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

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

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

MÆRKEDAGE
Guldbryllup
Eva og Bjarne Hansen, 111 Vejen,  
28. november 2020

Sølvbryllup
Majbrit og Peter Thomsen, 086 Bangsbo,  
26. august 2020.

50-års fødselsdag
Henrik Jensen, 114 Asnæs,  
22. oktober 2020

70-års fødselsdag
Ole Steen Larsen, 030 Ringsted,  
5. november 2020

75-års fødselsdag
Charles Nielsen, 0129 Dannerhøj,  
21. november 2020
Thorkild Andersen, 084 Lilleheden,  
25. november 2020

80-års fødselsdag
Kurt Sørensen, 055 "Vejle",  
11. december 2020

Nyt om navne

Brevduen nr. 17 udkommer 
den 15/12/20. 

Deadline for indsendelse af 
stof til dette nummer er senest 

27/11/2020.
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Siden sidste nummer af Brevduen er vi 
overgået til vintertid, dagene bliver kortere 
og kortere og vejret mere og mere efterårs-
agtigt og regnfuldt. Samtidig med de man-
ge restriktioner for forsamlinger og be-
grænsninger af vores sociale liv er det ikke 
just omstændigheder, som højner humøret 
i befolkningen. Men for os brevduefolk er 
vi alle begunstiget af den daglige glæde ved 
vores duer på slaget og de mange ting,  
vores fantastiske hobby også om vinteren 
giver mulighed for: Lave forbedringer på 
slaget, test-parre duerne ”på papiret”, 
håndtere de nye talenter på slaget, læse op 
på artikler fra ind- og udland, måske skaf-
fe sig blodfornyelse via online-auktioner 
etc. Listen er uudtømmelig, og netop dette 
er en fantastisk del af vores hobby, der ikke 
kun er noget, som foregår i kapflyvnings-
sæsonen. Vi skal sætte pris på alle disse 
ting, og jeg er sikker på, at dem, vi kan 
indgyde vores begejstring til, lynhurtigt  
vil blive angrebet af ”due-bacillen”.

Som jeg berørte i sidste nummer af  
Brevduen har der været – og er fortsat – en 
igangværende debat om specielt forslaget 
til kapflyvningsplanen og Hovedbestyrel-
sens forslag til nye sektionsgrænser i det  
jyske område. Debatten herom har været 
god og intens, og selvfølgelig er vi ikke alle 
enige om, hvordan tingene bedst skal skru-
es sammen. Fra flere sider er der kommet 
forskellige input, og disse har Hovedbesty-
relsen forholdt sig til på sit møde i slutnin-
gen af oktober. Referatet heraf kan læses 
andetsteds i dette nummer.

Et efter min egen opfattelse stærkt debat-
teret emne er begrebet ”gule flyvninger”, 
som dækker over kapflyvningerne med den 
korte mellemdistance i ugerne 20, 23, 25, 
27, 29 og 31, hvor der er lagt op til fredags-
indlevering. Disse seks flyvninger er en stor 
del af fundamentet for konceptet i den kap-
flyvningsplan, Hovedbestyrelsen har frem-
lagt til behandling på repræsentantskabs-
mødet. Der er flere – efter min mening – 
rigtig gode grunde til etableringen af denne 
i DdB-regi nye disciplin med de korte mel-
lemdistanceflyvninger. Først og fremmest 
er interessen for kortere flyvninger tydelig, 
når man betragter antallet af afsendte duer 

Positive perspektiver 
for fremtiden!

rundt i landet og den konkurrenceintensi-
tet, der for mange sportskammerater er for-
bundet med disse flyvninger. Fredagsindle-
vering tilbyder samtidig medlemmerne en 
mulighed for i seks uger at spare én indle-
veringsdag i klubhuset, og også duerne spa-
res for en ekstra dag i kurvene. Netop disse 
”lette” uger for duerne betyder desuden, at 
der generelt vil være flere friske duer til  
rådighed til flyvningerne på den lange mel-
lemdistance og langdistancen i de øvrige 
uger. Derved vil afsendelsesantallet for-
mentlig stige på disse flyvninger, og flere 
medlemmer vil med en mindre bestand 
føle, at de kan overskue programmet og 
kan være med – dette øger også deltager- 
antallet og dermed konkurrencen, som er 
én af livsnerverne i vores sport. Dermed er 
”de gule flyvninger” ikke et forsøg på at 
nedgradere det sportslige tilbud, men deri-
mod en nøgle til at tilbyde en pallette, hvor 
interessen og medlemmernes muligheder 
forøges. Tilkomsten af den sjette langflyv-
ning er også et ekstra tilbud for langflyve-
rentusiasterne og landsslippet på de tre sid-
ste ordinære langflyvninger giver chancen 
for at lave nogle nationale konkurrencer, 
der virkelig kan give et spændingsmoment 
og en mulighed for, at vi også udadtil kan 
promovere vores sport. Der er nogle vigtige 
praktiske elementer, vi skal have styr på, for 
at fredagsindlevering af duer til DdB-flyv-
ninger kan gennemføres, og disse har også 
tidligere været beskrevet. Desværre kan der 
ikke i disse uger arrangere sportsflyvninger 
med fire duer og separat slip, da disse flyv-
ninger betyder et stort ompaknings- og 
håndteringsarbejde, som tiden ikke tillader 
ved fredagsindlevering. Hovedbestyrelsen 
har drøftet denne problematik og arbejder 
for at foreslå en mesterskabskonkurrence, 
hvor der på flyvningen kan afkrydses et 
mindre antal sportsduer, der så konkurre-
rer om et ”gammeldags” sportsmesterskab. 
Også transporten og ompakningen skal 
granskes, så vi minimerer flest mulige af 
disse omkostninger, der som omtalt af 
landsformanden andrager 10-11 kroner pr. 
due. Uden at det endelige budget og den 
operationelle løsning foreligger i forhold 
hertil, står det naturligvis Hovedbestyrelsen 

klart, at gebyret på de gule flyvninger skal 
stå i rimelig forholdsmæssig størrelse til  
afsendelsesgebyrerne på sektionsklubflyv-
ningerne. De gule flyvninger har generelt 
set også vakt en del debat og bekymring i 
forhold til slipformen, der oprindeligt var 
foreslået som gruppeslip. Ud fra tilbage-
meldingerne rundt i landet har bestyrelsen 
valgt at lægge op til en differentieret slip-
form for de enkelte regioner således, at  
Region Øst og Nord løslades med regions-
slip, medens de gule flyvninger i Region 
Syd afvikles med gruppeslip med undtagel-
se af de fynske duer, der som hidtil foreslås 
løsladt separat på de korte mellemdistance-
flyvninger.

Også debatten om sektionsgrænser har 
fyldt meget, og i skrivende stund er finteg-
ningen af grænseoplægget ved at blive fær-
diggjort, og eksemplarer af et Jyllandskort 
med de fintegnede grænser vil snarest mu-
ligt tilgå foreningerne rundt i landet.

Afslutningsvis må jeg desværre benytte 
lejligheden til at nævne den meget kedelige 
udvikling omkring COVID-19. Hoved- 
bestyrelsen har på sit seneste møde drøftet 
situationen med henblik på landsmødet i 
Brædstrup. På baggrund af de gældende re-
striktioner og udsigterne til en forbedring 
af situationen, er det besluttet, at alle socia-
le aktiviteter, inklusive landsudstillingen, 
desværre må aflyses. Som det ser ud nu, 
kan selve repræsentantskabsmødet gennem- 
føres i sin normale form, og der arbejdes 
ud fra, at mødet gennemføres som normalt 
under forudsætning af, at situationen og  
restriktionerne ikke ændres til det værre. 
Hovedbestyrelsen vil i tilfælde af det sidste 
forholde sig til, hvorledes situationen i givet 
fald håndteres til den tid.

Når den næste leder skrives, er vi mindre 
end to uger fra juleaften, og på dette tids-
punkt vil også alle vinteravlerne have æg i 
rederne, og den næste sæson er således 
godt i gang. Ja, som nævnt indledningsvist, 
så er brevdueåret fyldt med store milepæle 
og spændende aktiviteter.

God fornøjelse med det hele og 
pas godt på jer selv og hinanden!

/M.T.L.
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På en gråvejrsdag en onsdag i oktober gik 
turen for mig fra det sydlige Jylland til 
Ålborg-området, nærmere bestemt til 
adressen Hæsumvej 99, der ligger i natur-
skønne omgivelser sydvest for byen. Dette 
er hjemstedet for M. & C. Hansen – Mar-
tin og Christian, som ikke behøver nogen 
større introduktion til bladets læsere. M. 
& C. Hansen har udover egne topresulta-
ter gennem de sidste nok 20 år også gjort 
sig bemærket som først og fremmest in-
dehavere af www.hansen023.dk, hvor 
danske og europæiske brevdueentusiaster 
forsynes med blodfornyelse fra verdens 
”hotteste” topslag. Mange Belgiensture, 
foredrag og one-loft races har også nydt 
godt af brødrenes medvirken, og vores 
sport kan virkelig være taknemlig for så-
danne ildsjæle. Ved ankomsten hos Chri-
stian tager vi straks plads på kontoret, 
hvor Martin og Christian tilbringer hver-
dagen med deres mange aktiviteter inden 
for sporten. Det er et rigtigt ”due-kontor” 
– placeret i én af ejendommens udbyg-
ninger under flyveslaget, og i stueetagen 
er der udsigt til flere enkeltbokse, hvor 
mange af avlsduerne er placeret. Der ”em-
mer” således af brevdue-atmosfære alle-
rede, inden kaffen serveres, og vi kan 
komme i gang med en snak om dét, der 
skal udmønte sig i denne artikel. Det er 
Christian, der fører ordet, og de fleste 
danske brevduefolk har på ét eller andet 
tidspunkt hørt Christian tale, og det gør 
han godt. Faktisk har jeg udnævnt ham til 
”brevduesportens Poul Thomsen”, og det 
er en velment ros for den store evne til at 
fortælle – præcis som barndommens sto-
re helt i ”Dus med dyrene”. Faktisk mang-
ler kun hønsehunden Balder i en kurv på 
duekontoret for at man ville føle sig hen-
sat til de fantastiske udsendelser fra 
1980erne!

Med hensyn til makkerskabet mellem 
Martin og Christian fungerer det sådan, 
at flyveduerne samt en del avlsduer befin-
der sig på Christians bopæl, og Christian 

forestår derfor den daglige pasning af 
kapflyverne. Hos Martin går så avlsduer, 
men samtidig flyver Marius og Kristin – 
Martins søn og bedre halvdel – fra adres-
sen i Nørresundby. Her flyves med et me-
get lille duehold med satsning på specielt 
sportsflyvningerne, og det er blevet til 
mange flotte præstationer, som vi forhå-
bentlig ved en senere lejlighed kan kom-
me nærmere ind på.

Anledningen til mit besøg og dette in-
terview er ganske stor: I 2020 vinder 
Martin og Christian Danmarksmester-
skabet på langdistancen, og mit første 
spørgsmål drejer snakken ind på, om 
man på slaget har ændret fokus til at satse 
på netop de længste flyvninger. Jeg ved i 
forvejen, at Martin og Christian er mel-

lemdistanceentusiaster, og siden 2012 er 
mesterskabet på mellemdistancen vundet 
af makkerskabet intet mindre end syv 
gange. Christian smiler og siger, at det 
skam stadig er helt rigtigt, at mellemdi-
stancen står brødrenes hjerte nærmest. 
Afstandene på disse flyvninger er til Støv-
ringslaget fra 350 til 440 kilometer, hvil-
ket betyder, at duerne kan afsendes på 
disse flyvninger hver uge, og at ”det aldrig 
går helt galt”, som Christian siger. Han 
stopper dog op et kort øjeblik i samtalen 
og nævner en ubehagelig undtagelse fra 
denne regel – nemlig flyvningen fra Bre-
men i år. Her mangles fortsat 20 af 28 
medsendte, og blandt de udeblevne duer 
er syv sektionsvindere. En rigtig træls op-
levelse, men heldigvis forløb resten af sæ-

AF MICHAEL TH. LARSEN

Vinder af DM Langdistance 2020: 

M. & C. Hansen, 023 ”Aalborg”

Christian med en af de 
nye Kittel-duer, der er 
meget tillidsfulde
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sonen med nogle gode og opløftende op-
levelser. 

Listen over mesterskaber, ES-duer og 
enkeltresultater gennem tiderne er lang, 
så lad os nøjes med at opremse de største 
højdepunkter i resultathøsten for 2020 
udover det vundne Danmarksmesterskab 
på langdistancen:
Mellemdistancemesterskab Åben Sektion 
54: 1
DM Mellemdistance Åben: 5
Langflyvermesterskab Sport Sektion 54: 2
Langflyvermesterskab Åben Sektion 54: 2
1-års Mesterskab Sektion 54: 2
Generalmesterskab Sektion 54: 2
Indlandsmesterskab Åben Sektion 54: 2
Indlandsmesterskab Sport Sektion 54: 2
7 sektionsvindere

Danmarksmesterskabet  
– ”Ægget og Bar-duen”
Af de gode oplevelser, som sæsonen bød 
på, står vel nok Danmarksmesterskabet 
på langdistancen øverst på listen, og fak-
tisk hører der en sjov historie til de to bæ-
rende kræfter på mesterskabsholdet.

På den første langflyvning fra Göttin-
gen i uge 23 stempledes Van Dyck hun-
nen 023-18-525 som nummer 2 i sektio-
nen og nummer 7 i gruppen. Denne hun 
blev desværre tabt fra Osnabrück to uger 
senere, som var sæsonens anden langflyv-
ning. Her havde slaget ellers på ny succes, 
hvor en anden hun – 023-17-876 – score-
de endnu en andenplads i sektionen og en 
placering som nummer 13 i gruppen. 
Næste opgave på langdistanceprogram-
met var efter planen Antwerpen i uge 27, 

men desværre betød vejrsituationen en 
aflysning af denne flyvning, så først i uge 
29 kom langflyverne igen i action, og det 
gik ganske fremragende hos M. & C. Den 
hollandsk ringede hun, NL-18-3194, blev 
stoppet kl. 16.31 efter 9 timer og 16 mi-
nutter på vingerne hjem fra Giesen. Syv 
minutter senere ankom førnævnte ”876”, 
og de to damer placerede sig flot som 1. 
og 2. i sektionen og 8. og 9. i gruppen. 
Ind til finalen fra Dresden i uge 31 havde 
makkerskabets bevågenhed i forhold til 
muligheden for at vinde DM på langdi-
stancen været helt ude af fokus, men med 
de stærke præstationer på de tre første 
flyvninger blev regnemaskinen støvet af, 
og man begyndte at holde øje med de far-
ligste konkurrenter. Duerne i Dresden 
blev løsladt 7.15, og flyvningen blev gan-
ske hurtig. Klokken 15.04 landede to duer 
– ”3194” var hurtigst inde foran en slag-
fælle – og disse to duer blev 2. og 3. i sek-
tionen. 21 minutter senere landede top-
hunnen ”876” som nummer 7 i sektio-
nen, og i gruppen placerede disse tre duer 
sig som nummer 6, 7 og 23. Et flot resul-
tat på finaledagen – men var det nok til at 
vinde mesterskabet? De tætteste konkur-
renter Anders Brøbech og Thomas & Povl 
i Svendborg scorede også topplaceringer 
denne dag, men et nærstudie i beregnin-
ger og afkrydsninger af sportsduer fast-
slog, at M. & C. kunne trækkes sig sejrrigt 
ud af dysten.

Men tilbage til overskriften på dette af-
snit – ”Ægget og Barduen”. Heri ligger to 
sjove anekdoter – ”Ægget” eller officielt 
”876” kom til Danmark som æg efter, at 

Christian havde ”tigget” sig til det fra én 
af Jelle Roziers avlsbokse, medens ”Bar-
duen” blev anskaffet i en bar ved den sto-
re duemesse i Houten, hvor en hollandsk 
opdrætter lovede Christian en due, der 
kunne flyve, i bytte for en øl! Man må 
sige, at disse to utraditionelle erhvervelser 
af duemateriale har været succesfulde for 
Martin og Christian og samtidig en sjov 
oplevelse, der ikke lige går i glemmebo-
gen. Senere på dagen fik jeg i øvrigt lov til 
at håndtere de to damer, og det var ingen 
skuffelse – to virkelig velbyggede hunner, 
som jeg er sikker på, at vi også fremover 
skal holde øje med i resultatlisterne. 
”876” vinder i øvrigt Esdue-konkurren-
cen på langdistancen i Sektion 54.

Flyveslaget
Flyveslaget er indrettet på loftet. På gulvet 
benyttes hele året ærtehalm som strøelse, 
og slaget er knastørt og støvfrit. Christian 
demonstrerer, hvordan støvet bundfælder 
sig under halmstråene og samtidig, hvor 
tørt der er nedenunder halmen. Der er 36 
reder fordelt på tre afdelinger i flyvesla-
get, og disse reder huser i sæsonen par, 
som kapflyves efter det totale system. 
Dertil kommer ”det løse”, som Christian 
siger, og dette begreb dækker over over-
skydende hanner og hunner, som kapfly-
ves ved siden af duerne på totalsystemet. 
Christian er lidt af en tryllekunstner med 
hensyn til at motivere sådanne duer, der 
eksempelvis kan flyves til en nyligt op-
skruet siddetrekant på væggen eller en så-
kaldt ”Christian Hansen-rede”, der hånd-
værksmæssigt udføres ved at stille en pla- >

023-11-0059 023-11-0060 023-16-0543



226  |  BREVDUEN NR. 16  |  2020            

de skråt op af den væg, hvorved der op-
står rum til redeskål og duer. Ja, fantasien 
fejler ikke noget, og generelt er det meget 
tydeligt, at Christian i det daglige bruger 
meget tid på at observere duerne og ska-
be et klima på slaget, der fungerer. Med 
andre ord praktiseres ”godt duemands-
skab”.

Interiøret i slaget består af reder og reo-
ler fra den tyske producent Hermes, og 
specielt rederne i enkemandsslaget er 
værdifulde, idet duerne finder ro og tryg-
hed i deres territorium. På dette punkt er 
Christian også uortodoks, idet enkehan-
nerne i hele sæsonen har adgang til det 
inderste rederum med redeskålen, som 
ikke vendes, når enkehunnerne tages fra. 
For enkemandsflyvere med en klassisk 
opdragelse i systemet er dette jo nærmest 
helligbrøde, men det må medgives, at sy-
stemet tydeligvis fungerer.

Foran indflyvningen til slaget er der en 
fin veranda med plads til havestole og 
trods den store udenomsplads i den flotte 
have, er svaret klart og tydeligt, da jeg 
spørger om, hvor man sidder, når der 
ventes duer – og det gør man naturligvis 
på den lille altan umiddelbart foran sput-
nikkerne!

Siden slaget blev taget i brug i 2004 er 
der stemplet 102 sektionsvindere, hvoraf 

syv i den forgangne sæson, så der hersker 
ikke tvivl om, at miljøet og indeklimaet 
på slaget fungerer optimalt. 

Duerne
Da vi kommer ind på bestandens opbyg-
ning og avlsarbejdet, nævner Christian 
som det allerførste venskabet og samar-
bejdet med Henrik Meldgaard i Åbenrå. 
Det nære venskab strækker sig mange år 
tilbage i tiden og har udviklet sig til et tæt 
samarbejde også om duerne. Jeg fornem-
mer tydeligt, at kammeratskabet og den 
fælles positive tilgang til sporten betyder 
rigtig meget for Martin og Christian, og 
netop dette element – at have et fælles-
skab om sporten med andre kammerater 
- er desværre ofte overset i vores sport.

Duerne på slaget kan opdeles i to over-
ordnede grupper: ”Den gamle stamme”, 
som Martin og Christian har arbejdet 
med i 20 år  bestående af duer af Van 
Loon og De Klak afstamning med et islæt 
af specielt én hun fra Wal Zoontjes, der 
bl.a. har avlet den seksdobbelte sekti-
onsvinder ”Little Scratch”. Det er primært 
avlsduerne af disse linjer, som befolker 
avlsslaget hjemme hos Martin. Den an-
den hovedgruppe af duer er et meget 
kendt samarbejde med Henrik Meldgaard 
omkring de fantastiske Gaston v. d. 

Wouwer duer. Interessen for disse duer 
opstod allerede i 2010, men efterspørgs-
len efter duerne var så stor, at det var 
mere eller mindre umuligt at købe unger 
fra slaget. Det lykkedes dog via en belgisk 
klub at købe en bon, som gav ret til af-
hentning af to æg efter flyveduerne  i for-
året 2011. En beskeden start, men trods 
alt havde man da fået foden inden for dø-
ren. Da disse to æg skulle afhentes i april 
måned 2011, lykkedes det at få en aftale i 
stand om hele 24 æg efter Gastons flyve-
duer, og det var selvfølgelig et stort hit! 
Hvad man ikke vidste på dette tidspunkt 
var, at én af enkehunnerne, ”Laura”, som 
var moder til ét af æggene, i sæsonen 
2011 skulle blive nationalvinder fra Bour-
ges. Man kan med god ret sige, at disse 
duer fra Gaston v. d. Wouwer har været 
bærende kræfter på slaget for Martin og 
Christian siden deres ankomst på slaget. 
Allerede i 2011 avles eksempelvis de 2 re-
debrødre 023-11-0059 og 023-11-0060, 
bedre kendt som ”De 59” og ”Usain Bolt”, 
som er henholdsvis tre- og femdobbelte 
sektionsvindere og senere hen også cen-
trale duer på avlsslaget. 

Der arbejdes konstant benhårdt på at 
skaffe blodfornyelse, og dette arbejde 
foregår i tæt samarbejde med Henrik 
Meldgaard efter devisen om at indkøbe 

Enkehunnernes afdeling med siddepladser
Christian poserer med en af sine kæledægger 
blandt enkehunnerne
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fra absolutte topslag og altid tættest mu-
ligt på udgangsduerne. For tiden arbejdes 
med duer fra blandt andet Dirk van 
Dyck, C. og C. Lambrechts samt de nyligt 
indkøbte ”Kittel-duer” fra Dirk v. d. 
Bulck. Disse duer er langt hen ad vejen på 
afprøvningsstadiet, men der stilles også 
store krav, når de resultatmæssigt skal 
matche – og helst være bedre – end det 
eksisterende materiale på slaget.

Pasning og flyvesystem
Som tidligere nævnt praktiseres det totale 
system, hvor både hanner og hunner på 
slaget må bestille noget. Tidligere var en-
kehannerne dominerende resultatmæs-
sigt, men de senere år er hunnerne kom-
met med, så der nu er en ligelig fordeling 
i topplaceringerne mellem hanner og 
hunner, hvilket også hunnernes bidrag til 
mesterskabet vidner om. Der drives vin-
teravl på både avls- og flyveduer. Avlsdu-
erne parres den 1. december, og æggene 
fra disse leveres hos Henrik Meldgaard, 
hvor de udruges med henblik på at blive 
overført til det fælles slag i Westmalle, 
Belgien, hvor Martin og Christian gen-
nem de seneste år i samarbejde med Hen-
rik har deltaget på de nationale belgiske 
ungeflyvninger og konkurreret i brevdu-
esportens ”Mekka” – Union Antwerpen. 
Samtidig med æggene fjernes hos avlsdu-
erne, parres flyveduerne, så de lægger de-
res første kuld på samme tid, som avlsdu-
erne lægger andet kuld. Avlsduernes æg 
kan således flyttes til flyveduerne, der ud-
ruger og opmader ungerne. Imens skilles 
avlsduerne med henblik på, at de kan om-
parres til tredje kuld, så man får afprøvet 
mange muligheder i avlsarbejdet. 

Flyveduerne adskilles naturligvis, in-
den de lægger igen, og så kan forberedel-
serne til kapflyvningssæsonen så småt be-
gynde. Her træder man dog ind i en me-
get udfordrende periode, for slaget er me-
get hårdt plaget af vandrefalken i vinter- 
og forårsmånederne. Duerne holdes der-
for inde hele vinteren, og man begynder i 
foråret med at lukke vinterungerne ud før 
de gamle duer. Dette hænger sammen 
med, at falken kun tager duerne i luften, 
og de er derfor særligt udsatte, så snart de 
virkelig viser flyvelyst og begynder at fly-
ve højt. Sådan forholder vinterungerne 

sig naturligvis ikke i starten, og derfor må 
de først ud på brættet. De gamle duer 
lukkes forsigtigt ud fra begyndelsen af 
marts i håb om, at plagen kan være drevet 
over omkring april måned, hvor trænin-
gen starter. Problemet med falkens an-
greb er ikke blot det potentielle tab af 
duer, men også det faktum, at de overle-
vende duer efter et angreb viser store tegn 
på stress, der er skadeligt for en god og 
sund opbygning af kondition og form. 
Christian lægger stor vægt på duernes 
evne og vilje til at træne hjemme omkring 
slaget, og det forlanges, at de flyver i 45 
minutter morgen og aften, hvor de træk-
ker og flyver højt, inden der tænkes på 
kurvetræning. Duerne parres den dag, 
kurvetræningen starter, og de trænes der-
efter 10 dage i træk – oftest i samarbejde 
med foreningskammeraten Henrik Skov 
på afstande op til 35 kilometer. Parrene 
forbliver sammen i denne fortræningspe-
riode, hvor de som naturligt parrede er 
nemme at pakke, og man slipper for at 
adskille hanner og hunner ved hjemkom-
sten. Så snart duerne lægger andet kuld, 
adskilles parrene, og enkesystemet starter 
op. Herefter fortsættes træningen ind til 
den første kapflyvning, hvor duerne lærer 
systemet at kende ved, at hanner og hun-
ner ser hinanden inden afsendelsen og er 
sammen i en kort periode efter hjem-
komsten fra træningen, hvor hunnerne 
slippes først, så de er hjemme i reden til 
at tage i mod hannerne. Christian er fuld-
stændig ligeglad med træningsafstande 
generelt, idet turene handler om at lære 
duerne rytmen og motivationen til at 
vende hurtigt hjem – den fysiske konditi-
onstræning får de hjemme omkring sla-
get. 

Træningen stoppes derefter, og i den 
resterende del af sæsonen foregår kondi-
tionstræningen hjemme omkring slaget. 
Både hanner og hunner ”flages” ved den 
hjemlige træning, der ind til uge 25 består 
af én times flyvning morgen og aften for 
begge køns vedkommende. Herefter er 
duerne kun ude én gang dagligt for at 
spare på energien – om morgenen kom-
mer hunnerne ud, medens hannerne får 
aftentræningen. Hannerne er ved disse 
træninger i luften i cirka 40 minutter, me-
dens hunnerne flyver, ind til de kaldes 

023-17-0876

070-11-3909

070-15-0531
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ind. Duerne må virkelig bestille noget, og 
det er ikke unormalt, at kapflyverne del-
tager på ni DdB-kapflyvninger i én sæ-
son. Enkehunnerne opholder sig i et kon-
ventionelt slag med siddereoler uden de 
store finesser, men en særlig ting er dog, 
at de i dagtimerne gennes ud i en åben 
voliere foran slaget, hvor de opholder sig 
hele dagen. Dette giver dem adgang til 
luft og lys, men er muligvis også medvir-
kende til at afholde dem fra lesbiske ten-
denser.

Når duerne vender hjem fra kapflyv-
ning, får parrene lov til at være sammen 
resten af dagen. Før afsendelse af duerne 
til DdB-flyvningerne om torsdagen, er 
parrene ikke sammen, medens det mod-
satte gør sig gældende ved afsendelse til 
sektionsflyvningerne om fredagen, hvor 
duerne kun sidder én enkelt nat i kurvene.

Også ungerne må bestille noget hos 
Martin og Christian, og alle unger kapfly-
ves på hele sektionsklubbens ungepro-
gram, medens halvdelen samtidig må af-
slutte sæsonen med deltagelse i de to 
DdB-ungeflyvninger fra Altona og Hen-
stedt.

Fodring og sundhed
Der fodres med blandinger fra Beyers, og 
fodringen er opdelt i en opbygningsfase, 

der indledes ved hjemkomsten fra kap-
flyvning, og denne fase fører til energifa-
sen senere på ugen, hvor duernes depoter 
opfyldes. Foderet i opbygningsfasen be-
står af blandingen Galaxy Light, medens 
duerne i energifasen fodres med Galaxy 
Energy. Fordringen er en fornemmelses-
sag, og man er derfor påpasselig med at 
følge et fast fodringsskema, som kan føre 
til, at der ikke tages hensyn til duernes 
aktuelle tilstand og flyvningernes svær-
hedsgrad. Som en tommelfingerregel skal 
det dog nævnes, at duerne normalvis fod-
res med 100% Galaxy Light fra hjemkom-
sten og frem til og med tirsdag, hvorefter 
der tilsættes 1/3 Energy blanding om ons-
dagen, der øges til 50% om torsdagen. 
Fredag står menuen for de duer, der skal 
på sektionsflyvning, på 100% Galaxy 
Light. For at hjælpe duerne restitution 
bruges det animalske proteinprodukt Im-
munol fra Vincent Schröder ved hjem-
komsten fra kapflyvning, ligesom elektro-
lyt/vitaminproduktet Tollyamin fra sam-
me anvendes i ugens løb. Disse tilskud 
suppleres med Lecitinolie og Probac 1000 
samt Probac Energy fra Dr. Brockamp og 
den såkaldte ”Koopman”-mineralmix fra 
Beyers. I starten af sæsonen nævner Chri-
stian, at han ved duernes hjemkomst kan 
finde på blot at servere sidstnævnte mi-

neralmix og afvente fodringen med korn, 
ind til parrene adskilles for derved at 
”booste” duernes ædelyst.

Sundheden på slaget er vigtig, og her 
udvises også stor opmærksomhed. Både 
før og efter sæsonen gives kure mod pa-
ratyfus af 10 dages varighed, og også en 
fuld kur mod gul knop inden sæsonstar-
ten er obligatorisk. Christian foretager lø-
bende egne undersøgelser i mikroskop 
for at monitorere niveauet af trichomona-
der, og såfremt duerne er angrebet, gives 
en kur. Derudover anvendes den såkaldte 
”Kombi-Mischung” fra Vincent Schröder, 
som virker mod gul knop, adeno-coli og 
svamp.

Makkerskabet
Ved et besøg hos Martin og Christian er 
man ikke i tvivl om den klare arbejdsfor-
deling i makkerskabet med Christian som 
den daglige coach på slaget og Martin 
som den perfekte sparringspartner. Der 
er ingen tvivl om, at to sæt øjne ser mere 
end ét, og netop denne fordel udnytter 
Martin og Christian til perfektion. Jeg er 
ikke i tvivl om, at man ikke holder sig til-
bage med meningstilkendegivelser over 
for hinanden om, hvordan man hver især 
mener, tingene skal gøres, og denne dag-
lige ping-pong skaber uden tvivl meget 

070-15-0534 NL-18-1443194
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Flyveslaget 
– 102 sektionsvindere er stemplet ind her

Lysindtag i fronten af slaget

Christian viser frem i den ene enkemandsafdeling
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store resultater. Henrik Meldgaard spiller 
også en stor rolle i denne sammenhæng, 
ligesom Martin og Christians gode ven og 
tidligere topflyver, Bent Pedersen fra 
Mou, er en flittig gæst på slaget, hvor han 
agerer ”ferieafløser” og passer duerne, når 
man ikke selv kan være hjemme. Her 
kommer fremmede øjne også til at kigge 
på tingene, og det giver Martin og Chri-
stian gode vinkler på og input til arbejdet 
med duerne.

Der er altid gang i ét eller andet nyt 
projekt hos brødrene Hansen, og det nye-
ste af slagsen er etableringen af et nyt slag 
til marathonduer, hvor man vil have in-
stalleret 14-16 par med henblik på at 
kunne øge deltagelsen på disse flyvninger. 
Hos M & C er det meget tydeligt, at man 
”vil være med over hele linjen”, og derfor 
er dette nye tiltag helt naturligt. Der går 
allerede et fint materiale af langdistance-
duer på slaget, så det er nu kun et spørgs-
mål om at få de praktiske ting på plads. 

Dermed er vi nået til afslutningen på 
min beretning om besøget i Ålborg, der 
udover hyggelig og god duesnak også var 
en særdeles spændende oplevelse i for-
hold til at se det store engagement i vores 
fantastiske hobby, Martin og Christian 
lægger for dagen. ◆

Volieren foran enkehunnernes slag, hvori de opholder sig i dagtimerne

Ærtehalm på gulvet – tørt og støvfrit

Fantastiske forhold til 
duernes indflyvning
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Mødet blev afholdt på Sekretariatet.  
Tilstede var Hovedbestyrelsen med afbud 
fra Jan Qvortrup. Søren Jakobsen deltog  
via Teams.

Punkt 1: Velkomst og indledning ved  
formanden
Formanden bød velkommen og introduce-
rede dagsordenen og tidsplanen for mødet.

Punkt 2: Godkendelse af dagsordenen
Den udsendte dagsorden blev gennemgået, 
og man enedes om at ændre rækkefølgen i 
forhold til punktet omkring repræsentant-
skabsmødets afvikling i lyset af situationen 
med hensyn til COVID-19, som vurderedes 
at være af principiel betydning for bestyrel-
sens håndtering af øvrige punkter.

Punkt 3: Samarbejde i Hovedbestyrelsen
Arbejdet i Hovedbestyrelsens udvalg og koor-
dineringen imellem disse blev drøftet og eva-
lueret. Der var enighed om, at den nuværen-
de konstituering og organisering er optimal.

Punkt 4: Brædstrup 2021
Med baggrund i Corona-situationen, herun-
der de seneste opstramninger meddelt fredag 
den 23/10, drøftede man mulighederne for at 
afholde repræsentantskabsmødet i Bræd-
strup. I forhold til de nugældende restriktio-
ner kan selve repræsentantskabsmødet afvik-
les i sin normale form, medens de sociale ak-
tiviteter ikke er mulige at afholde. Som en 
følge af denne usikre status besluttedes det, at 
arrangementet i Brædstrup reduceres til kun 
at omfatte selve repræsentantskabsmødet, 
hvorfor udstilling, stande, foredrag, aftenfest 
og alle øvrige aktiviteter aflyses. Det er natur-
ligvis vanskeligt at forudsige udviklingen, 
men som de nuværende restriktioner er ind-
rettet, kan mødet gennemføres. Pejsegaarden 
har meddelt, at arrangementet kan organise-
res med varsling senest 15/1, og det beslutte-
des derfor at arbejde ud fra, at selve mødet 
gennemføres som normalt med forbehold 
for, at restriktionerne tillader det. Hovedbe-
styrelsen følger naturligvis situationen nøje 
og holder medlemskredsen opdateret via 
hjemmesiden og Brevduen.

Punkt 5: Konkurrenceområder og  
grænseændringer
Det tidligere offentliggjorte oplæg til grænse-

ændringer blev drøftet med baggrund i de 
tilbagemeldinger, der er indkommet fra 
medlemskredsen. Sektionsgrænserne var til 
lejligheden blevet fintegnet på et oversigts-
kort. Hovedbestyrelsen lægger til grund for 
sit arbejde med oplægget til grænseændrin-
ger, at man har to overordnede målsætnin-
ger: At vores sektioner opnår en rimelig 
størrelse for så vidt angår medlemsantal 
samt at inddelingen af Jylland i Region 
Nord og Syd følger en rimelig afstandsmæs-
sig fordeling. I sidstnævnte forbindelse ved-
tog man en mindre korrektion til den fore-
slåede Sektion 61, således Brande-området 
overføres til Sektion 41, idet den tidligere 
foreslåede placering i Region Nord er ufor-
holdsmæssig i forhold til Jyllands samlede 
afstand fra syd til nord. Det ajourførte over-
sigtskort opdateres med denne ændring og 
optrykkes til distribution til hele medlems-
kredsen snarest. Bestyrelsen gennemgik 
samtidig indsendte kommentarer, læserbre-
ve samt ændringsønsker og konkluderede, 
at der på baggrund af de overordnede ram-
mer for det oprindeligt foreslåede ikke er 
grundlag for at ændre yderligere på tidligere 
oplæg.

Punkt 6: Principper for kapflyvningsplanen 
2021-2022
Formanden repeterede de overordnede 
principper for Hovedbestyrelsens oplæg til 
kapflyvningsplanen.

Man drøftede specifikt de såkaldte ”gule 
flyvninger” på den korte mellemdistance. 
Flere steder har man ytret ønske om tors-
dagsindlevering til disse flyvninger, som af 
bestyrelsen er foreslået med fredagsindleve-
ring. Hovedbestyrelsen vurderer, at netop 
tilbuddet om fredagsindlevering og en kor-
tere kapflyvning appellerer til en stor del af 
medlemsskaren. Torsdagsindlevering til dis-
se flyvninger vurderes at få en stor negativ 
betydning for dueantallet, og derfor fast-
holdes Hovedbestyrelsens oplæg til fredags-
indlevering. Gebyret på disse flyvninger 
skal forsøges minimeret ved en strømlinet 
og forenklet opsamlingsmodel. Slipformen 
på disse gule flyvninger blev drøftet og på 
baggrund af tilbagemeldinger fra medlems-
kredsen besluttede Hovedbestyrelsen føl-
gende: Region Øst slippes med regionsslip, 
Region Nord med regionsslip, Sektion 31 
separat og den øvrige del af Region Syd med 

gruppeslip. Begrundelsen for den differen-
tierede slipform er udelukkende begrundet i 
de geografiske udfordringer, som de enkelte 
regioner er underlagt. Det skal understre-
ges, at forannævnte slipformer udelukkende 
omfatter de gule flyvninger på den korte 
mellemdistance. Slipformerne på de øvrige 
flyvninger vil som foreslået være landsslip 
på de tre marathon-flyvninger samt de ordi-
nære langflyvninger i ugerne 28, 30 og 32, 
medens den resterende del af kapflyvnings-
planens hvide, blå og røde flyvninger afvik-
les med regionsslip som hidtil.

Af hensyn til en smidig og omkostnings-
effektiv opsamling afviser bestyrelsen øn-
sket om samtidig afvikling af sportsflyvnin-
ger på den korte mellemdistance, da disse 
flyvninger indebærer et stort ompaknings-
arbejde, fordi flertallet af foreninger grun-
det antalsbegrænsningen er ude af stand til 
at afsende fyldte kurve. Hovedbestyrelsen 
overvejer i stedet et sportsmesterskab på 
den korte mellemdistance, hvortil der kan 
afkrydses et vist sportsdueantal.

Hovedbestyrelsens forslag til kapflyv-
ningsplanen blev gennemgået, og man ene-
des om enkelte korrektioner til tidligere of-
fentliggjorte forslag. Nyt forslag offentliggø-
res på hjemmesiden. Der var forud for mø-
det indkommet en del ændringsønsker, som 
i forbindelse med bestyrelsens gennemgang 
blev behandlet.

Punkt 7: Ansøgning om hædersbevisning. 
Der forelå en enkelt ansøgning herom, og 
denne blev godkendt.

Punkt 8: Næste møde afholdes lørdag den 
28. november på Sekretariatet med møde-
start kl. 8.

Punkt 9: Eventuelt. Formanden orienterede 
om, at et par medlemmer har meddelt deres 
hjælp til at assistere med arrangeringen af 
sponsorflyvninger. Også i forhold til assi-
stance med fremlysninger har et par med-
lemmer givet tilsagn om assistance. Vi er 
meget taknemlige for denne hjælp og mod-
tager med tak tilbud om flere frivillige hæn-
der. Diplomer til sæsonens vindere er stort 
set færdigproducerede og forventes at være 
sektionerne ihænde senest 20. november. ◆

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 
25.10.2020

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN
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AF SØREN ANDERSEN

Så er flyvesæsonen ovre og jeg håber at 
alle har fået nogle gode oplevelser med 
duerne. Jeg har sæsonen igennem fået 
mange henvendelser og har på bedste vis 
forsøgt at hjælpe jer alle med hensyn til 
jeres elektroniske systemer, når der har 
været udfordringer. Jeg synes at alle hen-
vendelser har været relevante og nogle 
har været mere udfordrende end andre. 
Samtidig har jeg fået mange samtaler om 
duer generelt, som har gjort min hverdag 
denne sommer meget interessant.

Jeg vil i denne artikel prøve at fortælle 
lidt om TauRIS – om abonnement, udstyr 
og gode fif og hvad der ellers måske kan 
være interessant.

TauRIS abonnement
Et TauRIS abonnement oprettes når med-
lemmet anskaffer sig et nyt komplet Tau-
RIS-anlæg. Man tegner et abonnement 
for minimum 5 år og betaler kr. 150 + 
moms pr år. Fra melder man abonnemen-
tet efter de 5 år kan man ikke tilmelde sig 
igen. Man kan ikke tegne abonnement på 
anskaffelse af et brugt anlæg. 

Abonnementet dækker følgende:
Gratis batteriskift
Ombytning af defekt udstyr
Service mht opgradering hos TauRIS
Reparation af strømstik på terminal

Ved defekt udstyr skal det sendes til Sø-
ren Andersen, Ingeborgvej 43, 9900 Fre-
derikshavn – ellers ingen ombytning. Ved 
uforsvarlig omgang med udstyret eller 
forsætlig skade herpå, så dækker abonne-
mentet ikke.

Alle forsendelsesomkostninger afhol-
des af medlemmet og husk altid at sende 
en beskrivelse med af hvilke problemer, 
der er med udstyret.

GSM Modul
GSM modulet er den enhed, som sender 
sms til serveren 1919 og ens egen mobil. 
Der har været en del opringninger om,  
at den lige pludselig ikke vil sende mere. 

De fleste siger at det er simkortet, som 
ikke virker mere. Det, der som regel er i 
vejen, er støvet fra duerne. 

GSM modulet er en enhed, som ikke er 
lavet direkte til brevduer, da det er meget 
følsomt over for støv. Når støvet kommer 
ind i enheden, ligger det sig mellem sim-
kortet og den kontakt flade, som forbinder 
simkortet og GSM så det virker. Der er 
forskellige ting, som man kan gøre selv:
1. Tag GSM modulet med ud i duehuset 

når man skal bruge det og når flyvnin-

gerne er færdig for den dag, tages det 
med ind igen.

2. Tag simkortet ud og tør det af og pust 
ind i åbningen hvor det har sat, for der-
efter at starte det op igen.

3. Sæt evt. et stykke tape for enden af det 
sted, hvor simkortet sidder, så spræk-
ken er lukket.  

Det er nemlig ikke simkortet, som ikke 
virker. Hvis man kigger på sin mobil er 
simkortet jo beskyttet i telefonen og får 
ikke støv. ◆

Tips og info vedr. TauRIS

TauRIS nr Beskrivelse Pris incl moms kr.

BSW1 Compakt system 1 felts antenne 4000

BSW4 Compakt system 4 felts antenne 4600

SVH-05 TauRIS 4-felt 9 ben 2000

CVH-05 TauRIS 4-felt 15 ben 2300

GSM-set GSM-modul 1900

SRH-05X TauRIS 1-felt 9 ben 1200

SCH-05X TauRIS 1-felt 15 ben 1500

KCS 5 Forlængerkabel 5 m 15a/15u ben 275

KCS 10 Forlængerkabel 10 m 15a/15u ben 350

KCS 20 Forlængerkabel 20 m 15a/15u ben 490

KS 1 Forlængerkabel 1 m 9u/9a ben 190

KS 05 Forlængerkabel 5 m 9u/9a ben 255

KS 10 Forlængerkabel 10 m 9u/9a ben 320

KS 20 Forlængerkabel 20 m 9u/9a ben 460

KS 03 Forlængerkabel 3 m 9u/9a ben 200

NT 12 Power Supply 230

PF Power Feeder 220

TVC T-stykke 15/15 480

KBA Kabel bil-batteri 150

TV T-stykke TV 9/9 480

TA Lædertaske 120

POP Tilbehør til printer 420

SW3  Indleveringsmodul 1350

UF2 Radio Ur 1190

KX00 Output kabel 30 cm 9 ben 160

KA00 Input kabel 30 cm 9 ben 160
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Terminalen.
Terminalen er hjernen i anlægget. Det er 
den som indeholder alle dataer om duer-
ne. I terminalen er der et batteri som gør 
at dataerne ikke forsvinder når strømstik-
ket ikke er i. Batteriet har en levetid på 
5-6 år hvor efter det skal skiftes. Der er 
desværre ingen indikation på hvornår 
batteriet er færdigt, det er bare slut.

Strømstikket er også meget følsom. Det 
er loddet på printpladen i terminalen. 
Når man sætter strøm til terminalen skal 
man passe på ikke og trykke stikket for 
hårdt i. Med årene vil lodningerne blive 
svækket og forbindelsen vil svigte. Når 
det sker, skal man have det skiftet.

Antennerne.
Tauris har 2 forskellige antenner 1 felts og 
4 felts antenner. 1 felts antennerne er i 
mine øjne de bedste. Det er beskyttet no-
get bedre for regn og er lavet af noget 
bedre materialer. Det er meget sjældent at 
der er noget i vejen med dem. 4 felts an-
tennerne er mere følsomme. De er ikke så 

godt beskyttet mod regn og skal derfor 
siddet mere beskyttet. Hvis de skulle få 
vand er det som regel en af indgangene 
der svigter og så er en reperation udeluk-
ket og det vil være uheldig midt i en flyv-
ning. 

Med hensyn til opsætning af antenner, 
så er de nye retningslinjer fra TauRIS, at 
4-felts antenner skal opsættes med mini-
mum en meters afstand. Ved 1-felts an-
tenner må man gerne sætte flere 1-felts 
antenner ved siden af hinanden.

Priser
Der er mange, som har spurgt mig hvor-
for de ikke kan se priserne på de forskelli-
ge ting vi har på lageret. Det vil jeg selv-
følgelig gerne lave om på, så priserne vil 
blive lagt på hjemmesiden. De kan også 
ses her:

Superbrugerne
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
tak til alle vores superbrugere for den 
hjælp, som de har ydet i løbet af sæsonen. 

I hver sektion er der en, som har stillet sig 
til rådighed, hvis der var nogle som havde 
problemer med anlægget eller program-
merne på computeren. Alle navne på su-
perbrugerne ligger også på hjemmesiden. 
Det har været superdejligt med denne 
hjælp og jeg håber, at de alle er villige til 
at hjælpe næste sæson også.

Vinterpausen
Her i vinterpausen er det tid til at se vores 
anlæg efter og skal det repareres er det nu 
det skal sendes ind. Så er der bedre tid til 
at lave det og man bliver ikke presset på 
tiden. 

Terminalerne skal også have skiftet bat-
teri hvis det er over 5-6 år siden de har 
fået skiftet sidst. Så har du noget som skal 
skiftes eller repareres, så send det til mig, 
jeg er klar. Og er du i tvivl om noget er du 
altid velkommen til at skrive en mail eller 
ringe. ◆

Fremlysninger:
GB-14-C-42265
GB-13-E-18930
Henning Hansen
Birkevænget 72
4900 Nakskov
Tlf: 22464963
E-mail: henning.bente@youmail.dk

DIV-20-9232
Palle Hansen
Holger Lundgrensvej  46
3700 Rønne
Tlf: 30985017
E-mail: I.p.nexoe@gmail.com

BE-18-1107619
Torben Mortensen
Terpvej 1
8260 VIby J
Tlf: 29294725
E-mail: Citron@privat.dk

216-19-0408
Herbert Duites
Ligusterstr. 3 
26516 Norden
Tyskland

250-19-1129
Tommy Sønderby
Parkvangen 5
8355 Solbjerg
Tlf: 50326727
E-mail: tommysoenderby@gmail.com

ROMA-18-2709
Christian Christensen
Bellisvej 10
7100 Vejle
Tlf: 42671220
E-mail: ccduerne@gmail.com

PL-19-893973
Finn Thomsen
Søndermarksvej 13
9900 kvissel
Tlf: 61774489
E-mail: ffp.thomsen@hotmail.com

PL-13-2351-0288
Karl Christensen
Vaarstvej 319
9260 Gistrup
Tlf: 61733674
E-mail: vaarstvej@email.dk

DV-0242-19-121
S. E. Vestergaard
Præstemarksvej 16
8700 Horsens
Tlf: 51883291
E-mail: birthehatting1@stofanet.dk

NL-19-1208410
Knud Erik Kristensen
Fjordvang 22
6000 Kolding
Tlf: 26113578

PORT-20-3020927
Asger Drews
Poul Sloths Vej 16
8270 Højbjerg
Tlf: 86147601
E-mail: adrews@outlock.dk

250-20-5173
LTU-18-02-1857
SWE01-20-vbf300
PL-17-5067
Ole Johansen
Kløvermarken 26
9300 Sæby
Tlf: 22163682
E-mail: olejohansen.saeby@gmail.com

Dødfundne:
076-18-1061, Viborg
111-16-0135, Holland
012-18-0356, Nakskov
068-19-0278, Veddige, Sverige
DV-01171-15-485, Rødding
216-18-0027, Gesten
074-20-0850, Bælum

Brevdueringe fundet med metaldetektor:
070-15-0782, Hedensted
053-06-0309, Aalborg
190-16-1518, Hedensted

FREM- OG EFTERLYSNINGER
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NATURAL CUP 2020

Spar penge
Flyv og ha det sjovt

Brug mindre men bedre foder
BRUG NATURAL

REGION VEST

Gavekort kr. 1.000 (7837 - 7737 point)

Gavekort kr. 500 (7716 - 7165 point)

1. Vivi & H. Hansen 028 7999 p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
2. E. & M. Rasmussen 0156 7946 p. Gavekort kr. 5.000 + diplom
3. Lauge Bak 066 7885 p. Gavekort kr. 2.500 + diplom
4. Ebbe Holm 046 7869 p. Gavekort kr. 1.500 + diplom

Flemming & Johnny 019
Team Eilif 053
Karl Christensen 074
Jørn Hedensted 055
Jens P. Pedersen 031
Bent Andersen 068

Poul Christensen 0117
Svend Kærgård 0166
Kudahl & Co 053
Brdr. Nielsen 0172
S. & G. Thowsen 086

H. H. Hellemann 074
Knud Bauer 0127
Erik Ø. Jensen 053
Bent Bøgh 086
Arne Poulsen 084
Bjarne Nutzhorn 0153
Hans Jørn Thomsen 074
Skjold Pedersen 027
Carsten Lindhart 0156
Starbæk/Pedersen 0233
Lasse Lindstrøm 074
Ann & Flemming 028
Torben Andersen 074
N.J. Pedersen 0127
Palle Sanderhoff 086
Frank Jensen 046
Eigil Jensen 053
Feldbak 0190 
J & P Kristiansen 026

Kaj Lionett 0127
Tage Graversen 0172
K. A. Hansen 046
Jens Emil Poulsen 031
Leif Nielsen 046
Karl Hedegård 0166
Erik Knudsen 0154
Finn Lunø 053
Knud Andersen 084
Niels W. Pedersen 031
Thorkild Andersen 084
Bjarne & Peter 074

Svend D. Andersen 0129
Arne Skov 028
Gert Middelbo 0237
M. & B. Kristensen 031
Ejner Pedersen 053
Johnny Andersen 053
Jørgen Thomsen 0166
Jens Nielsen 031
Arne Larsen 053
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NATURAL CUP 2020

Spar penge
Flyv og ha det sjovt

Brug mindre men bedre foder
BRUG NATURAL

REGION ØST

Gavekort kr. 1.000 (7575 - 7261 point)

Gavekort kr. 500 (7258 – 5606 point)

1. Jenny & Freddi Nygaard 018 7936 p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
2. Karsten Riisager 071 7768 p. Gavekort kr. 5.000 + diplom
3. Finn Hansen 087 7695 p. Gavekort kr. 2.500 + diplom
4. Henrik Fasting 071 7642 p. Gavekort kr. 1.500 + diplom

Peter Mejdahl 09
Bent & Yrsa 0192
P.E. Meulengracht 0192
Henrik L. Jensen 062
Henrik Tang 071
Willy Nielsen 09

Else Hansen 0242
Niels P. Hansen 09
Per Larsen 062
Peter Godtfredsen 087
Steffen Hansen 0242

Claus Nielsen 071
Åge & Sønner 087
Sv. Å. Nielsen 0148
Carl Erik Nielsen 071
Eigil Nielsen 062
Said & Else Baioumi 09
Benny Jakobsen 0151

Jens Pedersen 062
Mogens Larsen 071
Lisa & Rene 030
Tage Hansen 09
Henning Sørensen 062
Jørgen Schmidt 071
Mogens Christiansen 018



236  |  BREVDUEN NR. 16  |  2020            

000 - ”SEKRETARIATET”
Klubhus:
Formand: ,
Kasserer: ,
Bent O. Damm, Nørregade 7, 6240 Løgumkloster,  
tlf. 74 74 33 43 slagtlf 23 31 07 43 1001 - 1015
Carsten Lindhardt, Nørrebrogade 90, 6700 Esbjerg,  
tlf. 75 18 14 67 slagtlf 53 14 08 01 1016 - 1025
Bo Eriksson, Syvhøjevej 96, 5260 Odense S,  
tlf. 27 25 09 17 1901 - 1910
Thomas Carstensen, Slogsherredsvej 35, 6372 Bylderup-Bov,  
tlf. 51 18 70 64 1931 - 1940
Hans Henrik Brøbech, Begtrupvej 69, Farre, 8472 Sporup,  
tlf. 60 64 19 99 1961 - 2000

009 - ”SLAGELSE”, 4200 Slagelse
Klubhus: Dalsvinget 5
Formand: Niels Hansen, Bredholtvej 13, tlf. 40 34 79 70
Kasserer: Bendt Nielsen, Parkvej 11, 4220 Korsør, tlf. 58 35 03 58
Peter Dahl, Strædet 2A, 4291 Ruds Vedby, tlf. 31 74 57 45 2601 - 2651
Bendt Nielsen, Parkvej 11, 4220 Korsør, tlf. 58 35 03 58  
slagtlf 30 89 06 58 2652 - 2671
Flemming Nielsen, Korsør Landevej 494, 4242 Boeslunde,  
tlf. 40 21 19 85 2689 - 2692
Brkic Bozo, Slotsvænget 53 1 tv, tlf. 20 97 07 89 2693 - 2704
Brkic Bozo, Slotsvænget 53 1 tv, tlf. 20 97 07 89 3101 - 3104
Bendt Nielsen, Parkvej 11, 4220 Korsør, tlf. 58 35 03 58  
slagtlf 30 89 06 58 3105 - 3115

012 - ”NAKSKOV”, 4900 Nakskov
Klubhus: Solsikkevej 42
Formand: Henning Hansen, Birkevænget 72, tlf. 22 46 49 63
Kasserer: Margit Hansen, Museumsgade 48, 4930 Maribo, tlf. 30 32 40 78
Torbjørn Nielsen, Ullerslevvej 39, tlf. 54 93 93 56  
slagtlf 40 88 93 56 0387 - 0390
John S. Madsen, Skandsen 72, tlf. 54 92 68 36 slagtlf 21 86 68 36 0391 - 0400
Henning Hansen, Birkevænget 72, tlf. 22 46 49 63 0476 - 0480
Torbjørn Nielsen, Ullerslevvej 39, tlf. 54 93 93 56 slagtlf 40 88 93 56 0481 - 0485
Søren Andersen, Regnspovevej 14, tlf. 54 95 92 15  
slagtlf 27 12 92 15 0486 - 0500

031 - ”RANDERS”, 8930 Randers NØ
Klubhus: Tjærbyvej 104, Dronningborg
Formand: Henrik Bøgh Vinther, Gavnøvej 35, tlf. 26 17 15 28
Kasserer: Pia West Christensen, Gavnøvej 35, tlf. 26 28 53 62
Henrik Bøgh Vinther, Gavnøvej 35, tlf. 26 17 15 28 2581 - 2590
Henning Christensen, Hadstenvej 6, 8940 Randers SV,  
tlf. 25 38 44 12 2591 - 2600

066 - ”SKIVE”, 7800 Skive
Klubhus: Liselund 16
Formand: Ole Kristensen, Bundgårdsvej 27, Kjeldbjerg, tlf. 51 55 28 26
Kasserer: Søren Kristensen, Skyttegårdsvej 2, Sjørup, 8800 Viborg,  
tlf. 22 18 38 05

Henrik Trærup, Sønderalle 28, Ramsing, 7860 Spøttrup,  
tlf. 21 90 61 13 0231 - 0265
Per Nygaard Laursen, Stoholmvej 4, Nr. Søby, 7840 Højslev,  
tlf. 30 43 07 22 0706 - 0725
Carl F.L. Nielsen, Skivevej 56, Balling, 7860 Spøttrup,  
tlf. 29 62 06 46 0726 - 0730
Thorleif B. Nielsen, Vindevej 62, tlf. 61 41 85 75 0731 - 0734
Søren Kristensen, Skyttegårdsvej 2, Sjørup, 8800 Viborg,  
tlf. 22 18 38 05 0735 - 0740
Ole Kristensen, Bundgårdsvej 27, Kjeldbjerg, tlf. 51 55 28 26 0741 - 0765
Thorleif B. Nielsen, Vindevej 62, tlf. 61 41 85 75 0766 - 0767
Per Nygaard Laursen, Stoholmvej 4, Nr. Søby, 7840 Højslev,  
tlf. 30 43 07 22 0768 - 0776

100 - ”HASLEV”, 4690 Haslev
Klubhus: Bråbyvej
Formand: Peter Pedersen, Nielstrupvej 30, tlf. 56 71 12 19
Kasserer: Poul Erik Szymula, Skolegade 11, tlf. 56 31 38 52
Mansom Sipo, Manøvej 74 2 th, 4700 Næstved, tlf. 42 24 06 20 1301 - 1340
Niels Johansen, Dalsvinget 4, Dalby, tlf. 24 52 78 68 1511 - 1520

111 - ”VEJEN”, 6600 Vejen
Klubhus: Gestenvej 18 A.
Formand: Flemming Pedersen, Aavej 1, 6771 Gredstedbro, tlf. 60 13 20 09
Kasserer: Jens Peter Enevoldsen, Junovej 16, tlf. 40 27 28 37
Aage Tonnesen, Ravnbjerg 16A, Jels, 6630 Rødding, 
tlf. 21 61 68 51 0521 - 0530
Jan & Marie Christensen, Tovskovvej 53, 6560 Sommersted, 
tlf. 40 16 76 74 0521 - 0530
Jeep Zwanenburg, Vellerupvej 37, 6534 Agerskov, tlf. 20 32 88 79 0911 - 0916

165 - ”AARS”
Klubhus:
Formand: ,
Kasserer: ,
Günter Krieg, Skivumvej 135, Gundestrup, 9600 Års,  
tlf. 24 60 63 39 0001 - 0060
Niels Arne & Bente Knudsen, Dammergårdsvej 46, 9640 Farsø,  
tlf. 23 99 05 47 0101 - 0170
Poul Erik Bach, Haubrovej 107, Haubro, 9600 Års, tlf. 21 46 77 58 0171 - 0210
Niels Arne & Bente Knudsen, Dammergårdsvej 46, 9640 Farsø,  
tlf. 23 99 05 47 0231 - 0250

172 - ”RINGKØBING”, 6950 Ringkøbing
Klubhus: Holstebrovej 2
Formand: Kim Nielsen, Baneleddet 22, Velling, tlf. 51 24 69 10
Kasserer: Formanden
Carl Marius Aaberg, Foldagervej 2, Hee, tlf. 97 33 55 10  
slagtlf 24 44 54 45 0946 - 0955
Tage Gravesen, Brogaardsvænget 24, tlf. 97 32 20 75  
slagtlf 24 60 83 28 0956 - 0965
Kim Nielsen, Baneleddet 22, Velling, tlf. 51 24 69 10 0981 - 1000
Kenneth Nielsen, Østervang 12, tlf. 97 32 67 62 slagtlf 24 45 97 01 0981 - 1000

Supplerende ringliste
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250 - ”SEKRETARIATET”
Klubhus:
Formand: ,
Kasserer: ,
Jørgen Samson, Østre Parkvej 122, 4100 Ringsted, tlf. 57 61 40 27  
slagtlf 50 42 02 15 3676 - 3680
Daniel Marcin Sokolowski, Rødtjørnvej 2B, 7400 Herning,  
tlf. 52 63 43 25 3721 - 3730
Folmer Kirk Mikkelsen, Åmarksvej 22, 5762 Vester Skerininge,  
tlf. 21 69 00 05 4516 - 4545
Dieter Nicolaisen, Almstrupvej 65, 6360 Tinglev, tlf. 40 15 68 12 4546 - 4595
Johnny Plath, I. P. Nielsensvej 4, 6310 Broager, tlf. 40 87 53 75 4596 - 4625
Jenny & Freddi Nygaard, Næstvedvej 304, 4760 Vordingborg,  
tlf. 55 38 11 60 slagtlf 24 62 73 61 4626 - 4655
Heine J. Rasmussen, Baldersvej 40, 7400 Herning, tlf. 27 43 91 70 4666 - 4685
Bo Eriksson, Syvhøjevej 96, 5260 Odense S, tlf. 27 25 09 17 4701 - 4730
Kim Nielsen, Takshaven 29, 5330 Munkebo, tlf. 61 15 11 47 4731 - 4750
Jenny & Freddi Nygaard, Næstvedvej 304, 4760 Vordingborg,  
tlf. 55 38 11 60 slagtlf 24 62 73 61 4751 - 4770
Ole Grøndahl, Gudumholmvej 1, 9280 Storvorde, tlf. 20 22 17 20 4771 - 4790
Per Kær Møller, Engtoften 14, Osted, 4320 Lejre, tlf. 40 49 84 92 
slagtlf 20 95 84 92 4791 - 4810
Jan & Dorit Pedersen, Rypevej 28, 7480 Vildbjerg, tlf. 29 80 21 63 4811 - 4820
Tony Petersen, Hestehavebakken 109, 4400 Kalundborg,  
tlf. 59 51 49 50 4821 - 4830
Bjarne Ingwersen, Filippavej 61, 5762 Vester Skerininge,  
tlf. 22 21 31 06 4831 - 4840
Jan & Frederi Steen Hansen, Hindbærvej 2, 6715 Esbjerg N,  
tlf. 40 18 79 86 4841 - 4860
Haytam Subhi Mahmood Ahmad, Glesborg Kærvej 10,  
8585 Glesborg, tlf. 53 23 70 60 4861 - 4880
Frank Hansen, Holmen 2, Magleby, 4672 Klippinge, tlf. 40 21 11 12 4881 - 4900

Thomas Carstensen, Slogsherredsvej 35, 6372 Bylderup-Bov,  
tlf. 51 18 70 64 4901 - 4920
Torben Larsen, Kaj Nielsensvej 31, 5600 Fåborg, tlf. 62 61 85 56  
slagtlf 22 73 74 98 4921 - 4930
Erik M Madsen, Kaj Nielsensvej 4, 5600 Fåborg, tlf. 62 61 96 45  
slagtlf 81 11 96 45 4931 - 4940
Preben Nyby Jensen, Sprotoften 9 2 tv, 5800 Nyborg,  
tlf. 52 90 58 07 4941 - 4960
Ole Pedersen, Solbakken 10, Rødding, 8830 Tjele, tlf. 21 23 32 52 4961 - 4980
Ole Pedersen, Solbakken 10, Rødding, 8830 Tjele, tlf. 21 23 32 52 5701 - 5800
Ulrik Lejre Larsen, Kildebrønde Landevej 29, 2670 Greve Strand,  
tlf. 40 11 57 27 5801 - 5806
Ulrik Lejre Larsen, Kildebrønde Landevej 29, 2670 Greve Strand,  
tlf. 40 11 57 27 5808 - 5810
Christian Hansen, Hæsumvej 99, 9530 Støvring, tlf. 22 66 70 24 5811 - 5850
Martin M. Hansen, Loftbrovej 20, 9400 Nørresundby,  
tlf. 21 24 68 86 5811 - 5850
Ulrik Lejre Larsen, Kildebrønde Landevej 29, 2670 Greve Strand,  
tlf. 40 11 57 27 5851 - 5870
Ulrik Lejre Larsen, Kildebrønde Landevej 29, 2670 Greve Strand,  
tlf. 40 11 57 27 5872 - 5878
Motlik Al Ghafil, Stationsvej 79, Brejning, 7080 Børkop,  
tlf. 60 66 33 53 5880 - 5882
Motlik Al Ghafil, Stationsvej 79, Brejning, 7080 Børkop,  
tlf. 60 66 33 53 5884 - 5900
Hans Henrik Brøbech, Begtrupvej 69, Farre, 8472 Sporup,  
tlf. 60 64 19 99 5901 - 5930
Ulrik Lejre Larsen, Kildebrønde Landevej 29, 2670 Greve Strand,  
tlf. 40 11 57 27 5971 - 5974
Jørn Christensen, Lunden 10, Ålum, 8920 Randers NV,  
tlf. 91 11 11 81 5976 - 6000

DØDSFALD
Viktor Degn, 172 ”Ringkøbing”
Det er med oprigtig sorg, at vi har mistet en utrolig dygtig opdrætter, 
en omsorgsfuld og nærværende ven, nemlig Viktor Degn fra Hvide 
Sande.

Viktor sov stille ind den 11. september 2020 efter 10 års lungesyg-
dom. Han blev 75 år gammel.

Igennem årtier satte Viktor sit præg på brevduesporten, og var  
Den Danske Brevdueforenings fyrtårn helt ude mod vest. Her var  
han i særklasse, som nytænker, inspirator og med mange konstruktive 
forslag til gavn for hele sektionen.

Hans beregningsevne og gode hukommelse har tidligere reddet  
os for fejl og har hjulpet os, da vi selv skulle regne resultaterne ud.

Han har udfyldt næsten alle poster i foreningen 0172 Ringkøbing, 
og han har siddet i sektionsbestyrelsen.

Viktor har altid været en enestående kammerat, der tænkte på sine 
medmennesker med tillid – og med et varmt glimt i øjet – uden at 
sætte sig selv i centrum.

Familien har altid bakket op om Viktors store interesse og især 
igennem de sidste år. Viktor sluttede denne sæson med 15 sektions-
vindere – fantastisk flot – med meget stor hjælp fra sønnen Jesper  
og hans kone Erna.

Personligt vil jeg sige tak for mange gode hilsner og hjælpende 
samtaler i både svære og gode tider. Vores tanker går til Erna og hele 
familien!

Æret være Viktors minde!
På foreningens vegne

Svend Aage Krogsgaard

154 ’Standard’ mangler at få nogle 
foreningskurve hjem til Aarhus her 

efter sæsonen.

Hvis I har disse kurve stående eller 
ved hvor de er, så henvend jer venligst 

til Erik Knudsen, 154 ’Standard’

Efterlysning !!!
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Ændrede sektionsgrænser
Så kom det længe ventede udspil fra hovedbestyrelsen vedrøren-
de ændrede konkurrenceområder for 046 Horsens medlemmer. 
Efter utallige opfordringer fra 046 Horsens, igennem de sidste 20 
år, til Hovedbestyrelsen, om at revidere sektion 33 konkurrence 
område, som den ”gamle” hovedbestyrelse havde ingen interesse 
om at ændre på, selv åbenlyse uheldigheder (Opdeling af regio-
ner) i den gamle inddeling af konkurrenceområderne.
Hovedbestyrelsens udfordring er at Jylland ca. er 350 km lang – 
fra den tyske grænse til Skagen, og da man ønsker sig en opde-
ling af Jylland i en Syd – og en Nord region, må det alt andet lige 
betyde, at regionsgrænsen må ligge ca 175 km (plus/minus) fra 
grænsen til Tyskland. Det vil sige, at alle slag med mindre end 
175 km til den tyske grænse burde ligge i region Syd og resten i 
region Nord. Dertil kommer, at regioner på ca 175 km (nord/
syd) vil kræve, at mht konkurrence elementet på mellemdistance 
flyvninger også bør deles i 2, således at nord/syd afstanden ca 
bliver mellem 70-100 km alt afhængigt af lokal geografi. Dertil 
kommer øst/vest problematikken i de enkelte sektioner, så inden 
vi får set os om, vil der være 10 sektioner i hele Jylland, og vil 
der være medlemmer nok til sådan en inddeling? 
Foranlediget af skrivelsen fra 055 Vejle, kan jeg kun sidde med 
en følelelse af, at underskriverne af indlægget ihvert til fald ikke 
har deltaget i de samme sektions-, regions- og DdB repræsen-
tantsskabs møder, som vi har deltaget i de sidste 25 år. 

At det kan komme som en overraskelse for 055 Vejle, at der er 
stor utilfredshed med konkurrernceforholdene i sektion 33 på 
flyvninger under 500 km, ihvert til fald fra medlemmerne i for-
eningen 046 Horsens (Hvad medlemmerne mener i 153 Tempo 
og 073 Skanderborg må de selv tilkendegive – men den afviger 
ikke meget) kan kun være et udtryk for at man fra 055 Vejles 
side ikke taget disse møder særligt seriøst.
Gad vide, hvorfor medlemmerne i 019 Bræsdstrup og 097 Od-
der ønskede, at blive overført til andre sektioner – og flygte fra 
dette gode og sportsligt fair konkurrence område?
Der er også en grund til, at vi i sektion 33, på sektionsflyvninger, 
har opereret med seperate flyvninger de seneste mange år – først 
var det 046 Horsens medlemmer, som ønskede dette, men fra 
sæson 2020, var det også medlemmerne i 073 Skanderborg og 
153 Tempo, som ønskede dette. Er det et ønske, som opstår i et 
sportsligt fair konkurrence område?
At man fra 055 Vejle side vælger at ignorere for hvad det store 
flertal i et givent konkurrenceområde giver udtryk for, kan kun 
være særinteresse, som ikke hører hjemme i vores sport.
Vedrørende fordeling af DdB sektionsmesterskaber så bruger 
055 Vejle resultaterne fra 2020, som værende udtryk for en gan-
ske almindelig sæson – vi mener at have hørt/erfaret andet – 
men for en god ordens skyld vil jeg lige nævne resultaterne for 
sæson 2017 til 2019:

LÆSERBREV

DdB mesterskab 2017 2018 2019 2020

Mellem, åbent

055 Vejle 2, 5, 6, 7  1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10

046 Horsens 3, 4, 8, 9, 10  5, 6, 10 5 og 8 5, 9

073 Skanderborg 1  ikke placeret ikke placeret ikke placeret

153 Tempo ikke placeret  9 ikke placeret 3

Mellem, sport

055 Vejle 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7 2, 3, 5, 10

046 Horsens 6  6, 8 5, 8, 9, 10 1, 4, 7, 8, 9

073 Skanderborg ikke placeret  ikke placeret ikke placeret ikke placeret

153 Tempo 3  Ikke placeret ikke placeret 6

Lang, åbent

055 Vejle 6, 7, 10  4, 5 7 5, 8

046 Horsens 1, 3, 4, 5, 8  2,6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 4, 10 3, 6, 7, 9, 10

073 Skanderborg 2  1 3, 6, 9 1, 2

153 Tempo 9  3 5, 8 4

Lang, sport

055 Vejle 5, 6, 10 3, 6 6, 10 4, 8

046 Horsens 1, 2,3, 6, 7 2, 5, 7, 8, 9, 10  1, 2, 5, 9 2, 5, 7, 9, 10

073 Skanderborg 4  4 3, 7, 8 1, 6

153 Tempo 9  1 4 3
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Vi må jo vide, at at 7 gange udaf 20 mulige top-5 placeringer på 
mellemdistancen, åbent og 4 gange udaf 20 mulige top-5 place-
ringer på mellemdistancen, sport, af IKKE 055 Vejle slag er jo 
ganske rimelig – er forståelsen i indlægget fra 055 Vejle.
Ovenstående opgørelse synliggører en meget stor skævvridning af 
konkurrenceforholdene i det nuværende sektion 33. Så kan andre 
måske forstå pointen i 046 Horsens’ medlemmernes indvendlinger. 

Som det kan læses udfra opgørelsen er langt hovedparten af sek-
tionsvindere er landet i 055 Vejle på mellemdistanceflyvninger-
ne, uagtet den beskedne andel af afsendte duer.
Der er ingen sportslige fremtid i et konkurrence område, hvor 
055 Vejle og 046 Horsens skal konkurrere på flyvninger under 
500 km, beliggenhed betyder alt på de korte flyvninger, og med 
DdB mellemdistande flyvninger, som bliver kortere og kortere, 
vil det blive uanmindeligt svært at finde nogen sportslig værdi, 
at bevare den nuværende sektion 33.
Som en kommentar til Hovedbstyrelsen oplæg til ny grænse-
dragning for sektion 33’ vedkommende, hvorved at 055 Vejle 
frygter for en opdeling af foreningen, så er der 2 løsninger in-
denfor vores nuværende regelsæt
1 - Hovedbestyrelsen åbner op for, at medlemmer i grænseområder 

kan søge dispensation om tilhørsforhold grundet nye grænser.

Der er en stor del af medlemmerne i 046 Horsens, som gerne vil 
konkurrere på mellemdistancen, men ikke ser ideen i det p.g.a 
nuværende konkurrence forhold, uanset om de deltager med 
mange duer. Efterfølgende opgørelse viser, at det ikke kun afgø-
rende om, hvor mange duer der afsendes,  hvor mange sekti-
onsvindere, som falder i de enkelte foreninger.

LÆSERBREV

2 - Så længe både sektion 32 og sektion 33 har samme DdB fly-
veplan og skal slippes samtidigt er der ikke nogen hindring i, 
at de eventuelle berørte medlemmer får deres resultater bereg-
net sammen med ny sektion 33 på DdB resultater. Der er in-
gen væsentlig grund til at skifte forening med mindre, at per-
sonerne selv ønsker dette. 

Til sidst vil vi gerne understrege, at vi meget gerne byder nye 
medlemmer velkommen i 046 Horsens.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 046 Horsens

Thorkild Andersen
Frank Laugesen

Ebbe Holm, Formand

2017 2018 2019 2020 Total

Antal  
afsendte 

duer

Antal  
sektions-
vindere

Antal  
afsendte 

duer

Antal  
sektions-
vindere

Antal  
afsendte 

duer

Antal  
sektions-
vindere

Antal  
afsendte 

duer

Antal  
sektions-
vindere

Antal  
afsendte 

duer

Antal  
sektions-
vindere

Vejle

Mellem S  466  6  536  9  701  10  332  7  2.035  32 

Mellem  932  6  1.181  10  1.319  10  1.142  7  4.574  33 

Lang  130  -    129  1  154  -    113  -    526  1 

Land  32  -    20  -    17  -    3  -    72  -   

Total Vejle  1.560  12  1.866  20  2.191  20  1.590  14  7.207  66 

Horsens

Mellem S  687  2  800  1  900  -    409  1  2.796  4 

Mellem  1.566  3  1.749  1  1.654  2  1.069  2  6.038  8 

Lang  425  2  387  -    473  2  203  1  1.488  5 

Land  72  -    105  1  82  -    11  -    270  1 

Total Horsens  2.750  7  3.041  3  3.109  4  1.692  4  10.592  18 

Tempo

Mellem S  100  1  133  -    159  -    104  -    496  1 

Mellem  212  -    213  -    261  -    139  1  825  1 

Lang  40  1  48  -    59  1  33  1  180  3 

Land  10  -    8  -    5  -    -    -    23  -   

Total Tempo  362  2  402  -    484  1  276  2  1.524  5 

Skanderborg

Mellem S  81  -    144  -    144  -    105  -    474  -   

Mellem  988  2  1.107  1  564  -    753  -    3.412  3 

Lang  457  2  470  4  460  2  315  2  1.702  10 

Land  151  3  199  2  160  4  29  3  539  12 

Total Skanderborg  1.677  7  1.920  7  1.328  6  1.202  5  6.127  25 

Ann  2  -    -    6 

Total Sektion 33  6.349  30  7.229  30  7.112  31  4.760  31  25.450  122 
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AF NIELS JOHANSEN 0100 ”HASLEV”

Jeg er blevet opfordret til at fortsætte serien ”Min hverdag med 
duerne” efter Mark Skovbo Madsen og jeg skal gøre mit bedste, 
for at fortælle, hvordan tingene gøres her på slaget.

Nu adskiller min måde at have duer på sig fra de fleste andre, 
idet vi er 3 gode venner, der dyrker sporten sammen nemlig Mi-
chael Harder, Carsten Petersen samt undertegnede, tilsammen 
nok mest kendt som ’RACING TEAM CMN’.

Det er efterhånden 10 år siden, at vi besluttede os for at slå 
pjalterne sammen og i fællesskab prøve at skabe et slag og en 
stamme af duer, der kunne gøre sig gældende på de længste 
langflyvninger og landsflyvninger og samtidig prøve at fokusere 
mere på den enkelte flyvning fremfor jagten på mesterskaber. Vi 
har hver især gennem tiderne vundet en lang række mesterska-
ber og under ’RACING TEAM CMN’, er det faktisk også blevet 
til nogle stykker. Men vi er hver gang vendt tilbage til, at de ting 
der skaber minder og de største glæder for os i brevduesporten 
er netop det enkelte resultat på specielle flyvninger.

Da vi i vinteren 2010/11 gjorde os de første tanker om samar-
bejdet, besluttede vi os for, at vi ville starte med for os nogle helt 
’nye’ stammer af duer og derfra forsøge at avle en stærk bestand. 
Valget faldt i første omgang på duer fra Luc Van Coppenolle, H 
& R Wijnands, Etienne Meirlaen samt enkelte duer fra Fam. 
Herbots, og det er stadig de duer, der i dag er at finde på slaget.

For at kunne få et samarbejde som vores til at fungere, er det 
selvfølgelig nødvendigt at have en arbejdsfordeling. Her er det 
heldigvis blevet min opgave at have den daglige omgang med 
duerne, hvilket betyder, at jeg har ansvaret for hvilke duer, der 
sendes på hvilke flyvninger, hvordan de skal fodres osv. Til gen-
gæld er vi altid fælles om sortering, sammenparring af avlsduer, 
planlægning af sæsonen osv. Det er utroligt inspirerende, når 
man er fælles om at tage den slags beslutninger. Især sortering 
har virkelig givet anledning til mange gode snakke om, hvad der 
kendetegner en god due til den type af langflyvninger, som vi 
koncentrerer os om. 

Vi har gennem de sidste 8 sæsoner forsøgt os med flere for-
skellige flyvesystemer, men har nu lagt os fast på at flyve alle vo-
res flyveduer naturligt. Vi har knap 100 flyveduer inden sæson-
start. De bliver alle parret i vinteravl, og nogle af flyveduerne 
fungerer som ammepar for vores ca. 20 par avlsduer. 

På dueslaget er sæsonen 2021 for længst startet, og de duer, 
der ikke levede op til forventningerne, er fjernet. Planlægningen 
af den kommende avlssæson er i sin afsluttende fase.

Lige nu er rederne lavet om til siddepladser, og alle duer har 
været adskilt siden slutningen af august. De har været fodret 
med fældeblanding fra Matador og har løbende fået store mæng-
der tilskudsprodukter som f.eks. Herbial, Herbochol Plus, BMT, 
4olie, Optimix, Herbosol og Aqua Control alle produkter fra 
Herbots og Herbovet. Alt dette har været stærkt medvirkende til 
at duerne nu snart ligner sig selv igen og har fået en fantastisk 
fin fjerdragt.

Jeg vil i næste artikel komme med en præcis beskrivelse af, 
hvordan vi driver vinteravl. Inden jeg blev en del af CMN, havde 
jeg avlet vinterunger i ca. 15 år, ikke så meget for at skulle flyve 
med unger, men mere for at kunne avle flere kombinationer på 
avlsduerne, men vigtigst af alt for at kunne forberede flyveduer-
ne optimalt til sæsonstart. ◆

Min hverdag 
med duerne

Luc Van Coppenolle og så hans kone Annie på besøg hos CMN . 
Fra venstre mod højre er det: Michael, jeg selv, Luc, Annie og Carsten

Hanner i deres efterårsslag, hvor rederne er omdannet til siddepladser
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Generalmesterskab Point
1. L. & M. Sørensen 023 21.799
2. M. & C. Hansen 023 21.766
3. Karl Christensen 074 21.608
4. Hans-Jørn Thomsen 074 21.441
5. Kudahl & Co. 053 21.408
6. Team Eilif 053 21.380
7. Thorkild Kristensen 034 21.317
8. Lasse Lindstrøm  074 21.299
9. Dion Esmann 074 21.291
10. Henning Hellemann 074 21.242

1-års mesterskab Point
1. Henrik Skov 023 8.944
2. M. & C. Hansen 023 8.937
3. Marius & Kristin  023 8.864
4. Regnar Schutze 023 8.856
5. L. & M. Sørensen 023 8.842
6. Peter Liljendal  074 8.834
7. Team Eilif 053 8.805
8. Dion Esmann 074 8.799
9. Hans-Jørn Thomsen 074 8.758
10. Karl Christensen 074 8.749

Indlandsmesterskab - Åben Point
1. Henrik Skov 023 8.960
2. M. & C. Hansen 023 8.938
3. Regnar Schutze 023 8.936
4. Peter Liljendal  074 8.923
5. Marius & Kristin  023 8.893
6. Ole Faber 074 8.858
7. Ejner Pedersen 053 8.845
8. L. & M. Sørensen  023 8.842
9. Hans-Jørn Thomsen 074 8.831
10. Dion Esmann 074 8.818

Indlandmesterskab - Sport Point
1. Henrik Skov 023 8.912
2. M. & C. Hansen 023 8.900
3. Regnar Schutze 023 8.898
4. Marius & Kristin  023 8.877
5. Peter Liljendal  074 8.873
6. Ejner Pedersen 053 8.842
7. Ole Faber 074 8.806
8. Bent Knudsen 023 8.794
9. Team Eilif  053 8.762
10. Mogens Brix 053 8.747

Ungemesterskabet Point
1. Sigurd Kjærgaard 074 2.994
2. Peter Madsen 023 2.991
3. Henrik Skov 023 2.990
4. L. & M. Sørensen  023 2.984
5. M. & C. Hansen 023 2.986
6. Dion Esmann 074 2.957
7. Lasse Lindstrøm 074 2.947
8. Henning H. Hellemann 074 2.946
9. Brdr. Folkersen 074 2.940
10. Team Eilif  053 2.936

Ungemesterskab - Sport Point
1. Sigurd Kjærgaard 074 2.994
2. Peter Madsen 023 2.990
3. Henrik Skov 023 2.970
4. L. & M. Sørensen  023 2.968
5. M. & C. Hansen 023 2.965
6. Dion Esmann 074 2.949
7. Lasse Lindstrøm 074 2.941
8. Kudahl & Co. 053 2.916
9. Henning H. Hellemann 074 2.900
10. Hans-Jørn Thomsen 074 2.887

SEKTION 54’S MESTERSKABER 2020

MESTERSKABER SEKTION 61 2020

ES - duer, hunner
1. 023-19-0541, Henrik Skov 023
2. 023-18-0757, Regner Schutze 023
3. 023-17-0716, Regner Schutze 023
4. 023-17-0719, Regner Schutze 023
5. 023-17-0340, Henrik Skov 023

ES - duer, hanner
1. 023-19-0502, Henrik Skov 023
2. 074-18-0026, Peter Liljendal  074
3. 074-19-0101, Peter Liljendal  074
4. 023-19-0937, Marius & Kristin 023
5. 023-16-0594, Marius & Kristin 023

Sprint Sport
1. POUL H. NIELSEN 11867,553
2. LARS HANSEN 11749,200
3. HEINE RASMUSSEN 11709,478

Sprint åben
1. KAY MADSEN 11797,764
2. HEINE RASMUSSEN 11710,185
3. NIELS & BENTE 11701,637

General mesterskab
1. LARS HANSEN 28853
2. BO KNUDSEN 28668
3. JØRGEN KRIEGBAUM 28661

Unger åben
1. BIRTHE DAMGÅRD 4811,604
2. JYTTE & EIVIND 4777,448
3. SKOVBO MADSEN 4776,505

Unger sport
1. JYTTE & EIVIND 4775,755
2. BIRTHE DAMGÅRD 4681,781
3. SKOVBO MADSEN 4655,312

Junior/begynder mester
1. Bodil og Claus 4962 
2. Feldbak 4916
3. Magnus Skovbo 4889

Esdue hun sprint
1. 190-17-2137 038 - SKOVBO MADSEN 7567,683
2. 000-18-3119 016 - BO KNUDSEN 7505,320
3. 233-18-0424 016 - BO KNUDSEN 7451,542

Esdue han sprint
1. 021-18-0289 010 - POUL H. NIELSEN 11524,105
2. 021-17-2410 010 - POUL H. NIELSEN 11500,140
3. 021-16-2741 010 - POUL H. NIELSEN 9806,062

Årets fund hun sprint
1. 224-19-1303 008 - FRANK HALSKOV 5793,345
2. 165-19-0155 019 - NIELS & BENTE 5737,496
3. 180-19-0314 001 - BODIL & CLAUS 5674,539

Årets fund han sprint
1. 224-19-1292 010 - POUL H. NIELSEN 9432,950
2. 190-19-0046 028 - KAY MADSEN 8637,785
3. 233-19-0287 016 - BO KNUDSEN 8330,615

Esdue unger
1. 224-20-1976 011 - BIRTHE DAMGÅRD 4761,324
2. 224-20-1974 011 - BIRTHE DAMGÅRD 4522,308
3. 180-20-0723 059 - JYTTE & EIVIND 3829,226

1 års konkurrence 2020
1. ANNE-LISE & ANDER 2898
2. HEINE RASMUSSEN 2818
3. BRIAN DALSGAARD 2793
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Paratyfus er afgjort den farligste sygdom brevduen kan erhverve. 
Sygdommen har været til stede i meget lang tid - ja sikkert i år-
hundreder, og alligevel har brevduesporten og den medicinske 
forskning haft svært ved at tackle denne sygdom, og kurere  
vores duer effektivt. Paratyfus i duer skyldes en bakterie kaldet 
Salmonella typhimurium va. Copenhagen. Der er mange fejl-
agtige opfattelser af hvorledes sygdommen eksisterer, spredes, 
behandles og forebygges. Lad os se på hele denne problematik!

Tro og overtro
Mange brevduefolk tror, at det er mus og rotter der giver duerne 
paratyfus, og det skulle skyldes, at mus og rotter drikker af duer-
nes drikkekar. Man kunne godt forledes til at tro, at der er nogen 
om snakken, men dette er absolut ikke grunden til paratyfus i 
brevduer. Nu må man heller ikke på den anden side tro, at rotter 
ikke bringer smitte til mennesker og dyr, da dette er et etableret 
faktum. Rotter og mus kan overføre Salmonella, men det kan an-
dre dyr også. Grise, køer og kyllinger kan overføre Salmonella til 
mennesker. Det er imidlertid et faktum, at 99% af alle tilfælde 
af Paratyfus kommer fra andre brevduer!. Dette skyldes, at 
sygdommen kan eksistere i vores duer uden at vise symptomer  
- en såkaldt ”rask smittebærer”. Det vil sige, at sygdommen kan 
eksistere upåagtet på slaget og stille og roligt sprede sig uden  
ejerens viden.

Hvor findes bakterien?
Det er normal praksis, at ingen brevduemand vil tillade en syg 
due adgang til sit slag, og dette giver god mening. Men hvad 
med ”raske smittebærere”? Dr. Baaij fra Holland har lavet en un-

dersøgelse, hvor han undersøgte duernes gødning i kurvene ef-
ter kapflyvningen, og han fandt ud af, at 28,4% af de 1018 test af 
gødningen fra duerne var positive for Salmonella typhimurium 
(Paratyfus). Dette var altså i starten af kapflyvnings sæsonen, 
hvorimod der i slutningen af sæsonen viste sig at 73% af gød-
ningsprøverne indeholdt Salmonellabakterier. Hvis det er en al-
mindelig antagelse, at ingen seriøst aktive i sporten sender duer 
med mistanke om sygdom i sine duer, da må vi konkludere, at 
alle disse prøver af gødning målt positiv, må være fra såkaldte 

Paratyfus 
i brevduer

Salmonella typhimurium var. Copenhagen
Paratyfus kan antage mange former og virker vidt forskel-
lig på duerne. Varierende Salmonella typer kan variere 
med de geografiske lokaliteter. 
Illustrationerne viser bakteriekultur af Salmonella i en skål, 
og den anden viser bakterier set i et elektronmikroskop.

AF DR. VET. WIM PETERS, SYDAFRIKA

OVERSAT AF OVE FUGLSANG JENSEN
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”raske smittebærere”. Dette indikerer hvor svært det er at finde 
eventuelle smittebærer, og dernæst hvor mange der egentlig er. 
Dette viser også hvor uendelig nemt smitten kan komme ind i 
vores slag, med nye duer købt her og der. Derfor kære brevdue-
folk - vær på vagt!  Specielt duer fra Europa, kan være inficerede, 
og her i Sydafrika skal vi være påpasselige med køb af duer fra 
Million Dollar Pigeon Race. I det hele taget bør vi alle være på 
vagt overfor duer importeret fra andre lande!

Bakteriens veje
Taler vi om ”raske smittebærer”, må vi huske to vigtige punkter: 
1. De er ikke synlige. 2. De får sædvanligvis ikke paratyfus til  
at bryde hurtigt ud på slaget. Dette er der forskellige grunde til. 
Er en due ”rask smittebærer”, vil bakterierne ikke flyde jævnt ud 
med gødningen hele tiden, men kun indimellem. Dette betyder, 
at bakterien er svær at spore, og derfor skal gødningen samles 
over 5 dage for at være sikker på resultatet af prøverne. Dette 
forsinker også spredningen i slaget, og ikke alle duer vil blive 
syge over en kort periode. Alt afhænger af helbredstilstanden  
og modstandskraften hos duerne, samt de hygiejniske forhold i 
slaget, grundet disse forhold kan det tage lang tid for smitten at 
sprede sig. Det er vigtigt at forstå, at chancen for smittespred-
ning, kommer an på antallet af bakterier der optages. Vil en due 
indtage nogle få bakterier, vil den givetvis ikke blive inficeret. 

Det er en almindelig antagelse, at duerne ved f.eks. tynd 
mave, kan have ”en smule paratyfus” og at dette hurtigt kan 
fixes med XYZ antibiotika (moderne bredspektret antibioti-
ka). Der er to problemer i dette udsagn:
1. Der findes ikke noget som ”en smule paratyfus”. Enten har 
duerne det, eller også har de det ikke - der findes ingen vej 
midt imellem! Paratyfus er så alvorlig, at hvis den beviseligt 
er til stede i en duebestand, må ingen af duerne i bestanden 
sendes på kapflyvning. Eftersom det er næsten umuligt at  
sige hvilke duer der har smitten, kan nogle få individer fra 
bestanden inficere foreningskurvene med deres gødning.  
Det nævnte udsagn med at man nok har lidt paratyfus, og 

klarede dette med et bredspektret antibiotika, er meget farlig, 
idet det nok tager E-coli bakterier, men overhovedet ikke gør 
noget ved Paratyfus.
2. Det andet problem er, at nogle brevduefolk er i den tro, at 
de kan bruge antibiotika i 4-5 dage, og så er problemet løst. 
Hvis problemet er Salmonella, ville denne korte kur være 
fuldstændig utilstrækkelig. Det er umuligt at kurere Paratyfus 
på så kort en tid. Resultatet vil blive, at problemerne bliver  
reduceret og en flok ”raske smittebærer” bliver skabt, og dette 
er faktisk det værste der kan ske. Taler vi om en kur mod  
paratyfus må jeg sige dette rent ud: Der findes ikke nogen 
antibiotika der 100% kan rense et udbrud af paratyfus!

Due med hoveddrejning hvor duen totalt 
mister balance evnen.  
Dette fænomen kaldes på engelsk ”stargazer” 
og på dansk ”stjernekigger”.

>
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Hvis slaget har en høj grad af hygiejne, vil dette bremse smittens 
spredning. Hvis duen imidlertid indtager et højt antal bakterier 
(meget dårlig hygiejne!), vil dette ”bombardere” immunsystemet 
og bakterierne brede sig uhæmmet. Sker dette vil duen enten få 
paratyfus eller blive en ”rask smittebærer, og duen vil da sprede 
bakterier i slaget. Denne proces kan godt tage mange måneder  
- måske år - med det resultat at spredningen af smitten ikke vil 
blive kædet sammen med en ny due på slaget!

Symptomer 
Jeg er meget tilbageholdende med at give en liste over sympto-
merne for Paratyfus infektioner. Mange sportsfæller er opmærk-
somme på disse. Der findes nogle i sporten der mener, de kan 
stille en diagnose alene ved at iagttage karakteren af duernes 
gødning. Den reelle sandhed er nok nærmere, at et hvilket som 
helst symptom der er at finde, kan komme fra Paratyfus. Symp-
tomerne duerne kan have, afhænger fuldstændig af hvilke orga-
ner der er inficeret, og et hvilket som helst organ i duen kan  
blive ramt. Paratyfus som sygdom, er af en alvorlig karakter og 

spreder sig bredt og har mange former. Sygdommen kan være 
akut, hvor duen er syg den ene dag og død den næste - duen kan 
måske leve nogle dage eller tre før døden indtræffer - den kan 
være kronisk hvor duen langsomt sygner hen. Hvis en ”rask 
smittebærer” testes, vil der måske ingen tegn være. 

En yderligere komplikation af Paratyfus kan være, at denne 
rammer fertiliteten på både hanner og hunner. Hannen bliver 
gold hvis begge testikler er ramt. Hunnen rammes ved at hun  
taber i vægt, og lægger hun æg, kan dette overføre smitten, og 
fortsætter dette kan hunnen blive gold. Skulle der komme unger, 
vil disse være bærere af paratyfus. I nogle tilfælde dør ungerne i 
løbet af få dage eller dør inden i ægget - dette kaldes ”sorte æg”.

Det er vigtigt at huske, at Circovirus sænker legemets resistens 
imod sygdomme generelt, Paratyfus inklusiv. Skulle Circovirus 
være til stede, kunne muligheden for Paratyfus også være til ste-
de. I et sådant tilfælde af Salmonella, vil dette øge effekten af 
Circovirus. Laves en prøve for Circovirus, må dette også gøres 
for Paratyfus.

Diarrè - hoveddrejning - led betændelse - bylder - akut død 
- kronisk hensygnen - sterilitet. Mere end èn af disse symp-
tomer kan forekomme på èn gang. Vær dog opmærksom på, 
at hvis en due ikke viser nogle af disse symptomer, må det 
ikke udelukkes at Paratyfus findes - alt kan ske!

1. Diarrè kan observeres hos alle duer 
uanset alder. Det er typisk en løs, grøn 
og ildelugtende gødning. Det er vig-
tigt her, at skelne mellem den typiske 
Paramyxo gødning, som er mere van-
dig og med en ”orm” i midten, og som 
samtidigt ikke har den hvide urin fra 

nyren. I tilfælde af Paratyfus, er urindelen af gødningen let at 
se, dog oftest med grøn eller gullig farve.

2. Hoveddrejning forekommer når en 
Salmonella bakterie trænger ind i 
hjernen. Duens balance evne bliver 
ramt, og vi har, hvad vi kalder en 
”stjernekigger”. Dette symptom er 
svært at skelne fra Paramyxo, da de 
ligner hinanden.

3. Ledbetændelse ses enten som en 
byld i skulder leddene med tilhørende 
hængende vinger, eller som lammelse 
i fødder eller ben - ankelleddet er 
mest almindeligt. Duen kan eventuel 
sidde med hængende vinger og skælve lidt. Ved bylder i vin-
gen er evnen til at flyve stærkt nedsat.
4. Bylder kan forekomme over hele kroppen, men det mest al-
mindelige er en byld under øjet., der indeholder tørt gult puds. 
Nogen gange vil dette være det eneste tegn på Paratyfus.
5. Akut død kan forekomme i alle aldre, fra helt ganske små 
unger til ældre duer. Akut død kan forekomme af forskellige 
grunde, men det er vigtigt at få den fastlagt. Kroniske tilfælde 
med tabt appetit, almindelig hensygning og vægttab, vil til 
sidst ende med døden.
6. Sterilitet hos både hanner og hunner er ofte følgen af Paraty-
fus, men efterfølges ikke nødvendigvis af almindelig hensygning.
7. ”Raske smittebærer” kan forefindes hvor man mindst 
venter det. Det ville være naivt at tro, at hvis en due har en fin 
stamtavle eller er dobbelt sektionsvinder, da vil den være im-
mun for smitten af Paratyfus - alle kan blive ramt!. Paratyfus 
kan slå til på mest forbavsende vis.

De mest almindelige symptomer af Paratyfus er:
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Resume
Paratyfus i et slag har en ødelæggende effekt, men udover dette, 
kan de aktive kapflyvere blive så svækket, at resultaterne på de 
kapflyvninger de er med i, er langt under deres sædvanlige stan-
dard. Nogle af disse kapflyvere kan det blive nødvendigt at aflive. 

Til slut en advarsel til alle der er med i brevduesporten: 
Undervurder aldrig den effekt Paratyfus har på jeres 
duer. Paratyfus er i sandhed brevduesportens værste 
fjende! ◆

Probiotika
Ordet Probiotika kommer fra græsk  
og betyder ”for livet”. Betegnelsen dæk-
ker over en række mikroorganismer, 
herunder primært mælkesyre- og bi-
fidobakterier, som tillægges sundheds-
fremmende egenskaber, fordi de ved 
deres tilstedeværelse kan have en gavnlig indflydelse på  
mave-tarm-kanalens mikrobielle flora. 

Note af Gordon A. Chalmers DVM
Når behandlingen med antibiotika (Baytril) er fuldført, 
er det meget vigtigt at bruge en Probiotika til at genop-
rette populationen af beskyttende normale bakterier. 
Ved brug af antibiotika bliver tarmsystemet renset for  
alt også de gode beskyttende bakterier, og det er derfor 
utrolig vigtigt at få genoprettet balancen i tarmsystemet.

Ved behandling af Paratyfus, skal 
følgende retningslinjer følges:

1. Iværksætte behandling med Baytril i 10 dage, og de 
10 dage skal overholdes. Doseringen er 1-3 ml. pr  
liter vand. I Nord Amerika og Europa bruges en 10% 
Baytril med en dosering på 5-7 ml. pr. liter specielt  
i køligt vejr.

2. Efter behandlingen med Baytril er slut, bør duerne 
vaccineres med en effektiv Paratyfus medicin, hvor 
retningslinjerne for vaccination følges nøje.

3. Start øjeblikkeligt med tilsætning af Æble Cidereddi-
ke, Citron Juice, Grape Vineddike og lignende.  
Endelig ville en Probiotika der giver mave og tarm- 
systemet en god sund bakterieflora.

Diagnose
Ved mistanke om ”raske smittebærer”, kan diagnosen laves med 
indsamling af gødning 5-6 dage, og gødningen bør opbevares i 
køleskab under indsamlingen. Døde og klinisk syge duer (der 
bør aflives), skal undersøges ved en bakteriel kultur af alle orga-
ner, og dette vil med sikkerhed afsløre Paratyfus. Døde unger og 
”sorte æg” behandles på samme måde. I fjerkræbranchen bruges 
en serum test der afprøver kroppens reaktion, og dette bruges 
sædvanligvis til Salmonella. Denne test kan også bruges hos 
duer, men har duerne fået en vaccination mod Paratyfus, vil te-
sten vise positiv. Denne test kan derfor kun bruges ved duer der 
ikke er vaccineret. 

Behandling og forebyggelse
Behandling af Paratyfus er ikke problemfri. Som sagt findes ikke 
nogen antibiotika der er 100% effektiv. For tiden er Baytril (aktiv 
ingrediens enrofloxacin) det bedste der kan fås, og dette middel 
udrydder det status der kaldes ”rask smittebærer”. Mange andre 
antibiotika har været brugt og bruges stadig, men ved disse mid-
ler er der en stor usikkerhed om resultatet. Der bør efterfølgende 
gives vaccination efter Baytril-kuren, og dette anbefales kraftigt. 

Som forebyggelse og kontrol af Paratyfus, kan man 
sænke PH-værdien af duernes drikkevand,  
ved at tilsætte Æble Cidereddike i vandet. Ved si-
den af dette anbefales, at bruge et Probiotika til 

stabilisering af tarmfloraen. Når duerne  
drikker vand med sænket PH-værdi, vil denne  
væske når den kommer ned i tarmene, hindre 
vækst og kolonisering af Salmonella, E-coli og 
andre sygdomsfremkaldende organismer. Den-
ne rutine skulle alle der holder og flyver med 
duer overholde. Hvis et slag har haft et udbrud 
af Paratyfus, kan det stærkt anbefales at bruge 
Æble Cidereddike hele tiden året rundt!

>
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Paratyfus kavalkade

Paratyfus ledbetændelse: Til venstre sundt led - til højre angrebet led

Paratyfus ledbetændelse: Til venstre tydelig bule overarm - til højre hængende vinger

Til venstre: Røde Salmonella bakterier - Til højre: Sunde mælkesyre-bakterier
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Han blev den 01.10.1970 indmeldt som medlem af 144 ’Ribe’  
af sin far Bent Pedersen og de fløj i kompagni i en del år.

Den 01.10.2009 blev Flemming indmeldt i 111 ’Vejen’ og  
har været foreningens vellidte formand de sidste 3 år.  
Hans positive indstilling til vores sport smitter af på vore med-
lemmer og han har opnået mange fine resultater.

Flemming er meget aktiv som dommer ved brevdueudstillin-
ger i Sydjysk Dommerklubs område, hvor han er kasserer og  
fordeler dommerne til udstillinger. Esbjergforeningerne har  
nydt godt af Flemmings mangeårige virke indenfor udstilling.

Tage Petersen fik den 14. august 2020 overrakt DdB’s sølvnål.
Tage Petersen blev meldt ind i Brevdueforeningen i 088 ’Græ-

sted’ den 15.05.1958, 14 år gammel. I 1966 flyttede han til 087 
’Helsinge’, fordi han købte sit hus, og blev valgt ind i bestyrelsen 
som sekretær i 1967 – 1971. Denne post bestred han igen fra 
1976 – 1987 og så igen fra 1990 – 2020. Tage var desuden næst-
formand i 087 i periode 1975 – 1988, og jobbet som kasserer be-
stred han fra 1971 – 1973 og igen i perioden fra 1990 og 2020.

Dueforeningen har altid stået højt i Tages hjerte. Han har fuld-
stændig styr på pengesagerne, han møder op hver gang duerne 
skal sendes, har visioner for foreningen og leverer gerne en sang 
og et tilbageblik i duehistorien til den årlige sæsonafslutning. 
Tage vægter det sociale liv i foreningen højt og bidrager på flere 
måder til dette. Han deltager altid aktivt ved udstillinger i Sekti-
onen med gode resultater. 

Tage er et hjælpsomt menneske, der tænker positivt og reali-
stisk. Han har en stor opbakning af sin kone, Tove, der også er 
godheden selv, og sammen har 087 været en stor del af deres liv.  

Flemming Pedersen, 111 ’Vejen’ fik den 02.10.2020 overrakt DdB’s sølvnål 

DdB’s sølvnål til Tage Petersen, 087 ’Helsinge’

Tage Petersen har igennem mange år været et stort aktiv for 
087 og fortjener i allerhøjeste grad at få tildelt sølvnålen. 

Hædersbevisninger
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I september måned fik De danske Brevdueforeninger en henven-
delse fra Louise og Brage, som ville høre, om vi havde en brev-
due m/k i Aarhus, der ville medvirke i en video, som de skulle 
lave.

En kort opringning fra sekretariatet til Bjørn fra 017 ’Aarhus’ 
blev til en aftale et par dage senere og det er der kommet en me-
get fin video ud af, som vi af de to studerende og af Bjørn Weig-
lin har fået lov til at bringe på DdB’s hjemmeside og Facebook-
side.

Stor ros til Brage og Louise for en meget flot video, der fortæl-
ler en meget rørende historie om, hvorfor det er vi er så glade for 
vores sport. 

Når jeg har fri 
– Bjørn Weiglin og duerne

AF PIA WEST

Her nogle ord fra Brage og Louise:

Vi er Brage Borup og Louise Lund-Sørensen, og vi studerer 
begge på Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen i Århus 
på 1. semester. Brage er 20 år gammel, fra København og 
studerer fotojournalistik. Louise er 23 år, fra Hørning og er 
journaliststuderende. Vi bor begge nu i Århus og glæder os 
til nogle spændende år som studerende på DMJX.  

I faget Journalistisk Metode fik vi stillet den opgave at lave 
en video på max to minutter om en interesse. Her skulle vi 
finde en kilde, der virkelig brændte for sin interesse, hvor vi 
så fik fat i Bjørn Weiglin, som viste sig at være den perfekte 
kilde. Det vi ønsker at vise med videoen er, at Bjørn bræn-
der for brevduesporten og har gjort det i mere end 40 år, for-
di det giver ham en stor glæde at passe duerne og en særlig 
spænding, når han venter på, at brevduerne vender hjem fra 
kapflyvning. 

Vi siger endnu en gang mange tak for hjælpen til jer begge!


