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Vi gratulerer

Fremlysning Efterlysning

Dødsfald

Blad nr. Udkommer Deadline
27 20. november 5  nov.
28 3. december 19. nov.
29 18. december 2  dec.

 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

DAN 013-05-0392 (død)
FRA PRIVATE
DAN 037-13-0066 (død)
FRA RINGMÆRKNINGSCENTRALEN
DAN 074-13-0230 (død)
DAN 131-09-0115 (død)
DAN 130-10-0343 (død)
BELG 08-6014327 (død)
DV 01423-13-132(død)
Sekretariatet
Tlf. 4828 4244
DAN 053-13-3787
Lykke Nielsen 8800 Viborg
Tlf 86639656/42195141
DAN 081-12-2253
NL-12-1106684
Henning Hansen 4100 Ringsted
Tlf 50424986
DAN 045-12-0301
Nils-Johan Larsson Avenstorp 58
25342 Vallåkra Sverige
NL 13-1667144
Villy Læsø Nielsen 8300 Odder
Tlf 40715027/86560027
DV 04963-13-844
Peter Johansen 5300 Kerteminde
Tlf 65391059

Husk!
15. november er sidste frist for ind-

sendelse af forslag som man ønsker 
behandlet på DdB’s repræsentant-
skabsmøde i Brædstrup lørdag de. 1. 
februar 2014.

Husk! Forslag skal være under-
skrevet af klubbens formand og mi-
nimum ét bestyrelsesmedlem.

15. november er også sidste frist for 
indsendelse af Materialebestilling til 
den kommende sæson. Mange af de 
materialer vi bruger er ikke lagerva-
rer og leveringstiden kan være lang.

15. december er datoen for rettidig 
bestilling af vaccine mod paramyxo. 
Vi forsøger at få vaccinen med så 
lang udløbsdato som muligt, så det 
ville være rart at få en samlet bestil-
ling til hele sæson 2014.

SEKRETARIATET

LEO WEIBEL, 085 NORDRE
Leo Weibel er afgået ved døden den 

23. oktober 2013.
Æret være hans minde.
p.f.v. Jan Hansen

DAN 018-12-0768
Yrsa & Bent Kornerup
3400 Hillerød
Tlf. 20450718

BEL-06-4190077 
Jørn Hedensted,
7300 Jelling
Tlf. 40331751

GULDBRYLLUP
16/11 Grethe & Villy Sørensen, 114 As-
næs

Dd B’s auktionsforum er klar!
ET TILBUD TIL FORENINGER / SEKTION / PRIVATPERSONER 
OM AT BENYTTE DDB’S AUKTIONSFORUM

 
DdB’s auktionsforum gik i luften i starten af januar 2013 og nu 
har foreninger og andre interesserede igen mulighed for at benytte 
dette.
 
Prisen pr. auktion er kr. 35,- pr due. / for alm. auktioner er prisen 
25 % af omsætningen.
Der kan tilkøbes annonce i Brevduen for følgende priser
kr. 500,-      for 1/4-side
kr. 800,-      for 1/3-side
kr. 1000,-    for 1/2-side
Ring og hør nærmere hos 
TOMMY RASMUSSEN, PETER KNUDSEN ELLER  SEKRETARIATET

Super auktion
097 Odder

Ivo Renders, Belgien - 15 stk
 og 

Team Knudsen, 
030 Ringsted - 16 stk

lørdag d. 9. november 2013

Odders klubhus, Bisgaardsvej 42 
8300 Odder kl. 13.30

Dørene åbnes kl. 10.00
Katalog kan hentes på  

DdB’s hjemmeside under Aktiviteter.
Vel mødt i 
097 Odder 

ØSTJYSK AUKTIONSCENTER

Forside foto:
Kurth Larsen, 
025 Hjørring
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HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 14, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen, 
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50, 
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 48 96.
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.  
Tlf. 57 53 37 74.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 86 28 69 89.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 46 56 20 85.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 65 30 19 47.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
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.

Af  BJARNE BORRESEN

Så blev kalenderbladet vendt endnu 
engang og vi kom ind i november må-
ned. Den sidste efterårsmåned i 2013. 
Så nu står vinteren for døren. Vi må 
håbe, at den arter sig mere normalt 
end sidste år, hvor den jo varede til 
maj. Her i starten af november er de 
fleste duer blevet færdige med deres 
fældning. Der mangler måske lige den 
sidste slagfjer, men ellers er de nu dej-
ligt smukke at se på igen. Utroligt som 
en ny fjerdragt lyser op på slaget. Nu 
er der knap en måned til, at vinterav-
lerne går i gang med at producere de 
første unger til sæson 2014. 

Hovedbestyrelsen har i oktober må-
ned arbejdet på budgettet til regn-
skabsåret 2013-2014, og det er nu som 
det første afleveret til Kulturministe-
riet som tilskudsansøgning for det 
kommende regnskabsår. En sådan 
budgetgennemgang af alle poster og 

områder i organisationen er en sund 
øvelse at gennemføre. I år kan vi vir-
kelig se, at alle de tiltag, der er blevet 
gjort, har haft en positiv indflydelse på 
vores regnskab. Rigtigt mange af de 
planlagte omlægninger og besparelser 
er gennemført, og effekten har nu vist 
sig til glæde og gavn for os alle.

Den 15. november er en vigtig dato. 
Her skal forslag, der ønskes behandlet 
på repræsentantskabsmødet i februar, 
være Sekretariatet i hænde. Det er 
vigtigt at henlede opmærksomheden 
på, at det kun er foreninger, der kan 
stille forslag, og at de skal være un-
derskrevet af foreningens formand og 
mindst et bestyrelsesmedlem.

Materialebestillinger skal også være 
indsendt senest den 15. november. Det 
er vigtigt bl.a. andet fordi visse af vo-
res materialer kun laves efter ordre, 
og leveringstiden kan være lang. En-
kelte varer skal vi have fra udlandet, 
og vore bestillinger får ikke ligefrem 

leverandørerne til at klappe i hæn-
derne. Det gælder f.eks. gummiringe. 
Vi sælger i dag så få, at de risikerer at 
mørne her på lageret, inden de bliver 
solgt. For at få dem til fornuftig pris, 
skal vi bestille et vist antal. Vi arbej-
der pt. på at finde en leverandør, som 
vi bruger i forvejen og af den vej få 
leveret nærmest ad hoc sammen med 
andre varer. Så det er vigtigt, at I får 
gjort jeres lager op ude i foreningerne 
og indsendt jeres bestillinger rettidigt. 
Det gør det nemmere for alle parter, og 
så lang tid tager det jo heller ikke! 

Netop hjemvendt fra udstillingen i 
Kassel, kan det endnu engang konsta-
teres, at det er et dejligt sted at besøge, 
og hvor megen inspiration kan sam-
les op. Man kan godt se, at vinterav-
len står for døren. Det er helt utroligt, 
hvad der slæbes med hjem af rede-
måtter mm. Der er nærmest udbrudt 
priskrig på disse måtter de forskellige 
leverandører i mellem. Derudover er 
det utroligt, hvad der bæres hjem af 
mineral mix blandinger. De findes i 
mange forskellige sammensætninger 
og sælges i 5 og 10 kg spande. Nogle 
steder blev pallerne endda tømt hur-
tigere, end de kunne køres ind i hal-
lerne.  
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Tekst og foto: Kurth Larsen, 025

Jeg havde længe gået og puslet 
med tanken om at komme med 
på den årlige bustur sydpå for at 
se brevduer.

Jeg fik kontakt med Kristian 084. 
som var så venlig at ledsage mig.  
Kristian har været med mange gan-
ge, så der var gode råd at hente m.h.t. 
strabadserne med den lange bustur 
samt indkvartering m.m.

Vi startede tidligt torsdag morgen 
hjemmefra (kl. 04) for at nå til Aaben-
raa klokken 0800, hvor vi blev budt på 
morgenkaffe og fik lejlighed til at hilse 
på de øvrige deltagere i alt ca. 50 . Der 
var nogle få jeg kendte i forvejen, og 
nogle, som jeg havde set ved andre lej-
ligheder og kunne nikke genkendende 
til. Aldersmæssigt var der tale om for 
hovedparten af deltagere 50+, men hel-
digvis også en hel del unge ivrige brev-
duefolk, så det lover godt for fremtiden 
i sporten.

Ombord på bussen  havde Kristian 
sikret os en plads helt fremme og vores 
sidekammerat var min mentor/vejle 
der Henning Jørgensen og hans søn 
Tommy, som vist er kendt overalt i det 
danske brevdueland.

Vi havde i øvrigt ikke kørt mere end 
5 km før Tommy over højtaleren med-
delte, at han gerne ville give den før-
ste ”runde”. Det skulle senere vise sig, 
at også mange andre havde fået den 
ide. Det satte gang i snakken, og det 
var tydeligt, at også en del nordmænd 

havde fundet til Danmark. Det skal si-
ges, at der ikke på noget tidspunkt var 
optræk til at ”runderne” tog overhånd.

Vi havde inden afrejsen fået en orien-
tering om, hvilke slag, vi skulle besøge 
på turen: 4 slag i Belgien, 3 i Holland 
og 1 i Tyskland. Det blev nu fulgt op af 
et udførligt hæfte udarbejdet af Brdr. 
Hansen. Heri kunne vi læse en ligeså 
udførlig beskrivelse af de enkelte slag, 
deres indehavere, og ikke mindst du-
erne og deres præstationer, afstamnin-
ger m.m. Et godt værktøj og tidsfordriv 
i bussen, idet turen var planlagt såle-
des, at vi skulle køre direkte til Ant-
werpen om torsdagen, uden duebesøg. 
Vi ankom til vores hotel ved 1900 ti-
den, og efter en god middag (maden i 
såvel Belgien som Holland var super) 
kunne vi trække os tilbage til en god 

nats søvn inden fredagens besøg.
Fredag morgen klokken 0800 kørte 

vi fra hotellet på vej til vores første be-
søg.

 Som allerede nævnt havde Brdr. 
Hansen udarbejdet en beskrivelse 
af de enkelte slag og deres duer, så 
jeg skal ikke ”kloge” mig på duernes 
kvalitet og afstamning. Jeg vil tro 
at interesserede vil kunne rekvirere 
kataloget ved henvendelse til Brdr. 
Hansen. Mit sammenfattede indtryk 
af slagene er, at forskellen på, hvor-
dan brevdueavl/flyvning praktiseres 
i Danmark og dernede ikke er særlig 
stor. Alle flyver dog med enkemænd el-
ler total. Ligesom herhjemme bruger 
nogle næsten ingen medicin, idet som 
der blev sagt et sted: ”Inden sæsonen 
en pille metrodinaszol – det burde væ-

Heldigt, at man har en medlevende og forstående kone
Fra en gammel ”nybegynders” dagbog
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Heldigt, at man har en medlevende og forstående kone
Fra en gammel ”nybegynders” dagbog

re nok”. Duer, som ikke kan holde sig 
sunde, bliver fjernet. Andre var mere 
tilbøjelig til at bruge forskellige medi-
kamenter og kure.

 Træningsprogrammerne var også 
ligesom herhjemme meget forskellige. 
Nogle trænede deres duer to gange 80 
km imellem flyvningerne, og andre 
undlod at træne mellem flyvningerne, 
og yderligere lod de dem kun flyve kap-
flyvning hver 14. dag. Fodringen af du-
erne var også ligesom hos os, dog kom 
vi et sted, hvor der i foderet var iblan-
det 25 % hamp. Det var også her, man 
absolut ikke forsøgte at beskytte duer-
ne mod vejr og vind- var vandet frosset 
om vinteren, måtte de æde sne. Andre 
havde beskyttet deres udendørs voliere 
med vindbrydende net.

Ellers var det mit indtryk, at man 
kan opdele de slag, vi besøgte, i 2 ka-
tegorier: Der var de gamle, meget ofte 
med hele familien involveret i sporten. 
Ofte var ”det svage køn” meget engage-
rede, og man kunne høre, at de virkelig 
brændte for sporten og vidste en masse 
om duer og deres pasning. Det var og-
så her, vi så de ældre slaganlæg, nogle 
gange primitive og forfaldne.

Den anden kategori var, hvad jeg 
vil betegne som ”opkomlingene” Man 

indkøbte dyrt avlsmateriale, byggede 
nye slaganlæg, som mange danske fa-
milier ville være taknemmelige for at 
kunne bebo. Man havde rigtig mange 
duer, og det var tydeligt, at der skulle 
”penge i kassen”.

 Uanset, hvor vi kom, blev vi meget 
venligt modtaget og beværtet. I øvrigt 
havde jeg sagt til Else inden afrejsen, 
at jeg ikke skulle købe duer, men det 
blev alligevel til ”en lille grislet hun”. 
Opdrætteren havde det ligesom jeg, 

da jeg startede, at jeg ikke kunne lide 
de ”brogede”, men som han sagde ”Jo 
flere gange de er først, jo bedre kan jeg 
lide farven”. Min egen dobbelte sekti-
onsvinder i år er grislet, så jeg synes 
efterhånden også at de ser ganske godt 
ud. Husk ”en god hest har ingen farve”.

Alt i alt en vellykket tur som jeg godt 
kunne tænke mig at deltage i igen, og 
som jeg varmt kan anbefale til andre.

Efter hjemkomsten havde vores me-
get dynamiske og initiativrige Ove 
Bæk 0196 arrangeret et besøg med 
Frederik Leilaert fra PIPA som fore-
dragsholder. Det skulle blive en rigtig 
stor oplevelse. Frederik er en forholds-
vis ung mand med masser af viden om 
brevduer, og måden at flyve dem på. 
Han fortalte med stor entusiasme og 
engagement om sin opvækst med duer, 
og om sine resultater og hans senere 
samarbejde med Carlo Gyselbrecht, 
Pipa.

Dagen efter besøgte han flere nordjy-
ske slag, og vi, der var heldige, fik en 
masse råd og vejledning mht. duer og 
slagindretning.   
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tekst og foto  Henning Jørgensen

Siden 1972 har Henk de Weerd 
specialiseret sig i duesygdomme, 
og er nu én af de absolut førende 
indenfor viden om brevduer. Han 
er specialist i at holde duerne 
sunde, så de kan flyve i top på 
kapflyvningerne. Han leder nu 
en dyrelægeklinik i hollandske 
Breda kaldet Belgica De Weerd, 
og han har 8 specialister ansat 
på klinikken. Hver dag rådgives 
brevduefolk fra hele verden via 
telefon, fax eller e-mail.

Vi var ca. 50 til dette besøg, og vi 
havde alle store forventninger. Vi kom 
først ind i en pragtfuld have, hvor hans 
meget smukke dueslag var beliggende. 
Alle slagene var i to etager og i under-
etagen boede avlsduerne, og på første 
sal havde flyveduerne til huse. Langs 
hele underetagen var der voliere, hvor 
avlsduerne kunne gå ud.

Vi skulle dog starte med et foredrag 
om duesygdomme, så vi blev ført ind 

i et meget flot foredragsrum, som for 
øvrigt indtil for nylig tjente som kli-
nik. En ny klinik er imidlertid blevet 
opført et andet sted i Breda. Den fik 
vi ikke tid til at besøge, men den skal 
være meget flot med god plads til også 
at lave alle de produkter, som er blevet 
så populære over alt i verden.

Han startede med at fortælle om sin 
meget berømte far, Piet de Weerd, der 
rejste hele verden rundt for at klas-

sificere duer. På et tidspunkt var han 
selv med faderen rundt og fik derved 
et godt kendskab og venskab med 
brevduefolk næsten overalt på kloden. 
Hans far var også meget aktiv i arbej-
det med at få de hollandske duer hjem 
fra Belgien, hvor de havde været skjult 
for tyskerne under krigen. Mange af 
de hollandske og belgiske duer var 
dog transporteret til Tyskland, og ik-
ke mange af dem kom hjem igen. Når 
tyskerne sådan fjernede disse duer, 
skyldtes det sikkert, at de frygtede, de 
ellers ville blive brugt som budbringe-
re i krigens tjeneste.

Fra bussen havde vi formuleret en 
række spørgsmål omkring sygdom-
me og behandling af dem. Med Chr. 
Hansen som oversætter fik vi en hel 
del viden og information om emnet. 
Hans produkter er kendt og brugt af 
en del danskere, men rigtig mange i 
udlandet. De anbefales brugt til fore-
byggelse og direkte behandling i i 
både avls og flyveperioden. Hans pro-
duktion er dog ikke udelukkende me-
dicinsk. Generelt var han ikke meget 
for at behandle duerne kontinuerligt, 
men på den anden side, så er det meget 
vigtigt, at vi holder øje med vore duer, 
specielt de første dage efter hjemkom-
sten. Udviser de sløvhed eller træthed 

MVL-bussen på besøg hos Henk de Weerd i Holland
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med en uoplagt opførsel er det nok nød-
vendigt, at man skrider til handling. 
I Holland og Belgien drager mange til 
dyrlægeklinikkerne for at få stillet en 
diagnose og eventuelt anvist den rig-
tige behandling. Gør man ikke noget 
og i stedet fortsætter med at sende du-
en, så vil den komme ringere og rin-
gere for hver gang. For de, der måske 
ikke lige kan få øje på svaghederne 
hos duen, kan det være en stor fordel 
at anvende hans produkter hver uge. 
I Danmark har vi ikke blandt vore 
dyrlæger specialister i duesygdomme. 
Derfor bliver hans programmer og pro-
dukter en god hjælp for os. Han ville 
dog anbefale, at vi nøjes med at bruge 
dem hver 14. dag.

Hovedinteressen var placeret omring 
gul knop (tricomonader) og luftvejs-
problemer (ornithosis). Han var godt 
klar over, at tricomonader i øjeblikket 
fik skyld for at være roden til alt ondt 
i duens krop, og kunne man få styr på 
dem, så ville andre sygdomme ikke 
opstå. Det var han ikke enig i. Han 
havde behandlet mange duer for flere 
andre sygdomme, hvor tricomonader 
ikke var til stede i duens krop. På den 
anden side, så holder tricomonader ik-
ke bare til i duens svælg som gul knop, 
men også mange andre steder i duens 
krop, og kan derved være svær at kon-
statere. Duerne kan få denne sygdom 
i forbindelse med bl.a. store tempera-
tursvingninger, halvdårligt miljø på 
slaget, men også når duerne opholder 
sig i kurvene under transport til flyv-
ninger, hvor smitsomheden kan være 
stor. Duerne kan også hente den, når 
de mellemlander for at drikke. Det 
virker næsten, som denne sygdom er 
serveret på et fad for duerne. Flere af 
de slag, vi besøgte, behandler da også 
mod tricomonader på ét eller andet 
tidspunkt inden avlssæsonen. Der er 
mange andre firmaer, som laver pro-
dukter til at afhjælpe tricomonader. 
Hos Belga de Weerd hedder de BS og 
Belga Magix, som er i pilleform til in-
dividuel behandling. Til Ornithosis er 
det Orni Special, rød og sort WN og nu 

også OrniStop i pilleform.
Efter gennemgang af disse sygdoms-

problemer gik vi over til den frygtede 
ungesyge, bl.a. med forespørgsel om en 
mulig vaccination imod det. Det sidste 
afviste han med det samme. Der er alt 
for mange forskellige virusser og bak-
terier blandet i disse angreb mod un-
gerne. Colibakterier har duerne i mere 
eller mindre grad i kroppen hele tiden. 
Deres immunforsvar kan under nor-
mal tilstand holde dem i skak. Bliver 
duerne derimod angrebet af virusfor-
mer som Adeno og Circo, får duernes 
immunforsvar så travlt med at passi-
visere disse vira, at coli får mere el-
ler mindre frit spil, og det kan dræbe 
duerne. Colibakterier kan duerne og-
så hente uden for slaget i tagrender, 
på græsplæner osv. Dræbersneglen 
f. eks., slæber rundt med mange coli-
bakterier. Virus kan man faktisk ikke 
rigtig behandle imod, men colibak-
terier kan der behandles imod. Èt af 
de mest populære og virksomme pro-
dukter mod det er 4 i 1 mix. Det gives 
enten i vandet eller på kornet. Duerne 
er desværre ikke så glade for at drik-
ke vandet eller spise kornet, når dette 
produkt er puttet i eller på, så derfor 
var spørgsmålet om 4 i 1 mix kunne la-
ves i pilleform. Han var godt klar over 
dette forhold, og de arbejdede i øjeblik-
ket med at fremstille det i pilleform. 
4 i 1 mix er også et godt produkt mod 
paratyfus, i alle tilfælde, når man lige 
får mistanken om denne tarmsygdom. 
I øvrigt vil det være klogt at sende en 
gødningsprøve af sted til dyrlægerne 
for at få konstateret eventuel salmo-
nella i afføringen. Allerbedst ville det 
være at medtage duen til en blodprø-

MVL-bussen på besøg hos Henk de Weerd i Holland
ve, for i flere tilfælde kan salmonella-
en være i blodbanerne, men ikke lige 
umiddelbart i tarmene.  

Efter behandling med medicin bør 
man sørge for, at duerne får elektrolyt-
ter, mineraler og vitaminer. Der blev 
spurgt, om jern ikke var et must efter 
behandlingerne. Dertil svarede han, 
at han godt havde hørt om teorier med 
jern i næbroden, som skulle understøt-
te hjemfindingsevnen. Han havde ikke 
selv en specifik viden eller erfaring om 
dette, men ville dog ikke afvise det. 

Et forholdsvist nyt sygdomsbillede er 
paramyxo. Her anbefalede han, at vi 
lod unger vaccinere så tidligt, som mu-
ligt, og måske gav to vaccinationer, alt 
efter hvilken vaccine der blev anvendt.

Tiden blev efterhånden knap, og vi 
måtte stoppe. Under hele denne cere-
moni var vi blevet serviceret på for-
nemste vis med bl.a. pølsehorn og 
kaffe. Der var en utrolig venlighed.

Vi fik så forevist flere af avlsduerne. 
Bl.a. rene Jansen duer og De Klak du-
er. De var ganske enkelte en fryd for 
øjet, og de havde avlet ganske fortrin-
ligt. Han havde flere slagpassere, bl.a. 
folk, som også arbejdede i klinikken. 
Bedst kendt er Jan van Wanrooij. Sla-
get har haft mange topplaceringer og 
es-duer. Henk køber mange vinderdu-
er til sit avlsslag, men han sælger også 
mange unger til store dele af kloden. 
Som en gestus for os havde han op-
stillet 6 unger i nogle udstillingsbure. 
Dem trak vi lod om lige inden, vi drog 
af sted til næste slag. Det var en fan-
tastisk formiddag hos Henk de Weerd.

Jeg havde glædet mig meget til net-
op dette besøg. Jeg har de sidste 7-8 
år brugt hans produkter og har været 
meget begejstret for dem. Jeg blev ikke 
skuffet. Der er naturligvis andre fir-
maer, som laver lige så gode produk-
ter og måske til en mindre penge, men 
informationen hos Belga de Weerd er 
bare i orden, og det letter, når vi, mere 
eller mindre uvidende brevduemænd, 
skal til at gøre noget for vore duer.  
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Af Peter Knudsen

Det var med store forventninger, 
at 20 ”duekræmmere” torsdag 
den 3. oktober satte sig ind i 
bussen i Vejle med afgang mod 
Belgien med et håb om en spæn-
dende duetur med 8 planlagte 
slagbesøg. Slagbesøgene var 
arrangeret således, at der var 
noget for alle smagsløg, både de 
helt korte, men også maraton 
flyverne, kunne få stillet deres 
”sult” efter nye duer.

Der var lejet en dejlig bus med god 
plads til de 20 deltagere og efter op-
samling et par steder, startede turen 
ud fra Vejle. Der var ikke kørt langt, 
før de ”slanke” og meget serviceminde-
de ”servitricer” fik organiseret dagens 
morgenmad, og det var lige noget, alle 
trængte til.

På den lange køretur til Holland, 
hvor der var bestilt hotelværelser i 
Roosteren, Holland - på det lille, men 
meget hyggelige hotel / herberg ”De 
oude Tramhalte”, var der rig mulighed 
for, at få en god duesnak, og der blev 
også spillet kort til den store guldme-
dalje. Om det gik ærligt til vides ikke? 
- men det var Frederikshavnerne der 
vandt.

Efter en lang køretur nåede vi ende-
lig frem, og efter en god aftensmad gik 
næsten alle tidligt til køjs for at være 
friske til næste dags strabadser og 
duebesøg.

Første besøg på turen var hos UL-

RICH LEMMENS i Balen - et slag, 
som har været beskrevet flere gange 
i ”Brevduen” i flere forskellige artik-
ler, og man må nok sige, at pilen peger 
én vej, og det er opad  for dette unge 
supertalent i sporten. Blot 26 år – og 
med året’s NATIONALVINDER Tulle 
for unger og 2. NATIONAL med gam-
le duer efter en sæson 2012, hvor han 
havde bedste unge med 4 nationalflyv-
ninger og bedste unge med 3 national-
flyvninger i hele Belgien. 

Med disse resultater må man nok 
sige, at Ulrich, der har været profes-
sionel duemand siden 2009, har satset 
rigtig.

Op til sæson 2012 byggede Ulrich 
Lemmens et helt nyt og utroligt flot 
flyveslag indrettet efter alle kunstens 
regler.

I slaget er der 4 flyveafdelinger med 
plads til 70 hanner og 3 afdelinger til 
hunnerne med plads til 100. Derud-
over findes der 4 afdelinger til unger 
4 til vinterungerne i alt 120 pladser og 
2 afdelinger til efterfølgende kuld med 
plads til 80 unger. Selvfølgelig har alle 
disse reder og siddepladser ikke været 
fyldt op. Så der var rigtig god plads på 
slaget i flyvesæsonen. 

Foran hele slaget er der voliere, og 
her opholder duerne sig primært i dag-
timerne hele året rundt.

Alle reder og siddepladser har auto-
matisk udmugning og der er trem-
megulve - så der stort set ingen 
vedligeholdelse er i sæsonen. 

I ungeslaget er der en speciel gulv-
strøelse på gulvet, hvoraf der årligt ud-

skiftes omkring 15 - 20 %, og det gør, 
at der virkelig er tørt på ungeslaget.  

Et kig ind i den lange fodergang for-
an afdelingerne.

Ulrich flyver sine duer efter det to-
tale system, og dette system starter i 
princippet efter årets sidste national-
flyvning med unger, hvorefter hanner 
og hunner skilles og sættes i volieren. 

I begyndelsen af januar begynder 
den daglige træning rundt om slaget, 
hvor duerne lukkes ud og ind i volie-
rerne. Også de første træninger sker 
herfra. Først omkring 1. april bliver 
duerne lukket ind i enkeafdelingerne, 
hvor kønnene stadig er adskilt, og det 
er noget af en kaotisk scene.  

Når det er 3 uger før første national-
flyvning fra Bourges I, sørger han for, 
at der lige antal af hanner og hunner i 
afdelingerne og at de frit herefter kan 
vælge deres partner. Det har de 2 dage 
til. Herefter flyves duerne primært på 
de nationale flyvninger, men ind imel-
lem disse deltager de også i andre lo-
kale og provenciale flyvninger. 

I løbet af sæsonen sker det også, at 

Rejsebeskrivelse - 
oktober 2013 - 1. del

De Oude Tramhalte i Roosteren

Varmeplade hos hunnerne
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der bliver nogle duer væk, og det bety-
der, at der er nogen der hele tiden søger 
efter en ny partner. 

JOZEFIEN som Nationalvinderen 
hedder, var ikke blevet parret, men 
Ulrich havde bemærket noget specielt 
ved hende, som han ville udnytte for 
at gøre hende ekstra motiveret, og det 
var, at hun havde overtaget en rede 
efter en af hannerne og denne plads 
forsvarende hun indædt. Ulrich place-
rede inden sidste flyvning fra Tulle 5 
ekstra hunner i afdelingen for at mo-
tivere Jozefien ekstra. Inden afsendel-
se placerede han en af disse hunner i 
halvdelen af reden. Hun var rasende 
inden sidste flyvning, og vi kender alle 
resultatet. 

En lille finesse så vi også på Ulrich 
Lemmens slag. Det var varmeplader, 
der kunne hejses ned foran totalhun-
nerne, når de om dagen og natten sad i 
deres siddereol.

Efter en fin rundvisning og forkla-
ring til alle om driften af slaget, havde 
Ulrich stillet et par kurve frem med 
nogle senunger, der var til salg, og der 
blev kigget ivrigt i kasserne og efter 
nogen tid blev der også sat nogle af dis-
se ud i bussen, og det var tid til næste 
stop på turen nemlig til slaget:

IVO RENDERS i Geel.  Et forholds-
vist ukendt navn i Danmark, men via 
hans gode resultater bliver der mere og 
mere lagt mærke til ham. 

Ivo’s have er indrettet, som en ”lille 
zoologisk have” med en stor voliere, 
hvor der gik guldfasaner, viber og me-
get mere. En stor og meget flot koikar-
pe dam med springvand. Et virkeligt 
hyggeligt sted.

Ivo startede med duer i 70’erne. I be-
gyndelsen af karrieren var det mange 
gode sprinterflyvninger, der var den 
foretrukne distance. 

Men som årene gik, blev der behov for 
nye udfordringer, og fra starten af sæ-
son 2010 skiftede han endeligt over til 
de mere krævende provencielle og na-
tionale mellemdistance flyvninger. 

At det ikke var nogen dum beslut-
ning, kan ses af de resultater, han al-
lerede har opnået: 

Stammen på slaget består af for-
skellige duer fra Luyckx Raf & Lars 
(Geel) , Jos Wouters (Heist o/d Berg) , 
Hok Puts (Lichtaart) , Gust Steemans 
(Herselt) , Michiel Vandoninck (Me-
erhout) og Kris Wynants (Geel). Med 
topblod fra disse slag har han bygget 
sin superbestand op, og han er nu nået 
toppen af sejrsskamlen.  

Ivo Renders flyver sine duer efter det 
totale system, og der flyves med 10 
hunner og 18 hanner. Hannerne flyves 
fra et ganske almindeligt slag med re-
der. 

Hunnerne derimod flyves fra et spe-
cielt hunslag med 3 afdelinger. Et, 
hvor hunnerne har siddetrekanter og 
kan lukkes ud til den daglige træning. 
Et med redeafdeling og en voliereafde-
ling, hvor hannerne til disse hunner 

Jozefien, BE12-6036013, 1st national Tulle 1-års

General Champion – Langflyverklub Union 
Antwerpen 2011
Interprovencial vinder Blois 2011 
1e Nationale Zone B Montculon 2013 og me-
get mere. 

går.
Inden afsendelse åbnes redeafdelin-

gen for begge parter, og de er sammen 
i ca. 10 min til en 1/2 time inden af-
sendelsen. Det er ingen hemmelighed, 
at det er hans hunner, som står for de 
store resultater. 

Duerne sættes normalt sammen før-
ste gang 1. december og parrene får 
lov til at have 2 unger i rederne, men 
de får ikke lov til at lægge æg igen. De 
sættes heller ikke sammen igen før i 
april måned, hvor de starter trænin-
gen. Der trænes 3 gange og herefter er 
det kapflyvningsprogrammet for fuld 
gas indtil sidste flyvning fra Gueret 
omkring 1. september. 

Ivo konsulterer hver anden måned 
dyrlægen i Tielen - Fernand Marien og 
hans vejledninger følges meget nøje. 
Fernand Marien har ordineret følgen-
de plan til Ivo: 1 x ugentlig, vitamine-
ral – 1 x ugentlig konditionspulver og 1 
x månedlig konditionssirup.

Andre lægemidler findes ikke på Ivo 
Renders slag. Ingen behandlinger for 
trichomonader eller luftvejsinfektio-
ner! 

Efter besøget hos Ivo Renders skul-
le vi videre til næste slag - SCHRO-
VENS-HERMANS i Molenstede, et i 
mine øjne meget spændende slag, der 
efter i mange år kun at have fløjet flyv-
ninger op til 400 kilometer i denne 
sæson havde taget skridtet videre og 
deltaget i de provencielle og nationale 
mellemdistanceflyvninger med meget 
stor succes. De vinder 13 x top 100 Na-
tional i national zone C1 på de 5 natio-
nale flyvninger. 

De deltog ikke på Poitiers og La Sou-

BE12-6034831 1e Nationaal Zone B2 på slaget.
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terraine. Mellem de to overligger flyv-
ninger blev der fløjet en provenciel 
flyvning fra Blois og her slog de til med 
2. prov Blois mod 1181 duer, så man 
må sige, at med disse resultater har 
de allerede i første sæson slået deres 
navn fast.

Kapflyvningsholdet består udeluk-
kende af hunner, 38 stk., 

fordi han mestrer dette system og 
han mener, at de bedste 

resultater opnås med hunner. Avls-
slaget består af 20 par.  

De 38 flyvehunner er delt i 2 slag - og 
der tillægges årligt 

80 unger. I midten af maj fjernes alle 
hanungerne til deres 

eget slag. De trænes herfra og efter 
sæsonen beholdes 

kun nogle ganske få hanunger. 
Den daglige træning om slaget for 

hunnernes vedkommende 
sker 1 til 2 gange dagligt á 45 minut-

ter og hunnerne og 
hunungerne er altid ude sammen. 

Det er det eneste tidspunkt 
på dagen, der er duer ude fra slaget. 
Han kører et specielt system med si-

ne hunner. et foregår på den måde, at 
de i ugens løb kan fordele sig på de 2 
slagafdelinger, der er til dem. Her kan 
de sidde på trekanter foran rederne. I 
løbet af dagen opholder hunnerne sig i 
volieren foran det ene slag. 

Hvis han har en hun, som vil parre 
sig, bliver den sat over på et andet slag 
- Eddy Schrovens siger også, at man 
ikke skal tøve med at sende disse par-
relystne hunner i weekenden. Det er 
tit dem, der er først hjemme. 

Om vinteren har alle en runde unger 
og lige før sæsonen, lader han dem væ-
re sammen 3 - 4 dage.

For at motivere hunnerne blev de før-
ste 6 - 7 flyvninger i sæsonen gennem-
ført ved, at sidde trekanterne bliver 

fjernet med alle reder åbne, men de fik 
ingen partner. 

Efter disse første flyvninger fik de lov 
til at have deres han 10 til 15 min in-
den afsendelse. 

Efter flyvningen opholder de sig 
normalt sammen til den næste dags 
morgen. Hvilket betyder, at parrings-
tendenserne i ugens løb minimeres, og 
at de er mere opsatte til næste week-
end for at se, om deres han kommer 
igen. 

Omkring fodring og medicinering 
anvender han et fast system. Fodrin-
gen består af 2/3 diætblanding og 1/3 
byg fra efter avlssæsonen og frem til 
sæsonstart. Herefter får de samme 
blanding i sæsonen, som han selv blan-
der ud fra andre blandinger. 

Blandingen er følgende: 7 dele sports-
blanding, 4 dele superdiæt, 2 dele 
majs, 1 del småfrø og 1 del paddy ris. 

Ungerne får samme blanding. Dog til-
sættes hertil 2 dele byg.

Når duerne kommer hjem, får de fo-
dersupplement fra dyrlæge Dr. Ma-
riën, og ved hjemkomsten gives der 
vitamineral og dagen efter konditions-
pulver.

I forhold til duernes sundhed kon-
sulteres dyrlæge Ferdinan Mariën og 
Karlo Van Rompaey 2 gange årligt, og 
der gives kun kure, hvis duerne fejler 
noget. Duerne er vaccineret 2 gange i 
deres levetid mod kopper (som unger 
og et-års). Ellers bliver de kun vaccine-
ret mod paramyxo. 

En gang om måneden i flyvesæsonen 
gives duerne konditionssirup for at 
holde dem i top-kondition. 

Efter en lang snak om slaget, flyve-
metoder og et kig ind i slagets volierer 
og slagafdeling havde Eddy sat hans 
3 stamhanner fra hver deres linie på 
slaget frem. De 3 hanner var super dej-
lige i hånden med en blød fjerdragt og 
med dejligt bløde og smidige muskler. 
Samtidig havde han fundet nogle un-
ger, som var til salg, frem af hver linie, 
og som det kan ses af billedet, var der 
trængsel ved kasserne og der var ikke 
mange tilbage, da vi forlod slaget.

Sidste stop på dagens rundtur gik til 
slaget - SOETEWAY & ZOON i Tre-

melo. Et lille slag, som gør meget ud af 
at flyve med unger. De har ca. 70 unger 
til hver sæson samt 20 enkehanner, 
der flyves efter det alm. enkesystem.

Slaget er et kompagniskab mellem 
far og søn, og de har overtaget dette 
fra farfaren, der boede på den anden 
side af gaden. De har i mange år fløjet 
det lokale program på de korte flyvnin-
ger, men i 2010 besluttede de sig for, 
at de ville søge nye udfordringer. De 
begyndte at deltage på de nationale 
flyvninger.

I sæsonerne 10 og 11 blev det til en 
hel del rigtige gode resultater på disse 
flyvninger, men i 2012 blev kronen på 

Eddy forklarer med stor entusiasme om sit system. 

2166380/12 vinder af 3 x top 100 på National-

flyvninger i 2013

Trængsel hos Eddy
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Flyveslaget hosSoeteway & Zoon

værket sat med nationalvinderen fra 
Gueret foran 17.007 andre unger. 

Strategien omkring ungerne er klar 
fra starten, og det er, at de unger, som 
ikke går hurtigt nok ind ved hjem-
komst fra flyvning, straffes med at 
blive sendt på de nationale ungeflyv-
ninger. 

Den 15. december bliver enker og av-
lere sat sammen for en tidlig avlsrun-
de, og ungerne bliver fravendt, når de 
er 22 dage gamle. Parrene bliver sam-
men indtil først flyvning fra Soisson, 
og derefter bliver de skilt ad. Unge-
slaget mørklægges fra 1. marts til 21. 
juni, og der bliver ikke givet ekstra lys 
herefter. 

I foråret, når vejret bliver bedre, 
starter træningen med 2 x med bil til 
Bossunt (30 km), 2 x Momignies, 2 x 

Sossions og derefter de nationale og 
provencial flyvninger. Efter den sidste 
Soisson (18. august) blev 5 hanunger 
og 3 hununger pakket til den nationale 
Gueret.

Nationalvinder GUERETJE 
(B12/2111366) der slog alt og alle med 
en rigtig god margin. Hun kom i lige li-
nie over træerne (perfekt indflyvning) 
og ramte sputnikken som et projektil. 
Robby så ikke den flotte hjemkomst, 
fordi han var gået ind til computeren 
for at se, hvordan flyvningen forløb, og 
med ét var hun der, frisk og frejdig.

"Guéretje 'havde inden dette resul-
tat opnået nogle rimelige gode place-
ringer, men meget motiveret, overgik 
hun sig selv. Én han og to hunner her 
iblandt GUERETJE havde lavet en re-
de sammen, og alle tre sad på reden. 

Hannen kun på torsdag ... men de to 
hunner skubbede til hinanden for at 
holde æggene varme. 

Det viste den perfekte formel til et 
uovertruffet topresultat. 

Det skal også nævnes, at faderen til 
"Guéretje virkelig var en topflyver. 
Igennem hans fantastiske karriere 
var han afsendt 55 gange og vandt 
ikke mindre end 47 præmier …. I kort 
form: Historien om, at æblet ikke fal-
der så langt fra stammen.

Basisstammen af duer på slaget er 
dannet med navnene Willy Meuris fra 
Terlaenen, Eric Goovaerts fra Baal, 
Raymond De Haes fra Baal, Firmin 
Van Loock fra Houtvenne, Luc Tiele-
mans fra Putte, Cyriel & Karl Lam-
brechts fra Berlaar, Wim De Troy fra 
Berlaar, Dirk Vervoort fra Heist o / d 
Berg, Dirk Van Dyck fra Zandhoven og 
Frans Dockx fra Schriek.

Efter hjemkomsten fra flyvningen 
(Soisson 18. august) og som forberedel-
se til Gueret blev duerne fodret 3 gan-
ge med Luxsus og sport mix, derefter 3 
gange Gerry Plus og indtil afsendelse 
Turbo Energi på Top Energy.

Den medicinske overvågning står 
Raf Herbots for. Hver anden uge gives 
der en understøttende kur mod tricho-
monader og 1 x pr. måned gives en 5 
dages kur mod bronchial infektioner. 

Robby viste os en del af de bedste av-
lere og flere søskende til nationalvinde-

Nationalvinder GUERETJE (B12/2111366) der slog alt og alle med en rigtig god margin

ren, og det var virkelig fine og stærke 
duer med en utrolig stærk muskulatur 
og virkelig stram fjerdragt.

Nu var det ved at være sidst på ef-
termiddagen og dagens rundtur skulle 
slutte. Vi skulle hjem til hotellet og 
hvile os. Inden dette var vi dog lige for-
bi dyrespecialforretningen i Leyen - et 
sted der har alt til hobbydyr.  
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DET KUNNE DA VÆRE SPÆNDENDE 
AT PRØVE! 

af Thomas Bang Pedersen, 013 Svendborg

Der skal jo ikke vedtages en ny kap-
flyvningsplan i år, men med afkort-
ningen af flyvningerne i den forgangne 
sæson, vil jeg alligevel komme med et 
bud på en kapflyvningsplan, som jeg 
synes vil være spændende og som kan 
give både stor kvalitet og en god øko-
nomi. 

Jeg ved, der er enkelte flyvninger, 
der ikke er så lange, men det er også 
dem, der kommer flest duer på og der-
for økonomisk til gavn for helheden i 
flyveplanen. 

Ellers mener jeg, der er god kvalitet 
i nedenstående, og så kan sektionerne 
arrangere nogle sektionsflyvninger på 
ca. 250 km i de uger, hvor der kun er 
nationalflyvninger. At DdB arrange-
rer disse korte flyvninger med grup-
pe- eller regionsslip, mener jeg er en 
forkert strategi, hvor alt for mange 
slag vil få dårlige hjemkomster, hvis 
vind og vejr ikke er i deres favør. Så lad 
derfor sektionerne gøre duerne klar til 
DdB flyvningerne med sektionsslip på 
disse flyvninger.

Jeg mener også, der ud af nedenstå-
ende flyveplan kan arrangeres mange 
spændende mesterskaber for både sto-
re og små slag, men også nogle spæn-
dende enkeltflyvninger.

Som jeg ser det, er der desværre ikke 
økonomi til så mange flyvninger.

Der skal gøres plads til de mindre 
slag, men samtidig skal der være in-

teressante flyvninger og mesterskaber 
til de store slag. Vi må sætte et niveau 
hele vejen rundt, der er økonomi til og 
så se at få nogle flere medlemmer til 
vores dejlige hobby

Det var lige lidt tanker til vinterperi-
oden. Jeg kender mest til flyvningerne 

   


  

  


  

  

 



  

  




  

  

 



  

  




  

  

 


  

  


  

  








  





    

    

    

    

    

    



i region Syd, så stationer for andre re-
gioner er taget mest ud fra de nuvæ-
rende. Jeg ved godt, der er nogle, der er 
modstandere af landsslip på én-dags 
langflyvningerne, men hvor kunne det 
være spændende at prøve.   

kontakt Sekretariatet

Læserbreve
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Læserbreve
MISFORSTÅELSER!

af Bendt Nielsen, 0243 ”Tornemark”

Jeg vil gerne rette nogle misforstå-
elser, som Erik Dybdahl har omkring 
mit indlæg i Brevduen. Jeg har ikke 
skrevet noget om, at det arbejde, man 
nu udfører i organisationen af de valg-
te personer, er en belastning for denne. 
Men blot, at hvis vi fik en anden struk-
tur, ville det efter min mening ikke 
være nødvendigt at have så mange 
HB- medlemmer, da der ville blive fær-
re ting, som Hovedbestyrelsen skulle 
tage sig af.

Jeg er grundlæggende uenig med 
Erik Dybdahl om, hvad DdB ś opgaver 
skal være i fremtiden, så min kæde er 
aldeles ikke hoppet af, som han ud-
trykker det. Jeg mener, at DdB ś frem-
tidige opgave må være at arrangere 
kapflyvninger én gang om ugen på 
mellem- eller langdistance med et til-
fredsstillende sportsligt niveau. Som 
jeg har skrevet, må det være sektio-
nerne i et samarbejde eventuelt i Re-
gionerne, der må arrangere de korte 
sprintflyvninger og sektionsflyvninger 
med indlevering om fredagen.

Jeg kan forstå på Erik Dybdahls op-
læg, at han vil have, at DdB skal ar-

rangere flere sprintflyvninger, som jo 
er de flyvninger, som giver det største 
dækningsbidrag til DdB, og at man så 
kan bevare status quo i DdB på denne 
måde, og gå på akkord med det sports-
lige niveau, dette kan ikke være i brev-
duesportens interesse på sigt.

Jeg er sikker på, at de fleste er enige 
med mig om, at vi har en alt for stor 
administration i forhold til det antal 
medlemmer, vi er tilbage. Derfor er 
det nødvendigt at lave nogle tiltag, der 
kan reducere administrationsomkost-
ningerne væsentligt. Der er jo forskel 
på, om organisationen modtager 2 mil-
lioner eller 300.000 fra tipsmidlerne. 
Derfor er det pinedød nødvendigt at 
trimme organisationen til de nugæl-
dende indtægter. 

Man kan jo ikke blive med at løse 
problemerne ved hele tiden at lade 
kontingenter og flyvegebyrer stige for 
medlemmerne samtidig med, at man 
arrangerer flyvninger på et lavere 
sportsligt niveau for at opnå et høje-
re dækningsbidrag til DdB. Det er jo 
sådan, at de fleste familier har et be-
grænset beløb til at bruge på brevdue-
sporten, da vi i vores medlemskreds er 
flest pensionister. Jeg kunne forestille 
mig, at man blev enige om, at man be-
talte et gebyr til DdB pr. medsendt due 

FLYVNINGER

af Fritz.Lemhøfer, 070 Aabenraa

På de møder jeg deltager i er emnet 
ofte, at vi har for mange flyvninger,og 
derfor skal DdB og sektionerne arran-
ger færre flyvninger.

Det kan ske ved, at DdB arrangerer 
én station hver weekend, og at sektio-
nerne ikke laver flyvninger i de uger, 
DdB har langflyvninger.

Såfremt der er ønsker både øst og 
vest flyvninger, skal der være max. 
100 km til hver side, da det ellers vil 
blive for dyrt i transport.   

på de korte flyvninger således, at vi 
kan bevare det effektive sekretariat.

Jeg er ked af, at Erik Dybdahl opfat-
ter mit indlæg som en kritik af DdB. 
Sådan er det ikke ment. Min inten-
tion er, at vi skal prøve at bevare det 
sportslige niveau på vore DdB flyvnin-
ger, og at man skal give medlemmerne 
mulighed for at have den glæde at se 
sin due vende hjem fra en lang og må-
ske vanskelig flyvning. Det er for mig 
det essentielle ved brevduesporten.  

SEKTIONSKLUB 12

Ordinær generalforsamling afholdes 
tirsdag den 26. november 2013 kl. 
19.30 i Hillerødforeningernes klubhus 
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Konstatering af mandater.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg
a. Kasserer, afg. Finn Hansen.
b. Bestyrelsesmedlem, afg. Kurt Niel-
sen.
c. Løslader, afg. Bent Kornerup.
d. Løsladersuppleant, afg. Preben 
Overgaard.
6. Indkomne forslag.
7. Flyveplan.
8. Gebyrer og spil.

9. Præmieliste.
10. Kontingent.
11. Eventuelt.
Præmieuddeling efter generalforsam-
lingen.
På bestyrelsens vegne
Erik Marcussen

Meddelelser fra foreninger og sektioner

Drikkekar

Så har vi igen drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2014!

Sekretariatet



254 #26_2013

227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

 

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2013  

Region Øst
1. Steffen Hansen 0225 4843p.  Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Tuncer Sahin 0225  4839p.  Gavekort  kr. 5.000 + diplom
3. Lars Nielsen 0242  4812p.  Gavekort  kr. 2.500 + diplom
4. Søren Andersen 012  4808p.  Gavekort  kr. 1.500 + diplom

Leif Jacobsen 09
John Bredahl 0112
Poul E. Meulengracht 0192
Vilhelm Holme 0225
Peter Nygaard 0100
Flemming C. Engel 09
Finn Hansen 087
Oliver & Dennis 071
Eigil Nielsen 062
Leif Petersen 0205
Jenny & Freddy Nygaard 018

Villy Nielsen 09
Poul E. Nørregaard  062
Harry Sørup 045
Henrik Jensen 062
Ole & Steen 0225
Ole Morten 035
Ole Poulsen 04
Jørgen Hansen 0245
Thorbjørn Nielsen 035
Tage Hansen 09

Torben Nielsen 035
Finn & Marianne 035
Said & Else Baioumi 09
Per Larsen 062
Thomas Petersen 09
Jørgen Pibl 0116
Kresten Vestergaard  018
Leif Laller 035
Ole Sværke Hansen 018
Frode Olsen 018

Egon Nielsen 062
Otto Grundsø 062
Henrik & Tina 035
Jens Petersen 062
Bent Mølbæk 0205
Henning Hansen 012
Henning Sørensen 062

GAVEKORT KR. 1000 (4770-4623 point)

GAVEKORT kr. 500 (4602-3275 point)



255#26_2013

227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

 

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2013  

Region Vest
1. Brdr. Nielsen 0172  4932 p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Peder Skjærbæk 0190  4920 p. Gavekort  kr.   5.000 + diplom
3. Bjarne Jensen 086  4913 p.  Gavekort  kr.  2500 + diplom
4. Lauge Bak 066   4909 p. Gavekort  kr.  1500 + diplom

Palle Sanderhoff 086
Kurt Andersen 031
Hans Jørn Thomsen 074
Verner Kjær 0190
Ole S. Hansen 053
Ejner Pedersen 053
C.& J. Jakobsen 0117
S & G Thowsen 086
Frode Kristensen 066
Hans Pedersen 0142
John Jensen 0194

Vivi & H. Hansen 028
Flemming Olesen 0214
Jane Johannesen 066
Bent Bøgh 086
Thomas Flyvbjerg 086
Tage Gravesen 0172
Søren Kristensen 066
L & S Boesen 0117
Linda Graversen 076
Ejler Hansen 0144
NielsW.Pedersen 031
Bjarne Nielsen 074
Hans Schougaard 0108
Arne Skov 028

Team Eilif 053
John Conradsen 0103
Gert Middelbo 0237
Thorkild Andersen 084
Torben Mortensen 0246
Frank Jensen 046
Bjarne Borresen 0127
Per Holst 046
Jørgen Boesen 0117
Leo Friis 031
K.E.Schwartz 031
K.B. Sørensen 0237

Per T. Hansen 046
Erik Hansen 0103
Gert & Pauli 0224
Erik Rasmussen 031
Peer H. Sørensen 0142
Bjarne Nutzhorn 0153
Knud Larsen 031
Keld Laursen 031
M.&B. Kristensen 031
Jens Emil Poulsen 031
Chris. Dahl 0172
E.& J. Nielsen 031
Eyvind K. Jensen 0237
Bent & Henrik 026

GAVEKORT kr. 1000 (4892-4836 point)

GAVEKORT kr. 500 (4830-4508 point)
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kontakt Sekretariatet

De ser dog velnærede og tilfredse ud - så mon ikke?!

Foto: Peter Knudsen

Mon de har købt duer?


