbror til 
”Adeline” 44 int. Marseille 2018. I 2021 fløj 257 følgende. 2 Hof, 6 Gie-
sen, 11 Antwerpen og blev 2. bedste Esdue-lang U 
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Referat af 
Hovedbestyrelsesmøde 
den 12. januar 2023

Mødet blev afholdt på Microsoft Teams – DdB’s eksterne revisorer 
og formanden deltog dog i mødet fra Sekretariatet.
 
Deltagere: 
Michael Th. Larsen 
Søren Andersen
Villy Petersen
Niels Johansen
Jørn Boklund
Jan Steen Hansen
Repræsentantskabsvalgt revisor Jan Qvortrup
DdB’s eksterne revisorer Kurt Telling Jørgensen (KJ) 
og Jens Henrik Ring Lauritsen (JL), Redmark 
 
Referent: 
Pia West Christensen
 
Mødet blev indledt med en gensidig præsentationsrunde, særligt for 
de nye hovedbestyrelsesmedlemmer og eksterne revisorer. KJ og JL 
kunne oplyse, at Dansk Revision ved årsskiftet 2022 – 2023 er fusione-
ret med et andet revisionsselskab Redmark. Vort samarbejde med de 
hidtidige revisorer fortsætter uforandret fra kontoret i Randers. 
JL præciserede, at det er ledelsens ansvar, at tilrettelægge bogføring, 
interne kontroller, formueforvaltning, overholdelse af lovgivning så 
det foregår på betryggende vis, så det kan danne grundlag for års-
regnskabet samt revisors revision. Ledelsen har tillige ansvar for regn-
skabsudarbejdelsen, men kan efter aftale med revisor bede om revisors 
assistance til regnskabsopstillingen, hvilket DdB får assistance til. Det 
er revisors ansvar at udføre revisionen i overensstemmelse med in-
ternationale revisionsstandarder, samt at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet. Revisor er tillige offentlighedens tillidsrepræsentant og 
herunder også medlemmernes.
 
Punkt 1: Årsrapport for regnskabsåret 01.12.2021 –
30.11.2022 med tilhørende revisionsprotokollat
Redmark havde afsluttet revisionen af årsrapporten for regnskabsåret 
2021/2022. Udkast til årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat 
var i forvejen udsendt til Hovedbestyrelsen og repræsentantskabsvalgt 
revisor. KJ og JB gennemgik årsrapporten og kommenterede indled-
ningsvis på den af Hovedbestyrelsen udarbejdede ledelsesberetning, 
som de anså for at være god og informativ, idet de anså den for at 
beskrive de væsentligste forskelle mellem realiserede og budgetterede 
tal. Ledelsesberetningen ser således ud:

Væsentligste aktiviteter 
De danske Brevdueforeningers formål er at virke til gavn for dansk 
brevduesport og herunder afholde og gennnemføre kapflyvninger 
med brevduer fra udlandet. Herudover varetager organisationen med-
lemmernes og lokalforeningernes interesser bl.a. i forhold til myndig-
hederne. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Resultatopgørelsen udviser et resultat på DKK 417.319 mod DKK 
499.972 året før samt budget for året på DKK 29.000. Balancen viser 
en egenkapital på DKK 3.555.378 mod DKK 3.138.059 året før. 
 
Der har i regnskabsåret været gennemført kapflyvninger i ugerne 21 – 
33 og med et væsentligt større antal afsendte duer end forudsat i bud-
gettet. Der er således afsendt i alt 107.231 duer, hvilket er 23.487 duer 
mere end forudsat i budgettet. Året før var der afsendt 87.452 duer på 
kapflyvningerne. Der har ikke som sidste år været aflyst kapflyvninger. 
 
Ovennævnte har medført afsendelsesgebyrer på DKK 2.307.125, som 
er DKK 395.125 over budgettet. Til gengæld er omkostningerne på 
kapflyvningerne realiseret svarende til budgettet. Der er samlet set re-
aliseret et overskud på kapflyvningerne på DKK 254.943, hvilket kan 
henføres til det øgede antal afsendte duer. 
 
Samlet set udgør indtægterne DKK 5.600.402, hvilket afviger med 
DKK 132.402 til budgettet på DKK 5.468.000. Materialesalget og kon-
tingenter afviger negativt, men opvejes af øgede indtægter på kapflyv-
ningerne. 
 
Omkostningerne udgør i alt DKK 4.700.701, hvilket er DKK 207.299 
under de budgetterede omkostninger på DKK 4.908.000. Besparel-
serne kan særligt henføres til færre omkostninger end budgetteret på 
materialeforbruget. 
 
Det reducerede materialeforbrug har sammenhæng med en lavere 
omsætning for materialesalg, som udgør DKK 802.657, der modsvares 
af et lavere materialeforbrug, som udgør DKK 589.522. Der er såle-
des en bruttoavance på salg af materialer på DKK 213.135, hvilket er 
væsentligt mere end i regnskabsåret 2021/2022, hvor bruttoavancen 
udgjorde DKK 27.432.  
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En ændring i serviceaftalerne på TauRis har medført langt færre re-
parationer og udskiftninger, og der er derfor avance på hele omsæt-
ningen. 

Omkostninger til bestyrelse og udvalg udgør DKK 267.550 mod DKK 
236.935 året før. Der har i 2022 været afholdt repræsentantskabsmøde 
som samlet set har kostet DKK 66.958. Året før var repræsentantskabs-
mødet aflyst pga. COVID19. Der har ligeledes været afholdt repræ-
sentantskabsweekend, uden at der har været afholdt landsudstilling. 
Samlet set har dette kostet DKK 60.524. Der er dog samtidig indtægter 
for DKK 82.187. 
Omkostninger til medlemsbladet Brevduen udgør DKK 257.957, hvil-
ket svarer til de budgetterede omkostninger til trykning og opsætning, 
som varetages af et eksternt trykkeri. 
 
Ejendommens udgifter udgør DKK 182.022, hvilket er DKK 42.022 
over budgettet på DKK 140.000. Omkostningerne er steget med DKK 
68.867 i forhold til året før. De øgede omkostninger vedrører i høj grad 
en væsentlig stigning i energiomkostningerne. Sekretariatet og det 
udlejede parcelhus opvarmes med naturgas, hvilket generelt er meget 
dyrt pt. Der er tillige afholdt omkostninger til bl.a. energimærkning 
af ejendommen. De danske Brevdueforeninger Ledelsesberetning 9 
Administrationsomkostningerne på DKK 1.168.396 svarer til budget-
tet på DKK 1.150.000, dog med en mindre budgetafvigelse på DKK 
18.396. Administrationsomkostningerne er væsentlig større end i sid-
ste år, hvor de samlede omkostninger udgjorde DKK 712.064. Der er 
således tale om en forøgelse af administrationsomkostningerne i for-
hold til sidste år på DKK 456.332. Stigningen var forventet, idet der var 
afsat ca. DKK 600.000 i ekstra budget i forhold til sidste års budget. De 
øgede omkostninger kan primært henføres til IT-omkostninger, som 
samlet set udgør DKK 921.305. Der har i årets løb været gennemført 
en omfattende, nødvendig og planlagt opgradering af vores systemer, 
som næsten er tilendebragt således, at vi nu har udfaset forældet it-ud-
styr på vort sekretariat og har fornyet hele platformen omkring vores 
sekretariatssystem. 
Såvel IT-omkostninger som de samlede administrationsomkostninger 
forventes at falde væsentligt i det kommende år. 
 
Personaleomkostningerne udgør DKK 443.679 i forhold til DKK 
292.946 året før. Stigningen er forventet, idet Hovedbestyrelsen har 
valgt at bemande vort sekretariat med en fuldtidsansat medarbejder. 
Der var i regnskabsåret budgetteret med et overskud på DKK 29.000, 
og med et overskud for regnskabsåret på DKK 417.319 er der realiseret 
en positiv budgetafvigelse på DKK 388.319, hvilket Hovedbestyrelsen 
anser for at være meget tilfredsstillende i et år, hvor der er afholdt store 
omkostninger til fornyelse af vort IT-setup. Vi har haft et regnskabs-
år, hvor der samlet set ikke har været store negative overraskelser på 
omkostningssiden, mens der har været gennemført en succesfuld kap-
flyvningssæson målt på antallet af afsendte duer på kapflyvninger og 
dermed øgede indtægter. 
 
I de seneste tre regnskabsår har organisationen realiseret væsentlige 
positive økonomiske resultater. Det har været vigtigt for Hovedbesty-
relsen at skabe et godt økonomisk fundament for at kunne se ind i 
fremtiden. Resultaterne er skabt ved en vedholdende gennemgang af 
nødvendige og ikke nødvendige omkostninger, og vi vurderer nu, at vi 
har gennemgået det meste, og at vi har skabt et fornuftigt grundlag for 
fremtidens organisation. 
 

I forlængelse af dette har Hovedbestyrelsen som tidligere omtalt sat 
ejendommen til salg, og den er udbudt via ejendomsmægler til DKK 
1.550.000. Endvidere er der planlagt en større investering i nyt trans-
portmateriel til brug for en fremtidssikret transport af brevduer til kap-
flyvninger. Hovedbestyrelsen vurderer, at årets drift til fulde lever op 
til organisationens formål, og med en egenkapital på DKK 3.555.378 
er det Hovedbestyrelsens vurdering, at organisationen er godt rustet 
til fremtiden. 
 
Hændelser efter regnskabsårets afslutning 
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde 
hændelser, som vurderes til at kunne påvirke organisationen.
 
Efter gennemgangen og kommenteringen af ledelsesberetningen blev 
såvel resultatopgørelse som balance gennemgået i forhold til de mere 
detaljerede budgetafvigelser og sammenligninger til sidste års regn-
skabstal.
 
Efterfølgende blev revisionsprotokollatet gennemgået og der var intet 
at bemærke. 
 
Repræsentantskabsvalgt revisor Jan Qvortrup havde udarbejdet et re-
visionsnotat, som blev gennemgået. Jan Qvortrup oplyste, at han hav-
de været på Sekretariatet 2 gange i årets løb og at han havde fået stillet 
de materialer til rådighed, som han havde ønsket og at han ved møde 
med formand samt forretningsudvalg havde fået svar på alle spørgs-
mål og at han tilslutter sig de eksterne revisorers konklusioner.
 
Hovedbestyrelsen kvitterer for en god gennemgang af såvel årsrapport 
som revisionsprotokollat og kan godkende disse og indstiller årsrap-
porten til repræsentantskabets behandling og godkendelse.
 
Det aftales, at underskrifterne laves samlet i forlængelse af repræsen-
tantskabsmødet og at årsrapporten nu offentliggøres på hjemmesiden.
 
Punkt 2: Eventuelt
Den aktuelle situation omkring fugleinfluenza blev drøftet.
Hovedbestyrelsen blev tillige informeret om nødvendige tiltag om-
kring vandinstallation samt undersøgelser vedr. gammelt oliefyr i 
ejendommen. Begge dele er en forudsætning for at komme videre i 
forhold til et muligt salg af ejendommen.
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”000 Cup”
Alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger kan bestille fodringe mærket ”DAN 000” hos Sekretariatet for 100 kr. pr. 
stk. Hvert medlem kan købe et ubegrænset antal ringe. Duer med ”DAN 000”-ringe deltager fremover i en flyvekonkurrence 
på den årlige Antwerpen-flyvninger. Provenuet fra ringsalget fordeles over tre år med 1/3 af den samlede pulje i regionerne 
Nord, Syd og Øst.

I sæson 2023 flyves der om følgende i alle 3 regioner: Kr. 5.344,45

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

Konkurrencen opgøres hvert år på regionsbasis med 1., 2. og 3. præmie til regionens 
højest placerede ”DAN 000”-duer. 

Præmiesummen fordeles som følger:
1. præmie 50%   2. præmie 30%  3. præmie 20%

Ringe bestilles hos Sekretariatet på mail: ddb@brevduen.dk eller telefon 48 28 42 44
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EJENDOMMEN 
Ejendomstype: 
Blandet ejendom med 1 
boliglejemål og 1 
erhvervslejemål 

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

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

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

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

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

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

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

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

TiIbudspligt: 
Ejendommen er ikke omfattet 
af reglerne om tilbudspligt. 

Moms: 
Ejendommen er ikke 
momsregistreret 

Lejemål: 
Beboelsen Årlig leje pr. 
01.01.2023 kr. 70.800 

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

Ovenstående oplysninger er 
vejledende. Køber opfordres 
til at søge rådgivning ved egen 
revisor http://www.edc. 
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Så kom vi i gang med det nye år, og forberedelserne til årets repræsen-
tantskabsmøde er i skrivende stund i fuld gang på Sekretariatet. Snart 
er alt på plads, og jeg ser frem til en god brevdue weekend med mange 
af organisationens medlemmer. I år er det endeligt igen muligt, dog 
med en række betingelser fra Fødevarestyrelsen, at afholde Landsud-
stilling. Dette bliver den første Landsudstilling, hvor jeg er inde over 
planlægningsmæssigt og jeg ser frem til dette, for mig, nye aspekt i 
udstillingen. 

Vi nærmer os også nu tiden, hvor forberedelserne til sæson 2023 star-
tes. Jeg vil gerne her opfordre alle medlemmer, særligt forenings kas-
serere, til at orienterer sig om de deadlines, der er angivet her i bladet, 
for at sikre at alle informationer kommer ind til tiden, og vi ikke står 
med en masse rettelser efter sæsonstartsfilen er udsendt. 

Jeg vil også gerne minde alle medlemmer om, at det stadig er muligt 
at få gratis adgang til det online medlemsprogram, for at se det lidt an 
inden sæsonstarten. Det kræver dog, at der oprettes en konto på Brev-
duen.dk og, at Sekretariatet informeres om, at man ønsker adgang. 
Det er en god mulighed for at få prøvet tingene af og lært hvordan 
programmet fungerer, inden vi snart står og skal til at indleverer duer 
for første gang. 

Jeg modtager stadig meget gerne artikler om årets vindere, til de kom-
mende Brevdueblade. Der ligger fortsat spørgeskema til vindere af me-
sterskaber og officielle præmier på hjemmesiden. Artikler om oplevel-
ser, arrangementer og andre interessante ting er også meget velkomne.  
Husk at det stadig er muligt at bestille 000-ringe til den spændende 
000-cup, som flyves for første gang i år fra Antwerpen flyvningen. Dis-
se ringe kan altid bestilles via mail hos Sekretariatet.    

Sekretariatet informerer:
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AF MARIA STEENBERG

Opgørelsen overpræmiebeløb har i Brevduen nr. 22/2022 samt Brevduen nr. 1/2023 desværre været opgjort forkert. 
Dette er nu rettet. Sekretariatet beklager fejlen. 
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Jeg hedder Jonathan Kjær Troelsen, og jeg ved ikke noget som helst om 
duer. Alligevel brugte jeg og to kammerater en weekend i juli, hvor vi 
fik vores første oplevelser med kapflyvninger. Vi var på besøg hos vores 
kammerat og dueentusiast Frederik Steen Hansen i Esbjerg. 

Med hånden der skyggede øjnene for solen, stod vi og skuede op mod 
himlen. En due var ankommet. Frederik kaldte på den med sine fløjt 
og raslede med korn i en bøtte. Hvis det var en af duerne fra Antwer-
pen-flyvningen, ville det være fremragende. Så ville vi – eller rettere 
sagt Frederik og Jan Steen - have fået landets første due hjem fra lang-
flyvningen. Det ville være et førsteklasses resultat. Johan, Pelle og jeg 
var allerede klar til den store jubel. Vi var nærmest på vej ind efter 
champagnen i køleskabet. ”Kom nu!”, ”Den skal være fra Antwerpen!”, 
”Vi går amok!”. Vi gejlede hinanden op inde under halvtaget på terras-
sen. Frederik raslede og gik rundt midt ude på græsplænen. 

Da duen var kommet længere ned, kom meldingen fra Frederik: ”Nej, 
den er sgu ikke fra Antwerpen. Den er fra Minden”. ”Dævlen” og ”sa-
tan’iæet” tænkte vi og sagde højt. Ingen champagne i denne omgang. 

Mærkelige lykønskninger
Vi havde fået at vide, det var sæsonens vigtigste og største kapflyvning. 
Det var 30.- 31. juli 2022. Der skulle flyves både kort- mellem- lang- og 
maratondistance. Derfor tog jeg og to kammerater, Johan og Pelle, til 
Esbjerg, hvor vi skulle være med i hele weekenden hos vores kamme-
rat Frederik. Far Jan Steen og mor var udenbys, så vi fire kammerater 
havde huset for os selv. Lige så længe vi har kendt Frederik har vi fået 

ørerne tudet fulde af fodringsblandinger, parringskombinationer, kap-
flyvningsresultater og stamtavler. Hverken jeg, Pelle eller Johan anede 
eller aner en fløjtende fis om brevduer - ikke udover at indavl er almin-
deligt. Derfor tænkte vi alle, det kunne være en sjov weekend, hvor vi 
skulle følge duernes hjemkomst fra baghaven i Esbjerg. 

Det startede allerede om fredagen. Jeg var kommet tidligt, så jeg kunne 
komme med ud til foreningen og indlevere duerne. Der var allerede 
fuld gang i den, da vi kom. Folk spurgte hinanden ind til, om duer-
ne var i god stand, og der blev snakket om vejrudsigter i Tyskland og 
Frankrig. Stemningen var en underlig blanding af nysgerrighed og 
forventningsfuldhed og så en fornemmelse af, at man ikke for alvor 
mente det, når man ønskede hinanden god vind. Og forståeligt nok. 
Det er jo ens konkurrenter. Lykønskningerne var noget mærkeligt no-
get, syntes jeg. Når jeg spiller fodbold, ønsker jeg da heller ikke mine 
modstandere ’held og lykke’ inden kamp. Så vil jeg hellere sige: 

”Jeg håber, det går dig ad helvede til”. Efter indleveringen drak vi en 
håndbajer og kørte hjem.

(For) lang ventetid 
Dagen efter var dagen, vi havde ventet på. Med milde tømmermænd 
stod vi op, og gjorde det store morgenbord klar. Frederik havde for-
langt, at vi ikke drak os i hegnet aftenen før, da vi havde været på pub. 

Vi skulle jo være oplagte og klar til om lørdagen. Hvis vi i løbet af da-
gen fik en landsvinder, var det en anden sag.

Den allerførste kapflyvningsoplevelse 

Fra venstre: Frederik, Pelle, 
mig selv og Johan. Vi var 
iklædt trøjer med Frederik 
og Jan Steens landsvinder
fra 2020.

AF JONATHAN KJÆR TROELSEN
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Vi skulle jo være oplagte og klar til om lørdagen. Hvis vi i løbet af da-
gen fik en landsvinder, var det en anden sag.

Da vi sad på terrassen i solskin og med kaffe og ostemadder, ankom 
Søren Diers. Søren hjælper Frederik og Jan med duerne, og han er en 
stor del af slaget. Vi snakkede om forventningerne til duerne, og at hvis 
vi var heldige, så kom de første maratonduer i løbet af aftenen. Pelle, 
Johan og jeg spurgte ind til chancerne for en ny landsvinder – noget 
som Frederik og Jan fik i 2020 fra Karlsruhe. Chancerne var ikke store, 
men der var altid en mulighed ifølge Frederik og Søren. Vi var tilfred-
se. Håbet om en vinderfest om aftenen levede. 

De første duer, fra kort- og mellemdistancen forventede de, ville kom-
me hjem i løbet af eftermiddagen. Men det var bare forretten, for Fre-
derik og Jan fokuserer mest på lang- og maratonflyvningerne. Derfor 
var det om aftenen, at de forhåbentlig kom hjem, og det store brag 
ventede. Vi sad på terrassen og drak kaffe og snakkede. Vi snakkede 
fodbold, Tour de France og duer. Der var masser af tid. Næsten for 
meget tid. Til tider lidt kedeligt. Johan, Pelle og jeg kom flittigt med 
spørgsmål om, hvornår de første duer kom hjem. Vi var utålmodige. 
På den anden side var det også meget afslappende bare at sidde. Sidde 
og vente. Velvidende om at man ikke skal nå noget som helst. Kun 
vente på at duerne kommer hjem. Det var også en meget sjov tanke, at 
de folk, vi havde mødt dagen før til indlevering højst sandsynligt, sad 
på samme måde.

Vi kunne begynde at se på resultatlisterne på computeren, at folk 
længere sydpå begyndte at få duer hjem. Så måtte Kaltenkirchen- og 
Minden-duerne snart være her. Vi gik rundt ude på græsplænen og 
spejdede op mod himlen. Duer langt oppe i luften fløj videre. Det var 
brevduer, der skulle længere nordpå. 

Da den første due dykkede ned mod dueslaget, medfulgte der jubel. 
Så var dagen i gang. Endelig skete der noget. Mulighederne for et stort 
resultat på kort- og mellemdistancen var relativt hurtigt forduftet, men 
spændingen var ikke væk. Pelle, Johan og jeg havde lavet vores egen 
konkurrence, hvor vi havde satset og lavet en form for banko-spil på 
Frederik og Jans duer. Derfor var det med spænding, hver gang Frede-
rik meldte nummeret på den due, der lige var kommet hjem. Jubel hos 
den ene. Ærgrelse hos de to andre. 

Som timerne gik i løbet af eftermiddagen, drak vi øl og fik pølser på 
grillen. Frederik og Søren havde lavet beregninger på, hvornår vi kun-
ne vente duerne fra Antwerpen og Rouen hjemme. Antwerpen-duerne 
var begyndt at tikke ind på resultatlisten, men stadig ingen for os at 
se. Det var ellers en flyvning, der havde været høje forventninger til. 
Men den første kom hjem klokken 17:49, og det var som nummer 14 i 
sektionen. Ikke tilfredsstillende for hverken Søren eller Frederik. Der 
var tydelig skuffelse at spore hos dem. 

Nedtur og dårlig stemning 
Til aftensmad bestilte vi pizzaer. Nogle som i øvrigt var usædvanlig 
lang tid undervejs, så igen kom vores tålmodighed på prøve. Desuden 
ville skæbnen også, at udbringeren selv var duemand, og han var in-
teresseret i at købe nogle af duerne til hans slag i Libanon. Det fik han 
dog ikke. 

Mens vi slugte pizzaerne på terrassen, fortsatte duerne fra Kaltenkir-
chen og Minden med at komme drypvis hjem. Det var ved at være tid 

til, at vi kunne forvente duerne fra kongeflyvningen Rouen hjemme. 
Vi fulgte med på resultatlisterne online, og pludselig skete der noget. 
Lige inden 20:00 blev de første to registreret. På Fyn. Dermed ville der 
ikke komme nogen landsvinder hjem til os på maraton-flyvningen. 
Lidt ærgerligt. Johan, Pelle og jeg ærgrede os, men Søren og Frederik 
forklarede, at en due i top-10 også var flot. Udmærket, tænkte vi. Der 
var stadig chancer for et godt resultat. 

Timerne gik, og der skete ingenting. Duerne fra de korte flyvninger var 
ved at være hjemme, og når der endelig kom en, steg mit, Johan og Pel-
les håb. Er det en Rouen-due? Men lynhurtigt og gang på gang aflivede 
Frederik det håb. ”Nej det er 1113 fra Minden”, lød det med skiftende 
numre. Hvordan han genkendte duen i tusmørke på få sekunder, fatte-
de vi ikke. Det var jo nærmest fuldstændig ens duer. Men vi tog hans 
udsagn for gode varer. 

På et tidspunkt gad Søren ikke mere. Det var sent, og han tog hjem. 
Hvis vi havde planer om at sove, kunne vi godt tro om igen. Frederik 
havde planer om at blive oppe til den første Rouen-due kom hjem. 
Klokken 21:25 kom den blot tredje due hjem fra Rouen i hele landet. 
Det var en hård flyvning på grund af varmen ifølge Frederik. Hans hu-
mør var faldet drastisk i løbet af aftenen. Pelle, Johan og jeg skulle ikke 
joke for meget. Det kunne vi godt mærke. Så ville bægeret flyde over 
for ham. Han gik hvileløst rundt i haven. ”Jeg fatter det ikke” og ”Hvad 
fanden sker der?”, spurgte han sig selv. Lige nu var champagnen rigtig 
lang væk fra at blive åbnet. Pelle, Johan og jeg forsøgte at finde den 
rigtige opbakning: ”Det er mærkeligt” og ”Det er sgu ikke for godt”, 
prøvede vi. Sommetider fik vi tre øjenkontakt med hinanden og kunne 
ikke gemme smilet. Det var sjovt at mærke entusiasmen og passionen. 
Også selvom der var absolut dårlig og krisestemning i haven. Omkring 
klokken 01:00 opgav vi og gik i seng. Antiklimaks. 

Champagnen poppes op
Klokken 06:42 hamredes døren op, da jeg lå inde på det ene værelse 
og sov. Der var kommet en due hjem. En due fra Rouen. Frederik og 
Pelle havde sovet i udestuen, og de havde overværet den første due fra 
maratonflyvningen komme hjem. Der var glæde, high-fives og jubel. 
Resultatlisterne viste, at det var den første due siden de tre aftenen før. 
Nummer fire i landet – indtil nu. Top-ti var indenfor rækkevidde. 

I løbet af morgenen sad vi i samme position som om lørdagen på ter-
rassen. Og nu åbnede vi for boblerne. Champagnen blev hevet frem. 
Den skulle nødig gå til spilde. Sammen med kaffen og havregrynene 
fejrede vi, at den første maratondue var kommet hjem. Der var smil 
hos Frederik igen, og han ringede til både Søren og sin far med nyhe-
den. Det var jo ikke en landsvinder, men det her var ganske okay. Det 
endte med, at duen endte på 14.-pladsen på maratonflyvningen. 

Om formiddagen var dueweekenden slut. Vi kørte nordpå igen. Det 
havde været sjovt at se, hvordan en kapflyvningsweekend foregår. Fra 
de - ifølge mit synspunkt - mærkelige lykønskninger om fredagen til 
den lange ventetid om lørdagen. 

Den lange ventetid som også var meget afslappende, og som endte i et 
antiklimaks, hvor vi var gået i seng uden at have set nogen Rouen-due. 
Det kan bestemt noget at sidde en hel dag og kigge op i luften og vente 
på duer. I hvert fald en gang imellem. Ikke hver weekend. Det ville jeg 
ikke. Men hatten af for jer som bruger næsten hver weekend i sommer-
perioden på det. Så brænder man for det, og det er egentlig meget fedt. 
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Frederik står med den første 
due fra Rouen 381 kort efter 
den lige er kommet hjem.
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Indhold i Brevduen 2022
I forfatter orden:

Andersen, Anne, Nabokamp om sektionsvinderen 64
Bojsen, Flemming, Hannover 164
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport uge 23 region syd 180
Bojsen, Flemming, Løslader rapport uge 24 region syd 199
Bojsen, Flemming, Løsladelse i Halstenbek og Heide 25. juni 2022 219
Bojsen, Flemming, Løsladelse i Minden og Gothe d. 2. juli 2022 237
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport region syd Garlstorf, Heide 
og Namur uge 27 295
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport Hannover uge 28 region syd 61
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport uge 29 Heide & Halstenbek 423
Bojsen, Flemming, Løslader rapport uge 30 Minden & Rouen 471
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport Garlstorf & Heide uge 31 495
Bojsen, Flemming, Løsladerrapport Hannover uge 32 515
Boklund, Jørn, Notat vedrørende fugleinfluenza og 
DdB´s håndtering af situationen 134
Buwalda, Sjaak, Ud af den blinde vinkel – Det bedste af Brugge 620
Buwalda, Sjaak, Algarve Golden Race finale 2022 636
Christensen, Pia West, Det sociale efterår/vinter 
kan endelig vende tilbage 611
Christensen, Pia West, Repræsentantskabsmøde 2022 16
Christensen, Pia West, Beretning 2021 34
Christensen, Pia West, Nyansættelse 106
Christensen, Pia West, Larsen, Michael Th., 
Regionsmøde Region Øst 28.08.22 585
Christensen, Pia West, Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
den 4. april 2022 128
Christensen, Pia West, DdB’s Landsudstilling 659
Christensen, Poul, Olympiade 2022 61
Dresler, Jesper, Vinder af Tauris Vandrepræmie 1 2021 
(4 sportsduer): Jesper Dresler 098 ”Isefjord” 92
Hansen, Henning,Henning Hansen, DAN 012 142
Jakobsen, Søren, Jan Qvortrup DAN 100 Haslev – 
Nr. 1 Mellemdistance mesterskab Åben i Sektion 22 – 2021 28
Jensen, Bjarne, Læserbrev: Et mesterskab uden værdi 572
Jensen, Brian, Læserbrev: Økonomisk ansvarlighed
og fremtidssikrings af DDB 656
Jørgensen, Steen, Skov, Kurt & Hedensted Jørn, Læserbrev: 
Vedr. forslag om en ny sektion 35 og overflytning 
af 2/3 af “Vejle” til sektion 32 26
Jørgensen, Steen, Skov, Kurt & Hedensted Jørn, Læserbrev: 
Gengivelse af 055-forslag til Repræsentantskabsmødet 2022 27
Jørgensen, Steen, Læserbrev: Sektion 35 ??? 26
Jørgensen, Steen, Bente og Steen – 055 Vejle 624
Knudsen, Erik, Læserbrev: Opfølgning på Regionsmøde 
i Randers – nye konkurrence områder 573
Larsen, Henrik, Løslader Rapport for Region Nord uge 24 199
Larsen, Henrik, Løsladelse i Schleswig 25. juni 2022 218
Larsen, Henrik, Løsladelse i Uelzen og Göttingen d. 2. juli 236
Larsen, Henrik, Løslader rapport uge 27 region nord fra Warburg 294
Larsen, Henrik, Løsladerrapport fra Regensburg, Hof 
og Garlstorf uge 28 358
Larsen, Henrik, Løsladerrapport uge 29 Heide region Nord 423
Larsen, Henrik, Løsladerrapport uge 30 Reinfeld 471
Larsen, Henrik, Løsladerrapport uge 30 Antwerpen 471
Larsen, Henrik,Løsladerrapport Rendsburg uge 31 495
Larsen, Henrik, Løsladerrapport Giessen og Halstenbek uge 32 515
Larsen, Henrik, Løsladerrapport München uge 33 539
Larsen, Michael Th., Godt nytår! 3

Larsen, Michael Th., Danmarksmester Langdistance 2021: 
Karsten Larsen, 128 ”Sæby” 4
Larsen, Michael Th., Vi går mod bedre tider! 51
Larsen, Michael Th., Vindere 2021 62
Larsen, Michael Th., Referat af Hovedbestyrelsesmøde 8. januar 2022 66
Larsen, Michael Th., Endelig kunne vi mødes! 75
Larsen, Michael Th., De danske Brevdueforeningers 
repræsentantskabsmøde 2022 76
Larsen, Michael Th., Indhold Brevduen 2021 95
Larsen, Michael Th., Hovedbestyrelsesmøde, den 5. februar 2022 99
Larsen, Michael Th., Foråret er kommet – og sæsonen nærmer sig! 111
Larsen, Michael Th., Danmarksmester Marathon Åben 2021: 
Anders Brøbech, 073 ”Skanderborg” 113
Larsen, Michael Th., En svær sæsonstart! 127
Larsen, Michael Th., Kapflyvningsbudget 2022 for
De danske Brevdueforeninger 132
Larsen, Michael Th., DdB’s medlemdsprogram 133
Larsen, Michael Th., Opsamlingsplan 2022 135
Larsen, Michael Th., Transportkursus 2022 141
Larsen, Michael Th., Vi er i gang med en ny sæson! 551
Larsen, Michael Th., Oktober – en rigtig efterårsmåned! 579
Larsen, Michael Th., DdBs online medlemsprogram 604
Larsen, Michael Th., Glædelig jul! 631
Larsen, Michael Th., Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
den 26. november 2022 645
Madsen, Anne Mette, Bakterier og støv i luften i dueslag 100
Nielsen, Leif, Læserbrev: Læserbrev fra Horsens 572
Nørgaard, Poul Erik, Dommerklubber under DdB 640
Pedersen, Peter, Løsladelse Halstenbek 4. juni 2022 164
Pedersen, Peter, Løsladelse i Bremen (Zeven) 18. juni 2022 198
Pedersen, Peter, Løsladelse i Gotha 18. juni 2022 198
Pedersen, Peter, Løsladelse i Lüneburg 25. juni 2022 218
Pedersen, Peter, Løsladelse i Celle 2. juli 2022 236
Pedersen, Peter, Løsladelse i Arnhem 2. juli 2022 236
Pedersen, Peter, Løsladelse i Heide 9. juli 2022 296
Pedersen, Peter, Løsladelse i Warburg 9. juli 2022 296
Pedersen, Peter, Løsladelse i Groningen 16. juli 2022 359
Pedersen, Peter, Løsladelse i Hof 16. juli 2022 360
Pedersen, Peter, Løsladelse Parchim 23. juli 2022 423
Pedersen, Peter, Løsladelse Magdeburg 31. juli 2022 471
Pedersen, Peter, Løsladelse i Kaltenkirchen 6/8 2022 495
Pedersen, Peter, Løsladelse i Neuruppin 13/8 2022 515
Redaktionen, Spørgeskema til vores vindere 105
Steenberg, Maria, One Loft Racing 32
Steenberg, Maria, Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
den 13. marts 2022 119
Steenberg, Maria,Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
d. 13. april 2022 130
Steenberg, Maria, Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2022 131
Steenberg, Maria, Sponsorflyvning Giessen uge 32 2022 472
Steenberg, Maria, Produktionsplan Brevduen efterårs 2022 552
Steenberg, Maria, Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2022 553
Steenberg, Maria, Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 22. juni 2022 554
Steenberg, Maria, Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
d. 10. august 2022 556
Steenberg, Maria, DdBs mesterskaber, vandrepræmier 
og ES-duer 2022 557
Steenberg, Maria, HB’s oplæg til kapflyvningsplan 2023-2024 571
Steenberg, Maria, Regionsmøde Region Syd 24.08.22 581
Steenberg, Maria, Regionsmøde Region Nord 29.08.22 583
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Steenberg, Maria, Hovedbestyrelsens sommermøde 
d. 02.09.22-04.09.22 587
Steenberg, Maria, DdBs mesterskaber, vandrepræmier 
og ES-duer 2022, rettelse til Brevduen nr. 19 596
Steenberg, Maria, Indlevering af en Nationalvinder fra Barcelona? 601
Steenberg, Maria,HB´s oplæg til kaplflyvningsplan 2023-2024, 
rettelse til Brevduen nr. 19 603
Steenberg, Maria, Supplerende ringliste 606
Steenberg, Maria, Sekretariatet informerer 616
Steenberg, Maria, Hovedbestyrelsesmøde 24.10.2022 618
Steenberg, Maria, Sekretariatet informerer 638
Steenberg, Maria, Repræsentantskabsmøde 2023 649
Sørensen, Eva, Det kan brevduer også bruges til 595
Sørensen, Leif & Martin, Vores hverdag med duerne 54
Sørensen, Leif & Martin, Vores hverdag med duerne 103
Sørensen, Leif & Martin, Vores hverdag med duerne 122
Sørensen, Jørgen, Vinder af Langflyvermesterskab 
sport og åben sektion 34 2021 97
Tagesen, Henrik, Dobbelt Langflyvermester sekt. 32 og jubilar 68
Tølbøll, Henri, Noget om sportsånd og gensidig respekt 573
Øhrnstedt, Preben, Team Eriksson 220 ”Odense” 
indfriede deres drøm i sæson 2021 13
Ørhnstedt, Preben, Nationalvinder Rouen 2022 574
Ørhnstedt, Preben, Steen Renard- En dansker med 
succes på solkysten 593
Ørhnstedt, Preben,På tur til Holland 613
Ørhnstedt, Preben, Vores hverdag med duerne 626
Ørhnstedt, Preben, Comb. Hommes & Son, Akersloot 633
Ørhnstedt, Preben, Vores hverdag med duerne 642
Ørhnstedt, Preben, Læserbrev: December er en 
tid til eftertænksomhed 657

Algarve Golden Race finale 2022, Buwalda, Sjaak 636
Bakterier og støv i luften i dueslag, Madsen, Anne Mette 100
Bente og Steen – 055 Vejle, Jørgensen, Steen 624
Beretning 2021, Christensen, Pia West 34
Comb. Hommes & Son, Akersloot, Ørhnstedt, Preben 633
Danmarksmester Langdistance 2021:
Karsten Larsen, 128 ”Sæby”, Larsen, Michael Th. 4
Danmarksmester Marathon Åben 2021: 
Anders Brøbech, 073 ”Skanderborg”, Larsen, Michael Th.  113
DdB’s Landsudstilling, Christensen, Pia West 659
DdB’s medlemsprogram, Larsen, Michael Th. 133
DdBs mesterskaber, vandrepræmier og ES-duer 2022, 
Steenberg, Maria 557
DdBs mesterskaber, vandrepræmier og ES-duer 2022, 
rettelse til Brevduen nr. 19, Steenberg, Maria  596
DdBs online medlemsprogram, Larsen, Michael Th. 604
De danske Brevdueforeningers repræsentantskabsmøde 2022, 
Larsen, Michael Th. 76
Det kan brevduer også bruges til, Sørensen, Eva 595
Det sociale efterår/vinter kan endelig vende tilbage,
Christensen, Pia West 611
Dobbelt Langflyvermester sekt. 32 og jubilar, Tagesen, Henrik 68
Dommerklubber under DdB Nørgaard, Poul Erik,  640
En svær sæsonstart!, Larsen, Michael Th. 127
Endelig kunne vi mødes!, Larsen, Michael Th. 75
Foråret er kommet – og sæsonen nærmer sig!, Larsen, Michael Th. 11
Glædelig jul!, Larsen, Michael Th. 631
Godt nytår!, Larsen, Michael Th. 3
Hannover, Bojsen, Flemming 164
HB´s oplæg til kapflyvningsplan 2023-2024, rettelse til 

Brevduen nr. 19, Steenberg, Maria 603
HB’s oplæg til kapflyvningsplan 2023-2024, Steenberg, Maria 571
Henning Hansen, DAN 012, Hansen, Henning 142
Hovedbestyrelsens sommermøde d. 02.09.22-04.09.22, 
Steenberg, Maria 587
Hovedbestyrelsesmøde 24.10.2022, Steenberg, Maria 618
Hovedbestyrelsesmøde, den 5. februar 2022, Larsen, Michael Th. 99
Indhold Brevduen 2022, Larsen, Michael Th. 95
Indlevering af en Nationalvinder fra Barcelona?, Steenberg, Maria 601
Jan Qvortrup DAN 100 Haslev – Nr. 1 Mellemdistance 
mesterskab Åben i Sektion 22 – 2021, Jakobsen, Søren  28
Kapflyvningsbudget 2022 for De danske Brevdueforeninger, Larsen, 
Michael Th. 132
Læserbrev: December er en tid til eftertænksomhed, 
Ørhnstedt, Preben 657
Læserbrev: Et mesterskab uden værdi, Jensen, Bjarne 575
Læserbrev: Gengivelse af 055-forslag til Repræsentantskabsmødet 
2022 Jørgensen, Steen, Skov, Kurt & Hedensted Jørn 27
Læserbrev: Læserbrev fra Horsens, Nielsen, Leif 572
Læserbrev: Opfølgning på Regionsmøde i Randers – 
nye konkurrence områder, Knudsen, Erik 573
Læserbrev: Vedr. forslag om en ny sektion 35 og 
overflytning af 2/3 af “Vejle” til sektion 32, Jørgensen, 
Steen, Skov, Kurt & Hedensted Jørn 26
Løsladelse Halstenbek 4. juni 2022, Pedersen, Peter 164
Løsladelse i Arnhem 2. juli 2022, Pedersen, Peter 236
Løsladelse i Bremen (Zeven) 18. juni 2022, Pedersen, Peter 198
Løsladelse i Celle 2. juli 2022, Pedersen, Peter 236
Løsladelse i Gotha 18. juni 2022, Pedersen, Peter 198
Løsladelse i Groningen 16. juli 2022, Pedersen, Peter 359
Løsladelse i Halstenbek og Heide 25. juni 2022, Bojsen, Flemming 219
Løsladelse i Heide 9. juli 2022, Pedersen, Peter 296
Løsladelse i Hof 16. juli 2022, Pedersen, Peter 360
Løsladelse i Kaltenkirchen 6/8 2022, Pedersen, Peter 495
Løsladelse i Lüneburg 25. juni 2022, Pedersen, Peter 218
Løsladelse i Minden og Gotha d. 2. juli 2022, Bojsen, Flemming 237
Løsladelse i Neuruppin 13/8 2022, Pedersen, Peter 515
Løsladelse i Schleswig 25. juni 2022, Larsen, Henrik 218
Løsladelse i Uelzen og Göttingen d. 2. juli, Larsen, Henrik, 236
Løsladelse i Warburg 9. juli 2022, Pedersen, Peter 296
Løsladelse Magdeburg 31. juli 2022, Pedersen, Peter 471
Løsladelse Parchim 23. juli 2022, Pedersen, Peter 423
Løslader Rapport for Region Nord uge 24, Larsen, Henrik 199
Løslader rapport uge 24 region syd, Bojsen, Flemming 199
Løslader rapport uge 27 region nord fra Warburg, Larsen, Henrik 294
Løslader rapport uge 30 Minden & Rouen. Bojsen, Flemming 471
Løsladerrapport fra Regensburg, Hof og Garlstorf uge 28, 
Larsen, Henrik 358
Løsladerrapport Garlstorf & Heide uge 31, Bojsen, Flemming 495
Løsladerrapport Giessen og Halstenbek uge 32, Larsen, Henrik 515
Løsladerrapport Hannover uge 28 region syd, Bojsen, Flemming 361
Løsladerrapport Hannover uge 32, Bojsen, Flemming 515
Løsladerrapport München uge 33, Larsen, Henrik 539
Løsladerrapport region syd Garlstorf, Heide og Namur uge 27, 
Bojsen, Flemming 295
Løsladerrapport Rendsburg uge 31, Larsen, Henrik 495
Løsladerrapport uge 23 region syd, Bojsen, Flemming 180
Løsladerrapport uge 29 Heide & Halstenbek, Bojsen, Flemming 423
Løsladerrapport uge 29 Heide region Nord, Larsen, Henrik 423
Løsladerrapport uge 30 Antwerpen, Larsen, Henrik 471
Løsladerrapport uge 30 Reinfeld, Larsen, Henrik 471
Nabokamp om sektionsvinderen, Andersen, Anne 64
Nationalvinder Rouen 2022, Ørhnstedt, Preben 574
Noget om sportsånd og gensidig respekt, Tølbøll, Henri 573

I titel orden:
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Notat vedrørende fugleinfluenza og DdB´s håndtering 
af situationen, Boklund, Jørn 134
Nyansættelse Christensen, Pia West 106
Oktober – en rigtig efterårsmåned!, Larsen, Michael Th. 579
Olympiade 2022, Christensen, Poul 61
One Loft Racing, Steenberg, Maria 32
Opsamlingsplan 2022, Larsen, Michael Th. 135
Produktionsplan Brevduen efterårs 2022, Steenberg, Maria 552
På tur til Holland, Ørhnstedt, Preben 613
Referat af Hovedbestyrelsesmøde 8. januar 2022, Larsen, Michael Th. 66
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 10. august 2022, 
Steenberg, Maria 556
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 13. april 2022, Steenberg, Maria 130
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 22. juni 2022, Steenberg, Maria 554
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2022, Steenberg, Maria 131
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2022, Steenberg, Maria 553
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2022, 
Steenberg, Maria 119
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2022, 
Larsen, Michael Th 645
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 4. april 2022, 
Christensen, Pia West  128
Regionsmøde Region Nord 29.08.22, Steenberg, Maria 583
Regionsmøde Region Syd 24.08.22, Steenberg, Maria 581
Regionsmøde Region Øst 28.08.22, Christensen, Pia West, 
Larsen, Michael Th. 585
Repræsentantskabsmøde 2022, Christensen, Pia West 16
Repræsentantskabsmøde 2023, Steenberg, Maria 649
Sekretariatet informerer, Steenberg, Maria 616
Sekretariatet informerer, Steenberg, Maria 638
Sektion 35 ???, Læserbrev, Jørgensen, Steen 26
Sponsorflyvning Giessen uge 32 2022, Steenberg, Maria 472
Spørgeskema til vores vindere, Redaktionen 105
Steen Renard- En dansker med succes på solkysten, 
Ørhnstedt, Preben 593
Supplerende ringliste, Steenberg, Maria 606
Team Eriksson 220 ”Odense” indfriede deres drøm i sæson 2021, 
Øhrnstedt, Preben 13
Transportkursus 2022, Larsen, Michael Th. 141
Ud af den blinde vinkel – Det bedste af Brugge, Buwalda, Sjaak 620
Vi er i gang med en ny sæson!, Larsen, Michael Th. 551
Vi går mod bedre tider!, Larsen, Michael Th. 51
Vinder af Langflyvermesterskab sport og åben sektion 34 2021, 
Sørensen, Jørgen 97
Vinder af Tauris Vandrepræmie 1 2021 (4 sportsduer): 
Jesper Dresler 098 ”Isefjord”, Dresler, Jesper  92
Vindere 2021 Larsen, Michael Th., 62
Vores hverdag med duerne, Sørensen, Leif & Martin 54
Vores hverdag med duerne, Sørensen, Leif & Martin 103
Vores hverdag med duerne, Sørensen, Leif & Martin 122
Vores hverdag med duerne, Ørhnstedt, Preben 626
Vores hverdag med duerne, Ørhnstedt, Preben 642
Økonomisk ansvarlighed og fremtidssikrings af DDB, 
Læserbrev, Jensen, Brian 656

30-års jubilæum, Anders Bo Brøbech, 073 ”Skanderborg 133
40-års jubilæum, Henrik Larsen, 128 ”Sæby” 133
40-års fødselsdag: Klaus Nissen, 070 ”Aabenraa” 53
50-års jubilæum: Thorkild Andersen, 084 ”Lilleheden” 124
50-års jubilæum: Gunner Christensen, 030 ”Ringsted” 124
50-års fødselsdag: Peter Nygaard, 071 ”Rødovre”  124
50-års fødselsdag: Claus Hirsch, 232 ”Lemvig”  538

60-års Jubilæum: Knud Erik Jensen. 156 ”Pax”  2
60-års fødselsdag: Johnny Plath, 070 ”Aabenraa”  53
60-års fødselsdag: Bjarne V. Pedersen, 170 Jebjerg 102
60-års fødselsdag: Paul McBurnie, 070 ”Aabenraa” 422
60-års fødselsdag: Peter Birksø, 098 ”Isefjord” 552
70-års fødselsdag: Leif Rønnov Andersen, 025 ”Hjørring” 632
70-års fødselsdag: Søren Bo Brøbech, 164 ”Østdjurs” 632
70-års fødselsdag: Preben Hanning, 075 ”Morsø” 632
75-års fødselsdag: Søren Kristensen, 066 ”Skive 124
75-års fødselsdag: Christian B. Larsen 124
75-års fødselsdag: Per Pedersen, 114 ”Asnæs” 133
75-års fødselsdag: Leif Tønning, 232 ”Lemvig” 146
80-års fødselsdag: Henning Jørgensen, 227 ”Koldinghus” 53
80-års fødselsdag: Mogens Hald Pedersen, 242 ”Brøndby” 182
80-års fødselsdag: John Bech-Willumsen, 030 ”Ringsted” 182
80-års fødselsdag: Benny Kristensen, 030 ”Ringsted” 182
80-års fødselsdag: Flemming Hübschmann, 207 ”Tinglev” 552
80-års fødselsdag: Karl Alfred Hansen, 046, ”Horsens” 552
80-års fødselsdag: Jes Bregenov, 046 ”Horsens” 552
80-års fødselsdag: Kaj Rasmussen, 025 ”Hjørring” 580
80-års fødselsdag: Gunnar Nielsen, 027 ”Esbjerg” 632
90-års fødselsdag: Niels Kjeld Nielsen, 114 ”Asnæs” 133
Søvlnål, Flemming Boisen, 111 ”Vejen” 67
Guldnål, Frank Juul Nielsen, 025 ”Hjørring” 99
Guldnål, Finn Hansen, 087 Helsinge 592
Sølvbryllup: Bjørn & Dung Weiglin, 017 ”Århus” 580
Diamantbryllup: Gudrun & Gunnar Christensen, 030 ”Ringsted” 164

Børge Godtfredsen, 222 ”Sjælsø” 53
Ejgil Jacobsen, 242 ”Brøndby” 52
Svend H. Christensen, 055 ”Vejle” 52
Jens Tougård Pedersen 102
Bjarne Bahn, 030 ”Ringsted” 124
Jens Pedersen, 227 ”Koldinghus” 124
 

Jubilæer, mærkedage og hædersbevisninger:

Dødsfald
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Folmer drømmer om at avle 
den hurtigste brevdue
AF PETER KROGH ANDERSEN · REDAKTIONEN@FRIESKOLER.DK, FOTO ALEX TRAN

ARTIKLEN ER OPRINDELIGT BRAGT I MAGASINET FRIE SKOLER, 
DER ER MEDLEMSBLADET FOR LÆRERNE PÅ DE FIRE SKOLER. 

Når Folmer Kirk Mikkelsen stresser af, passer han sine 100 brevduer.  
Han ved, hvem der skal aes med fjerene, og hvem han skal drille for at 
få dem til at præstere.

Brevduer kræver, at du er omhyggelig, når du er sammen med dem. 
At du tager deres behov seriøst. Alle brevduer er nemlig forskellige, og 
hvis de skal yde deres bedste i luften, kræver det, at du kender deres 
personlighed i dueslaget. Det fortæller Folmer Kirk Mikkelsen, som 
er lærer på Vester Skerninge Friskole og brevdueavler på Sydfyn. 

»I et dueslag har du bulderbasserne, som er efter de andre. De skal 
have mere opmærksomhed og måske drilles lidt. Nogle gange lader 
jeg som om, jeg tager deres rede, så de bagefter kan drive mig væk 
og føle, at de har vundet kampen«, siger Folmer Kirk Mikkelsen og 
fortsætter: 

»Hos de mere introverte duer skal jeg bare sørge for, at de 
har det godt, og at der er rent hos dem. Når jeg kontakter 
dem, skal det være på deres præmisser. De skal mere aes 
med fjerene«. 

Folmer Kirk Mikkelsen ejer 100 brevduer. Til daglig 
logerer de på familiens landsted på Sydfyn, og i som-
merhalvåret flyver flere af dem konkurrencer. Her 
køres duerne mellem 100 og 1000 kilometer væk, 
og så skal de selv finde hjem. Det er den præstation, 
som hele arbejdet med brevduerne handler om for 
den 41-årige friskolelærer. 

»Jeg kan godt lide idéen om, at jeg godt kan for-
vente, at de præstere deres bedste, hvis jeg sætter 
de optimale rammer op. Hvis de rette forudsæt-
ninger er der, kan jeg også med rette forvente, at 
de viser, hvor gode de er«, siger brevdueavleren. 

Tanken er ikke ulig den, som Folmer Kirk Mik-
kelsen bruger, når han står over for eleverne i Vester 
Skerninge Friskole: En elev skal behandles godt og have 
de rette forudsætninger, hvis eleven skal præstere sit bedste. 
Dog er der grænser for, hvor langt ud sammenligningerne med 
elever og duer kan trækkes. Duerne er langt mere simple væsener 
end mennesker. 

»Duer har ikke samme psykiske barriere som mennesker. De 
er langt mindre komplekse, så i konkurrencer udnytter vi deres 
basale instinkter: Hvis jeg skal have en handue til at flyve hur-
tigt hjem, så skal jeg bare fjerne ham fra reden, lige inden hun-
nen skal til at lægge æg. Så sørger han for at komme hurtigt 
hjem, inden andre hanner kommer ind og befrugter hende«, 
siger Folmer Kirk Mikkelsen og slår smilende fast, hvorfor ikke 
alle metoder i dueslaget kan bruges på skolen:
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»Man vil næppe indføre fuld due-pædagogik på skolerne, fordi dem, 
der klarer sig dårligst, dem fjerner man jo og spiser i slutningen af 
året«. 

Avlen af den bedste due 
Folmer Kirk Mikkelsen har altid været interesseret i duer. Først krav-
lede han rundt og stirrede på dem i sin fars stald, senere gik han rundt 
på barndomsgården og bar dem på sine skuldre. Og da en kamme-
rat begyndte at opdrætte brevduer, meldte 12-årige Folmer sig ind i 
den lokale brevdueforening. Her følte han sig godt tilpas blandt ældre 
mennesker med andre perspektiver på livet, og nogle af dem holdt 
hans interesse til ilden ved at hjælpe med at finde gode duer. 

»Her åbnede sig en hel verden bag avlsarbejdet. De diskuterede, hvad 
man skal gøre, hvis man vil have sin due-bestand til at udvikle sig i 
den eller den retning. Jeg har altid været interesseret i de lange linjer, 
og da jeg var lille, undersøgte jeg for eksempel, hvilke tyre mine for-
ældre burde købe, hvis de i fremtiden skulle have den bedst kvægbe-
stand«, fortæller Folmer Kirk Mikkelsen. 

Siden gik vejen forbi København, hvor Folmer Kirk Mikkelsen meldte 
sig ind i brevdueforeningen i Rødovre og en overgang havde Køben-
havnsområdets hurtigste due. I dag bor han på et landsted med sin 
familie og er én ud af godt 1200 brevdue-ejere i Danmark. 

Som mange andre små foreninger er det svært for brevdueforeninger-
ne at lokke nye medlemmer til. På den ene side er der mange, der slet 
ikke kender til brevduer, og på den anden side er det lidt omstændeligt 
at tage sig af dyr. For Folmer Kirk Mikkelsen er det også tidskrævende, 
og derfor har han for en stund sat konkurrencerne i bero. Men han vil 
ikke undvære de daglige ture ud i dueslaget, hvor han fodrer duerne, 
gør rent og taler lidt med dem. 

»Og når jeg ser lidt frem i tiden, hvor børnene er flyttet hjemmefra, er 
det rart at tænke på, at der er noget at gå op i, som tager min tid. No-
get, som jeg vælger at bruge tiden på, og som kræver en vedvarende 
indsats«, siger Folmer Kirk Mikkelsen og fortsætter: 

»For mig er brevduer særligt afstressende, men jeg tror, at det er vir-
kelig godt at have ansvaret for nogle dyr. At have en hobby, hvor det 
ikke handler om dig selv«. 

På den lille sydfynske friskole besøger de ofte hinanden, og Folmer 
Kirk Mikkelsen har af og til sine elever med hjemme for at se duerne. 
Så snakker de om duerne i skolen, og børnene spørger, hvordan det 
går med det seneste kuld dueunger. Hans egne børn synes også, det er 
hyggeligt med duerne, og den ældste går, ligesom lille Folmer gjorde, 
af og til rundt med en due på skulderen. 
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Men det er den ultimative avl, der for alvor moti-
verer Folmer Kirk Mikkelsen. Ikke fordi han kan 
tjene styrtende med penge på duerne – i Danmark 
sælges de dyreste duer til nogle tusinde kroner – 
men fordi han jagter den bedste konkurrencedue. 
Derfor parrer han de hurtigste hanner og hunner 
og håber på, at naturen hjælper med at sende de 
gode gener videre til ungerne.

»Jeg er helt klart motiveret af at fremavle den bedst 
mulige brevdue. Det er selvfølgelig håb og drømme, 
fordi der er alle mulige elementer af tilfældigheder. 
Men hvis jeg kan gennemskue, hvilke to duer der 
kan få en super god due, så kan det lade sig gøre. 
Og jeg har haft den hurtigste brevdue i København-
sområdet et par gange, så jeg ved, det virker«.

Sådan foregår en brevduekonkurrence
Hvert år fra maj til august deltager Folmer Kirk 
Mikkelsen i konkurrenceflyvninger. Her køres du-
erne langt væk – mellem 100 og 1000 kilometer – og 
så skal duerne finde hjem. Duerne har en chip på 
benet, og den due, der finder hjem med den højeste 
gennemsnitshastighed, vinder. Folmer Kirk Mik-
kelsens hurtigste brevdue fløj 142 kilometer på 65 
minutter. Det svarer til en gennemsnitshastighed på 
132 km/t. I Danmark koster en brevdue op til flere 
tusinde kroner, mens den dyreste i verden kom fra 
Belgien og blev solgt til 13 millioner kroner.

Blå bog
Folmer Kirk Mikkelsen er 41 år og lærer på Vest-
er Skerninge Friskole. Underviser i håndværk, 
matematik og idræt. Han bor på et landsted med 
sin hustru, tre børn og 100 brevduer et par kilome-
ter fra skolen. Sælger brevduer og viser duerne frem 
på sin instagramside @pigeonmanfolmer, der har 
knap 20.000 følgere.
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Vigtige deadlines
15.02.23 Indberetning af Sektionernes flyveplaner til DdB

15.03.23 Opmålinger samt navneændringer

15.03.23 Opdatering af SMS, TauRIS, sim-kort samt online 
 medlemsprogram

01.04.23 Indberetning af ændringer i sektionsløsladere

20.04.23 Indberetning af kontrolkomite

DdB aktiviteter
15.04.23  Kæmpe Brevduedag Øst

16.04.23  Kæmpe Brevdue dag Vest

DdB´s 
medlems-
program
Hovedbestyrelsen har besluttet at frigive det online medlemspro-
gram med henblik på, at alle medlemmer kan få mulighed for at 
have adgang til det i vinterens løb. 

Det betyder, at alle organisationens medlemmer i løbet af vinteren, 
har gratis adgang til det online medlemsprogram, for at teste det. 

Dette sker dog ikke automatisk

For at få adgang kræver det at medlemmet har en konto på brev-
duen.dk - samt en mail til sekretariatet på ddb@brevduen.dk, da 
der skal åbnes for medlemsprogrammet manuelt for hvert enkelt 
medlem.

Det er samtidig besluttet at, vi fra sæson 2023 overgår til en abon-
nementsordning på medlemsprogrammet, således at prisen bliver 
kr. 75,00 pr. år. De der ikke ønsker medlemsprogrammet efter test 
perioden får lukket deres adgang inden sæsonstart. 
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Disse fire brave gutter fra Dan 062 Grib har velfortjent modtaget 
DDB´s sølvnål. Fra venstre:

Per Larsen
Per har fløjet med duer siden 1986. Per blev oplært som duemand, da 
han med månedsduer flyttede ind ved siden en brevduemand I Hille-
rød. Der gik ikke lang tid før månedsduerne blev erstattet med brevdu-
er. Per har siden 1988 været foreningens kasserer og flyvekasserer, hvor 
han styrer regnskab og kontanter til alles tilfredshed. Per er endvidere 
vores officielle formand udadtil. Han passer også kærligt sin kone efter 
hun blev syg. Der er meget at holde styr på.

Torben Heegaard
Torben har fløjet med duer siden 1978 eller foreløbig 44 år på bagen. 
Torben har en stor del af perioden været med i vores bestyrelse lige-
som han er og i mange år har været klubhusforvalter af vores fælles 
klubhus, som vi har sammen med 192 Hillerød. Et stort stykke arbejde 
som man i dagligdagen først opdager laves, hvis der mangler noget 
eller noget ikke virker!

Frank Nielsen
Frank har fløjet med duer siden 1982. Frank er nok den som har flest 
duer på Sjælland. Han lever og ånder for duesporten og som ungkarl 
med egen gård på landet, så er der også tid og plads til at kunne leve 
dette ud. Frank er aldrig bleg for at hjælpe andre med duer, såvel ny-

begyndere eller andre som måtte stå og mangle. Frank er også med i 
vores bestyrelse og pakker hver torsdag duer for sektion 12 på DDB 
ture. Frank er den som sender flest duer i sektion 12, og med dalende 
medlemstal, så skal vi virkelig værdsætte dem som er med til at holde 
hjulene i gang.
 
Henning Sørensen
Henning har fløjet med duer siden 1986. Henning er med i vores be-
styrelse, hvor han står for præmielister og er referent. Henning var 
også særdeles aktiv dengang vi havde totalisator i Hillerød, hvor han 
bl.a. stod for trykning af programmer. Har været med i ompakning af 
sektion 12 duer til DDB flyvninger i mange år.
  
Fælles for alle fire er, at de alle byder ind med arbejdet i vores forening. 
Alle ved jo, hvad der er af forskellige opgaver med indlevering, udreg-
ning, IT, vaccinationer, rense kurve, ompakning, rengøring mv. mv.  
De er gode mennesker som bidrager med et rigtigt godt kammeratskab 
i vores forening. De flyver alle fire aktivt med deres duer og er med til 
at holde vores økonomi og berettigelse i live.

Guttermænd er de.

Kammeraterne fra 062 Grib

Sølvnåle 062 Grib
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Så kom vi ind i februar – den lille hidsige – er der mange som kalder 
måneden. I min termologi er det den sidste vintermåned, før vi kan se 
foråret om hjørnet. Så bedre og lysere tider, og dermed flere lyse timer 
og mere varme er om hjørnet, hvor det er mere hyggeligt at opholde sig 
på dueslaget og udenfor.  Vi har heldigvis ikke så kolde strenge vintre, 
som vi havde da jeg var knægt, hvor sne og frost var mere reglen end 
undtagelsen.  

Den første runde på avlsslaget gav visse udfordringer. Vi løb ind i den 
helt kolde periode med temperaturer under minus 10-12 grader, da 
der skulle lægges æg.  Det gav sig udtryk i befrugtningen som gav et 
frafald på befrugtningen hos visse par. Ungerne vokser ellers fint, og 
vi skal nok nå at få de unger vi skal bruge til at sætte på flyveslaget og 
til de One Loft Race vi vil med på. Som foder bruger vi ud over den 
bedste avlsblanding, også æggefoder er en naturlig del af dagligdagen, 
og selvfølgelig grit- mineraler mm., for at give så optimal en start som 
muligt for den nye generation. 

Diverse restriktioner i Brædstrup pga. fugleinfluenzaen, gjorde at vi 
ikke havde en stand med 30 dages gamle unger i år. Det er lidt ærger-
ligt at brevduer ikke kan blive friholdt de restriktioner som fødeva-
remyndighederne udstikker, når vi kører det vaccinationsprogram vi 
gør og smitterisikoen nok ikke er til stede efter manges mening.  Vi 
kan håbe på kommer en fast dispensation, for det er samme problem 
som vi ser hvert forår, hvor kravene spænder ben for opstart af vores 
flyvninger i Maj måned. 

Jeg vil prøve at fortælle lidt om vores flyvemetode: Medens jeg fløj for 
mig selv, har jeg de fleste år praktiseret det ”Naturlige System” som fly-
vemetode. Har enkelte gange prøvet at praktisere enkemandssystemet 
med både hanner og hunner, men er altid vendt tilbage til det naturlige 
system, idet jeg føler det passer bedst til mig. Bo og Mogens har det 
på samme måde med at naturligt parrede duer passer bedst til hvad vi 
vil og de arbejdstider Bo har med mere.  Avlsduerne parres som regel 
sidst i november hvorimod flyveduerne går sammen hele vinteren og 
er ude enkelte gange hvis vejret og rovfugle tillader det. 

Vores hverdag med duerne 
AF PREBEN ØRHNSTEDT 
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Typisk skiller vi flyveduerne ad sidst i januar for så først at parre dem 
i sidste halvdel af marts.  Det lidt sene tidspunkt er velvalgt ud fra 
hvad vi forsøger at prioriterer når vi skal vælge flyvninger ud fra den 
samlede flyveplan. Bevidst vælger vi ikke at deltage på nogle flyvnin-
ger, bl.a. for ikke at svække vores resultater som helhed. Hvis man vil 
flyve det fulde program med et vist antal medsendte, så kræver det et 
forholdsvis stort duehold, og det har vi ikke mulighed for med den 
beliggenhed vi har i en have i et typisk Dansk villakvarter. Når flyvedu-
erne er parret, får parrene som regel lov til at udruge en unge som de 
fodrer op selv.  Hen over sæsonen kører den naturlige cyklus, hvor vo-
res bedste flyveduer nok får to unger hen over sommeren for at holde 
dem motiveret, men samtidig skal de ikke bruge for mange kræfter på 
at fodre unger da vi mener det kan svække formen for at præsterer på 
flyvningerne. Vi forsøger at skabe spredning på rede tilstanden enten 
inden de første flyvninger eller i løbet af de første uger så vi får har et 
flyvehold som er klar hver uge hele sommeren. 

Når vi kigger mod Holland og Belgien så synes jeg man ser mod-
sætningerne komme frem. Mange Belgier flyver et traditionelt enke-
mandsystem, hvor de fleste har størst fokus på hannerne, hvorimod i 
Holland møder vi som jeg ser det et flertal, som flyver ”Det naturlige 

system ”. Det gælder i hvert fald på rigtig mange slag som topper på 
den lange og maraton distance i Holland. Det giver lidt stof til efter-
tanke, og bestyrker os kun i at vi har valgt det flyvesystem, som passer 
bedst til både mig og Bo. Det er selvfølgelig også her vigtigt at man selv 
drager sine erfaringer og indretter sig så man kan få det hele til at fun-
gerer optimalt og gå op i en højere enhed. Når vi parrer flyveduerne i 
marts, får de et stykke af vejen lov at vælge selv. Det gør vi ud fra at det 
er langt fra alle par i flyveslagene, som vi trækker unger efter. Vi har 
flyveduerne opdelt på to slag og plejer at parre dem med 8-14 dages 
forskel for at få spredning på æglægning allerede fra start. Vi bruger 
også flyveduerne som ammeduer for avlsduerne, så vi kan få så mange 
unger på vingerne inden for et kort tidsinterval. Vi er begrænset af 
hvor mange unger vi har plads til, så der bliver kun trukket enkelte 
unger fra flyveslaget. Det er efter min mening nok ikke helt optimalt, 
men pladsforhold gør at det er de vilkår vi arbejder under. 

Ellers byder tiden lige nu på vaccinationer og aflevering af skemaer 
til foreningen så vi kan være klar i god tid til kodning af elektroniske 
ringe. Vi synes det er en klar fordel at kodning er afsluttet inden første 
træning finder sted, så vi har mulighed for at følge med når vores fje-
rede venner vender tilbage fra træning. 
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Det gør det også mere interessant for mig som bor ca. 30 km væk fra 
slaget og ikke kommer på slaget hver eneste dag.  

Lige nu går vi og overvejer om vi skal investere i nogle sæt Gps ringe 
for at kortlægge hvordan og hvor vores duer flyver mod Odense alt 
sammen for at optimerer, og sikre at vi træner fra de rigtige steder. Vi 
bor som i alle ved jo på en ø og hvis man kigger på et kort, så er det 
tydeligt at på de fleste flyvninger fra syd skal vi have vores duer til ca. 
at ramme Kiel og så gå direkte ud over vand for så at fortsætte de 40-50 
km der er over frit vand. Ellers sætter vi for meget tid til i forhold til 
vores konkurrenter, som slipper for at skulle krydse vand men er land-
fast på stort set hele turen hjem.  Derfor tror jeg også vi lider større tab 
end de f.eks. gør i Jylland specielt når vi starter vores helt unge duer op, 
som måske ikke er så erfarne endnu. Her skal vi prøve at skabe nogle 
succesoplevelser for dem, som kan hærde dem, så de senere kan flyve 
i direkte linje, måske solo hjem, selvom der er vand når de ser ned. 

I december valgte vi at afhænde vores avlsduer med Dirk Van de Bulck 
afstamning. Det har giver lidt bedre plads og overblik på avlsslaget. 
Det valgte vi at gøre ud fra pladshensyn, og for at optimere fokus på 
vores avlsduer med langflyver gener. Der var dog en enkelt han som 
ikke blev solgt, og ham har vi så valgt at beholde, da han allerede har 
bevist sine egenskaber som avlshan, og er far til flere vinderduer. Der-
for gik vi på udkig efter en hun som kunne passe til ham og vi faldt 
over en spændende hun på GPS-auktion i Holland, med en rigtig god 
afstamning. Hendes far er helbroder til den ret så berømte ”Rositta” 
som er far til den nok mest kendte Van den Bulck due. ”Kittel”. Morsi-
den er ikke mindre interessant, da det er en direkte datter på ”Kittel”. 
Som jo var 1 Ace pigeon KBDB i 2013. Vi skulle havde fundet et navn 
til hende og det er faldet på:   ”New Start”. Ungerne efter dem vil vi 
primær bruge på de One loft race vi vil deltage på hen over året. Stra-
tegien er at både sende hurtige duer og de lidt mere seje duer, så vi 
prøver at dække os ind, afhængig af hvad sværhedsgrad og hastighed 
flyvningerne bliver afviklet i. 

En af de avlshanner som vi vil give fuld fokus i år er ”Team E´s Kopie”. 
Han er fra Verweij de Haaan og en direkte søn af en de gamle stam-
hanner: ”Kopie Toon”. Vi erhvervede ham forrige år. Hans redebroder 

er far til flere topduer hos Peter og Michel. Bla. Er ” Frenkie” som blev 
2. National esdue i Holland 2019 på de internationale flyvninger efter 
ham. ”Kopie Toon” er også ligeledes bedstefar til en anden esdue  over 
to år fra Pau som makkerskabet har haft nemlig ”Robben”. Det er vores 
mening i år at ”Son of Kopie Toon” skal parres med mindst 3-4 top-
hunner idet han har potentialet med sig; men desværre alderen imod 
sig, så det er med at vise rettidig omhu og prøve at få de unger på ham 
som det er muligt. Heldigvis ligger det til den familie at de fortsætter 
med at avle i en høj alder. Beviset herfor var Peter og Michels gamle 
stjerne ”Milos” som avlede i en alder af 20 år, hvilket må siges at være 
ret imponerende. Milos var søn af en broder til ”Kopie Toon”   

Ellers bruger vi vintertiden til at optimere hele setuppet og lige nu er 
vi i gang med at skifte tagplader på alle vores volierer og på det lille 
flyveslag. Tagpladerne var efterhånden nået en alder hvor en udskift-
ning var tjenligt. Her er det vigtigt at de ydre rammer er i orden ellers 
er det svært at holde slaget tørt i disse fugtige tider. Allerede her i 12 
dage inde i januar har vi fået den nedbør som vi normalt får på en hel 
måned. Det medfører at vi bruger en del granulat for at sikre et sundt 
miljø. Et tørt slagmiljø er alt afgørende for at kunne holde den optima-
le sundhed i flokken. Fugtigt miljø er grobunden til mange sygdomme, 
og ingen tvivl om at for at kunne flyve i top på de kommende flyvnin-
ger til sommer er det vigtigt at være på forkant med sundheden ikke 
kun om sommeren men derimod hele året rundt. 

Vintertid er også tid til at få styr på alt det som man ikke vil lave når 
solen og foråret kommer. Vi arbejder lige nu i om vi skal skifte vores 
stamtavleprogram om til Compu Club fra Holland. Det vil give os en 
del arbejde lige nu indtil vi har alle grundduer tastet ind igen; men hvis 
det så vil give et bedre resultat, vil det være arbejdet værd. Vores host 
for vores hjemmeside er blevet opkøbt af en konkurrerende platform. 
Det giver os visse udfordringer og vi vælger at lægge den over til en 
ny udbyder, hvor det er nemmere at arbejde med siden. Også her er 
der en del arbejde ved computeren lige i øjeblikket. Så er det godt at 
årstiden lige nu er mere til de indendørs aktiviteter end de udendørs.    
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I en lang række år, har Brevdueforeningerne i Hjørring inviteret til ju-
lefrokost i Brevduehuset.

Det har blevet et årligt arrangement hvor man kommer tilbage år ef-
ter år. Ikke kun dansker der finder vejen til Hjørring på denne tid af 
året. Flere nordmænd har å mange år valfartet til Brevduehuset, for 
samværet, for inspiration og for at finde nogle nye blodslinier ved auk-
tionerne.

For her får man faktisk det hele; sosialt, hyggelig samvær med andre 
med samme interesse både fra ind- og udland, dejlig julemad, spæn-
ding med både auktion over duer og amerikansk lotteri, gode foredrag 
og ikke mindst med Ove Bæk som humørfyldt dirigent for hele arran-
gementet, godt hjulpen af både familien og ikke mindst medlemmerne 
i foreningerne 025 ”Hjørring” og 196 ”Vrå” der meget godt drillet i 
deres opgaver, det hele går på skinner. De har god træning efter alle 
disse årene med julefrokoster. Vi har deltaget siden 2009 og ser frem til 
at deltage på arrangementet lang tid inden selve dagen.

Programmet er stort sæt det samme, man møder ind til dejligt samvær 
fra morgenstund, ønsker man at kigge på auktionsduerne, så er det lov 
allerede fra starten af dagen. Det bliver serveret rundstykker, kaffe og 
the og snakken ved bordene går blandt de fremmødte, man hygger sig 

i det flotte mødelokalet som ble renoveret for få år siden.

Nogen af deltagerne finder vejen ud til indsettings lokalet, for der står 
duerne som senere skal auktioneres bort. Her bliver duerne virkelig 
undersøgt fra alle retninger, vinger bliver brættet ud, øjne studeret lige 
ind til det inderste dybet. Stamtavler bliver studeret, og sammenlignet 
med dem man har derhjemme; er der noget man har set før? Er der 
noget nyt? Hvad bliver priserne i dag, må jeg tømme min tegnebog for 
at få ønskeduen eller kan jeg være den heldige der sidder med duen til 
sidst? Alle har sine favoritter man gerne vil satse både guld og gråsten 
for at få fingrene i.

Op gennem årene har Brevduehuset haft en mængde foredragsholdere 
fra ind og udland, utallige duer har blevet auktioneret væk.

Kendte navne i dueverdenen som:
2009 M&C Hansen 023,
2010 Peter Knudsen 030,
2011 Årets Fund Viborg,
2012 De Rauw-Sablon v/Poul Stærkær/Frederik Leigaert,
2013 Lars Bøje Henriksen,
2014 Wim Boddart,
2015 Daniel Van Ceulenbroeck,

En årlig begivenhed i 
Brevduehuset i Hjørring
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2016 Racing Team CMN,
2017 Theo Weytjens,
2018 Freddy Vandenheede,
2019 Erik Limbourg,
2021 Ulrik Lejre og
2022 Gerard Koopmann.
2020 kom der et helt ukendt duenavn der ville være foredragsholder, 
en farlig fyr ved navn Corona, da valgte man at aflyse hele arrange-
mentet. Og det er eneste aflysning man har haft på denne meget popu-
lære julefrokost i alle disse årene.

Og som man kan se af listen, har man i år en virkelig stor kanon som 
foredragsholder.
I år har man nemlig inviteret et af de virkelige topnavne i brevduever-
denen; nemlig Gerard Koopmann, som holdt et inspirerende foredrag 
ved hjælp af, den altid dygtige simultantolkende Lars Bøje Henriksen. 
Koopmann fortalte villig væk om de daglige rutiner og fodring af hans 
duer, hvorpå han fortæller at hans duehold beskæftiger 3,5 personer 
med arbejde.
Her kommer det så et spørgsmål fra forsamlingen om det var Koop-
mann selv der var ”den halve”. 
Da kom det hurtig og med glimt i øjet fra Koopmann: ” Nej, jeg er kun 
en endnu mindre del af det hele”

Efter foredraget fortsetter man med bespisningen, først er det rugbrød 
og to slagsen sild med tilbehør. Så følger man op med fiskefilet og som 
om man ikke var helt mæt så kom der pølser, hamburgerryg, brune 
kartofler og grønlangkål. Til det sidste var der kanel og sukker for dem 
der ønskede det. Men som nordmann må jeg sige at det sidste står jeg 
gladelig over, men grønlangkålen har jeg efter som årene har gået, lært 

mig at lige smagen på, så nu om dagen er det ikke fuldværdig julefro-
kost uden grønlangkålen.

Når man så efter al denne maden tager en lille pause, skal der uddeles 
en lille udmærkelse til Lars Bøje Henriksen. Han bliver æresmedlem af 
”Brevduehuset Hjørring” for sit årelange bidrag som bla simultantolk 
ved julefrokosterne og andre arrangementer i Brevduehuset.
Efter denne højtidlige overrækkelse bliver det afholdt amerikansk lot-
teri med den længste præmierækken i noget lotteri man har købt lod-
der i. Hele 72 præmier skal uddeles inden man er færdig.
Og det er godt man har haft denne pausen for nu har man kommet dit 
hen, at man tror man ikke kan få plads til mere i den allerede fyldte 
mave, ja da serveres der risalamande med kirsebærsauce. Den må man 
bare have med sig, for her serveres verdens dejligste risalamande, selv 
om maven protesterer aldrig så meget, så skal den ned.

Efter dette ædegildet, er det tid for nok et højdepunkt, nemlig auktio-
nen af 4 unger fra Gerard Koopmann og 11 fra Lars Bøje Henriksen, 
unger der allerede har været på pre-auktion hos M&C Hansen.
Peder Pedersen fra 086 ”Bangsbo” Frederikshavn var aktionarius og 
det var nogle flotte unger der fik nye ejere ved auktionen.
Der var nok nogen gik hjem mer end tilfreds med sine køb, andre gik 
skuffet hjem over nederlag på auktionen, men med tegnebogens ind-
hold intakt.
Nogen gik hjem med nogle nye ideer til sit duehold, andre tilfreds med 
den gode snak med sportsvender.
Men en ting er sikkert, absolut ingen gik fra Hjørring med tom mave.

BREVDUEN NR. 2 2023       l  67



68            l      BREVDUEN NR. 2 2023 BREVDUEN NR. 2 2023       l  69

Foredrag af Gerad Koopmann, oversættes af Lars Bøje Henriksen 

Auktion ved auktionarius Peter Pedersen, 086 Bangsbo
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ÅRETS

AUKTIONER
Sponsor

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

Kom og vær med - og støt Dansk Brevduesport!

Kæmpe Brevduedag Øst!
Lørdag den 15/4 2023

”Hedehuset”, Hedehusene
Foredrag + debatpanel 

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

Frokost

Kæmpe Brevduedag Vest!
Søndag den 16/4 2023

”Kongensbro Kro”, Silkeborg
Foredrag + debatpanel 

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

Frokost

Let’s make Dansk Brevduesport great again!

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

3 super online auktioner på www.mc-auctions.com:
21/2-5/3 2023: Sprint / Mellemdistance duer fra danske topslag
28/2-12/3 2023: Langdistance / Maraton duer fra danske topslag

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

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023
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Danmarksmester Marathon 
Åben 2022: Bianca Pedersen, 
128 ”Sæby”
AF MICHAEL TH. LARSEN

Bianca og Henrik klar 
til fremvisning af slaget.
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Det nordjyske område er hjemsted for mange danske topslag. Sidste år 
blev en dag af juleferien for mit vedkommende brugt deroppe i selskab 
med Danmarksmesteren på langdistancen i 2021, nemlig Karsten Lar-
sen i Voerså. Ved denne lejlighed havde vi selskab af Karstens lillebror 
Henrik og deres far, Hans. Henrik måtte her lægge øre til mange dril-
lerier, fordi han som den eneste i familien ikke havde hjemført et Dan-
marksmesterskab med duerne! Denne episode må have givet Henrik 
en særlig motivation til at sætte fuld damp på kedlerne til sæsonen 
2022, for i år blev min juleudflugt tilbragt på Henriks adresse for at 
skrive om et Danmarksmesterskab anno 2022! 

Udover det familiære ”pres” fra far og storebror er der imidlertid en 
anden vigtig faktor, som har spillet ind på de gode resultater i sæsonen, 
og det er en rigtig god historie. Forud for sæsonen fik Henrik nemlig 
en kompagnon på slaget, idet bonusdatteren Bianca på 13 år startede 
op i eget navn med Henrik som mentor. Bianca endte med at trække 
det resultatmæssigt længste strå, da hun endte øverst på sejrskamme-
len i konkurrencen om DM Marathon åben, og man må sige, at det 
er en historisk præstation allerede i sit første år i sporten at vinde en 

DM-titel. Trods de familiære drillerier fra far og storebror med hensyn 
til Danmarksmesterskabet, så har Henrik dog ikke holdt sig tilbage i 
kampen om topresultater. I sin 40-årige brevduekarriere, der startede 
den 1. april 1982, har Henrik opnået at vinde intet mindre end ti lang-
flyvermesterskaber i sektionen siden 1997, hvor resultaterne for alvor 
begyndte at komme.

På slaget går der cirka 80 flyveduer, og forud for sæsonen måtte kapfly-
verne deles mellem Bianca og Henrik. For at gøre det enkelt fik Bianca 
tildelt alle slagets blåbåndede duer og duer med særlige kendetegn, 
medens Henrik fik den tavlede del af bestanden. Når vi senere kigger 
på resultatlisterne for begge slag, må det siges at være imponerende, 
hvor stærke resultater, de hver især har hjemfløjet til trods for en hal-
vering af bestanden. Her skal man i øvrigt tænke på, at det er de lange 
distancer, man prioriterer, og duerne kapflyves hårdt, så 40 duer er 
absolut ikke nogen stor bestand for et langdistanceslag i det nordligste 
Jylland!

Lad os, før vi går videre med artiklens beskrivelser, kaste et blik på 
resultatlisterne for både Bianca og Henrik i den forgangne sæson.

Bianca:
Vinder af DM Marathon Åben
Vinder af Langdistancemesterskab Åben Sektion 53
Vinder af Langdistancemesterskab Sport Sektion 53
Vinder af 1-års mesterskab Sektion 53
Vinder af Matadors og Backs Vandrepræmie
Danmarks bedste marathon-hun med 128-20-048
ES-due A nr. 1 langdistance Sektion 53 med 128-21-312
ES-due A nr. 2 langdistance Region Nord med 128-21-312
ES-due A nr. 3 langdistance Sektion 53 med 128-21-301
ES-due A nr. 4 langdistance Sektion 53 med 128-21-320
National Cup over 2950 kilometer: 3
DM Lang Åben: 10
Regionsvinder Hof med 128-21-312
Regionsvinder Regensburg med 128-20-048
Regionsvinder München med 128-20-048

Gruppevinder Rouen med 128-21-357

Henrik:
Vinder af DdB Ungemesterskab Åben Sektion 53
Regionsvinder Münster med 128-21-351
Sektionsvinder Halstenbek med 128-22-123
Sektionsvinder Heide med 128-22-127
Langdistancemesterskab Åben Sektion 53: 3
Langdistancemesterskab Sport Sektion 53: 4
ES-due A nr. 2 langdistance Sektion 53 med 128-21-352
ES-due A nr. 3 langdistance Region Nord med 128-21-352
ES-due U nr. 2 langdistance Sektion 53 med 128-21-349
1-års mesterskab Sektion 53: 4
DM Marathon Åben: 6

Bianca med en del af årets pokalhøst.
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Enkehunnernes afdeling med sidetrekanter og ristegulv.

Enkemandsslaget med udgangen til volieren. Bemærk dybsstrøelsen 

Henrik besigtiger avlsduerne

Interiør i enkemandsslaget

Shelteret i haven hvor Henrik overnatter i sommerhalvåret
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Med hensyn til enkeltresultater kan Bianca og Henrik i 2022 glæde sig 
over intet mindre end 10 sektionsvindere, hvoraf 3 er vundet på sek-
tionsklubbens flyvninger og 7 på DdB-flyvningerne. Hertil kommer 
hele 4 regionsvindere.

Ovenstående resultatliste for blot én enkelt sæson er imponerende, og 
lad os kigge lidt nærmere på, hvordan der arbejdes med duerne.

Flyvesystem og pasning
Flyveslaget er indrettet med 36 reder, og duerne flyves på det totale 
system. Der drives vinteravl på alle duerne, og normalvis sættes de 
sammen den 28. november. Kurvetræningen starter i midten af april, 
og her går det løs med både de gamle duer og vinterungerne, der slip-
pes samlet. De gamle duer sættes sammen for anden gang medio april, 
og de bliver sammen, indtil de har lagt æg. Æggene koges, så de bliver 
golde, og parrene får lov at ruge, til de går af æggene, hvorefter enkesy-
stemet opstartes. Duerne trænes flittigt forud for sæsonen, og de får 25 
træninger inden den første kapflyvning. Efter den første kapflyvning 
og i sæsonens første uger trænes de gamle duer om tirsdagen, men når 
afstandene på kapflyvningerne øges, indstilles denne træning, og de 
gamle duer holdes i gang på kapflyvningerne og de daglige træning-
sture omkring slaget. Vinterungerne spares heller ikke for træning, 
og som nævnt er de med på alle disse indledende ture, hvorefter de 
fortsætter et intensivt træningsprogram. I 2021 blev der kørt 8.000 
kilometer på de nordjyske landeveje med vinterungerne, og den op-
mærksomme læser har nok allerede bemærket, hvor mange topduer 
fra årgang 2021, som har bidraget til Bianca og Henriks topresulta-
ter allerede som 1-års og på de allerlængste distancer! Den grundige 
og dedikerede forberedelse af ungerne er helt sikkert årsagen til disse 
fremragende præstationer. Træningen startes op på 20 kilometers af-
stand og øges gradvis. De foretrukne træningsdestinationer er Øster 
Hurup, 48 kilometer, og Randers, hvortil afstanden er 90 kilometer.

Den daglige rutine på slaget starter meget tidlig om morgenen, hvor 
udflyvningen fra enkehannernes afdeling åbnes kl. 4 om morgenen. 
Hannerne får mulighed for at flyve frivilligt ind til kl. 8. Tidsrummet 
fra kl. 8-16 er forbeholdt ungernes træning, og her praktiseres det at 
genne dem ud af ungeslaget, hvorefter indflyvningen lukkes, så de ikke 
kan få adgang til slaget. De er således ude i otte timer uden mulig-
hed for at komme ind, hvilket betyder, at de hurtigt lærer at gå ind, 
når sputnikken åbnes. Denne disciplin indlæres på en periode over 
to måneder, fra ungerne er kommet ind i ungeslaget og frem til, kur-
vetræningen starter. Når ungerne ved 16-tiden lukkes ind, er det igen 
enkehannernes tur til hjemmetræning, og denne foregår i tidsrummet 
fra kl. 16.30 til 18.30. Enkehunnerne, som kun er ude én gang dagligt, 
lukkes ud klokken 19, hvorefter de træner resten af aftenen efter forin-
den at have fået et ganske let måltid.

Flyveduerne standfodres således, at der altid er foder til rådighed i tru-
get, som hver dag tømmes for overskydende rester, som gives til avls-
duerne. Der fodres udelukkende med den kraftige Superstar-blanding 
fra MVL, og denne suppleres med den stærkt energiholdige ”Brøbech 
Aftenkaffe”, afskallede solsikkekerner og jordnødder for at sikre, at 
energidepoterne er rigelig opfyldte hos duerne, der skal præstere på 
de lange flyvninger.

Omkring fodring og biprodukter anfører Henrik som et meget vigtigt 
tiltag, at han dagligt bruger Pigeon Vitalitys programmer, og dette vur-
deres at udgøre en vigtig årsag til slagets gode resultater. Med hensyn 

til medicinering af duerne gives en fuld kur mod gul knop forud for 
sæsonstarten, og ligeledes får duerne inden opstarten to Baytrill-kure 
af hver ti dages varighed. Duerne er dermed godt forberedte til sæso-
nen, hvor der ikke suppleres med yderligere medicinsk behandling, og 
sundheden holdes vedlige ved hjælp af produkterne fra Pigeon Vitality. 
For at skabe et stærkt naturligt immunforsvar hos duerne, bruges der 
konsekvent ingen kure i den resterende del af året, hvor duerne hver 
dag må nøjes med adgang til rent drikkevand. Når sæsonen er afslut-
tet, flyttes alle duer ud i et stort voliereanlæg bag slaget, hvor de ophol-
der sig ind til sammenparringen. Her er det let at passe dem, ligesom 
de har adgang til rigelige mængder af frisk luft.

Slaget
Som det fremgår, råder Bianca og Henrik over et flot slaganlæg i na-
turskønne omgivelser og med en lækker terrasse, hvorfra man kan 
nyde duernes hjemkomst. Slaget er indrettet med plads til 36 par, en-
kehunner og unger. Slaget er opført i belgisk stil, og man fornemmer, 
at det har et rigtig godt indeklima. Ventilationen sker via tagudhænget 
i fronten og kippen i tagkonstruktionen. Der er ikke åbninger i fronten 
af slaget for at undgå, at den fugtige og klamme luft fra jordoverfladen 
trænger ind. Enkehunnerne opholder sig i et slag med helt almindelige 
siddepladser uden nogen form for anordninger til at isolere dem fra 
hinanden med. Et vigtigt tiltag forud for sæsonen skal her bemærkes. 
Vi præsenterede sidste år Henriks bror Karsten som vinder af DM 
Langdistance Åben, og her kunne vi berette om Karstens tiltag med 
opførelsen af volierer foran flyveslagene, hvor duerne kunne få adgang. 
Med Peter Pedersens håndværkskyndige hjælp fik Henrik opført et til-
svarende voliereanlæg foran sit eget slag forud for sæsonen 2022. Hen-
rik taler med samme begejstring om dette tiltag, som Karsten gjorde 
sidste år, og Henrik påpeger, at han tydeligt bemærker det hos sine 
enkehanner. Tidligere har det knebet alvorligt for enkehannerne at føl-
ge med enkehunnerne på slaget, men efter etableringen af volieren har 
enkehannerne præsteret på lige fod med hunnerne. Volieren benyttes 
i sæsonen på den måde, at enkehanner og enkehunner har mest mulig 
adgang hertil i løbet af dagen med undtagelse af den periode, hvor det 
modsatte køn træner omkring slaget.

Duerne
Som det fremgår af artiklen, er den røde tråd i slagets arbejde med 
duerne, at man selekterer ved hjælp af kurven. Duerne forberedes 
grundigt og bliver derefter afprøvet på kapflyvningsprogrammet med 
det in mente, at alle slagets duer skal kunne flyve kapflyvninger med 
en afstand på 1000 kilometer. Denne filosofi kombineres med, at man 
ikke er fanatisk omkring stammenavne eller bestemte avlsteorier. De 
duer, der klarer programmet, beholder man, og de sammensættes så 
i parringer efter devisen ”bedst mod bedst”. Dette er en enkel, men 
særdeles effektiv måde at arbejde med duerne på, og jeg husker den 
samme praksis fra mit besøg hos Henriks bror Karsten sidste vinter. 
Mens vi sidder i dagligstuen, kommer Henrik med stamtavler på sla-
gets forskellige topduer, og ved en gennemgang tegner der sig et bil-
lede af netop denne strategi i avlsarbejdet: At topduer kommer efter 
andre gennemprøvede topduer på slaget, som igennem årene har be-
vist, de kan levere på dét, slaget ønsker at specialisere sig i – de lange, 
krævende flyvninger.

Kigger vi for eksempel på stamtavlen for 128-20-048, som i 2022 er 
dobbelt regionsvinder fra Regensburg og München og samtidig nr. 2 
og 5 national på disse flyvninger, er hun avlet på parret 211-18-2157 
og 086-18-872. 2157 er efter hannen ”967”, som selv er sektionsvinder 
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2022 er dobbelt regionsvinder fra Regensburg og München og sam-
tidig nr. 2 og 5 national på disse flyvninger, er hun avlet på parret 
211-18-2157 og 086-18-872. 2157 er efter hannen ”967”, som selv er 
sektionsvinder fra Antwerpen og bror Karstens berømte top-marat-
honhun 211-11-867 med 10 placeringer ud af 10 mulige på marathon-
distancen. 872 stammer fra Peter Pedersen, og var sektionsvinder fra 
Karlsruhe. Hun er en krydsning af blod fra virkelige langflyverfamilier. 
På fædrene side er det blod fra Daniel Van Ceulebroeck efter dennes 
bedste duer, og man finder i hans stamtavle duer med topplaceringer 
fra blandt andet Tarbes og Barcelona. På mor-siden af 872s stamtavle 
finder man klasseafstamning fra Robert Van Eycken, hvor moderen er 
en direkte datter på Van Eyckens stamhan ”Boris”, som i 2003 vandt 1. 
international Marseille mod 21.721 duer. Altså har vi i 872 en virkelig 
topavler med de allerbedste langdistancegener i stamtavlen, som har 
vist sin værdi i avlen og på kapflyvningerne.

128-20-048 har allerede selv vist takter i avlen, og er moder til 128-21-
320, som i 2022 er 4. ES-due i Sektion 53 og toppede på flyvningen fra 
Giessen med en sjette-plads i sektionen.

Vi finder også i stamtavlen på årets regionsvinder fra Münster, 128-21-
351, en rød tråd forbundet med ”48”. Således er ”351” avlet på hunnen 
211-18-2153, der igen er en helsøster til faderen til ”48”. 2153 må sige 
at være en virkelig topavler, og man finder hende igen som moder til 
3. ES-due i 2022, 128-21-301, og 128-21-354, der var 6. national på 
flyvningen fra Giessen.

Linien omkring familien bag ”48” omfatter også 2. ES-due 128-21-352, 
som er avlet på ”48s” fader i parring med en helsøster til ”48s” moder.
Et stærkt islæt af blodfornyelse udefra har gennem de seneste år vist 
sig at være hannen 070-17-1348, som er erhvervet hos Meldgaard & 
Jeppesen. ”1348” er søn af Åbenråslagets nærmest legendariske ”1023/
Kannibaal”, og ”1348” optræder på mange af topduernes stamtavler: 

Fader til 128-21-301 (3. ES-due), fader til 128-21-349 (2. ES-due), fa-
der til 128-21-351 (Regionsvinder Münster).

Som det fremgår af denne gennemgang af de skarpeste flyveduers 
afstamning, så har et dygtigt og intensivt arbejde med duerne og en 
skarp selektion med hjælp fra kurven skabt en familie af duer, som 
bygger på en stærk familiebasis, og der er ingen tvivl om, at disse gener 
vil præge toppen af resultatlisterne i mange år fremover. 

Ungerne
Vi har allerede berørt ungerne, og den prioritering deres forberedel-
se har hos Bianca og Henrik. Ungetillægget består årligt af cirka 70 
unger, som gennemgår et særdeles omfattende trænings- og kapflyv-
ningsprogram. Af 2021 årgangen klarede 45 unger skærene og fik 
plads på flyveslaget som 1-års, hvor det i øvrigt tilstræbes efter hver 
sæson at indsætte 60 procent nye 1-års duer. Det kræves af ungerne, 
at de udover de mange træninger også deltager på stort set samtlige 
kapflyvninger, der slutter med finaleflyvningen på 400-450 kilometer. 
Til gengæld tillægges opnåede resultater på ungeflyvninger ikke nogen 
betydning, ligesom der heller ikke ses skævt til unger, som bumler og 
returnerer efter længere tid væk fra slaget. Den omhyggelige forbere-
delse af ungerne allerede fra fødselsåret betyder, at der hvert år startes 
op med en gennemprøvet flok 1-års duer, som samtidig har samlet er-
faring nok til også at kunne begå sig på de længste flyvninger. Således 
har flere af slagets 1-års duer gennemført fem langflyvninger i sæson 
2022 og flere af dem med absolutte topresultater, som det fremgår af 
artiklens indledning. Selv om de unge duer på denne måde kommer 
med på store og krævende opgaver, så skeles der nøje til deres tilstand 
ved hjemkomsten. Hvis de ikke er med fremme i resultatopgørelsen og 
udviser tegn på træthed, får de en pause for at restituere. Generelt set 
er det et motto hos Bianca og Henrik, at der ved sæsonstart ikke går 
nogen duer på flyveslaget, som man ikke har tillid til kan gennemføre 
en kapflyvning på 1000 kilometer

Slaganlægget
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Oplevelserne, engagementet og glæden ved sporten
Med en supersæson for både Bianca og Henrik i 2022 er der man-
ge oplevelser at tale om i forbindelse med interviewet, og vi kommer 
vidt omkring, for engagementet i brevduesporten på det nordjyske 
topslag er stor, og der er holdninger, ambitioner og målsætninger for 
kommende sæsoner at drøfte. Der er ingen tvivl om, at det fællesskab, 
Bianca og Henrik har om duerne betyder meget – både i det daglige ar-
bejde, men også ved at dele spændingen, når der ventes på duerne om 
lørdagen. Lørdagen starter for Henrik ekstra tidligt i sæsonen, da han 
yder en stor indsats for De danske Brevdueforeninger som løslader for 
Region Nord, og her må han være klar tidligt fra morgenstunden for 
at være velforberedt til at træffe de rette beslutninger, koordinere med 
det øvrige løsladerudvalg og rejselederne. For Bianca og Henrik er 
det de lange flyvninger og marathondistancerne, som har den største 
passion, og i øvrigt er de tilhængere af, at man på marathonflyvnin-
gerne har vedtaget morgenslip, som efter deres opfattelse skaber den 
mest optimale og retfærdigste sportslige afvikling. Udover de længste 
flyvninger, hvor Henrik i øvrigt gerne ser konkurrencerne afviklet i 

gruppe- frem for sektionsregi, tillægger Bianca og Henrik også sports-
flyvningerne en stor værdi. Her konkurrerer alle på lige vilkår, og man 
har hjemme på eget slag en udfordring med at afprøve egne evner i 
forhold til at udtage det rette hold til disse flyvninger. Desværre måtte 
Bianca og Henrik trods rigtig gode resultater på sportsflyvningerne i 
den forgangne sæson i slutningen af sæsonen fravælge denne kategori, 
da kapaciteten på kapflyverholdet ikke rakte til en satsning på sports-
mesterskabet i tillæg til lang- og marathonflyvningerne. Der er end-
nu ikke fastlagt målsætninger for den kommende sæson, og Bianca 
og Henrik er bevidste om, at en gentagelse af den fremragende sæson 
2022 kan blive svær at leve op til. Dog afslører Henrik, at man gerne ser 
sektionens to langflyvermesterskaber på kontoen i 2023. 

Vi kommer vidt omkring i vores snak om duer, og på et tidspunkt 
nævner Henrik, at han for år tilbage måtte erkende, at han ikke har 
forstand på duer, og derfor har overladt det til kurven at afgøre selek-
tionen på slaget. Efter denne erkendelse er resultaterne gradvis blevet 
bedre og bedre, hvor det i 2022 kulminerede med en serie af absolutte 
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Indflyvning til slaget i naturskønne omgivelser

Uge Station Ringnummer
Placering 

region Antal duer Koefficient
28 Hof 128-21-312 1 580 1,724
28 Regensburg 128-20-048 1 73 13,699
30 Antwerpen 128-21-334 9 791 11,378
32 Giessen 128-21-320 6 569 10,545
32 München 128-20-048 1 91 10,989

I alt 48,335

Resultater DM Marathon Bianca Pedersen:

Uge Station Ringnummer
Placering 

region Antal duer Koefficient
28 Hof 128-21-312 1 580 1,724
28 Regensburg 128-20-048 1 73 13,699
30 Antwerpen 128-21-334 9 791 11,378
32 Giessen 128-21-320 6 569 10,545
32 München 128-20-048 1 91 10,989

I alt 48,335

Resultater DM Marathon Bianca Pedersen:

topresultater. Måske Henriks udlægning er til den bombastiske side, 
men der er givetvis en sandhed i, at vi alle kunne have glæde af i højere 
grad at bruge kurven til en grundig afprøvning af bestanden frem for 
selvbestaltede teorier.

En nervepirrende finale
Finalen til Danmarksmesterskabet skulle for Bianca afgøres på den 
sidste marathonflyvning fra München i uge 33. Med topklasse præsta-
tioner på de foregående flyvninger i form af regionsvindere fra Hof og 
Regensburg og topplaceringer i regionen som nummer 6 og 9 fra hen-
holdsvis Giessen og Antwerpen, så det rigtig godt ud. Men konkurren-
cen til et Danmarksmesterskab er barsk, og specielt Anders Brøbech 
lurede i kulissen som en farlig konkurrent til titlen, efter han ugen 
forinden havde sikret sig Danmarksmesterskabet på 1-dags langflyv-
ningerne. Vi skal her minde læseren om proportionerne for DM Ma-
rathon, som vindes på fem af de seks lange flyvninger med landsslip, 
d.v.s. de ordinære langflyvninger fra Hof, Antwerpen og Giessen samt 
marathonflyvningerne fra Regensburg, Rouen og München. Mester-
skabet opgøres på placeringskoefficient på regionsplan, så det er abso-
lut vigtigt at være med i front på alle flyvninger – ikke kun i sektionsre-
gi, men afgjort også på regionsplan. Duerne fra München blev sluppet 
søndag den 21. august kl. 8.00, og der var ingen hjemme på dagen i den 
nationale opgørelse, hvilket ikke var uventet. Først kl. 8.13 skete der 
noget i Odense, hvor Team Eriksson stemplede i Region Syd. Blot 14 
minutter senere skete der noget, som virkelig satte Bianca under pres 
i finalekampen, og som givetvis har gjort spændingen nærmest uud-
holdelig – Anders Brøbech stemplede, og dette resultat gav ham an-
denpladsen i Region Syd mod 326 duer, idet Brøbech & Steenberg kort 
efter nåede at slå ham med deres første due, som i øvrigt endte som na-
tionalvinder. Nu krævedes ganske enkelt et regionsvinderresultat hos 
Bianca for at sikre DM-titlen! En mere spændende ventetid kan man 
næsten ikke forestille sig, og jeg er helt sikker på, at dette adrenalin-

sus vil blive husket af både Bianca og Henrik i mange år frem i tiden. 
Skærmen med foreløbige resultater for München-flyvningen i Region 
Nord forblev tom, ind til Bianca klokken 10.54.18 – som ét af regio-
nens nordligste slag – kunne hæve armene i vejret. Her ankom nemlig 
tophunnen 128-20-048, som tidligere på sæsonen havde udmærket sig 
som regionsvinder fra Regensburg, og denne klassepræstation gentog 
hun fra München og sikrede dermed DM-titlen på fornemste vis. En 
fantastisk oplevelse for Bianca og Henrik, og i dagens anledning havde 
Henrik også sørget for, at Bianca havde fået fri fra skole for at være 
hjemme for at tage imod München-duerne, så finalen blev overværet 
på tætteste hold og blev en fantastisk oplevelse for familien.

For øvrigt skal ”48s” præstation også fremhæves af en anden grund 
– nemlig som resultatet af nøje observation og planlægning. Hun 
var egentlig tiltænkt at skulle deltage på flyvningen fra Rouen efter 
Regensburg, men selv om hun vandt sidstnævnte flyvning i regionen 
havde hun pådraget sig en mindre skade. Det blev derfor vurderet, at 
det var bedre at udskifte hende med den 1-årige ”357” og spare hende 
til München. Tålmodighed og god omtanke og planlægning betaler 
sig, for ikke blot gentog ”48” triumfen som regionsvinder fra Mün-
chen, men samtidig opnåede ”357” som 1-års at blive gruppevinder fra 
den 1063 kilometer lange Rouen-flyvning.

Dette var beretningen om vores unge nordjyske Danmarksmester 
og hendes mentor, og jeg håber, artiklen har givet læseren et indblik 
i både slagets arbejdsmetoder og duemateriale, men også den glæde, 
entusiasme og spændende oplevelser, Bianca og Henrik deler omkring 
brevduesporten. Redaktionen takker for at måtte kigge forbi og ønsker 
mesterslaget held og lykke til den kommende sæson. 
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Støt vores annoncører – de støtter dansk 
brevduesport! 

Vi introducerer med virkning fra dette nummer af Brevduen nye mu-
ligheder for annoncører i Brevduen.

Rubrikannonce i hver farvet udgivelse for ét år:
Annoncøren får en fast annonceplads i hvert af årets ni udgivelser i 
form af en rubrikannonce af ca. 1/8 A4-sides størrelse på en dedikeret 
annonceside. Eksempel på opsætningen kan ses på side 79.

Pris: Kr. 1.995 eksklusive moms pr. år for samlet 9 udgivelser.

Annoncering for sektionsklubber:
Sektionsklubber under De danske Brevdueforeninger tilbydes at brin-
ge invitationer til arrangementer, dagsordener til generalforsamlinger 

samt mesterskabsresultater og ES-due opgørelser i Brevduen.

Ved en samlet betaling af kr. 1.000 eksklusive moms købes adgangen 
til denne annoncering for ét kalenderår. Der er ikke begrænsning på 
annoncepladsen, men indholdet skal dog være inden for ovennævnte 
kategorier. Vi håber, vores annoncører vil tage godt
imod disse nye tilbud og være medvirkende 
til fortsat at bidrage til et
interessant og spændende
indhold af vores medlemsblad.

Med venlig hilsen
Sekretariatet og Redaktionen

Nye annonceringsmuligheder i Brevduen!

I starten af 1920-erne blev der bygget havn i Hirtshals, og staten eks-
proprierede en del arealer og også huse, som stod i vejen for havnebyg-
geriet. På det tidspunkt var der 800 – 900 indbyggere i byen, som for 
nogles vedkommende havde købt en byggegrund, som staten købte for 
15 – 80 øre pr. kvadratmeter. I 1925 kom der jernbane til Hirtshals, og 
det var en meget stor begivenhed. Ganske vist, lå stationen et stykke 
uden for byen, så man havde en bus til at køre folk til stationen.

Samme år var der en anden stor begivenhed i Hirtshals, da 
brevdueforeningen DAN 084 ”Lilleheden” blev oprettet, og har 
eksisteret i bedste velgående i godt 97 år, men nu er det slut 
(desværre). I dag er der knap 6.000 indbyggere i Hirtshals, men 
kun fire brevduemænd tilbage i foreningen. Så det er blevet 
for dyrt at opretholde foreningen med klubhus og de udgifter 
som følger med til strøm, forsikringer og vand.

I 1973 flyttede foreningen fra et lille klubhus ved banen til et 
nyt bjælkehus på 100 kvadratmeter, som blev betalt kontant. 
Pengene var tjent ved bankospil, som var et stort hit på det 
tidspunkt.
Huset blev udvidet i 1988 med et rente- og afdragsfrit lån 
fra kommunen.

I de 52 år jeg har været med, har det altid været rart at 
møde op i foreningen. Selvfølgelig har der været ting, 
som er gået én imod, men det vil der altid være, hvis 
ikke man sætter sig passiv hjemme i sofaen. Vi har al-
tid haft et godt kammeratskab, og kunne glæde os over 
hinandens gode resultater, når der en gang imellem har 
været nogle. Hvis ikke der var gode resultater, kunne 
vi altid bekræfte hinanden i at vi havde haft det sjovt.

Vores ældste medlem, som er den eneste brevdue-
mand tilbage i Hirtshals by, er Arne Poulsen på 88 
år. Arne har været medlem af 084 siden 1963, så han 
har 60-års jubilæum i år. Han har også været en stor 

arbejdskraft i foreningen, som formand i mange år, kontrolformand, 
og løslader både for sektion og DDB.

De sidste ca. 15 år har vi haft medlemmer bosiddende i Skagen. De 
fleste af årene kun 2 mand, så med en afstand på 50 km. til klubhuset, 
har de kørt rigtig mange kilometer for at flyve med duer.

DAN 084 ”Lilleheden”
AF JOHANNES BÆK 

084 JB 
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Støt vores annoncører – de støtter dansk 
brevduesport! 

Støt vores annoncører 
- de støtter dansk brevduesport!
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Spørgeskema til vindere af mesterskaber og 
officielle præmier i De danske 
Brevdueforeninger
Navn og foreningsnummer:

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

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

2. Flyvesystem:
Hvor mange duer flyver du med?
På hvilket system (naturligt, enkehanner, totalsystem m.v.)?
Fortæl lidt om hvordan du praktiserer dit flyvesystem
Flyvetaktik – hvor ofte sendes duerne på kapflyvning, hvor lagt flyver du dine 1-års m.v.

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

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

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

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

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

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

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

10. Øvrige bemærkninger

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


