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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
3 30. januar 15. jan.
4 13. februar 29. jan.
5 27. februar 12. feb.
6 13. marts 26. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

DAN 164-11-0258 (død)
NL 11-1136792 (død)
DV 07091-12-220 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244
DAN 193-12-088
NORGE 12-1095
Peter Frederiksen, 8400 Ebeltoft
Tlf 28453315/86346833
S 26-12-177
Bjarne Janik, 2880 Bagsværd
Tlf 21481498
S 15-11-264
Bent S. Andersen, 9800 Hjørring
Tlf 20989879
NL 12-3219081
Ebbe Holm, 8700 Horsens
Tlf 20991961

50 ÅRS JUBILÆUM

Calle Frantzen, 075 Morsø

Tirsdag d. 15/1 2013 har Calle Frant-
zen været medlem af De danske Brev-
dueforeninger i 50 år. Calle har været 
medlem af 2 foreninger i tidens løb, 075 
Morsø og 097 Odder. I hver af de 2 for-
eninger har Calle siddet i bestyrelsen 
og gjort et stort stykke arbejde. Han 
har også siddet i sektionens bestyrelse 
gennem mange år. 

Calle Har altid været go’ til det med 
duer. Hans duer har altid været vel-
plejede og i top-kondition, og det er 
da også blevet til ikke så få præmier 
på udstilling. Om sommeren, når det 
gælder kapflyvninger, står Calle heller 
ikke tilbage for sig af præmierne. Det 
er gennem årene blevet til mange sek-
tionsvindere og mesterskaber til Calle. 

Alle dine kammerater i 075 Morsø 
ønsker dig tillykke med dagen. Vi er 
rigtig glade for dig i foreningen, og vi 
regner med at have glæde af dig i man-
ge år endnu. 

På foreningens vegne
Jens Bukh Jensen

Efterlysning

DAN 250-12-0651
Bent Kornerup, 3400 Hillerød
tlf. 20450718

50 ÅR
3/1 Benny Jørgensen, 033 Køge

75 ÅR
21/1 Flemming K. Larsen, 111 Vejen

GULDBRYLLUP
19/1 Grethe og Louis Kühl, 224 Sct. 
Kjeld

75 ÅRS JUBILÆUM

151 Hvalsø

Den 18. januar 2013 kan Hvalsø 
Brevdueforening fejre sit 75 års jubi-
læum.

En historisk dag for klubben, hvor 
vi kan glæde os over, at der fortsat er 
medlemmer i klubben, som kan beret-
te om klubbens start.

Lindy Jacobsen, tidligere mange-
årig formand for klubben, kan berette 
om, hvordan ideen til klubben fødtes i 
hans fars frisørsalon og blev stiftet af 
en kreds af 14 brevdueinteresserede i 
1938.

Hvalsø Brevdueforening har altid 
været en traditionsbunden forening. 
Nogen kunne sige, at der ikke har væ-
ret nytænkning, men netop her tages 
fejl. 

Foreningen har igennem sin levetid 
lagt vægt på ” det lange seje træk” – 
noget som igennem årene har gjort 
klubben kendt i det danske brevdue-
land og skabt en klub med topresulta-
ter – heriblandt Danmarksmester og 
et utal af sektions- og regionsvindere.

Netop nytænkning gjorde klubben 
landskendt med sit Fabry avls slag, 
som ophørte i starten af 1990erne.

Jeg kom til klubben i 1993, hvor jeg 
snart erfarede at der ikke ”gives ved 
dørene” når der flyves. Til gengæld 
gives der gerne ”tips fra døren” når vi 
mødes i klubben.

I jubilæumsåret har klubben 15 
medlemmer. 

Netop den forgangne sæson viser, at 
klubben har stor bredde. 10 sektions/ 
regionsvinder fordelt på 5 medlemmer 
viser en tæt konkurrence om topresul-
taterne.

I jubilæumsåret skal foreningsme-
ster 2012 Tage Hansen forsvare sin 
titel. 

Medlemskredsen i dag kommer fra 
et større geografisk område. Ophør af 

klubber har medført et konkurrence-
område i klubben fra Holbæk i nord til 
Borup i Øst.

”juniormedlemmer” er desværre en 
mangelvare, men i forhold til mange 
andre klubber, kan vi ud fra med-
lemsantallet se med lidt optimisme på 
fremtiden.

Efter 36 år takkede Lindy Jacobsen 
efter eget valg af som formand i 2012, 
hvor undertegnede blev valgt som ny 
formand.

Klubben har i de 75 år kun haft 7 for-
mænd. 

Lindy Jacobsen har med sine 36 år 
som formand været den person, som 
mest af alle personificerer klubben.

Mange personer fortjener ros for en 
stor indsats for klubben i de mange år, 
men Lindy Jacobsen fortjener dog en 
særlig tak for sit mangeårige arbejde 
og formandskab for klubben. En stor 
indsats som er udført sammen sin ko-
ne, Mona.

 I jubilæumsåret består bestyrelsen 
af følgende: Per Kær Møller (formand), 
Knud Kristensen (næstformand), 
Kjeld Andresen (kasserer), Togo Bjerg-
felt og Verner Jensen.

Klubbens jubilæum og jubilæums-
året fejres på god vis internt i klubben.

På bestyrelsens vegne
Per Kær Møller, formand

Foreningsmester 2012, Tage Hansen. Nr. 2 – Mi-
chael Andersen, Nr. 3 – Helge Bastkjær.
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2013

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.
Niels Peter Aggerholm, Lundkjærvej 8, 
7900 Nykøbing M. Tlf. 97 73 16 80.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.

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, Lin-
degårdsvej 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 Sekretariatet.  
 
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 godkend-
else fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefore-
ningers 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

Et nyt år ligger nu foran os med for-
håbentligt mange gode oplevelser for 
brevduesporten i Danmark. 2012 var 
et år præget af mange forandringer og 
dermed følgende investeringer af såvel 
penge som timer. Vi fik omlagt den res-
sourcekrævende tekst til vores egen 
hjemmeside suppleret med et SMS-sy-
stem, Vi har fået omlagt mange af de 
dyre postforsendelser bl.a. af Brevduen 
til en langt billigere forsendelsesmåde 
og samtidig lagt trykningen af Brev-
duen i Sekretariatets hænder. Vi har 
fået omlagt vores hjemmeside til en 
billigere drift på Sekretariatets egen 
servere og igangsat vores auktionsside, 
som nu skal løbes i gang, så flere penge 
bliver i organisationen til fælles bedste 
for os alle. Derudover er det lykkedes at 
få centraliseret en stor del af Paramyxo 
vaccineindkøbet gennem Sekretariatet 
til en fornuftig pris for de fleste. Mere 

end 55.000 doser er således blevet be-
stilt via denne nye mulighed. Når dette 
læses er distributionen i fuld gang.

2013 skulle gerne blive et konsolide-
ringsår, hvor alle disse investeringer 
gerne skulle bære frugt og give brevdu-
esporten et fornuftigt løft og ro på uan-
set, om vi lykkes med at få vort ønske 
om forbedret støtte fra Kulturministe-
riet igennem eller, om vi må indstille 
os på et 0-niveau. Der arbejdes på alle 
fronter fortsat videre på denne sag.

I dette nummer er som vanlig for-
mandens yderst detaljerede beretning 
om 2012. En beretning, der som altid 
omtaler alle væsentlige detaljer i vores 
dejlige sport. Beretningen indeholder 
en statistik for alle DdB-flyvninger 
(minus landsflyvningerne) pr. region 
med indtægter og udgifter således, at 
det er muligt at vurdere over- eller un-
derskud flyvning for flyvning region-
vis. Samtidig er der dagsorden til det 
kommende repræsentantskabsmøde. 

Her fremgår det, at hovedbestyrelsen 
ønsker en kontingentforhøjelse på kr. 
100,-. Inden man nu går helt i selv-
sving, så tænk på, at kontingentet til 
DdB faktisk kun svarer til prisen på 2 
pakker cigaretter pr. måned. Sammen-
lignet med mange andre organisatio-
ner er det faktisk et billigt kontingent, 
også set i lyset af vores til tider me-
get høje aktivitetsniveau. Som det vil 
kunne ses, er der flere forslag vedr. 
slipformer, alle fra region Syd. Det bli-
ver spændende at høre debatten og se 
afstemningen på netop dette område. 
Indkaldelsen til landsudstilling med 
propositioner for denne er også at finde 
i dette nummer. Udstillingsudvalget 
har allerede fuld fart i planlægningen 
og vil som altid sørge for, at vi får en 
flot udstilling. Derudover har de al-
lieret sig med det hollandske ægtepar 
Karen og Jan den Haan omkring en 
spændende auktion, hvor der sælges 
40 stk. årgang 2012 duer fra dette un-
gespecialist ægtepar. Duernes afstam-
ning findes ikke bedre.

Der er allerede bestilt og leveret mere 
end 650 guldringe til dette års afkom. 
Vi har endnu flere på lager, og ringe-
ne kan bestilles på Sekretariatet helt 
frem til sidst i december 2013. Der er 
også mulighed for bestilling eller direk-
te køb af guldringe på Sekretariatets 
stand på repræsentantskabsmødet. 
Hold jer endelig ikke tilbage, men bak 
op om denne spændende konkurrence. 

Godt nytår 2013 til jer alle!  
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Af Erik Dybdahl, landsformand

Endnu et år er lagt bag os og vi 
længes nok alle frem mod det 
næste med brevduerne i cen-
trum.
Året vi forlader, var på nogle 
måder lidt hård kost for organisa-
tionen på det økonomiske plan, 
men sportsligt og teknisk rykke-
de vi igen frem og efter sigende 
er vi på nuværende tidspunkt 
i en misundelsesværdig situa-
tion med et næsten perfekt edb 
program.

På den økonomiske front måtte vi 
igen se os forbigået omkring fordelin-
gen af tips og lotto midler.

Der er gennem året arbejdet på for-
bedring af tilskuddet, men indsatsen 
ved bearbejdning på både det politisk 
plan såvel som ved embedsværket og 
selv om alle personer vi opnår kontakt 
til finder det rimeligt med et større til-
skud, må vi sande det er gået hurtigt 
den forkerte vej og at vi nu nærmer os 
et rundt nul.

DdB har handlet efter forholdene og 
selv under i disse for organisationen 
så vanskelige økonomiske tider er det 
lykkedes at indrette os fornuftig uden 
gælds forpligtigelser overhovedet.

DdB er ejer af ejendommen ved se-
kretariatet og det materiel vi anvender 
på sekretariatet og vor container park 
er gældfri, derfor klarer vi os også ri-
meligt fremadrettet, men nødvendige 
ændringer vil givet blive uundgåeligt.

Vi er nået dertil hvor mulighederne, 
i en tid hvor kun ganske få vil yde en 
praktisk indsats ud over det helt nære 
i foreningerne, bliver et valg mellem 
enten at tage hårdere fat i opgaverne 
eller finde til lommerne for at klare be-
taling af arbejdet der skal udføres.

Alternativet er en dårligere sport 
med mindre muligheder for dækning 
af de behov vi hver især har til spor-

ten og dette perspektiv er ikke særligt 
behageligt.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET.
Vanen tro blev vore præmietagere 

hyldet på senen og igen hjalp flere hun-
drede medlemmer undertegnede i på 
værdig vis at klarer denne opgave, jeg 
føler vi kan være lidt stolte af den re-
spekt der omgiver denne hyldest.

Straks efter præmieoverrækkelsen 
gik vi i gang med selve mødet og diri-
genterne Jørn Boklund og Ole Lundbøl 
blev valgt.

De to klarede mødet fint for forsam-
lingen hvor et nyt hovedbestyrelses 
medlem blev valgt i Vest da Brian 
Madsen ønskede at stoppe grundet 
stort arbejdspres. Valgt blev Villy Pe-
tersen fra Esbjerg og her fik bestyrel-
sen en kompetent og med jobbet kendt 
person tilbage efter et par år på side-
linien. Det er dejligt når lysten til be-
styrelsesarbejdet igen kan trække en 
Villy Petersen med, vi er mange der er 
glade for Villy’s valg, for han kender 
udfordringerne, er ikke bange for at 
arbejde og går fint ind i det samarbej-
det i bestyrelsen uden indkørings tid.

Under forhandlingerne på mødet 
brydes meningerne selvfølgelig, alle 
forslag vendes og forslagsstillerne ar-
gumenterer det bedste de har lært for 
at opnå støtte.

Sådan skal det være og heldigvis er 
der også respekt om de vedtagelser der 
træffes selv om enighed ikke er opnået.

Jeg håber vi også fremadrettet kan 
bevare den respekt for mødets beslut-
ninger selv om vi hver især måske fø-
ler det kan gøres bedre går der jo et år 
inden vi igen kan mødes og forsøge tin-
gene ændret.

UDSTILLING – AUKTION.
Igen havde vi en flot og en god aukti-

on, rammerne er perfekte i Brædstrup 
og udvalget med fruer yder en flot ind-
sats for at få det hele til at fremstå i en 
klasse for sig.

Flotte præmier uddeles til flotte duer 
og arbejdet der ligger bag fra dommere 

udvalg og hjælpere må ikke glemmes, 
uden en god indsats fra alle disse per-
soner ville der mangle noget centralt.

Ofte er der økonomisk fokus på ar-
rangementet i Brædstrup og udgiften 
kan virke stor samlet set, men deles 
udgiften ud på de enkelte områder bli-
ver det hele mere spiseligt.

Auktionen var rigtig god altså for kø-
berne af duerne. Priserne nåede slet 
ikke op på det niveau der med rette 
kunne forventes, men så er det jo glæ-
delig at de fleste havde råd til at købe.

Udstillingen er ikke gratis og hvis 
den skulle hvile i sig selv ville gebyret 
være omkring et hundrede kr. pr. due 
hvilket naturligvis ville skæmme rig-
tig mange bort fra udstillingen hvad 
nok kun de færreste ønsker.

Det er svært at lave en præcis op-
splitning af omkostningerne til Bræd-
strup arrangementet. Hvis vi ikke 
havde et total arrangement med de 
mange mennesker og med aftenfesten, 
dommer bespisning og rigtig mange 
overnatninger på hotellet, havde vi 
selvfølgelig heller ikke lokalerne der er 
en betingelse for hele arrangementet.

PRÆMIER
Set i lyset af den økonomiske usikre 

situation besluttede HB  ikke at ud-
sætte

pengepræmier i kapflyvnings sæ-
sonen 2012. Der blev dog lovet erin-
dringspræmie overrakt i Brædstrup 
til regionsmestrene.

På samme måde besluttede hoved-
bestyrelsen sig for at udfase begrebet 
præmie checks, der alligevel hurtig 
glemmes og kan virke lidt provokeren-
de på de betalende sportskammerater. 

REGLEMENTET.
Reglementet blev naturligvis igen 

ændret så vi følger med tiden, med ned-
lukningen af tekst-tv og de nye SMS/
Internet muligheder som de væsentlig-
ste ændringer blev det nye reglement 
trykt og udsendt til foreningerne fra 
sekretariatet.

Beretning 2012
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GULDRINGENE.
Som et nyt tiltag er der nu muligt i 

DdB at købe guldringe, disse ringe gi-
ver senere duerne der er blevet forsy-
net med en sådan ring mulighed for at 
konkurrere om flotte præmier.

Ordningen er kommet flot fra start 
og nu bliver det spændende at se om 
ideen har fænget så meget at der i 
kommende år skabes en endnu større 
platform for denne speciale konkur-
rence der stiller medlemmerne mere 
lige idet der kun kan købes 10 ringe pr. 
medlem og disse kan ikke videre sæl-
ges konkurrence messigt.

SEKRETARIATET
Forretningsføreren og hans tro væb-

ner de to gange Bjarne, har på fortræf-
felig vis samarbejdet om løsning af alle 
udfordringer der er kastet på bordet i 
Linde.

En gennemgang og status af Sekre-
tariatets arbejde vil føre for vidt, men 
de nogle af de mange nye tiltag bør 
nævnes.

DdB’s Informationssystem 2012 blev 
sat i gang med stor succes og den fryg-
tede mangel på informationer over 
TV2 viste sig heldigvis ubegrundet.

Alle oplysninger omkring løsladelser 
og resultater virkede til langt de fle-
stes store tilfredshed og jeg har glædet 
mig over de positive tilbagemeldinger 
jeg har modtaget rundt i landet desan-
gående.

SMS informationer har som en ikke 
uvæsentlig del af informationssyste-
met været til glæde for rigtig mange 
der ikke har duerne hjemme ved deres 
PC eller de har måske ingen af slag-
sen, og til en pris der svarer til en pak-
ke cigaretter har de fleste nok også råd 
til dette.

Indberetning af duer fra medlemmer 
til foreninger via SMS enten via elek-
tronisk

system (TauRIS) eller manuel SMS 
systemet har kun givet få problemer, 
til gengæld har det glædet rigtig man-
ge at resultatet stort set er på plads 
kort efter flyvningen hvilket vel er et 
most i den moderne informations tid og 
måske en af de bedste muligheder for 
at få inddraget unge mennesker til at 
bære sporten videre.

Enkelte af vore medlemmer føler sig 
bedre vidende og stiller såvel mundt-

ligt som skriftligt spørgsmål til hvor-
når bemandingen på sekretariatet 
formindskes.

Disse medlemmer sårer selvfølgelig 
vore ansatte og jeg kan forsikre jer 
alle om at vore medarbejdere så rige-
ligt udfylder deres plads og er deres 
løn værd.

Hvis tingene var som i ruder konges 
tid uden forandringer kunne det være 
på sin plads med sådanne drøftelser, 
men man skal være mere end blind 
hvis man ikke kan se de ændringer der 
er pågået arbejdet på sekretariatet de 
senere år, alle opgaver der har været 
med til at finansierer medarbejdernes 
løn udgifterne, så tænk jer lidt om før i 
fatter pennen og skriver om noget i af 
gode grunde ikke kan have den store 
indsigt i, jeg håber i forstår det kun 
kan opfattes negativt når dumme be-
sparelses ønsker bringes i spil. 

BREVDUEN.
For langt de fleste er det en god dag 

når Brevduen dumper ind af brev-
sprækken, men for de to gange Bjarne 
på sekretariatet er det hårdt arbejde 
og arbejdet er ikke blevet mindre i 
2012.

Jeg er helt klar over at de to herrer 
med glæde har påtaget sig dette ar-
bejde, men jeg er også bevist om at det 
arbejdspres der i øvrigt er på sekreta-
riatet gør det vanskeligt med flere ud-
fordringer på Brevduen. 

Besparelser er altid i spil og i årets 
løb er der blevet sparet på Brevduen, 
der har været sort hvide blade trykt 
på sekretariatet, der er sparet på for-
sendelser ved udbringning til kun en 
person i hver forening, men Brevduen 
er dog kommet frem til langt de flestes 
glæde.

Trykkeriet i Hjørring har været i 
økonomiske problemer sidst på året 
i en kort periode, men vi har fra ho-
vedbestyrelsens side valgt midlertidig 
den sort hvide løsning, det undersøges 
muligheder for elektronisk udsendelse 
af Brevduen i farver samtidig med sort 
hvid bladene, dette er ikke endeligt på 
plads, men der arbejdes hårdt på sa-
gen. 

FORRETNINGSUDVALGET.
En gentagelse af sidste års omtale 

giver igen i år et retvisende billede af 
udvalgets arbejde.

I vanskelige økonomiske tider bliver 
der trukket ekstra på forretningsud-
valgets indsats.

Således havde udvalget også i 2012 
erfaret, hvor det bar hen ad, længe før 
vi fik den nedslående officielle henven-
delse fra kulturministeriet omkring 
tilskuddet.

Fokus blev stillet skarpt på vore mu-
ligheder for ikke at smadre vort øko-
nomiske årsresultat helt, og de steder, 
hvor der var mulighed for udskydelse 
af opgaver blev det gjort.

En omlægning af kloakeringen ved 
sekretariatet blev således udskudt til 
år 2013, og andre renoveringsopgaver 
på containere og materiel blev derimod 
fremskyndet fordi det er billigere at få 
synet materiellet straks efter brug end 
når det har stået stille i 8 måneder.

PR-arbejdet, som vi alle gerne vil 
fremme mest muligt, blev også bånd-
lagt, mens nødvendigheden for tæt op-
følgning af vore flyvningers økonomi 
blev intensiveret.

De vigende due antal i opstarten 
medførte jo også en yderligere gransk-
ning af økonomien hvilket medførte 
stigningen i gebyrerne. 

Indsatsen fra udvalget har været for-
billedligt, og jeg undlader ikke her at 
takke for en helstøbt indsats.        

TV 2 TEKST SLUT
Allerede sidste år blev det annonce-

ret, at tekst-tv ville stoppe, alligevel 
var det med nogen skepsis vi gik i gang 
med sæsonen.

Mange følte fra begyndelsen nok der 
manglede noget, men hurtigt blev det 
klart at vort nye koncept fint gik i ste-
det for TV2 og sidst på sæsonen følte 
vi vel næsten alle at vort valg havde 
været rigtigt.

Selvfølgelig ville det have været be-
hageligt med både vort nye system og 
tekst tv samtidigt, men jeg tror aldrig 
vi igen bliver så rige dette kommer i 
spil. 

Den tid der er gået godt kommer jo 
ikke skidt tilbage og vi kan glæde os 
over en god tid med TV2 tekst tv er af-
løst af en god tid fremadrettet hvor vi 
selv klarer oplysningerne.
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KAPFLYVNINGS SÆSONEN
På godt og undt en sæson som de 

fleste, men desværre med for få duer 
afsendt i de første uger, hvilket jo fik 
bestyrelsen til at hæve gebyrerne.

Den nye situation med de højere pri-
ser og virkningen af dette blev natur-
ligvis fuldt helt tæt af bestyrelsen, 
heldigvis viste det sig hurtigt at det 
ikke var de 20 – 30 kr. ekstra om ugen 
der betød det store for antallet af med-
sendte duer.

Sports due antallet var jo også sat op 
fra 3 – 4 så der ikke på mellemdistan-
cen skulle krydses af. 

Dette blev mødt med tilfredshed de 
fleste steder og medførte at vi trods 
en rigtig dårlig start hvad antal angik 
kom ud af året kun 10.000 duer under 
bestyrelsens skøn. 

De 10.000 duer var vi allerede bag-
ud ved udgangen af uge 25 så antallet 
passede pint de sidste 7 uger.

Antwerpen flyvningen gav en del de-
bat fordi der havde været kurve i mid-
tergangen hvilket DdB jo går efter at 
forhindre, men væsentlig flere duer 
afsendt end gennem de sidste år gav 
et rigtigt uheldigt antal af duer, at an-
tallet af kurve blev større end udval-
get kunne beregne skyldes manglende 
opfyldning af kurve i nogle foreninger 
hvilket ikke burde kunne ske.

Transportudvalget sikrede sig natur-

ligvis den nødvendige assistance til at 
kunne få duerne hurtigt ud på jorden 
og transport natten igennem gjorde 
at transporten ikke var dårligere end 
hvad der gennem rigtig mange år har 
været gældende.

For at vi kan opnå gode og økonomisk 
forsvarlige transporter anmoder jeg 
jer alle om at følge reglerne med det 
rette antal duer i kurvene.  

Løsladerne klarede opgaverne med 
at få duerne løsladt fint, men dog med 
et par uheldige slip i Nord hvor ikke 
mindst Giesen og en Altona flyvning 
voldte problemer.

Disse uheldige slip medførte et tryk 
på løsladeren der efterfølgende valgte 
at stoppe med hvervet efter mange år i 
den varme stol.

Det hersker ikke tvivl om at hvervet 
som løslader, er vanskeligt og at der of-
te ligger et stort pres på personen der 
bærer ansvaret.

Ingen bliver genvalgt år efter år 
uden der er udført et flot stykke arbej-
de sådan også her hvor Ib Kristensen 
til sidst valgte at stå af øretævernes 
holdeplads, tak til Ib for mange års 
dygtigt arbejde skal lyde herfra og 
samtidig også en stor tak til de to gan-
ge Peter der klarer resten af landet i 
har alle gjort det flot.

REGIONSMØDERNE.
Vore love foreskriver en helt præcis 

fremgangsmåde for tilblivelsen af vor 
kapflyvningsplan.

En vigtig del af denne proces er af-
holdelse af møder i de enkelte regioner 
og disse blev afholdt i dette efterår.

Alle møder blev afviklet i en god at-
mosfære dog var der på mødet i syd et 
mere uroligt møde end tilfældet var i 
Nord og i Øst.

Ens for alle områder var at sports-
flyvningerne havde været en positiv 
oplevelse for langt de fleste og der er 
ikke mere ønske om at få dette princip 
lavet om.

Jeg syntes det skal med at opbyg-
ningsideen er skabt på de møder hvor 
der bredt arbejdes på at skabe bedre 
konkurrence forhold i DdB.

Økonomi var der mange mødedelta-
gere der spurgte ind til. Derfor har be-
styrelsen sammen med sekretariatet 
udfærdiget skemaer der viser forde-
lingen af omkostningerne på vore flyv-
ninger, det er mit håb disse skemaer 
forklarer i hovedtræk hvad det er for 
størrelser der arbejdes med i DdB. 

(Efterfølgende offentliggøres de 
samlede omkostninger for de 3 

regioner Øst, Syd og Nord)

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg Omk.
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade  vedl. Gebyr Diff
 21 Soltau 2384 8,39 2,77 0,43 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,22 16,00 -1,22 -2.911,60
 21 Jönköping 1965 5,19 3,36 0,97 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,15 16,00 0,85 1.669,55
 22 Hannover 1934 10,96 3,41 0,50 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 20,51 16,00 -4,51 -8.718,84
 22 Nässjö 1564 6,52 4,22 1,21 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,59 16,00 -1,59 -2.487,80
 23 Münster 1520 11,18 4,34 0,63 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,79 30,00 8,21 12.478,43
 23 Skövde 1605 7,78 4,11 1,18 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,71 16,00 -2,71 -4.355,73
 24 Bremen 2049 5,02 3,22 0,32 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 14,20 20,00 5,80 11.893,74
 24 Bremen S 970 9,87 6,81 0,32 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 22,63 20,00 -2,63 -2.549,47
 25 Göttingen 1602 17,29 4,12 0,37 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 27,41 20,00 -7,41 -11.878,57
 25 Ludvika 935 16,49 7,06 2,03 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 31,22 30,00 -1,22 -1.136,93
 26 Minden 2032 6,29 3,25 0,36 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,53 20,00 4,47 9.084,65
 26 Minden S 907 12,38 7,28 0,36 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 25,65 20,00 -5,65 -5.125,74
 27 Antwerpen 1401 13,13 4,71 0,42 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 23,90 30,00 6,10 8.547,89
 27 Vetalanda 1612 6,29 4,10 1,18 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,20 20,00 2,80 4.517,84
 28 Emmen 1507 11,39 4,38 0,83 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 22,23 20,00 -2,23 -3.365,55
 28 Emmen S 775 11,39 8,52 0,83 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 26,37 20,00 -6,37 -4.937,97
 29 Karlsruhe 779 28,17 8,48 1,22 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 43,50 30,00 -13,50 -10.513,63
 29 Laxå 1112 13,28 5,94 1,71 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 26,56 20,00 -6,56 -7.293,89
 30 Magdeburg 1634 9,20 2,69 0,39 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,92 20,00 2,08 3.405,50
 30 Magdeburg S 756 9,20 5,82 0,39 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,04 20,00 -1,04 -789,71
 31 Henstedt unger 1073 6,37 4,10 0,30 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,40 20,00 3,60 3.857,71
 31 Borlänge 887 22,45 7,44 2,14 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 37,67 30,00 -7,67 -6.804,57
 31 Henstedt 2333 6,37 2,83 0,30 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,13 20,00 4,87 11.353,88
 32 Altona unger 1038 7,13 6,36 0,26 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 19,38 20,00 0,62 641,04
 32 Hannover 2320 6,87 2,85 0,33 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,68 20,00 4,32 10.026,40
 32 Hannover S 794 6,87 8,32 0,33 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,15 20,00 -1,15 -910,76
Total 3.695,87
Gennemsnit pr. due 37.488 0,10

Samlede omkostninger Region Øst 2012
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GRUPPEARBEJDET FOR AT SKABE 
BREDERE INTERESSE

Arbejdet i grupperne er afsluttet og 
HB har fået forelagt de ideer der øn-
skes afprøvet.

Der er store forskelle i landet og hvor 
man i Øst fokuserer mest på en med-
lems inddeling efter styrke har man i 
vest gruppen haft mere fokus på kon-
kurrence områder med alternative be-
regningsformer som det væsentligste.

Det hersker ingen tvivl om vi har at 
gøre med en gordisk knude der er utro-
lig vanskelig at løsne, men jeg vil gerne 
takke gruppe medlemmerne for en god 
indsats fremtiden vil vise hvilke tiltag 
der nyder fremme, tak for indsatsen.

BREDE & STORE SLIP
Det ser stadig ud til at fungere som 

ønsket med god spredning på duerne. 
Der har da heller ikke overfor hoved-

bestyrelsen være fremsat negative 
kommentarer i løbet af denne sæson, 
men efter sæsonen på områdemøderne 
har ønskerne igen fyldt en del.

Det sande svar på betydningen af 
slipformerne er naturligvis vanske-
lig at finde og det er vanskeligt alene 
af den grund at vi hver især har vore 
forestillinger om hvordan vore duer op-
fører sig på vejen hjem til os.

Tvivlerne til de brede slip har svært 

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg Omk.
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade  vedl. Gebyr Diff
 21 Soltau 2384 8,39 2,77 0,43 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,22 16,00 -1,22 -2.911,60
 21 Jönköping 1965 5,19 3,36 0,97 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,15 16,00 0,85 1.669,55
 22 Hannover 1934 10,96 3,41 0,50 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 20,51 16,00 -4,51 -8.718,84
 22 Nässjö 1564 6,52 4,22 1,21 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,59 16,00 -1,59 -2.487,80
 23 Münster 1520 11,18 4,34 0,63 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,79 30,00 8,21 12.478,43
 23 Skövde 1605 7,78 4,11 1,18 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,71 16,00 -2,71 -4.355,73
 24 Bremen 2049 5,02 3,22 0,32 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 14,20 20,00 5,80 11.893,74
 24 Bremen S 970 9,87 6,81 0,32 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 22,63 20,00 -2,63 -2.549,47
 25 Göttingen 1602 17,29 4,12 0,37 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 27,41 20,00 -7,41 -11.878,57
 25 Ludvika 935 16,49 7,06 2,03 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 31,22 30,00 -1,22 -1.136,93
 26 Minden 2032 6,29 3,25 0,36 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,53 20,00 4,47 9.084,65
 26 Minden S 907 12,38 7,28 0,36 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 25,65 20,00 -5,65 -5.125,74
 27 Antwerpen 1401 13,13 4,71 0,42 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 23,90 30,00 6,10 8.547,89
 27 Vetalanda 1612 6,29 4,10 1,18 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,20 20,00 2,80 4.517,84
 28 Emmen 1507 11,39 4,38 0,83 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 22,23 20,00 -2,23 -3.365,55
 28 Emmen S 775 11,39 8,52 0,83 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 26,37 20,00 -6,37 -4.937,97
 29 Karlsruhe 779 28,17 8,48 1,22 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 43,50 30,00 -13,50 -10.513,63
 29 Laxå 1112 13,28 5,94 1,71 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 26,56 20,00 -6,56 -7.293,89
 30 Magdeburg 1634 9,20 2,69 0,39 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,92 20,00 2,08 3.405,50
 30 Magdeburg S 756 9,20 5,82 0,39 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,04 20,00 -1,04 -789,71
 31 Henstedt unger 1073 6,37 4,10 0,30 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,40 20,00 3,60 3.857,71
 31 Borlänge 887 22,45 7,44 2,14 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 37,67 30,00 -7,67 -6.804,57
 31 Henstedt 2333 6,37 2,83 0,30 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,13 20,00 4,87 11.353,88
 32 Altona unger 1038 7,13 6,36 0,26 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 19,38 20,00 0,62 641,04
 32 Hannover 2320 6,87 2,85 0,33 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,68 20,00 4,32 10.026,40
 32 Hannover S 794 6,87 8,32 0,33 1,83 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,15 20,00 -1,15 -910,76
Total 3.695,87
Gennemsnit pr. due 37.488 0,10

Samlede omkostninger Region Øst 2012

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg. Omk
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade vedl. Gebyr Diff
 21 Kiel 2555 3,40 5,24 0,74 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,43 16,00 0,57 1.464,03
 21 Husum 2579 3,25 5,19 0,74 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,22 16,00 0,78 2.002,92
 22 Altona 2287 4,56 5,86 0,83 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 17,29 16,00 -1,29 -2.953,65
 22 Heide 2409 3,74 5,56 0,79 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,13 16,00 -0,13 -314,26
 23 Münster 1510 8,39 8,87 0,63 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 23,93 30,00 6,07 9.161,77
 23 Altona 2799 3,72 4,79 0,68 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,23 16,00 0,77 2.142,81
 24 Bremen 2456 4,80 5,45 0,32 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,62 20,00 3,38 8.301,66
 24 Bremen S 1421 4,80 9,43 0,32 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 20,59 20,00 -0,59 -839,55
 25 Göttingen 1589 6,77 8,43 0,37 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,61 30,00 8,39 13.327,51
 25 Henstedt 2945 3,39 4,55 0,65 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 14,62 20,00 5,38 15.831,10
 26 Lüneburg 2761 2,57 4,85 0,45 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 13,92 20,00 6,08 16.796,11
 26 Lüneburg S 1430 2,57 9,37 0,45 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,43 20,00 1,57 2.242,25
 27 Antwerpen 1703 7,69 7,86 0,42 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 22,02 30,00 7,98 13.586,94
 27 Altona 3348 3,11 4,00 0,57 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 13,73 20,00 6,27 20.999,57
 28 Soltau 2300 4,71 5,82 0,33 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,91 20,00 3,09 7.101,75
 28 Soltau S 1307 4,71 10,25 0,33 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 21,33 20,00 -1,33 -1.741,90
 29 Giesen 1188 22,92 11,27 1,60 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 41,84 30,00 -11,84 -14.061,12
 29 Heide 3128 3,43 4,28 0,61 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 14,37 20,00 5,63 17.617,68
 30 Soltau 2228 4,97 4,01 0,35 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 15,38 20,00 4,62 10.302,76
 30 Soltau S 1191 4,97 7,50 0,35 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,86 20,00 1,14 1.354,39
 31 Henstedt unger 1028 3,41 8,69 0,30 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,44 20,00 1,56 1.600,34
 31 Dresden 566 22,30 23,66 1,31 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 53,32 30,00 -23,32 -13.198,98
 31 Henstedt 1943 3,41 6,89 0,30 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,65 20,00 3,35 6.511,27
 32 Altona unger 1496 4,05 5,97 0,26 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 16,32 20,00 3,68 5.499,26
 32 Altona 2501 4,05 3,57 0,26 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 13,93 20,00 6,07 15.190,75
 32 Altona S 1157 4,05 7,72 0,26 2,25 0,20 0,02 0,06 0,37 1,15 2,00 18,07 20,00 1,93 2.229,98

115.771,36
Gennemsnit pr. due 51.825 2,23

Samlede omkostninger Region Nord 2012



8 #01_2013

ved at se de indlysende fordele der er 
ved færre slip på de enkelte destinatio-
ner herunder de bedre muligheder for 
at rykke rundt med duerne hvis vejret 
driller, andre ser problemer med de 
sene slip omrokeringer ofte er en følge 
af, som årsagen til de i regelen dårlige 
flyvninger der kommer efter sene slip 
hvilket jo ingen ønsker.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor 
at stille forslag til slipformer i region 
Syd således at de åbne flyvninger fra 
Soltau og Hannover forsøgsvis løslades 
som GR.- slip de kommende 2 år. Efter-
følgende burde der være fornuftig mu-
lighed for sammenligninger generelt.

TRANSPORTUDVALG
Der har i løbet af sæsonen været en 

god belægning på bilerne, og det er 
lykkedes at optimere transporterne på 
en god, økonomisk og gunstig måde.

Der har været nogle udsættelser og 
flytninger hvilket naturligvis fordy-
rer det hele en smule, men vi tænker 
selvfølgelig altid først og fremmest på 
duernes tarv, de skal have ordentlige 
betingelser til at vende hjem.

Vor egen lastbil gør rigtig god gavn, 
og vi er heldige med, at vi i vor egen 
kreds har medlemmer, der bag rattet 
er med til at nedbringe vore fælles ud-
gifter og jeg takker for indsatsen til jer 
bag rattet.

Nu er det jo ikke som enkelte tror den 
rene guldgrube at have lastbil selv, 
omkostningerne til reparation og drift 
er store, men det kan betale sig for 
organisationen at være ejere endnu, 
fremadrettet er det vanskeligt at se 
hvor lang tid bilen holder og om DdB 
til den tid har egnede chauffører kan 
vi kun gisne om.

KONTROLSTEDERNE.
Trofaste ledere på kontrolstederne 

gør arbejdet med at skrive beretning 
på dette punkt let for mig for genbrug 
fra sidste år er helt relevant. 

Kontrolstederne har igen i året kla-
ret sæsonens arbejde fantastisk flot, og 
vi er alle heldige med at dygtige folk 
løfter opgaven for os, og det på en måde 
alle kun kan være tilfredse med.

I det jyske har Peter Wendt dygtig le-
det arbejdet i Århus og i Åbenrå har 
det været Poul Mcburnie og Finn Korn-
bæk der har ledet arbejdet i Åbenrå.

På kontrolstedet i Hedehusene er det 
igen i år lykkedes at optimere arbejds-
gangene med en fin Økonomisk bespa-
relse til følge hvilket vi ikke mindst 
kan takke Niels Larsen for. 

Del- ompakningerne har fungeret 
fint over hele landet og jeg takker for 
indsatsen til de mange flittige hænder 
og til de der kører med trailer til om-
pakningsstederne.

Planlægningsarbejdet har transport-
udvalgets medlemmer Peter Andersen 
– Niels Larsen og Tommy Rasmussen 
klaret på bedste måde, dejligt når de 
store og økonomisk tunge opgaver er i 
gode hænder, tak skal i have.

Stadig er det dog en af vore helt store 
udgifts områder og konstant arbejder 
vi på om ikke bedre så idet mindste 
billigere løsninger, men det er ikke 
noget der ligger lige for og jeg kender 
ikke svaret på nuværende tidspunkt.

ORDENSUDVALGET
Ordensudvalget med en alle steds 

nærværende Peter Knudsen i spidsen 
arbejder jo ihærdigt på, at vi skal kun-
ne stole på vore resultater. Naturligvis 
er det så også nødvendigt at vi følger 
vort reglement, så spillereglerne er 
kendte for alle.

Peter Knudsen har gennem sæsonen 
været ramt af sygdom, men alligevel 
har han passet sit hverv på glimren-
de vis, det siger vi selvfølgelig tak for 
og vi glædes over at Peter igen er helt 
frisk.

Udvalget i sin helhed har været på 
job rundt omkring, men det har ikke 
været nødvendig med strenge sanktio-
ner. Vort største problem er desværre 
at enkelte foreninger føler sig hævet 
over fællesskabet og ikke overholder 
antallet af duer i kurvene og det kan 
ingen være tjent med. 

Der sjuskes stadig med indberet-
ningerne nogle steder, men vore nye 
systemer har minimeret problemerne 
omkring indberetning.

Det er med de nuværende hjælpe-
midler helt unødvendigt med svigt 
omkring indberetningerne, jeg opfor-
dre derfor til at alle kommer med på 
vognen og er i øvrigt ganske sikker på 
at vore muligheder fremadrettet med 
unge medlemmer har større chance for 
at blive til virkelighed når teknikken 
vinder frem og anvendes.

PR- ARBEJDET.
Dette arbejde har ikke haft et selv-

stændigt udvalg, men det er pålagt 
alle i hovedbestyrelsen bedst muligt at 
arbejde med tingene sammen med vort 
sekretariat.

Jeg er ikke det mindste i tvivl om at 
der påhviler de enkelte foreninger en 
stor opgave her, men jeg er også ret 
sikker på at rekruttering af medlem-
mer gennem alle tider har foregået 
gennem lokalforeningerne. 

Naturligvis har der i tidligere tid væ-
ret mere fokus på vort virke gennem 
totalisatorerne hvor vi var en del af 
bybilledet i de fleste lidt større byer.

Det vil være dejligt såfremt en gen-
opståen af totalisatoren kan komme i 
spil, men det er ikke noget der ligger 
lige til højre benet.

Nu er det jo heller ikke sådan at alle 
foreninger har erhvervet medlemmer 
gennem totalisatoren i fordums dage 
så det må kunne lykkedes på en eller 
anden måde og hvorfor er det kun os 
selv der skal have glæde af vor dejlige 
sport.

Jeg takker alle ude i foreningerne 
der på dette vanskelige fælt yder en gi-
vende indsats for os alle og ønsker god 
vind i arbejdet fremadrettet, lad de go-
de ideer komme frem så vi kan få del-
agtiggjort flest muligt om dette emne. 

KAMPEN MED NABOER
Igen kom enkelte medlemmer i en 

uheldig situation med emsige naboer 
og klager til kommunale myndigheder.

Næstformanden er vor mand i sådan-
ne situationer. De evner og den ro, der 
skal til i sådanne situationer, besidder 
vor næstformand til fuldkommenhed.

I en tid hvor det bliver mere og mere 
ind at holde høns hjemme i baghaven 
burde det blive lettere for os, men det 
gør det desværre ikke.

De embedsmænd der ofte er på op-
gaverne når der er problemer mellem 
naboer bliver yngre som årene går og 
de husker ikke tiden hvor der var duer 
mange steder, så indgangsvinklen er 
ofte at kun ganske få par kan godken-
des.

DdB gør hvad vi kan, men det er nød-
vendigt at vi selv som medlemmer for-
søger at undgå konflikter, hellere glide 
lidt af på det i selv føler end en dum 
kamp.
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SBU.
Landskampen er kommet i flotte 

rammer hos Meldgård, og dejligt var 
det også at se glæden blandt deltager-
ne i denne specielle konkurrence.

Ikke alle landskamp duerne var til-
meldt den store konkurrence i MVL-
Cup og nogle af landskamp duerne gik 
derfor også glip af de ekstra præmier 
der kunne have fulgt med æren for 
landsholds deltagelsen.Henrik Meld-
gård er som vanlig en positiv person, 
der gerne gør noget ekstra for sporten, 
hvilket vi takker Henrik og hans team 
for veludført frivilligt arbejde SBU sa-
gen, jeg håber denne fremgangsmåde 
vil virke mange år frem i tiden.

Ledelsen i SBU er i snart mange år 
lagt i hænderne på de bedste folk, vi 
har blandt os. Per-Kristian Hansen, 
Norge som sekretær og Erik Rasmus-
sen, DdB som kasserer. De findes ikke 
bedre.

Jeg takker igen i år de to for et frem-
ragende stykke arbejde. Tak skal i ha-
ve for den store indsats.

NORGE 100 ÅR
Vore venner i Norge er nået forbi de 

100 år, undertegnede var inviteret til 
det store arrangement der blev afholdt 
på en luksus færge der sejler mellem 
Oslo og Kiel.

Desværre forhindrede et fly selskab 
undertegnede i at deltage, men jeg har 
fanget at vore norske venner havde et 
par super brevdue dage.

Jeg syntes det var modigt at holde 
festlighederne under sådanne forhold, 
der var vel sådan lidt tordenskjold over 
vove modet.

Jeg ønsker NBF en god fremtid og 
kan oplyse at der foregår tætte for-
handlinger med vore norske venner 
omkring rigtig mange ting i øjeblik-
ket.

SVERIGE MANGLER LIDT ÅR ENDNU
Kis og undertegnede var til årsmødet 

i Åhus, svenskerne mangler stadig lidt 
alder før de kommer i klub 100. 

Det svenske forbund har været gen-
nem en opslidende fight med efterføl-
gende mange løste såvel som uløste 
problemer til følge.

Vi blev vanen tro en integreret del af 
det hurtigt planlagte arrangement i 
Åhus, jeg syntes det er flot svensker-

ne hurtigt kunne foretage nødvendige 
ændringer med hele arrangementet.

Jeg ønsker på egne og DdB’s vegne 
det svenske forbund god vind fremover. 

HOVEDBESTYRELSEN. 
Alle i bestyrelsen tager sin tørn, 

selvfølgelig er der nogen forskel på op-
gavernes udseende, men ens bor besty-
relsens medlemmer er at de forsøger 
at gøre det bedst muligt for medlems-
kredsen.

Jeg vil gerne her takke alle i besty-
relsen for en flot indsats. 

MEDLEMMERNE
Sidste år skrev jeg at det vigtigste af 

alt er vore medlemmer og det bliver der 
ikke ændret på.

Formanden kan jo desværre ikke gø-
re alle tilpas og selvfølgelig møder jeg 
på min vej også kritik, sådan er det nu 
engang og det er der ikke noget forkert 
i, men det ærgrer mig at et medlem har 
følt sig som en lille uvæsentlig del af 
vor organisation og derfor har tilskre-
vet mig anonymt det er ikke i orden.

Men Det vigtigste for at have en god 
organisation er uomtvisteligt også at 
organisationens medlemmer arbejder 
med på alle niveauer efter bedste evne.

Vi har i DdB en samling alt ydende 
medlemmer, der alle har deres store 
andel i, at DdB gennem ikke kun det 
sidste år, men gennem de 112 år vi har 
eksisteret, har kunnet hæve brevdues-
porten op på et flot niveau her i landet. 
En tak til jer alle skal lyde herfra.

GODT NYTÅR

Ophør

Auktion
Claus Johansen, 068

Alt skal væk!

Auktion afholdes
lørdag den 21. januar 2013

i 097 “Odder”s klubhus

Se næste nummer
af Brevduen”

Lands-
udstilling

2013
I lighed med tidligere 

år vil det også til lands-
udstillingen 2013 være 

muligt for medlemmer at 
købe en stand til salg af 

duer 

Standen vil være 2 x 2 
meter til en pris af 500,- 

pr. stand.

Bestilling af stand skal 
ske til: :

 
Peter Knudsen

pmk@slagelse.dk eller 
2428 3304

Husk 
at tilmelde jeres 
OL-duer til Peter 

Knudsen - 
peku@slagelse.dk
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KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
PETER MIKKELSEN, 075 ......................................1335,69

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
FRITS JENSEN, 193 ............................................... 1317,94

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
THORBJØRN NIELSEN, 035 ................................ 1291,93

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
WILLY NIELSEN, 009............................................1251,08

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
LEIF CHRISTIANSEN, 168 ....................................1351,45

DDB’S VANDREPRÆMIE
EBBE HOLM, 046 .................................................1347,44

DM-SPORT
 TEAM KNUDSEN, 030 .....................................  9746,253

DM SUPERMESTERSKAB ÅBENT
 TEAM KNUDSEN, 030  ..................................... 8904,938

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
CARSTEN & KURT,,205  .................................. 32965,947

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
ANDERS BRØBECH, 073  ................................ 33326,757

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
KARL CHRISTENSEN, 074  ..............................32650,226

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
TEAM KNUDSEN, 030 ....................................... 4972,192

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
JAN HASSELSTRØM, 111  ................................. 4967,808

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
ALEX KRISTIANSEN, 021  .................................4890,346

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
CARSTEN & KURT, 205  ...................................11918,926

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
PER THOMSEN, 111  .........................................11961,047

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
ARNE PORSMOSE, 026  ...................................11882,931

DDB’S VANDREPRÆMIE 

GRUPPE 1
ERIK HENRIKSEN, 059  ........................................159,071

GRUPPE 2
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018  ...................... 187,133

GRUPPE 3
HANS CHR. KLITTEN, 171  ..................................189,850

GRUPPE 4
PER & VAGN & BENT, 027  ................................... 247,553

GRUPPE 5
KAJ LIONETT,127  ................................................287,892

GRUPPE 6
LARS HANSEN, 224  ............................................ 220,639

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
ERIK HENRIKSEN, 059 ...........................................40,426

NATURALS VANDREPRÆMIE
 JØRGEN & HENNING, 114  ...................................52,575

PKV’S VANDREPRÆMIE
GERT R. NIELSEN,  012 ..........................................45,775

TAURIS VANDREPRÆMIE I
KLAUS POULSEN, 034 .......................................... 56,872

TAURIS VANDREPRÆMIE II
ANDERS BRØBECH, 073 ........................................ 47,414

MÜNSTER POKALEN
HENRIK LARSEN, 211 ........................................2000,000

NBF’S ÆRESPRÆMIE
PER THOMSEN ,,111 ...........................................1996,124

SBF’S ÆRESPRÆMIE
HEINE & BODIL, 093 ..........................................1997,579

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
BJARNE LARSEN , 071  ..................................... 4910,678

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205  .................................... 4736,059

SEKTION 13
NIELSEN & MADSEN, 184  ...............................1000,000

SEKTION 21
TEAM KNUDSEN, 030  .......................................4972,192

SEKTION 22
 JØRGEN HANSEN, 245  .................................... 4518,989

SEKTION 31
 K.J.PHILIPSEN, 220  ......................................... 4795,041

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  ........................... 4728,345

SEKTION 33
 VIMS BRØBECH, 073  ....................................... 4891,665

SEKTION 34
 MICHAEL JENSEN, 017  ................................... 4733,023

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111  ................................. 4934,264

SEKTION 42
MICHAEL KJÆRGÅRD, 156  ..............................4712,754

SEKTION 52
LARS SIMONSEN, 108  ..................................... 4403,614

SEKTION 53
HENRIK LARSEN, 211  ........................................4591,831

SEKTION 54
LASSE LINDSTRØM, 074  ................................. 4705,358

SEKTION 60
EVALD NIELSEN, 075  ....................................... 4500,988

SEKTION 61
LARS HANSEN, 224  .......................................... 4544,910

SEKTION 62
FLEMMING OLESEN, 214  ................................ 4857,700

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126  ....................................4507,933
MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
ULRIK L. LARSEN 242  .......................................4857,137

SEKTION 12
EIGIL NIELSEN, 062  .......................................... 4894,610

SEKTION 21
TEAM KNUDSEN, 030  ...................................... 4831,390

SEKTION 22 (OMRÅDEPOINT)
 JENNY & FREDDI NYGAARD, 018  ..................4855,588

SEKTION 31
MICHAEL & HELLAN, 105  ............................... 4772,879

SEKTION 32
ARNE KJÆRGAARD, 227  ................................. 4876,937

SEKTION 33
TOMMY GYDESEN, 055  ....................................4927,491

SEKTION 34
PER W.BERG, 017  .............................................. 4913,193

SEKTION 41
LARS F. HANSEN, 111 .......................................4878,896

SEKTION 42
B. TH. PETERSEN, 027  ...................................... 4924,300

SEKTION 52
ELMEDIN HRKOVIC, 113  .................................. 4783,646

SEKTION 53
BENT ANDERSEN, 068  ......................................4951,122

SEKTION 54
L. & M. SØRENSEN, 023 ................................... 4861,472

SEKTION 60
KNUD E. THØGERSEN, 131  ............................. 4821,577

SEKTION 61
 GERT MIDDELBO, 237  .................................... 4797,889

VINDERE 2012
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier
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SEKTION 62
SVEND JUUL JENSEN, 076  ...............................4826,133
SEKTION 63
VILLY JENSEN, 212  ............................................4775,718

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
BJARNE LARSEN , 071  ......................................4937,922

SEKTION 12
FRANK NIELSEN, 062  .......................................4777,194

SEKTION 13
NIELSEN & MADSEN, 184  ...............................1000,000

SEKTION 21
TEAM KNUDSEN, 030  .......................................4972,192

SEKTION 22
 STEFAN STENZEL, 018  ....................................4840,368

SEKTION 31
TOM HANSEN, 209  ..........................................4844,420

SEKTION 32
IVAN HANSEN, 206  ...........................................4761,513

SEKTION 33
VIMS BRØBECH, 073  ........................................4937,286

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097  ................................... 4920,600

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111  ................................. 4967,808

SEKTION 42
MICHAEL KJÆRGÅRD, 156  ..............................4712,754

SEKTION 52
TORBEN ANDERSEN  142  ................................4640,979

SEKTION 53
CLAUS WORMSTRUP, 068  ..............................4884,945
SEKTION 54
LASSE LINDSTRØM, 074  ................................. 4705,358

SEKTION 60
EVALD NIELSEN, 075  ....................................... 4529,221

SEKTION 61
ALEX KRISTIANSEN, 021  .................................4890,346

SEKTION 62
FLEMMING OLESEN, 214  ................................ 4857,700

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126  ....................................4507,933

MELLEMDISTANCE ÅBENT

SEKTION 11
LISBET/KIM HANSEN, 242 ............................. 11836,209

 SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205  ...................................11918,926

SEKTION 13
NIELSEN & MADSEN, 184  ...............................9840,696

SEKTION 21
TEAM KNUDSEN, 030  .....................................11627,352

SEKTION 22 (OMRÅDEPOINT)
RACING TEAM CMN, 100  .............................. 11899,954

SEKTION 31
HANS CHR. KLITTEN, 171  ..............................11757,083

SEKTION 32
HEINRICH PLATH, 240  ....................................11749,958

SEKTION 33
BENTE & STEEN,  055  ......................................11886,139

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097  .................................. 11867,157

SEKTION 41
PER THOMSEN, 111  .........................................11961,047

SEKTION 42
POUL ERIK HANSEN, 027  ...............................11889,932

SEKTION 52
LARS SIMONSEN, 108  ................................... 11825,858

SEKTION 53
ARNE PORSMOSE, 026  ...................................11882,931

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  .................................... 11794,009

SEKTION 60
DORIT & JAN P., 216  ....................................... 11829,087
SEKTION 61
K. B. SØRENSEN, 237  ......................................11851,521

SEKTION 62
LARS ANDERSEN, 204  ................................... 11760,256

SEKTION 63
I & J. KRISTENSEN, 126  .................................. 11853,368

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
ULRIK L. LARSEN, 242  .....................................7866,454

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205  ....................................7802,068

SEKTION 21
JOHN NIELSEN, 009  ......................................... 7744,232

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100  .................................7977,510

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  ....................................7747,638

SEKTION 32
KAJ & MICHAEL, 036  ....................................... 7774,591

SEKTION 33
BENTE & STEEN, 055 ........................................ 7954,025

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................ 7923,333

SEKTION 41
PER THOMSEN, 111  ..........................................7880,090

SEKTION 42
POUL ERIK HANSEN, 027  ................................ 7955,531

SEKTION 52
HANS E.PEDERSEN  ...........................................................
127  ..................................................................... 7914,960

SEKTION 53
ARNE PORSMOSE, 026  .....................................7955,741

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  ...................................... 7878,045

SEKTION 60
MOGENS HJELMAGER, 066 ............................. 7787,471

SEKTION 61
BRIAN & EGON, 224  .........................................7888,780

SEKTION 62
VIKTOR DEGN, 172  .......................................... 7879,636

SEKTION 63
ALLAN JENSEN, 126  ......................................... 7660,861

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
TOBIAS BAUER, 059  ......................................... 7803,956

SEKTION 12
OLE VILHELM, 098  ........................................... 7682,805

SEKTION 21
THOMAS PEDERSEN, 009  ...............................7294,582

SEKTION 22
A. FREDRIKSEN, 012  ........................................ 7600,922

SEKTION 31
LÆRKE ERIKSSON, 122  .....................................7787,879

SEKTION 32
KAI JEPPESEN, 227 ........................................... 7569,910

SEKTION 33
WALID, 183  ........................................................7761,053

SEKTION 34
HENRIK CHRISTIANSEN, 164  ..........................6860,460

SEKTION 41
WILLY J HÄNEL, 111  ......................................... 7588,706

SEKTION 42
FREDERIK HANSEN, 028 .................................. 7529,231

SEKTION 52
C&E CARLSSON, 142  ....................................... 7804,967
SEKTION 53
THOMAS FLYVBJERG, 086  .............................. 7760,628
SEKTION 60
IANUT GHIVIRIGA, 170  .................................... 7600,612

SEKTION 61
MORTEN JENSEN, 190  ..................................... 7889,504

SEKTION 62
ALLAN THORSEN, 076  ......................................7612,632

SEKTION 63
MIKKEL HØJEN, 025  .........................................7677,937

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
1 PREBEN N. JENSEN, 010 ................................ 4419,704

3000 - 3300 KM
1 ANDERS BRØBECH, 073 .................................4567,993

OVER 3300 KM
1 TEAM LARSEN, 211 ........................................4066,898
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af Bjarne Borresen

Afholdtes 30. november 2012 på 
Sekretariatet i Linde. 
Til stede var Hovedbestyrelsen 
og sekretariatets personale. Der 
forelå afbud fra Niels Peter Ag-
gerholm (syg).

Formanden bød velkommen og gen-
nemgik dagsordenen for mødet samt 
det forventede forløb af mødet.

Der havde været kontakt fra såvel 
det norske som det svenske forbund, 
vedr. et samarbejde omkring resultat-
beregning. Det blev aftalt at fortsætte 
dialogen med henblik på en afklaring 
til den kommende sæson. Et evt. sam-
arbejde skal være omkostningsneu-
tralt for DdB.

Flere numre af Brevduen var trykt 
på Sekretariatet, hvilket har betydet 
et større pres på Sekretariatet og om-
lægning af flere arbejdsopgaver. Der 
blev udtrykt tilfredshed med arbejdet.

Der var blevet afholdt møder i kon-
kurrenceudvalgene. Herom senere.

Årets landsdommerstævne var blevet 
afholdt her i november. Visse egne af 
landet har ikke mere landsdommere, 
hvilket er yderst beklageligt.

Formanden havde modtaget anonyme 
breve, som i indhold ikke var holdt i et 
særligt positivt og konstruktivt sprog. 
HB tog afstand fra sådanne breve, som 
ingen alligevel ønsker at stå ved.

Sagen omkring vores tilskud fra tips- 
lottomidlerne har desværre ikke fun-
det positiv løsning, men der arbejdes 
på at få lagt en ny strategi overfor Kul-
turministeriet, således at vi konstruk-
tivt kan henvende os igen.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Repræsentantskabsmødets dagsor-

den blev gennemgået punkt for punkt.
Det blev besluttet at anvende stor-

skærm til dagsordenen og vigtige 
nøgleinformationer i løbet af mødet. 

Sekretariatet afklarer med Pejsegår-
den.

FORMANDENS BERETNING
Formandens beretning var udsendt 

til alle og enkelte korrektioner blev 
gennemgået og foretaget bla. vedr. 
Guldringene.   

REGNSKAB
Regnskabet blev gennemgået under 

punktet Økonomi. 
Det blev aftalt, at næstformanden 

fremlægger regnskabet på repræsen-
tantskabsmødet herunder skal det 
fremgå hvilke ændringer og besparel-
ser der er blevet gennemført de seneste 
år. 

VALG
Følgende er på valg:

Formand: Erik Dybdahl (modtager 
genvalg)
Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen (modtager 
genvalg)
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen 
(modtager genvalg)
Gruppe 4 & 6: Niels Peter Aggerholm 

KONTINGENTFORHØJELSE
Hovedbestyrelsen foreslår en kontin-

gentforhøjelse på kr. 100,- pr. halvår 
gældende fra den 1. april 2013. Kon-
tingentet bliver herefter kr. 550,- halv-
årligt.

MESTERSKABER
Indstillingerne fra de 2 konkurren-

ceudvalg blev debatteret. Øst og vest 
udvalgene er ikke enige om hvad der 
kunne være gavnligt at få afprøvet. 
Hovedbestyrelsen besluttede derfor at 
foreslå 2 forsøgsmesterskaber for ét år.
Forslag 1

Hovedbestyrelsen foreslår, at der i år 
2013 indførelse af regionsmesterskab 
på mellemdistancen åbent – hvor sek-
tionerne opdeles i områder og der ud-
regnes herefter. Område opdeling som 
fremsendt til sekretariatet og eventu-
elle justeringer skal hovedbestyrelsen 
stå for i samarbejde med sekretariatet.

Udregningen baseret på 50 % Ber-
land og 50 % kofficient system i områ-
der.

De opnåede områdepoint overføres til 
regionsmesterskabet.
Forslag 2

Hovedbestyrelsen foreslår på de åbne 
mellemdistanceflyvninger følgende:

• Når sæsonen starter er vi alle i 
åben konkurrence indtil uge 26. På 
dette tidspunkt trækkes 1 flyvning fra 
og følgende udregnes:

• Division 1 er de medlemmer som er 
placeret inden for de 40 % første dog 
minimum 10 slag.

Division 2 er de medlemmer som er 
placeret inden for 41-100 % første dog 
minimum 10 slag.

• Hvis det umulige skulle ske, at 
en mester i division 2, skulle får flere 
point end mesteren i division1. Rykker 
han automatisk op i division 1 og vin-
der mesterskabet her. De efterfølgende 
i division 2 rykker så en plads op og på 
denne måde sikre vi, at den med flest 
point vinder i division 1.
Esduer

Hovedbestyrelsen foreslår at udvide 
esduer-konkurrence med en konkur-
rence alene på sportsflyvninger. Sam-
me propositioner som det almindelige 
esdue-konkurrence.
Derby-spillet

Antallet af indskud er gået stærkt 
tilbage de seneste år. Hovedbestyrel-
sen foreslår derfor at muligheden for 
indskud lukkes fra og med 2013. Tid-
ligere indskudte beløb afvikles på flyv-
ningerne i 2013, 14 og 15.
Ekstra Nimbus-spil (Z-spil)

Hovedbestyrelsen foreslår at dette 
spil, som blev vedtaget i 2012, afskaf-
fes idet indskuddet ikke står mål med 
administrationen heraf.

FESTAFTENEN.
Festaftenen blev kort berørt. Gæste-

liste blev udarbejdet og godkendt.
Følgende gæster er inviteret til fest-

middagen af DdB:
Præsidenten for det norske forbund 
(NBF)

Hovedbestyrelsesmøde
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Præsidenten for det svenske forbund 
(SBF)
Dirigenterne
Børge Godtfredsen (tidligere HB-med-
lem)
Svend Åge Krogsgaard (tidligere HB-
medlem)
Jørn Boklund (tidligere HB-medlem)
Poul E. Meulengracht (tidligere For-
retningsfører)
Hans Schougård (DdB’s veterinær)
Bendt Nielsen (Valgt revisor)
Peter Wendt (Ompakningsleder År-
hus)
Paul McBurnie (Ompakningsleder 
Åbenrå)
John Mogensen (Udstillings transpor-
tør)
Tim Larsen (DdB chauffør)
Kurt Reichardt (DdB chauffør)
Jan & Karen Den Haan (Holland)
Alle inviteres med frue/ledsager.

LANDSUDSTILLINGEN
Udstillingsudvalget redegjorde kort 

for status og at alt kørte efter planen. 
Uddelingen af præmier skal ske om 
formiddagen inden auktion. Det for-
ventes, at uddelingen sker kl. 10.45.

Flyvekonkurrencerne i klasse 1-2 og 
klasse 3-4 vil blive ændret således at 
alle flyvninger kan medregnes i opgø-
relsen.

Der vil være auktion over ca. 35 un-
ger fra de hollandske ungespecialister 
Jan & Karen Den Haan. Ægteparret 
forventes at komme til Brædstrup og 
være til stede under auktionen. Unger-
ne vil komme på preauktion på DdB’s 
hjemmeside.

Der udarbejdes det nødvendige mate-
riale, katalog, artikel, foto’s mm.

ØKONOMI
Alle de besparelser er henover året 

er blevet iværksat har sat sine positive 
spor i DdB’s økonomi.

En forsat trykning af Brevduen på 
Sekretariatet blev drøftet. Dern nuvæ-
rende trykmaskine er ved at nå græn-
sen for dens kapacitet og visse opgaver 
yderst er ressourcekrævende. Det kan 
udmærket gå i en begrænset periode, 
men ikke permanent.

Sekretariatet forelagde tilbud på en 
udskiftning til en større model, der 
kan løse alle kendte opgaver automa-
tisk, herunder trykning af Brevduen 

på Sekretariatet.
Tilbuddet indeholdt desuden tilbud 

om leasing af trykmaskinen.
Hovedbestyrelsen var enige om at 

indgå en sådan aftale under forud-
sætning af at DdB’s statsautoriserede 
revisor ikke havde indvendinger til 
leasingaftalen. 

Portoen til udsendelse af enkelt nr 
af Brevduen kan reduceres væsentligt 
ved at anvende plastikkuverter. Det 
kræver dog en maskine til at gøre det-
te arbejde (skal være godkendt af Post-
danmark). Sekretariatet har én sådan 
på hånden til en pris af kr. 35,000,-. 
Alene besparelsen på at udsendelsen 
til de danske, norske og svenske abon-
nenter kan gøre denne investering 
rentabel. Samtidig kan prisen til de 
danske medlemmer, der betaler for at 
få Brevduen sendt hjem, også reduce-
res. 

DEN VETERINÆRE SITUATION
Status på vaccinesalget pr. d.d. blev 

gennemgået. Det blev aftalt at man 
sammen med vaccinen skal kunne be-
stille automatsprøjter og tilhørende 
nåle. Sekretariatet ændrer bestillings-
skema. 

TRANSPORT
Alle DdB’s aftaler skal genforhandles 

til den kommende sæson. Det er vig-
tigt at hele opsamlingsplanen bliver 
optimeret til den kommende sæson.

ELEKTRONISKE SYSTEMER
På DdB’s auktionsforum har gen-

nemført den først runde med i alt 11 
Verreckt-Ariën  duer. Det har fungeret 
ok, men der er visse områder der skal 
pudses endelig af. Den næste runde 
duer af Verreckt-Ariën afstamning er 
lagt på.

Der arbejdes pt. på at finde en løsning 
der kan integrere den daglige admini-
stration med hjemmesiden således at 
hver forening kan få en postkasse til 
den administrative kommunikation 
foreningerne og DdB i mellem. Der-
med kan der spares yderligere på por-
tokontoen.

På det seneste møde med TauRIS 
i Kassel blev det aftalt at der til den 
kommende sæson skal udviklet et 
SMS-modul til afløsning af Nokia 
6310i telefonen. Det har været en øn-

ske længe som TauRIS nu lagt om læn-
ge har lovet at opfylde. Prisen kendes 
endnu ikke. 

MENTOR-ORDNING.
Der var udarbejdet et forslag til en 

mentorordning, som gerne skulle gøre 
muligt at fastholde flere af de nye med-
lemmer i sporten. Det blev besluttet at 
det lød som en ide der skulle sættes i 
gang. Der skal desuden laves en ind-
gang på hjemmesiden som kan bruges 
til formålet. Der skal udarbejdes et 
konkret koncept med tilhørende roller.

DIVERSE SAGER
2 mand fra journalisthøjskolen er i 

gang med et projekt om brevduer, der 
muligvis kan danne oplæg til en tema-
aften om brevduer på DR2. De har væ-
ret rundt på for at filme og interviewe 
bla. hos Køge-eliten og i Hedehusene 
til Regions Øst dagen.

Husk !
Auktion ved 
sekt.32 & 41’s 

udstilling 
d. 19.januar 2013 

kl.15.00

Der vil være 26 duer fra 
Ulrik Lejre 033 & 

Bo og Mogens 0122.
af afstamning 

Verreckt-Ariën,
Kopmann-FlorVerfoort,

Geerinckx-Van Dyck.

Det er helsøskende til 
fl.mesterskabsduer-og mange 

sektionsvindere,
2 børn af Dobbelt 

regions vinder 
1 efter nr.3 i region.
samt en helbroder

til 09-1434 som var med i 
Knock Out finalen ved 

MVL cup 2009.
Stamtavler kan hentes på 

DdB’s aktivitetsside.

Udstillingsudvalget
Sektion 41
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De danske Brevdueforeninger arran-
gerer landsudstilling på Hotel Pej-
segården, Brædstrup fredag den 1. 
februar og lørdag den 2. februar 2013. 
Udstillingen er åben fredag kl. 16.30
til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 16.30. Ud-
deling af præmier lørdag ca. kl. 10.45. 

DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
 
KLASSE 1 HANNER:

Som i senest afviklede sæson på DdB-
kapflyvninger opnåede mindst 5 pla-
ceringer indenfor 20 % eller minimum 
1600 placeringskilometer. 
Tillægspoint for hver ekstra 200 km 
gives ¼ point dog max 1 ½ point.
KLASSE 2 HUNNER:

Som klasse 1, dog kræves mindst 3 
placeringer eller minimum 1000 place-
ringskilometer.
Tillægspoint for hver ekstra 200 km 
gives ¼ point dog max 1 ½ point.
KLASSE 3 HANNER:

Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 20 %.
KLASSE 4 HUNNER:

Som klasse 3.
KLASSE 5 HANNER:

Som i senest afviklede sæson var 1 år. 
Ingen flyvekrav.
KLASSE 6 HUNNER:

Som klasse 5.
KLASSE 7 HANNER:

Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvning.
KLASSE 8 HUNNER:

Som klasse 7.
KLASSE 9 HANNER:

Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
KLASSE 10 HUNNER:

Som klasse 9.
KLASSE 11 HANNER:

Sektionsvinder på DdB-kapflyvninger 
i senest afviklede sæson.
KLASSE 12 HUNNER:

Som klasse 11.

Olympiadeklasser

Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum en hun i hver klasse – 
erindringsmedalje til OL duerne der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:

Et hold består af 1 due fra hver af de første 10 klasser. Duer som repræsenterer 
hold kan også vinde individuelt. Hver forening kan deltage med 2 hold. 

 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLDENE I 2013

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 20 %) for 
hver af de

på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2, 4 GAVEKORT FRA MARIMANN
1. pr. 1000,- 2-3 og 4 pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på 2 DdB-flyvninger i sæson 2013
 

KLASSE 3 OG 4, 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2-3 og 4 pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på 2 DdB-flyvninger i sæson 2013
 

KLASSE 11 OG 12,  1 OG 2 PRÆMIE. 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN, 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
Propositioner: Flest sammenlagt sektionspoint 

på 2 Ddb-flyvninger i sæson 2013.  

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYR:
Individuel anmeldelse sker på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmeldelse 

skal ske på holdskema,som rekvireres fra sekretariatet. Gebyr andrager kr. 25,- 
pr. due. Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.

Anmeldelse, kopi af vaccinationsattest samt udstillingsgebyr sendes til:
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, Kværkeby 4100 Ringsted.

senest Torsdag den 24. januar.

DdB’s LANDSUDSTILLING
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TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogen som vil være sports-
kammerater behjælpelig med, at få 
transporteret duerne til udstillingen 
og evt. retur igen bedes meddele dette 
til Peter Knudsen, der vil sørge for ko-
ordinering.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes om-
hyggeligt og kontrolleres af den lokale 
forening, som skal attesterer oplysnin-
gernes rigtighed. Mangelfuldt udfyldt 
anmeldelse, manglende indbetaling, 
forsen ankomst, eller andre afvigelser 
berettiger til afvisning. 

Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for en ejer.

DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingslokalet 
torsdag kl. 19.00 til 20.30.

PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. due 
i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste hun 
og han sammenlagt i klasse 1 og 2.

FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.

BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 7 
punkts skala og af landsdommere. Ud-
stillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres til kl 17.00 og søn-
dag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Erik Dybdahl, Peter Andersen, Ole 
Nielsen og Peter Knudsen.

DdB’s LANDSUDSTILLING SEKTION 12
Ordinær generalforsamling afholdt 
den 4.december 2012 kl. 19.30  i
Hillerødforeningernes klubhus med 
følgende dagsorden.
1 Valg af dirigent
2 Konstatering af mandater.
3 Beretning.
4 Regnskab.
5 Valg.   
a Formand afg, Børge Godtfredsen 
(ønsker ikke genvalg )
b Bestyrelsesmedlem afg, Otto 
Grundsøe  (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem afg. Poul E. Nør-
regård.
c Bestyrelsessuppleanter afg. Jens 
Holm og Jørgen Melby
d Revisorer afg.John Eriksen og Ole 
Poulsen.
e Revisorsuppleant afg Preben Over-
gaard.
f Løslader afg .Preben Overgaard (øn-
sker ikke genvalg)
g Løsladersuppleant afg Bent Korne-
rup
6 Indkomne forslag.
7. Flyveplan. Vedtaget
Bestyrelsen samarbejder med sek 11 
om fællesflyvninger 
8. Gebyrer og spil .
Bestyrelsen fastsætter nye gebyrer
9. Præmieliste. vedtaget 
10 Kontingent Vedtaget til 250 kr. år-
ligt
11.Eventuelt herunder præmieuddel-
ling.
AD.1  Poul E. Meulengracht.
AD.2 Foreningen har 19 mandater 
plus 5 bestyrelsesmedlemmer i alt 24 
stemmer. 
Ad.3. Formanden aflagde beretning.
Beretningen følger protokollen.
Ad4. Regnskabet fremlagt viser et un-
derskud ,regnskabet godkendt.
Ad6. a Bestyrelsen foreslår at der på 
sektionens flyvninger  kan deltage un-
ger på lige fod med ældre duer.   For-
slaget vedtaget.
Ad6. b Bestyrelsen foreslår at sektio-
nen ikke frem over afhenter forenin-
gernes duer frem over skal de enkelte 
foreninger selv varetage transporten 
af duerne til kontrolstedet.  Forslaget 
forkastet.

Ad.5.Valg til bestyrelsen
a formand Erik Marcussen
b Jens Fie Holm  ny valgt
Poul E. Nørregård genvalgt
Kurt Nielsen   ny valgt
c Bestyrelsessuppleanter Preben 
Overgård og Mads Kristensen
d Revisore  genvalgt
revisorsuppleant. genvalgt.
f Løslader nyvalg Bent Kornerup .sup-
pleant Preben Overgaard.

Meddelelser fra foreninger og sektioner

              

4400 duer 
Fra 

 

I forbindelse
med DdB’s

Repræsentantskabs-
møde

afholdes der auktion
over 40 stk
2012-duer

fra
Jan &Karen den Haan

Holland

Der er pre-auktion
på DdB’s hjemmeside
auctions.brevduen.dk

Katalog kan hentes på
www.brevduen.dk

Nyheder
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1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis

Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere

a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning.          
b) Blandt tilhørende til brug ved 
skriftlig afstemning.

4. Beretning.

5. Regnskab 2011/2012

6. Valg til hovedbestyrelsen.

På valg er:

DdB’s Landsformand: Erik Dybdahl

Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen

Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen

Gruppe 4 & 6: Niels Peter Aggerholm

7. Kontingent

Hovedbestyrelsen  foreslår:

Hovedbestyrelsen foreslår en 
kontingentforhøjelse på kr. 100,- pr. 
halvår gældende fra den 1. april 
2013. Kontingentet bliver herefter kr. 
550,- halvårligt.

8. Kapflyvningsplan 2013-2014

Se bilag A (se bagsiden af dette 
nummer af BREVDUEN)

9. Slipformer

A. DAN 028 Vestjyden foreslår

Gruppeslip på alle mellemdistance- og 
ungeflyvninger i Region Syd.

B. DAN 111 Vejen, DAN 140 
Løgumkloster, DAN 144 Ribe og 
DAN 207 Tinglev foreslår:

Gruppeslip på alle åbne mellemdistan-
ceflyvninger i Region Syd. Regionsslip 
for mellemdistancen Sport bibeholdes.

C. DAN 036 Kolding foreslår:

De brede slip bibeholdes som i 2012.

D. Hovedbestyrelsen foreslår:

I en 2-årig forsøgsperiode indføres 
gruppeslip i Region Syd på alle 
Hannover og Soltau-flyvningerne.

10. Mesterskabsforslag.

A. Sportsduer

DAN 232 Lemvig foreslår:

På DdB’s ungeflyvninger kan der af 
krydses indtil 4 sportsduer.

B. DdB mesterskaber

1. DAN 086 Bangsbo foreslår:

DM-sportsmesterskab

Højeste opnåede pointsum sammen-
lagt på de 7 mellemdistance sports-
flyvninger og de 5 langflyvninger, i 
alt 12 flyvninger. Der medregnes 1. 
sportsdue på hver flyvning.

2. Hovedbestyrelsen foreslår

Der som et prøveår 2013 indførsel af 
områdeberegning af regionsmester-
skab på mellemdistancen åbent – hvor 
sektionerne opdeles i områder og der 
udregnes herefter. Område opdeling 
som fremsendt af konkurrenceudval-
gene til sekretariatet og eventuelle 
justeringer skal hovedbestyrelsen stå 
for i samarbejde med sekretariatet. 
Udregningen baseret på 50 % point fra 
Berland og 50 % fra kofficient system. 
De opnåede områdepoint overføres til 
regionsmesterskabet.

3. Hovedbestyrelsen foreslår: 

På de åbne mellemdistanceflyvninger 
følgende:

• Når sæsonen starter er vi alle i åben 
konkurrence indtil uge 26. På dette 
tidspunkt trækkes 1 flyvning fra og 
følgende udregnes:

• Division 1 er de medlemmer som er 
placeret inden for de 40 % første dog 
minimum 10 slag.

Division 2 er de medlemmer som er 
placeret inden for 41-100 % første dog 
minimum 10 slag.

Hvis det umulige skulle ske, at en me-
ster i division 2, skulle får flere point 
end mesteren i division1. Rykker han 
automatisk op i division 1 og vinder 
mesterskabet her. De efterfølgende i 
division 2 rykker så en plads op og på 
denne måde sikre vi, at den med flest 
point vinder i division 1.

C. Junior- og Begyndermesterskab 
i sektionerne.

1. Dan 232 Lemvig foreslår:

Højeste pointsum på 8 DdB flyvninger 
med ældre duer, hvortil der kan 
afkrydses sportsduer (landsflyvninger 
undtaget). Hurtigste sportsdue på hver 
flyvning medregnes. (Som begynder 
regnes nye medlemmer t.o.m. det 
pågældende medlems tredje aktive 
flyvesæson. Medlem, som tidligere 
har været aktivt medlem, regnes ikke 
som begynder, Medlem, som overtager 
et eksisterende slag med mere end 
3 aktive sæsoner, regnes ikke som 
begynder).

2. Hovedbestyrelsen foreslår:

Mesterskabet vindes på 8 
DdB-flyvninger med ældre duer. 
(Landsflyvninger undtaget). 

 (Som begynder regnes nye medlem-
mer t.o.m. det pågældende medlems 
tredje aktive flyvesæson. Medlem, som 
tidligere har været aktivt medlem, 
regnes ikke som begynder, Medlem, 
som overtager et eksisterende slag 
med mere end 3 aktive sæsoner, 
regnes ikke som begynder).: 

D. Es-duer:

Hovedbestyrelsen foreslår:

1. Der indføres en Esduer-
konkurrencerne alene på sportsflyv-
ninger. Samme propositioner som den 
almindelige esdue-konkurrence.

2. Hovedbestyrelsen foreslår øvrige 
es-due konkurrencer som i 2012.

E. Klasse- og puljespil:

Hovedbestyrelsen foreslår:

Hovedbestyrelsen foreslår klasse- og 
puljespil som i 2012.

F. Andet spil

1. Derby-spillet

Hovedbestyrelsen foreslår derfor at 
muligheden for indskud lukkes fra og 
med 2013. Tidligere indskudte beløb 
afvikles på flyvningerne i 2013, 2014 
og 2015.

2. Ekstra Nimbus-spil (Z-spil)

Hovedbestyrelsen foreslår at 
dette spil, som blev vedtaget i 2012, 
afskaffes.

11.  Løsladere

Region Øst: 

Peter Knudsen, 030 Ringsted

Region Syd:

 Peter Andersen, 097 Odder

Region Nord:

Dan 211 Jet indstiller som løslader 
i Region Nord:

Karsten Larsen, 211 Jet

12. Valg af revisor og suppleant.

Revisor:      Bendt Nielsen

Suppleant: Jørn Boklund.

På hovedbestyrelsens vegne 
Erik Dybdahl           /Bjarne Borresen
formand                     Forretningsfører

Repræsentantskabsmødets

Dagsorden
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Foto & tekst: Chris Christensen

Succesen med brevduerne tog 
fart, så langt tilbage som i 1980 
med erhvervelse af 4 gode Pilga-
ard-duer der allerede 3 år senere 
var medvirkende til det første 
mesterskab i mellemdistancen. 

Siden har interessen for at flyve og 
avle med brevduerne medført en stribe 
gode resultater. Her må bemærkes, at 
der som ved andres gode resultater lig-
ger en masse arbejde bagved, herun-
der vedblivende at være på udkik efter 
gode duer som kan forbedre besætnin-
gen.

SLAGET OG FLYVERSYSTEM.
Det nuværende slag er indrettet en-

kelt med rum til enkehanner med 20 
reder på den ene side af et midterum 
med plads til 40 enkehunner og på 
den anden side et rum med  25 reder 
mere til hanner, herudover er der et 
antal trekanter til pindhanner - se 
nærmere under sortering. Foran rum-
mene er der fodergang. Slaget er tørt 
og med god ventilation. Indretningen 
med hunnerne i midten gør at det er 
hurtigt og enkelt, at lukke hunnerne 
ind i rederne til hannerne samt tage 
hunnerne fra. Bagved slaget er der 3 
rum til h.h.v. 25 par avlsduer samt ca. 
80 unger. Der flyves alene med han-
nerne som så til gengæld sendes hver 
uge, når de er klar hertil.

I de sidste 2 år er duerne alene sendt 
på sektionsflyvninger samt på DdBs 
mellemdistance. Dog med den undta-
gelse, at der i år blev sendt duer med 
på årets sidste landsflyvning til Mün-
chen. Resultatet blev i 2011 til 6 sek-
tionsvindere, heraf var de 3 hurtigst i 
regionen, medens hannerne besatte 1 
og 3 pladsen hos es-duerne. I 2012 er 
det blevet til 5 sektionsvindere, heraf 

var hele 4 hurtigst i regionen og han-
nerne besatte 1, 2, 3 og 8 pladsen un-
der de bedste es-duer. I den kommende 
sæson er der planer om også at deltage 
i langflyvningerne, når tiden bliver 
til, at få duerne klar hertil. Årsagen 
til koncentrationen om mellemdistan-
cen er Heines travle hverdag med hans 
anden og måske største interesse, avl 
af særlig vanskelige arter papegøjer 
som stiller store krav til omhyggelig 
og punktlig pasning, fodring mv. Her 
findes måske også noget af forklarin-
gen på den overordentlige gode stand 
duerne altid er i, når de sendes!

DUER OG SORTERING.
Duerne på slaget stammer hoved-

saglig fra M&C Hansen, John Engel 
og Søren & Michael Larsen ligesom en 
del er købt på auktioner, hvor hovedøn-
sket foruden krav til afstamning og 
resultater er, at der ønskes duer med 
den bedst mulige muskulatur, hvilket 
hans avls- og flyverbesætning tydelig 
bærer præg af.

Hvert år indsættes ca. 50% 1. års og 
duer over 2. år er en sjældenhed på 
flyveholdet. Kravet til de 1. års er, at 
de allerede her flyver topplaceringer 
hjem, når de skal have chancen for at 
kunne deltage som 2. års. Til enkehun-
ner anvendes også unge duer på 1 - 2 

år, idet der er gode erfaringer hermed.

Parringen af avlsduerne påbegyn-
des i slutningen af januar eller den 
første halvdel af februar, alt afhæn-
gig af vejrliget. Flyverne parres først 
omkring den 15. marts og hvert par 
opfostrer alene én unge. Der beholdes 
unger af de bedste kapflyvere, admini-
streret ved, at der alene sættes ring på 
de unger der ønskes beholdt.  

Sorteringen af hannerne foretages 
umiddelbart efter modtagelsen af li-
sten over samtlige duers resultater 
(slagtelisten). Da ungerne hverken 
trænes eller kapflyves grundet man-
gel på tid, foretages her en lidt speciel 
sortering. Løbende fjernes ca. halv-
delen af hunungerne, medens næsten 
alle hanungerne beholdes til foråret, 
hvor sorteringen foregår på den måde, 
at numre på de sidst hjemkomne ved 
træning samt på de første sektions-
flyvninger samles sammen, hvorefter 
hannerne sorteres, således at de dår-
ligste fjernes, indtil der alene er 45 
hanner tilbage, når DdB flyvningerne 
starter.

FODER OG TRÆNING.
I flyversæsonen standfodres delvis 

med en diætblanding på lørdage, søn-
dage og mandage, herefter øges med 

Mesterskabet i sektion 32 
Mellemdistance åbent gik i 2011 og 2012 til

Heinrich Plath, 240 Gråsten. 
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en god flyveblanding, således at den 
dagen før pakning udgør 100% af fo-
deret. I fældetiden anvendes en fæl-
deblanding som først i slutningen af 
december udskiftes med en vinter-
blanding, således duerne kommer ned 
i vægt. Først fra midten af november 
ændres fra standfodring og til fodring 
i trug. I avls- og fældefoderet iblandes 
ca. 10% foder til smågrise, idet duerne 
med stor iver æder disse meget ind-
holdsrige småpiller som der er gode er-
faringer med.

Når duerne har ruget i 5-6 dage gives 
kur mod gul knop. Gennem foreningen 
indsendes hvert år gødningsprøve fra 
alle medlemmer. I kapflyvningssæ-
sonen er der anvendt Hermolyt 40 og 
Boost X5. 

Forårstræningen omfatter mange tu-
re, såvel mod øst, syd som vest, så du-
erne er fortrolig med kurven og er klar 
til de første sektionsflyvninger. Heine 
er fortaler for, at der kommer så mange 
slag som muligt med på fællestrænin-
ger, før de første sektionsflyvninger, 
således at duerne lærer at skille sig ud 
af flokken, før de egentlige kapflyvnin-
ger begynder. Han fortæller, at hans 
duer egentlig ikke er særlig glade for 
at flyve længe omkring slaget på den 
daglige fritflyvning, hvilket måske 
skyldes at egnen er plaget af såvel 
spurve- som duehøge. I flyverperioden 
trænes hannerne mindst en gang midt 
i ugen - fra forskellige afstande og ret-
ninger.

Hannerne er fra april til september 
ude en time ca. fra kl. 6 om morge-
nen og  en time fra kl. 18 til aftenen, 
medens hunnerne alene flyver frit én 
gang om ugen.

TANKER OM FREMTIDEN.
Vi havde talt om det nok var bedst, 

at afholde os fra at spå om fremtiden 
- efter Storm Ps udlægning! Men alli-
gevel lidt om vores oplevelser hernede 
i Sønderjylland som sikkert ikke er 
ret anderledes end i det øvrige land. 

Indbyrdes og i foreningen drøftes tit 
de noget dystre perspektiver, hvor der 
efterhånden ikke er nødvendig at spå, 
men måske mere at se kendsgernin-
gerne i øjne. Det velkendte hovedpro-
blem for næsten alle foreninger er de 
høje aldersgennemsnit, kombineret 
med få nye medlemmer, hertil kom-
mer yderlige vanskelighederne ved at 
holde på de nye, hvilket gælder såvel 
unge som nye medlemmer der er oppe 
i årene og som har søgt en hobby med 
spændende aktiviteter. Mønsteret er 
velkendt hos DdB som ligger inde med 
de overordnede tal, sidst nævnt af 
Bjarne Borresen i Brevduen nr. 26.

På sin vis er vi her i 240 Gråsten må-
ske også en ret normal forening, idet 
2 har udmeldt sig nu i efteråret, den 
yngste og en efterlønsmodtager som 
alene var medlem i 3 år, begge med 
de kendte begrundelser. Hertil har vi 
fået 4 nye medlemmer fra 206 Als som 
desværre er nedlagt, idet det 5 med-
lem Carl Jacobsen grundet alder og 
sygdom måtte give op. Carl havde i år, 
hvor han blev 90 år den glæde at blive 
sektionsvinder fra Antwerpen, lige-
som han havde andre gode resultater, 
således at han samlet blev nr. 6 i sek-
tion 32, mellemdistance åbent. Nær-
liggende at han er forbillede for en del 

af os pensionister som håber at kunne 
bevare humøret, interessen og kræf-
terne, så længe som Carl og til glæde 
for DdB, håbet er jo lysegrønt!

I Brevduen er der i flere årgange 
skrevet om det store arbejde mange 
medlemmer har gjort og gør for at 
bevare og tiltrække nye medlemmer, 
men desværre uden at det har givet 
større resultater. Årsagen er nok (lidt 
forenklet), de kendsgerninger at  æn-
dringerne i samfundet også har haft 
og har stor indflydelse på brevduespor-
ten. Kendsgerninger der også i mange 
andre sammenhænge har gjort det 
nødvendigt at udarbejde og vedtage 
egentlige reformer og ikke har kunnet 
klares med justeringer. Det samme 
mener vi er nødvendig i brevduespor-
ten, at samfundets ændringer kræver 
reformer og forenklinger af organisa-
tionen tilpasset det mindre antal med-
lemmer mv. Der foreslås nedsat et 
mindre udvalg med hovedvægt af yng-
re dygtige erhvervsaktive brevduefolk 
som brænder for sporten og som DdB 
giver gode vilkår, for at de i en travl 
hverdag vil afsætte tid for at kunne 
komme med forslag til en fremtidig 
struktur som tager højde for nogle af 
de ændrede forhold i samfundet.

kontakt Sekretariatet

Henrich’s anden store hobby: Sjældne papegøjer
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Produkterne fra
Pigeon Vitality

Improver - Dræber de “slemme” 
bakterier og stimulerer de “gode” 
- styrker det naturlige immun-
forsvar. Kr. 200,-

AntiFungal - Hæmmer svampe-
vækst. Bruges sammen med 
Improver. Ekstra effekt, hvis det 
også gives sammen med  
eddikesyre. Kr. 200,-

MultiViTra - Indeholder alle de 
nødvendige vitaminer, mineraler 
og sporelementer - meget kon-
centreret. En teske pr. l. foder 
om ugen tilstrækkeligt. Kr. 200,-
BelgaMax - Elektrolytter for 
hurtig restitution. Gives ved 
hjemkomst og i varme perioder 
om sommeren. Kr. 150,-

Oxy-B - Alle vigtige B-vitaminer 
og naturlige antioxidanter. Gives 
dagen efter hjemkomst for at lin-
dre ømme muskler og rense blo-
det. Modvirker oksidativt stress i 
muskulatur. Fremmer også vi-
talitet og frugtbarhed. Kr. 200,-

Information og bestilling hos:

M&C Hansen - tlf. 21 24 68 86 - email: mc@hansen023.dk
Brdr. Brøbech - tlf. 23 20 35 88 - email: andersbobroebech@gmail.com

Produkterne sælges også på vor stand i Brædstrup!

www.pigeonvitality.com

Nyhed!!
En kapsel tager Trichomonasis (gul knop) og E.Coli/Salmonella i kråse, mave og 
tarme samtidig med at leveren og blodet renses for toksiske komponenter og  
slagforbindelser!

Det unikke er at:
- én kapsel er nok!
- det er baseret på et naturprodukt
- ingen udviklng af resistens sker som ved antibiotika  
  (Ronidazole, Spartrix, Gambakokzid eller lignende)
- det tager kun tricomonasis og de slemme bakterier - ikke de gode!
- derfor kan det gives hver weekend efter kapflyvning for at hindre sygdom.

TriColi STOP! 
Efter 3 års forskning kan Pigeon Vitality  
nu lancere dette sensationelle produkt!

120 Kapsler 
Kr. 200,-

Masser af referencer på vores hjemmeside - 
www.pigeonvitality.com - eksempel fra 2012
“Vi har gennem de senere år brugt Improver og 
AntiFungal med stor succes. Vi ønsker ikke at 
give så meget medicin, og har med anvendelsen 
af disse produkter oplevet en utrolig sundhed 
hos vores duer og kun en enkelt gang i flyvesæ-
sonen givet medicin mod gul knop. I år har vi 
også anvendt de øvrige produkter fra Pigeon Vi-
tality, hvor Belgamax har været helt fantastisk 
til at restituere duerne efter flyvningerne og har 
sammen med Oxy-B og MultiViTra sørget for, 
at vi har kunne sende vores duer uge efter uge. 
Denne sundhed er en væsentlig årsag til at vi 
vandt det Store Championat på Fyn, og det er 
helt klart at vi også i de kommende sæson vil 
anvende produkterne fra Pigeon Vitality”
Th. & Povl Pedersen,
013 Svendborg

Alle vore produkter er meget koncentrerede 
- du får meget for pengene!

Kun nødvendigt med én teske, hvor andre 
anbefaler 2-3 spiseskeer!

F.eks. MultiViTra - de 500 gram rækker til 
100 kg korn!!

Prøv og se 
forskellen!
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Forbeholdt Sekretariatet - adressering

Uge Øst Syd Nord
Gruppe 1-2 Gruppe 3-4 Gruppe 5-6

Hovedbestyrelsens forslag Jönköping Soltau Husum
Jönköping (sport) Soltau (sport) Husum (sport)

DAN 242's forslag 21 Jönköping sport ændres til Husum Sport
DAN 049's forslag 21 Jönköping sport fjernes

Soltau ændres til Hannover
Soltau (sport) ændres til Hannover (sport)

Hovedbestyrelsens forslag Soltau Stendal Henstedt
Soltau (sport) Stendal (sport) Henstedt (sport)

Hovedbestyrelsens forslag Limburg overnatningsflyvning hele landet (torsdag)
Münster Limburg Münster
Skövde Hannover (- sekt 34) Altona (+sekt 34)

DAN 074 & 232's forslag 23 Sektion 34 flyver ordinære Hannover
DAN 046 & 073's forslag 23 Limburg overnatningsflyvning ændres til Karlsruhe
Hovedbestyrelsens forslag Bremen Osnabrück Bremen

Bremen (sport) Osnabrück (sport) Bremen (sport)
Hovedbestyrelsens forslag Baden- Baden landsflyvning (torsdags indlevering)

Göttingen Göttingen Göttingen
Ludvika Würzburg Henstedt

DAN 046 & 073's forslag 25
Hovedbestyrelsens forslag Minden Minden Lüneburg

Minden (sport) Minden (sport) Lüneburg (sport)
DAN 049's forslag 26 Minden (sport) ændres til Örebro (sport)
Hovedbestyrelsens forslag 27 Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Vetlanda Hannover (- sekt 34) Altona (+sekt 34)
DAN 074 & 232's forslag 27 Sektion 34 flyver ordinære Hannover
DAN 224' forslag 27
Hovedbestyrelsens forslag Emmen Emmen Soltau

Emmen (sport) Emmen (sport) Soltau (sport
DAN 027, 028 & 070's forslag Emmen ændres til Wolfsburg

Emmen (sport) ændres til Wolfsburg (sport)
Hovedbetyrelsens forslag

Karlsruhe Karlsruhe Giesen
Laxå Minden Heide

DAN 046 & 073's forslag 29 Karlsruhe overnatningsflyvning ændres til Freiburg
Hovedbestyrelsens forslag Magdeburg Magdeburg Soltau

Magdeburg (sport) Magdeburg (sport) Soltau (sport
Hovedbestyrelsens forslag Henstedt Dresden Dresden

Borlänge Soltau Henstedt
Henstedt unger Soltau unger Henstedt unger

DAN 049's forslag 31 Henstedt ændres til Borås (sport)
DAN 046 & 073's forslag 31 Dresden ændres til Trier
DAN 046 & 073's forslag 31 Soltau ændres til Hannover
DAN 046 & 073's forslag 31 Soltau unger ændres til Hannover
Hovedsbestyrelsens forslag München landsflyvning (onsdagsindlevering)

Hannover Hannover Altona
Hannover (sport) Hannover (sport) Altona (sport)
Altona unger Hannover unger Altona unger

30

31

32

Karlsruhe overnatningsflyvning hele landet (torsdag)

Overblik over de til repræsentantskabsmødet stillede forslag og ændringsforslag.

De flyvninger der ikke er stillet ændringsforslag til er mærket med grønt og således i princippet allerede vedtaget.
Ændringsforslagene er mærket med gult

28

29

21

22

23

24

25

26

28

Antwerpen ændres til Hof eller Giessen

21DAN 046 & 073's forslag

Baden- Baden landsflyvning  ændres til Freiburg


