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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
4 13. februar 29. jan.
5 27. februar 12. feb.
6 13. marts 26. feb.
7 27. marts 12. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

DAN 034-09-0890 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 038-11-2548 DAN 030-12-1134
DV 01811-10-2399
Jenny & Freddi Nygaard 4760 Vor-
dingborg Tlf 55381160

DAN 183-11-1070 DAN 100-11-1015
DAN 009-12-0269
Erik M. Madsen 016 5600 Faaborg
Tlf 62619645

DAN 038-12-2400 
Senita og Sead  Arslanagic 4800 Nykø-
bing F Tlf 54820767

DAN 093-12-1388 DAN 093-12-1485
DAN 129-11-0025 DAN 188-12-0526
Knud Jepsen 6900 Skjern
Tlf 97366040

HOL 11-1864743
Birger S. Andersen 9800 Hjørring
Tlf 28866877

DV 872-12-608
Hans Larsen 4230 Skælskør
Tlf. 58196596

70 ÅR
17/2 Alice Rasmussen, 071 Rødovre

75 ÅR
3/2 Kaj N. Juhl, 0111 Vejen

GULDBRYLLUP
23/2 Karen Margrethe og John Mad-
sen, 055 Vejle

KB CUP 2013KB CUP 2013
Finale 18/8 2013 Lindkøping ca. 410 km. 

1.Præmie 25.000 kr. + diplom

2.Præmie 15.000 kr. + diplom

3.Præmie 5.000 kr. + diplom

4.-15. Præmie 1.000 kr.

16.-20. Præmie 600 kr.

Nyhed
2 HOT spotflyvninger med præmiesum på
5.000 kroner pr. flyvning – 5 præmier pr. flyvning

Pris 600 kr. pr. due – mere info www.kb-cup.com

Tilmelding Lissi Sommer faffe@ka-net.dk

Løbende resultatformidling fra træninger og HOT spot.

Mulighed for opsamling i København, Odense & Aabenraa 
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Fødselsdag &
Brædstrup

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

Torsdag den 17. januar fyldte DdB 
faktisk 112 år. I organisationen fejrer 
vi normalt ”kun” de runde dage, men 
faktisk er det vel værd at fejre alle 
årsdagene. Trods mange udfordringer 
gennem de mange år, er det lykkedes 
at holde sammen på og dygtigt bringe 
organisationen frem til en moderne 
virksomhed der kan imødekomme nuti-
dens krav på stort set alle områder. Så 
nok er vi tudsegamle af år, men ikke af 
sind og evnen til at tilpasse os og tæn-
ke kreativt. Det på trods af mange ud-
fordringer på det økonomiske område, 
men også på medlemsantallet kontinu-
erligt desværre viser en nedadgående 
tendens. De økonomiske udfordringer 
findes der hele tiden nye løsninger på. 
Flere af dem vil selvfølgelig have kon-
sekvenser på den måde vi har gjort 
tingene på. Her tænkes bla. på distri-

butionen af Brevduen. Den disposition 
har hjulpet væsentlig på økonomien 
men er måske ikke tilfredsstillende for 
mange medlemmer, der må tage turen i 
klubhuset for at hente bladet. Der skal 
ikke herske tvivl om at der arbejdes 
kreativt på at finde nye veje at gå for 
løse denne udfordring også.

Der skal ikke herske tvivl om at den 
allerstørste udfordring er og bliver vo-
res fælles evne til at øge antallet af 
medlemmer. Det er vi nærmest forplig-
tiget til at gøre noget ved. I 112 år har 
vi holdt fanen højt og det skal vi gerne 
kunne være blive ved med, så vi kan 
lægge mange år endnu til de impone-
rende 112 år. Flere sammenlignelige 
organisationer har fremgang i disse år 
og der arbejdes allerede godt med opga-
ven i flere foreninger, men vi skal op i 
et højere gear over hele landet. Det er 
ikke umuligt.

I den kommende weekend går tu-
ren til Brædstrup til et af årets store 

brevdue-højdepunkter, repræsentant-
skabsmødet og landsudstillingen. Her 
skal der på demokratisk vis vælges ho-
vedbestyrelsesmedlemmer, besluttes 
kapflyvningsplan for de næste 2 år og 
debatteres nye forsøgsmesterskaber, 
der gerne skulle give mulighed for at 
vurdere effekten af om nye tanker kan 
give os mesterskaber som flere kan føle 
sig som værende en del af. Så er slip-
formerne også på dagsordenen. Hoved-
bestyrelsen har sit kompromisforslag 
som der er stillet flere ændringsforslag 
til både i den ene og den anden retning. 
Spændende bliver det og forhåbentligt 
kan det foregå, som vanligt, i en god 
sober og sober tone og i en positiv at-
mosfære.

Dagene vil være præget af en god ud-
stilling, spændende auktion over su-
per 2012-unger fra Karen og Jan Den 
Haan, Holland og spændende stande 
fra sportens leverandører, samt salgs-
stande fra flere brevduefolk med duer 
til salg. Sekretariatet vil som vanligt 
have sin stand klar og være klar til at 
levere bestilte varer, modtage bestillin-
ger og stå til rådighed med information. 
Vi glæder os til at se rigtigt mange af 
jer støtte op om brevduesporten Dan-
mark og ser frem til nogle spændende 
dage i det midtjyske.  
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af Muhammad Naeem 

Mit navn er Muhammad Naeem. 
Jeg er født i Pakistan 19. juli 
1977 og er meget interesseret i 
brevduer. De første duer fik jeg 
som en gave af min far i en alder 
af syv år.

 Fra da af har jeg haft duer og været 
brevduemand.  Nu vil jeg gerne intro-
ducere mit land. 

Jeg bor i Pakistan, som geografisk 
ligger i Asien. På de tre sider er der 
landegrænser til Afghanistan, Iran 
og Indien. På den fjerde side ligger 
Det arabiske Hav. Pakistan har fem 
provinser, Khyber Pakhtoon Khaw, 
Sindh, Punjab, Gilgit Baldistan og 
Baluchistan.  

Byen, hvor min brevdueklub har 
hjemme, er Quetta, som er hovedsta-
den i provinsen Baluchistan og navnet 
på min klub er "Baluchistan Pigeon 
Racing Club". 

Jeg vil gerne fortælle verden, hvor-
dan vi kapflyvninger i vores by. Før vi 
fik brevduer havde vi højtflyvere, men 
i midten af halvfemserne introducere-
de Muhammad Younas, der har boet i 
Danmark i de seneste 37 år, brevduer 

i Pakistan. 
Han bragte nogle brevduer med sig 

fra Danmark og lavede en udstilling, 
der kom til Quetta og viste brevduer-
ne frem for os. Efter start på hobbyen 
med brevduer har vi indtil nu afviklet 
slip på 500 kilometer. 

Vi blev undervist af Muhammed 
Younas om, hvordan brevduerne skul-
le trænes og kapflyves. Han er uden 
tvivl vores bedste lærer, fordi han lær-
te os fra A til Z, alt hvad han vidste 
om brevduer. Han hjalp os med inter-
national støtte i form af kontrol ure, 
gummiringe og trofæer i guld, sølv og 
bronze. 

Donationen eller vi kan sige gaven, 
fik vi i vores klub af opdrættere i Dan-
mark.

 En person, jeg er meget taknemme-
lig for, og som har givet os trofæer og 
medaljer er Muhammad Younas, en 
meget kendt og erfaren brevduemand i 
Danmark. En anden, der har givet alle 
sine alle medaljer til os som trofæer, er 
Dan Kristiansen. DdB i Danmark, den 
danske brevduesammenslutning har 
også givet os ca. 20 T2 og T3 ure. 

Det er første gang, vi har fået inter-
national støtte eller donation. Det er en 
gave fra den ene brevduemand til den 
anden. Her i landet, har de, der holder 
brevduer, kun en månedlig indkomst 

DAN 033 Køge og DdB hjælper 
brevduesporten i Pakistan

på tusind til 1½ tusind danske kro-
ner, så de, der læser denne artikel, kan 
sagtens forstå, hvor vanskeligt det må 
være at få dette minimumsbeløb til at 
række til både familie og hobby. Men 
"hvor, der er vilje, er der vej". 

Jeg vil igen nævne, at hvis folk med 
lav indkomst får sådan en støtte, som 
nævnt ovenfor, betyder det meget for 
os og vi vil aldrig glemme denne støtte.  
I vore bønner, vi altid bede for befolk-
ningen i Danmark og må Allah give 
dem sundhed, rigdom og hvad de ellers 
har brug for. 

Før jeg slutter min artikel, vil jeg 
gerne nævne mit møde med Mr. Kri-
stiansen og Mr. Younas. Jeg stillede 
dem nogle spørgsmål og de svar, som 
jeg fik fra dem begge, var virkelig gode 
med hensyn til pasning af brevduer og 
deres hobby.  Tak til folkene i klubben 
Dan 033, Køge. De er virkelig nogle 
store opdrættere og meget hjælpsom-
me opdrættere over for andre som mig 
og mine venner, der er tusind miles 
væk, men vi kan lære af dem. Tak til 
Muhammad Younas og tak til alle de, 
der læser denne artikel og til de, der 
har hjulpet os.

Her er de trofæer og medaljer, som blev givet os af Mr. Muhammad Younas og 

Mr. Dan Kristiansen ligeledes 24. juni 2012.

Her er de ure, som er doneret os fra Danmark og fra DdB, De blev vist frem før 

en præmieoverrækkelse i vores klub 24. juni 2012.
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Her er et billede mig, Muhammad Naeem, der holder tale for vore gæster og for 

publikum, som er deltagere i vore kapflyvninger. Jeg fortæller her vores folk 

om donationen af Muhammad Younas, Dan Christiansen og DdB, Danish Racing 

Pigeon Association.

Medlemmer til stede ved vores ceremoni den 24. juni 2012.

af Dennis Madsen DAN 071

MESTERSKABSREFORM MED DIVI-
SIONER.

Det er mig en stor glæde, at hoved-
bestyrelse har stillet et nyt forslag til 
vores repræsentantskabsmøde, under 
punkt 10, Mesterskabsforslag afsnit 
nr. 3 

FORSLAGET ER FØLGENDE:

"Citat fra dagsorden"

På de åbne mellemdistanceflyvnin-
ger 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 % først place-
rede, dog minimum 10 slag.

Division 2 er de medlemmer, som er 
placeret inden for de 41-100 % første, 
dog minimum 10 slag. (Her er nok en 
lille skrive fejl omkring minimum 10 
slag, da det vil være resten af slagene)

Hvis det umulige skulle ske, at en 
mester i division 2, skulle få flere point 
end mesteren i division 1. 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 sikres, at den med flest 
point vinder i division 1.

Når alle flyvninger er overstået, ud-
regnes selvfølgelig vinderen i division 
1 og 2 efter de gældende propositioner, 
præcis som mesterskaberne i dag 

HVORFOR SKAL VI SÅ HAVE ET SÅ-
DAN MESTERSKAB?

Det skal vi have for at skabe en bre-
dere interesse for at flyve med vores 
duer. 

Division 1 vil være lidt ligesom, det 
er nu. 

Men i division 2 vil det være muligt 
for nogle helt "nye" brevduefolk at få et 
mesterskab, som de har mulighed for 
at vinde. Der vil være en del brevdue-
folk, som efter uge 26 kan konstaterer, 
at de f.eks. ligger i top i division nr. 2, 
og de vil derfor begynde at interessere 
sig mere for deres duer og det nye me-
sterskab, som de har mulighed for at 
vinde.

Delingen i divisioner vil ikke ændre 
på, hvem der bliver sektionsvinder. Di-
visionerne vil kun have indflydelse på 
mesterskaberne.  

I brevduesporten er det ikke et kendt 
begreb, at man har divisioner. Det er 
det til gengæld i alle andre mulige 

sportsgrene.
I f.eks. fodbold har jeg set drenge og 

piger, som er gået op i at vinde i netop 
deres række eller division. Jeg har og-
så set oldboys hold, som nok var bedre 
i 3 halvleg, begynde at være lidt mere 
ambitiøse, fordi de lige pludseligt lå til 
at vinde i deres række. Det er sgu da 
pragtfuldt. De talte om det i flere år.

I virkeligheden er det vel det, det dre-
jer sig om, vi skal have en glæde ved 
vores sport, også selv om man måske 
ikke er helt så ambitiøs. Måske vil 
man gerne have sine duer på et lidt 
mere afslappet form, men når man 
mærker sejres sødme, så er der nogle 
som bliver tændt. Kan man "vække" 
den gamle cirkushest, når man pludse-
lig får mulighed for at vinde i division 
2, så har vi opnået det vil ville. For mig 
ville det være en stor ære.

Man skal heller ikke glemme, at der 
er nogle som sender færre duer, hvis de 
får en lidt dårlig start ved det nuvæ-
rende system. De vil nu få muligheden 
for at "rejse" sig og vinde i division 2.

Så derfor brevduefolk, få jeres repræ-
sentanter til at støtte op om hovedbe-
styrelsens forslag. Det vil være fint for 
både nye og gamle brevduefolk.

Principperne for forslaget havde stor 
opbagning i konkurrenceudvalg Øst 

Læserbrev
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SEKTION 53
13/5 HORSENS
1. Bjarne jensen  086  086-09-0568
2. Bjarne Jensen   086  086-11-0131
3. Allan Svendsen   128  128-08-0175

13/5 KOLDING
1. Allan Svendsen  128  128-10-0441
2. Jens Sørensen   086  128-10-0092
3. Ole Johansen  128  128-09-0378

19/5 HORSENS
1. Simon & Preben  086  086-09-0842
2. Claus Johansen  068  068-11-1392
3. Arne Porsmose  026   026-11-0721

19/5 HADERSLEV 
1. Jensen-Brakstad  026  026-10-0038
2. Jensen-Brakstad  026  026-10-0025
3. Palle Sanderhoff  086  086-09-0011

26/5 KOLDING
1. Bent Bøgh  086  086-10-0950
2. Allan Svendsen  128  128-08-0211
3. Larsen  068  068-11-1675

2/6 HADERSLEV
1. David Pedersen  211  211-07-0321
2. David Pedersen  211  211-09-0924
3. Jensen-Brakstad  026  026-11-0331

9/6 KOLDING
1. Carl Ole Pedersen  194  194-10-1293
2. Jørgen & Finn  128  128-08-0138
3. Peter Pedersen  086  086-09-0950

16/6 HADERSLEV
1. Ole Johansen  128  128-11-0069
2. Allan Svendsen  128  128-10-0441
3. Kurt & Daniel  086  086-10-0712

23/6 KOLDING
1. Bent Andersen   068  068-10-0394
2. Søren Nielsen  026  026-11-0478
3. Bent Bøgh  086  086-10-0914

30/6 HADERSLEV
1. Ole Johansen  128  128-11-0069
2. Bent Bøgh  086  086-10-0950
3. Thomas Flyvbjerg  086  086-09-0467

7/7 HORSENS
1. Frode Jensen  194  194-09-1333
2. Thomas Flyvbjerg  086 086-11-0739
3. Lars Mølholt  068  068-11-1143

7/7 HORSENS
1. Claus Johansen  068  086-12-0958
2. Jensen-Brakstad  026  026-12-0820
3. Henrik Larsen  211  066-12-0270

15/7 KOLDING
1. Peter Pedersen  086  086-09-0347
2. Isabella & Jan  194  194-11-1068
3. Søren Nielsen  026  026-10-0916

15/7 KOLDING
1. Team Larsen  211  211-12-0040
2. Team Larsen  211  211-12-0053
3. Henrik Larsen  211  066-12-0278

21/7 HADERSLEV
1. David Pedersen  211  211-09-0924
2. Kurt & Daniel  086  086-10-0712
3. Lars Mølholt  068  086-10-0340

21/7 HADERSLEV
1. Kurt & Daniel   086  086-12-0156
2. Ole Johansen  128  128-12-0394
3. Team Larsen  211  211-12-0068

29/7 KOLDING
1. Jensen-Brakstad  026  026-11-0333
2. Bent Andersen  068  068-11-1111
3. Peter Rasmussen   068  068-11-1537

29/7 KOLDING
1. Thomas Flyvbjerg  086  086-12-1029
2. Jensen-Brakstad  026  026-12-0788
3. Jensen-Brakstad  026  026-12-0911

4/8 HADERSLEV
1. Allan Svendsen  128  128-10-0451
2. Allan Svendsen  128  128-11-0465 
3. David Pedersen  211  211-08-0765

4/8 HADERSLEV
1. Kurt & Daniel  086  086-12-0165
2. Kurt & Daniel  086  086-12-0195
3. Henrik Larsen  211  211-12-0127

Meddelelser fra foreninger og sektioner
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GENERALMESTERSKAB ÅBEN: 
 Navn: Forening: Point:
 1. Jensen-Brakstad  026 ”Fladstrand”  64712
 2. Palle Sanderhoff  086 ”Bangsbo”  63414
 3. Arne Porsmose  026 ”Fladstrand”  61337
 4. Johnny Andersen  194 ”Rex”  61001
 5. Claus Wormstrup  068 ”Frederikshavn”  60725
 6. Lars Mølholt  068 ”Frederikshavn”  60501  
 7. Atle Andersen   026 ”Fladstrand”  60395
 8. Bent Bøgh  086 ”Bangsbo”  60140
 9. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  59727
 10. Team Larsen  211 ”Jet”  58593

GENERALMESTERSKAB SPORT:
 1. Palle Sanderhoff  086 ”Bangsbo”  23451
 2. Ole Johansen  128 ”Sæby”  23415
 3. Team Larsen  211 ”Jet”  23204  
 4. Atle Andersen  026 ”Fladstrand”  23044
 5. Jensen-Brakstad  026 ”Fladstrand”  22682
 6. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  22507
 7. Bent & Gitte  128 ”Sæby”  22381
 8. Lars Mølholt  068 ”Frederikshavn”  22279
 9. Jens Sørensen  086 ”Bangsbo”  21920  
10. Bent Andersen   068 ”Frederikshavn”  21845

SEKTIONSMESTERSKAB ÅBEN:
 1. Jensen-Brakstad  026 ”Fladstrand”  14734
 2. Arne Porsmose  026 ”Fladstrand”  14656
 3. Lars Mølholt  068 ”Frederikshavn”  14646
 4. Ole Johansen  128 ”Sæby”  14608
 5. Palle Sanderhoff  086 ”Bangsbo”  14571
 6. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  14520
 7. Bent Bøgh  086 ”Bangsbo”  14373
 8. Claus Johansen  068 ”Frederikshavn”  14351
 9. Larsen  068 ”Frederikshavn”  14268
 10. Atle Andersen  026 ”Fladstrand”  14212

SEKTIONSMESTERSKAB SPORT:
 1. Arne Porsmose  026 ”Fladstrand”  14481
 2. Bent Andersen  068 ”Frederikshavn”  14468
 3. Lars Mølholt  068 ”Frederikshavn”  14447
 4. Palle Sanderhoff  086 ”Bangsbo”  14419
 5. David Pedersen  211 ”Jet”  14377
 6. Kurt & Daniel  086 ”Bangsbo”  14355
 7. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  14354
 8. John Jensen  194 ”Rex”  14349  
 9. Claus Johansen  068 “Frederikshavn”  14348
10. Bent Bøgh  086 “Bangsbo”  14327

UNGEMESTERSKAB:
 1. Jensen-Brakstad  026 “Fladstrand” 6917
 2. Henrik Larsen  211 “Jet” 6907
 3. Knud Andersen  086 “Bangsbo”  6652
 4. Claus Johansen  068 “Frederikshavn” 6570
 5. Ole Johansen  128 “Sæby” 6512  
 6. S&G Thowsen  086 “Bangsbo” 5822
 7. Thomas Flyvbjerg  086 “Bangsbo” 5723
 8. Frode Jensen  194 “Rex”    5655 
 9. Kurt & Daniel  086 ”Bangsbo”    5629
 10. Bjarne Jensen  086 ”Bangsbo”    5459 

ES-DUER

LANG  HANNER
 1. Atle Andersen  026 ”Fladstrand” 026-08-0804  121,617
 2. Larsen  068”Frederikshavn” 068-10-0522  174,831
 3. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  086-06-0266  185,187
 4. Allan Wolff  068 ”Frederikshavn” 068-09-0734  231,823
 5. Team Larsen  211 ”Jet”  211-07-0262  247,991

LANG HUNNER:
 1. Henrik Larsen  211 ”Jet”  211-10-0735  117,037
 2. Henrik Larsen  211 ”Jet”  246-11-0743  117,825
 3. Palle Sanderhoff  086 ”Bangsbo”  086-09-0029  144,965
 4. Alte Andersen  026 ”Fladstrand”  026-09-0933  247,836
 5. Henrik Larsen  211 ”Jet”  211-08-0539  262,560

MELLEM HANNER:
 1. Palle Sanderhoff 086 ”Bangsbo”  086-10-0958    35,031
 2. Lars Mølholt  068 ”Frederikshavn” 225-10-0791    72,409
 3. Maria & Søren  086 ”Bangsbo”  086-10-0403    82,048
 4. Knud Andersen  086 ”Bangsbo”  086-10-0648    95,756
 5. Claus Johansen  068 ”Frederikshavn” 068-10-0338   107,893

MELLEM HUNNER:
 1. Allan Svendsen  128 ”Sæby”  128-09-0298  150,963
 2. Allan Svendsen  128 ”Sæby”  128-10-0447  170,738
 3. Ole Johansen  128 ”Sæby”  128-10-0503  172,323
 4. Carsten Svendsen 128 ”Sæby”  128-08-0002  184,353
 5. Carsten Svendsen 128 ”Sæby”  128-10-0224  191,412

SPRINT HANNER:
 1. David Pedersen  211 ”Jet”  211-09-0924  112,536
 2. Kurt & Daniel  086 ”Bangsbo”  086-10-0712  166,517
 3. Jens Sørensen  086 ”Bangsbo”  128-10-0092  201,528
 4. Kurt & Daniel  086 ”Bangsbo”  086-11-0101  238,899
 5. Peter Rasmussen 068 ”Frederikshavn” 068-11-1537  279,837

SPRINT HUNNER:
 1. Bent Bøgh  086 ”Bangsbo”  086-10-0950    46,750
 2. Jensen-Brakstad 026 ”Fladstrand”  026-11-0331  117,115
 3. Jensen-Brakstad 026 ”Fladstrand”  026-11-0308  118,685
 4. Arne Porsmose  026 ”Fladstrand”  026-11-0643  119,433
 5. Søren Nielsen  026 ”Fladstrand”  026-11-0773  128,573

UNGER: 
 1. Henrik Larsen  211 ”Jet”  066-12-0280  117,499
 2. Henrik Larsen  211 ”Jet”  211-12-0249  151,475
 3. Jensen-Brakstad 026 ”Fladstrand”  026-12-0788  183,322
 4. Team Larsen  211 ”Jet”  211-12-0064  185,092
 5. Jensen-Brakstad 026 ”Fladstrand”  026-12-0822  207,026
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Af Michael Th. Larsen

Vi skal i gang med præsentatio-
nen af et allerede meget kendt 
ansigt i Brevduens spalter. Der 

har tidligere været skrevet 
mangt og meget om Arne og 
hans mange resultater med 

duerne gennem årene, men efter 
mit besøg – og i øvrigt mange-

årige kendskab til Arne og hans 
måde at arbejde med duerne 

på – føler jeg alligevel, at denne 
artikel kommer til at omfatte nye 

og meget interessante temaer. 

Ganske enkelt fordi Arne er en dy-
namisk udøver af vores sport, der hele 
tiden udvikler nye idéer, metoder og 
ikke er bange for at eksperimentere 
inden for alle discipliner.

I hvert fald havde jeg en utrolig in-
spirerende og spændende dag, da jeg 
i december måned besøgte Arne. Der 
var meget at kigge på – gode duer en 
masse og en mand, der brænder for 
sporten og har meget spændende og 
inspirerende at fortælle.

Udover regionsmesterskabet på mel-
lemdistancen vandt Arne selvsagt og-
så samme mesterskab i regi af Sektion 
53, hvor han ligeledes kan smykke sig 
med titlen som vinder af 1-års mester-
skabet og sektionens sportsmester-
skab på sektionsflyvningerne. Arne 
opnåede i sæsonen tre sektionsvinde-
re, hvoraf de to var dobbelte, altså med 
slaget som både nr. 1 og 2 i resultatop-
gørelsen.

FLYVEDUERNE
Der har i 2012 været kapfløjet efter 

næsten alle kendte systemer. Således 
bestod kapflyverholdet af 24 enkehun-
ner, 32 enkehanner på det traditionelle 
enkemandssystem samt 16 par natur-

lige. For enkehannerne gjaldt det, at 
deres hunner ikke er kapfløjet, medens 
det for de 24 enkehunner forholdt sig 
sådan, at de primært var parret med 
1-års hanner, hvis opgave var at ”passe 
dem op”. Disse hanner blev fra og med 
Skt. Hans opstartet på kapflyvninger-
ne, og fra dette tidspunkt blev de 24 
par kapfløjet efter det totale enkesy-
stem. Til den kommende sæson er det 
planen, at der skal kapflyves med 56 
par på det totale system, idet Arne fin-
der dette system optimalt. De naturli-
ge duer har ganske vidst leveret pæne 
resultater, men vurderes alligevel ikke 
at bidrage tilstrækkeligt. 

Samtlige duer på slaget parres medio 
januar, og flyveduerne får én unge i re-
den. Dog skal de 32 enkehanner ikke 
have unger, men skilles når de ruger 
på ca. 14. dag, og æggene fra de bed-
ste par bliver flyttet. Når ungerne er 
14 dage gamle skilles parrene, og han-
nerne i parret opmader den ene unge 
i reden indtil fravænningen. Fra det-

te tidspunkt forbliver parrene adskilt 
med henblik på opstarten af enkesy-
stemet.

Arne yder en betragtelig trænings-
indsats med sine duer, og opstarten af 
træningsprogrammet sker først i april. 
Der lægges vægt på, at vejret er højt og 
klart, men til gengæld skeles der ikke 
til temperaturen, som Arne mener, er 
irrelevant.

Træningen startes op med et par tu-
re på 10 kilometer, som gradvis øges 
til 25, 35, 55, 100 og til sidst 120 ki-
lometer. Der trænes 15-20 gange som 
forberedelse til den første kapflyvning, 
og dermed er duerne særdeles velforbe-
redte til sæsonen. 

Da Arne har en dårlig placering i 
sektionen – han bor 5-6 km. nordvest 
for Frederikshavn -  skal hans duer 
i god tid ”gå fra” de andre, ellers kan 
han ikke vinde. Derfor retningstræner 
han duerne, idet den rigtige retning er 
4-5 km. vest for kystlinjen. Kommer de 
med Frederikshavnerduerne ind over 

Regionsmester Mellemdistance Åben 2012:
Arne Porsmose, 026 ”Fladstrand”

Arne med barnebarnet og vagthunden Krumme foran flyveslaget
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byen, er han bagefter. Denne retnings-
træning har stået på i nogle år, og re-
sultaterne er blevet bedre og bedre. 
Arnes dårlige placering har han taget 
op som en udfordring, for det er dog 
sjovere at vinde med den hårde kon-
kurrence, man er oppe imod. 

Duerne på enkesystemet ser aldrig 
deres mage før afsendelse til hverken 
træning eller kapflyvning. På træ-
ningsturene slippes enkehanner og en-
kehunner samtidig. Hannerne på det 

traditionelle system trænes i opstar-
ten uden at se deres hunner ved hjem-
komsten, og først fra begyndelsen af 
maj sættes hunnerne ind i rederne for 
at modtage hannerne efter træning.

I flyvesæsonen består træningspro-
grammet af en ugentlig tur på 120 
kilometer hver tirsdag, der suppleres 
med korte ture på 30 kilometer tors-
dag og fredag. Træningerne gennem-
føres altid om morgenen.

Den daglige rytme på slaget er nøje 
planlagt, og dagen begynder kl. 6.30, 
hvor enkehunnerne lukkes ud til træ-
ning omkring slaget, hvor de med flag 
holdes i luften i en time. Arne benytter 
et rotationssystem, så imens hunnerne 
flyver lukkes hannerne ind i hunner-
nes afdeling, og hunnerne lukkes ef-
ter endt flyvning ind i redeafdelingen, 
hvorefter det er hannernes tur til at få 
morgenmotion omkring slaget. I øv-
rigt foregår enkehannernes motione-
ring omkring slaget i fællesskab med 
duerne fra det naturlige slag. Arne for-
tæller, at dette system bidrager til du-
ernes motivation og flyvelyst.

Efter flyveduernes hjemmetræning 
er det ungernes tur til at få udflyvning 
omkring slaget.

Duerne lukkes ikke ud om aftenen, 
idet Arne vurderer, at den megen kur-
vetræning overflødiggør yderligere 
behov for duerne for at flyve omkring 
slaget. Og med resultaterne in mente, 
må denne betragtning siges at være 
korrekt.

Duerne lukkes ud næsten hele året 

med undtagelse af perioden fra decem-
ber og indtil lægningen af første kuld 
æg, og Arne ser helst, at de får cirka 
15 minutter i luften hver dag. Dette er 
medvirkende til at opretholde basis-
konditionen, som er væsentlig, når de 
første træninger starter. Arne prak-
tiserede ikke dette system tidligere, 
hvor duerne var væsentlig mindre ude 
uden for sæsonen, og han døjede hvert 
år med vingeskader i forbindelse med 
de første træninger, hvor nogle duer 
returnerede med en hængende vinge. 
Disse duer havde ødelagt vingemusku-
laturen ved overanstrengelse og kun-
ne ikke senere præstere resultater på 
kapflyvning. Efter overgangen til det 
nuværende system med løbende træ-
ning omkring slaget uden for sæsonen, 
er dette problem ikke længere eksiste-
rende, ganske enkelt fordi duernes ba-
siskondition holdes intakt.

Fodring og pasning
Som på alle andre mesterslag har 

Arne stor fokus på at passe sine duer 
optimalt op til topresultater.

Der fodres med to forskellige basis-
blandinger, som er tilpasset efter, om 
duerne skal deltage på mellem- eller 
langdistance. Derudover bruges en 
supplerende ”dynamitblanding” be-
stående af 2/5 hamp og 3/5 solsikker. 
Denne blanding får duerne søndag, 
mandag, tirsdag og onsdag aften ser-
veret i fodertruget ved 20-tiden, når 
den ordinære basisfodring er overstå-
et.

Duerne får, hvad de kan æde, og der 

Regionsmester Mellemdistance Åben 2012:
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benyttes ikke renseblanding i løbet af 
ugen. Den eneste lette fodring består 
af Gerry Plus, som gives til indlands-
duerne på afsendelsesdagen fredag. 
Duerne skal bestille noget, og de sen-
des så vidt muligt hver eneste uge 
med undtagelse af langdistanceduer-
ne, som i reglen hviler en uge mellem 
flyvningerne. Af samme årsdag er det 
vigtigt, at duernes depoter fyldes mak-
simalt.

Arne er ikke tilhænger af medicin 
til duerne. I den forgangne sæson har 
duerne fået en fuld kur mod gul knop, 
medens de rugede på første kuld sup-
pleret med en kur i flyvesæsonen. Der-
udover har duerne to gange i sæsonen 
fået et middel mod luftvejsinfektioner. 
Kuren mod gul knop i begyndelsen af 
sæsonen bliver droppet til den næste 
sæson og erstattet af et naturprodukt, 
som skulle være meget effektivt mod 
gul knop og andre snyltere. I sæsonen 
får duerne nævnte kure mod gul knop 
og luftvejsinfektion for at holde dem i 
god orden. Derudover gives ingen ku-
re, idet Arne finder brugen af medi-
cin forkert, ikke mindst i forhold til at 
skabe resistente bakterier, imod hvil-
ke medicinen til sidst bliver uvirksom. 
Forebyggelse af sygdomme hos duerne 
skal derimod ske gennem den daglige 
pasning, og som Arne udtrykker det, 
begår mange i sporten den fejl, at ”de 
tror man kan se succes igennem medi-
cinglasset”. 

Et helt specielt element i duernes for-
plejning på Arnes slag er grøntsager. 
Arne fortæller: 

”Fra cirka 1. september og til den 
første uge ind i december - når de er 
færdigfældede, giver jeg alle duer 
grøntsager i foderet på følgende måde.

Jeg har ca. 250 duer, og så kan man 
jo selv dele op alt efter hvor mange du-

er man har.
Jeg køber 3 store porrer, 1 kg. pasti-

nakker eller persillerod, 1 selleri og 1 
bladselleri.

Det hele bliver rengjort, skåret i 
stykker og delt op i 4 lige store portio-
ner. 1 portion i hver pose. De 3 bliver 
frosset og den 4. bruger jeg. Jeg har en 
kraftig blender. Jeg kommer 15-20 ml. 
koldpresset rapsolie i og lidt vand. Deri 
grøntsagerne og det bliver blendet. Der 
skal være vand nok til at det kan blen-
des. Når det er blendet tager jeg det 
meste op. Derefter bruger jeg yderli-
gere 4-5 pæne gulerødder, 1 helt hvid-
løg og 1 halvstor rødbede. Hvidløgene 
afskalles og det øvrige rengøres, skæ-
res i stykker og blendes med yderligere 
vand. Derefter kommer jeg det oveni 
det andet og blander det hele sammen. 
Det skal være som en tynd grød. (Se-
nere er grønkål godt at blande i).

Jeg blander det søndag morgen, og 
duerne får det søndag, mandag, tirs-
dag, onsdag og torsdag. Er der mere 
igen, blandet jeg det i fredag morgen.

Jeg bruger 1 plastikkøkkenske grønt-
sager til ca. 2 kg. foder, og det røres i 
foderet. Duerne får det hver dag både 
morgen og aften. Om morgenen (indtil 
jeg kun fodrer 1 gang om dagen) påfø-
res hver dag Vispumin, og jeg skifter 
her dag med ølgær, Vitamineral, baby-
pulver NAN1, og ellers hvad jeg har af 
vitamin i pulverform. Jeg blander ger-
ne 2-3 forskellige slags i. Når de har 
fået om morgenen tager jeg aftenratio-
nen og iblander grøntsager igen, og jeg 
lader det stå og tørre ind. Her bliver 
der ikke blandet noget i. 

Når jeg senere kun fodrer 1 gang om 
dagen, kommer jeg de forskellige ting 
på hele rationen. 

Duerne er altid i en meget fin orden, 
og jeg tror på, at det kan opbygge im-

munforsvaret.
Der er noget arbejde med det, men 

det er bedre end at fylde dem med me-
dicin og ødelægge immunforsvaret, for 
det taget lang tid for duerne at genop-
bygge det. Igennem grøntsagerne m.v. 
får duerne mange af de gode ting som 
de har brug for.

Medicin bruger man til syge duer”.

SLAGET
Det er ikke nogen stor opdagelse, at 

gode resultater hænger sammen med 
et godt og sundt slagmiljø, og et sådant 
er der bestemt tilstede hos Arne. In-
teressant er det dog at kigge lidt på, 
hvad der gør forskellen på Arnes slag, 
hvor der igennem årene har været ar-
bejdet ihærdigt på at opnå det optima-
le klima.

Langs hele slagets bagside er der 
anbragt et rør med en diameter på 35 
cm, som er tilsluttet en udsugningsmo-
tor. Denne motor har en kapacitet på 
2000 m3/time ved fuld styrke. Røret 
er forsynet med 11 udsugningshuller, 
der er designet efter ægte ingeniør-
kunst. Systemet er forankret i Steven 
van Breemens teorier om ”Rumalder-
ventilation”, der angiver nøje bereg-
ningsregler for dimensioneringen af 
anlægget. Således skal summen af 
arealerne af de 11 lufthuller langs rø-
ret svare til det samlede areal, som 
luftrørets tværsnit andrager. (Læs 
artiklen om Rumalderventilation fra 
1993).

Dimensioneringen og indretningen 
af denne udsugningsanordning er en 
ting. Noget andet er, hvordan og hvor-
når systemet skal anvendes. Arne har 
fundet frem til følgende som den opti-
male metode:

I tidsrummet fra 7-19 hver dag kører 
motoren med 75 % effekt 15 minutter 

Siddereoler i enkehunslaget Ungeslaget
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ad gangen med 30 minutters pause 
imellem. I tidsrummet 19-7 køres i alt 
5-6 gange og med motoren nedsat til 
50 % kraft.

Luftindtaget til slaget sker igennem 
riste under vinduerne, der er lukket 
med wind breaker net. Slaget er luk-
ket ovenud.

Motoren benyttes fra 1. maj og til sid-
ste flyvedag.

Jeg må tilstå, at dette system fa-
scinerede mig, for jeg ved hvor meget 
Arne har forsøgt  at ændre slaget for 
at gøre det optimalt m.h.t. luften, og 
resultaterne har jo vist, at dette har 
været den rigtige model. Arne fortalte 
også, at uanset vejret om sommeren er 
der meget behageligt på slaget, og det 
har også betydning for duerne.

Ungerne – og nogle værdifulde tips 
vedrørende ungesyge

Der tillægges årligt 125-150 unger.
Den første sortering foretages to da-

ge før vaccinationen. På det tidspunkt 
har ungerne gået i ungeslaget i ca. 3 
uger. Samtlige unger vurderes, og de, 
der ikke udviser karakter eller opfyl-
der Arnes eksteriørmæssige krav, bli-

ver konsekvent fjernet uden skelen til 
stamtavler. Dette kan andrage op til 
25 unger, så der er tale om en benhård 
udvælgelse lige fra starten af unger-
nes opvækst. Ungerne lukkes ikke ud 
til friflyvning omkring slaget før efter 
vaccinationen, men holdes indtil dette 
tidspunkt indelukket, hvor de fra un-
geslagets voliere kan orientere sig i 
forhold til omgivelserne.

Mange husker Arne som en af halv-
femsernes store ”ungespecialister” 
med imponerende serier i toppen af 
sektionen på ungeflyvningerne. Enga-
gementet på dette område er lagt på 
hylden, og i dag må ungerne nøjes med 
almindelig kurvetræning i fødselsåret. 
Træningen omfatter cirka 15 ture og 
afsluttes på 120 kilometer.

Fra første dag i ungeslaget får unger-
ne glæde af Arnes ”hemmelige våben”, 
der sikrer dem et stærkt immunforvar. 
Det gyldne trick består af eddike, end-
da ganske almindelig husholdnings-
eddike. Drikkevandet tilsættes 13-14 
ml. pr. liter, hvorved der opnås en sur-
hedsgrad svarende til pH 4. Denne 
drik serveres til ungerne i perioden fra 

fravænningen og indtil 1. september, 
hvorefter doseringen sættes ned sva-
rende til pH 5, der fås ved tilsætning 
af 5 ml. eddike pr. liter drikkevand. 
Samtlige duer får denne tilsætning i 
drikkevandet året rundt med undta-
gelse af perioden fra cirka 1. november 
og indtil parringen, ligesom flyvedu-
erne i kapflyvningssæsonen er frita-
get, da blandingen kan have en lille 
negativ virkning på formen. Duerne 
kan komme i underskud for B9 og B12 
vitaminer. Det er ikke noget problem 
for ungerne, men det kan være det for 
de gamle duer, der skal på lange ture. 
Hvis flyveduerne får eddike i sæsonen 
er det i form af æbleeddike. Eddiken 
kan tilsættes sammen med alle vita-
miner, da forsøg har vist, at der ikke 
foregår nogen ødelæggende kemiske 
reaktioner imellem eddiken og vita-
minprodukterne. Er man i tvivl kan 
man give vitaminer i rent vand.

Og hvorfor så al den eddike? Jo, det er 
der såmænd ganske gode grunde til, og 
vel at mærke grunde, der er baseret på 
to års erfaring. Arne havde tidligere 
hvert eneste år store vanskeligheder 

Bullet-parret 1712 & 1716
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med ungesygen, der inficerede un-
gerne med deraf følgende tab og store 
ødelæggende virkninger på hele unge-
årgange. Et problem, som i stigende 
grad plager mange af os. Efter indfø-
relsen af eddikekuren har slaget været 
fuldstændig forskånet for angreb, og 
teorien er, at eddiken er medvirkende 
til at desinficere drikkevandet, hvor-
ved smittefaren dels mindskes, men 
at duernes immunforsvar generelt set 
styrkes. Det må i hvert fald konstate-
res, at systemet har virket med stor 
succes. Arnes teori er, at colibakterier 
som er medvirkende årsag til ungesy-
gen, ikke kan trives i det sure vand, 
og sker der udbrud, er det i mild grad.

Arne har samtidig udviklet sin egen 
kur imod ungesygen, og opskriften ly-
der som følger: Ved konstatering til-
sættes drikkevandet 13-14 ml. eddike 
pr. liter samt 1 kop A38. Hvis vejret er 
varmt, skal vandet/mælken udskiftes 
jævnligt. Bundfald af mælken er uden 
betydning. Denne blanding serveres i 
drikketruget, og ungerne fodres i 4-5 
dage udelukkende med byg og med 
A38 i vandet. Derefter ophører det 
med A38. Fodringen er meget let og 
består af 5 gram pr. unge om morge-
nen og 10 gram ved aftenfodringen. De 
første 1-2 dage er ungerne ikke særlig 
sultne, men derefter vil de selvsagt føle 
en ekstrem sult, som man må ignore-
re, indtil man efter 4-5 dage begynder 
genopbygningen igen ved, at foderet 
består af 50% byg og 50% ungefoder, 
som gradvist ændres til 100% ungefo-
der og fuld ration ca. 10 dage efter ud-
bruddet. 

Denne byg-kur er medvirkende til at 
rense ungernes tarmsystem, og man 
vil opnå, at de kureres uden at deres 
immunforsvar lider skade, og i løbet af 
kort tid efter kuren, er ungerne som 
regel i orden igen. Problemet med me-
dicin er, at dette svækker immunfor-
svaret og i mange tilfælde fremmer 
resistente bakterier. Ved Arnes model 
opnår man, at duernes immunforsvar 
forbliver intakt, og med tiden vil man 
opbygge et meget højt niveau for be-
standens samlede immunforsvar. 

Derfor: Ingen medicin mod ungesy-
gen, for der er alligevel ikke noget me-
dicin, der hjælper. I hele ungeåret får 
ungerne ikke nogen form for medicin 
hverken mod gul knop, coccidier, orm 

eller andet. Bruges der noget, er det 
kun naturprodukter.

Eddike har generelt den effekt, at 
den desinficerer drikkevandet, hvor-
ved evt. sygdom har meget svært ved 
at brede sig gennem drikkevandet.

Duerne
Arne har et tæt og landskendt sam-

arbejde omkring avlsarbejdet med 
John Engel, 070 ”Aabenraa”. Arne har 
i mange år været kendt for Steven van 
Breemen duerne, der stadig indgår 
som en integreret del af bestanden. 
Samarbejdet med John Engel er nok 
nærmest mest kendt for duerne af Ko-
opman afstamning og navnlig den le-
gendariske ”Bullet” linie. ”Bullet”, som 
i sin tid blev esduevinder for afdøde 
Finn Lindegaard, ved Million Dollar 
Race i Sydafrika i konkurrence mod 
cirka 5000 deltagere. 11 af 12 mester-
skabsduer hos Arne er dette år rundet 
af denne linie.

Udover van Breemen og Koopman 
duerne huser slaget duer fra Flor Ver-
voort, Drapa, Chr. Mikkelsen og Jan 
Rønn.

Der arbejdes i stor udstrækning med 
krydsningsavl på de 25 avlspar for at 
opnå de virkelige ”kanoner”. Når disse 
krydsningsparringer har leveret deres 
første afkom foretages omparringer 
på avlsslaget, således parrene sam-
mensættes i retning af linje avl. Dette 
gøres for fremadrettet at sikre blodlin-
jerne i bestanden med henblik på vi-
dere muligheder for krydsningsavl. En 
klog og struktureret strategi, der på 
samme tid tilgodeser det evige behov 
for udvikling og eksperimenter, men 
samtidig ikke underminerer grundpil-
lerne i bestanden.

Der er i artiklens billeder en udfør-
lig beskrivelse af duerne, så det vil 
jeg udelade her, men blot konstatere, 
at der på slaget i Strandby går en im-
ponerende samling duer, der ikke blot 
resultatmæssigt men også eksteriør-
mæssigt er helt i top.

Personligt har jeg det rigtig fint med, 
at Arne har bopæl i stort set den mod-
satte ende af Jylland end jeg kommer 
fra, for det bliver en sej kamp at kon-
kurrere mod dette slag – også i den nye 
sæson.

OVERSIGT OVER MESTERSKABSDU-
ERNE.

Ved mange af duerne optræder nav-
net ”Bullet”. Den er af Koopman-af-
stamning, og den var bedste Es-due 
i Sydafrika i 2005. Den blev solgt til 
en meget høj pris til en belgier, men 
den blev siden stjålet. Vi har en lang 
række søskende på avlsslaget, og der 
er faldet mange fremragende duer 
derefter. Andre slag har haft fremra-
gende resultater ud af ”Bullet” fami-
lien, bl.a. Henrik Meldgaard 070, Per 
Thomsen 0111, Søren & Michael 0227, 
Henning Jørgensen 0227, Tom Hansen 
013, Johs. Marcussen 055 og naturlig-
vis John Engel 070, som jeg har duerne 
sammen med. Han har en lang række 
sektionsvindere og topplaceringer med 
disse duer. Det var i øvrigt John der 
”fandt” Bulletparret blandt de første 
Koopman duer, der kom til Danmark 
på Auktion i Haderslev i 2003, og her 
købte han dem. Det har været et af de 
meget sjældne par, som man med rette 
kan kalde et avlspar.

026-09-0207 Bb A. Fader er helbro-
der til den berømte ”360” hos Søren & 
Michael 0227. Moder er helsøster til 
”Bullet”.  207 har 22 sektionsplacerin-
ger på 3 år bl.a. nr. 3-5-14-20-23-26-27.

 026-09-0273 Bt U. Fader er fra Sø-
ren og Michael 0227, og moder er hel-
søster til ”Bullet”.  Hun har 16 sekt.
placeringer på 3 år, bl.a. nr. 2-9-14-15-
24-25-26.

026-09-0284  Bb U. Faderen er avlet 
på en Sangers-due, som er søn af Ha-
yabusha King, og en søster til ”Bullet”. 
Moderen er avlet på en original Koop-
man og en due fra John Engels gamle 
familie. 284 har 23 sekt.placeringer på 
3 år bl.a. 4-8-8-8-13-15-18-29. 2012 er 
hun nr. 5 i OL-klasse D.

026-09-0329. Faderen er Vervoort 
og er avlet på en helbroder til Fieneke 
5000. Moderen er søster til ”Bullet”.  
Han har bl.a. flg. sekt.placeringer, 5-8-
21. Hans redebror har flere fine place-
ringer.

070-09-1925 lystv.hv.sl. A. Koop-
man. Faderen er original fra Koopman 
og moderen er helsøster til ”Bullet”. 
Denne sammenparring er fantastisk, 
og der er faldet mange fremragende 
kapflyvere og avlsduer herefter. Han 
er egentlig først startet op som 2-årig 
og han har bl.a. flg. sekt.placeringer, 
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5-18-28-30. Han er også en fin udstil-
lingsdue. Han er nu overgået til avlen.

026-11-0615, Rt A. Faderen er avlet 
på den originale ”Bullet” hun, og en 
han hvis fader er helbroder til ”Kleine 
Dirk”. Moderen til 615 er en original 
Jos Joosen.  615 kom på en af de første 
sekt.flyvninger alvorligt til skade, idet 
brystet blev ødelagt og venstre lårben 
brækket 2 steder. Han kom over det, og 
i slutningen af sæsonen udviste han en 
fantastisk flyveglæde og vitalitet – selv 
om han haltede voldsomt, så jeg tog 
ham med på en kort træning, og der-
efter en 100 km træning. Han deltog 
på den sidste sekt.flyvning, hvor han 
blev nr. 72 i sekt. Ugen efter deltog han 
på den sidste DdB-flyvning fra Altona, 
og han landede sammen med 701, og 
de blev de hurtigste 2 duer i gruppe 5.  
Somme tider kan det godt betale sig at 
lade en due få en chance, selv om den 
er alvorlig tilskadekommen.

026-11-0622 Bt. U. Koopman. Fade-
ren er avlet på 2 originale Koopman 
duer, vi købte for 3 år siden. Moderen 
er søster til ”Bullet”. 622 har i år 10 
sekt.placeringer bl.a. 10-22-23-26.

026-11-0688 Bb A Faderen er avlet på 
et barnebarn af ”Kleine Dirk” og en sø-
ster til ”Bullet”.  Moderen til 688 er ef-
ter samme han, som er fader til 615, og 
en hun i tæt familie til Kr. Mikkelsens 
berømte 119. 688 har 7 sekt.placerin-
ger bl.a. 4-10-15-20.

026-11-0698 Bb U. Faderen er hel-
broder til faderen til 615 (Koopman), 
medens moderen er søster til berømte 
”360” hos Søren & Michael i Kolding. 
698 har 9 sekt.placeringer bl.a. 2-11-
12-28-30.

026-11-0701 Bt A. En fantastisk due, 
som gjorde forskellen.  Hans fader er 
helbroder til nævnte 070-09-1925, me-
dens moderen er efter en hun fra Søren 
& Michael, Kolding, samt en van Bre-
emen hun. 701 startede jeg op den 23. 
juni. Han fløj 8 flyvninger og blev pla-
ceret i sektionen på de 6. Han var sek-
tionsvinder på den meget hårde Soltau 
flyvning uge 30. 14 dage efter landede 
han sammen med 701 som de 2 hurtig-
ste i gruppe 5 fra Altona. 

026-11-710 Bb A. Hans farmoder er 
søster til ”Bullet”, medens farfaderen 
er søn af en broder til ”Kleine Dirk”. 

Moderen er avlet på en Koopman ud af 
en søster til ”Bullet” samt en Van Bre-
emen hun. 710 blev startet op den 23. 
juni. Han deltog på 8 flyvninger og pla-
ceret i sektionen på de 7 bl.a. 4-6-17.

DAN 026-09-0207 Bb A DAN 026-11-0622 Bt. U

DAN 026-11-0688 Bb. A

DAN 026-11-0698 Bb.U

DAN 026-11-0701 Bt.A

DAN 026-11-0710 Bb.A

DAN 026-11-0722 Bb.A

DAN 026-09-0273 Bt U

DAN 026-09-0284 Bb U

DAN 026-09-0329 

DAN 070-09-1925 lystv.hv.sl. A

DAN 026-11-0615 lRt. A

026-11-0722 Bb A. Faderen er Ver-
voort, og hans bedstefader er helbroder 
til Fieneke 5000. Moderen er en origi-
nal Koopman. 722 var sektionsvinder 
fra Luneborg uge 26. 

Mesterskabsduerne
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Esbjerg foreningerne

ESBJERG  UDSTILLING  2013

Til alle medlemmer af en Esbjergfor-
ening.

Brevduevennerne arrangerer den 15. 
& 16. februar  en udstilling i forbin-
delse med det årlige medlemsmøde i 
”BREVDUEHUSET”  

I klasse 3 & 4 kan hvert slag tilmelde 
en han & en hun årgang 2011 indskud 
er 100 kr. pr. due, som skal betales 
ved tilmeldingen. Det er kun duer, der 
udstilles, som kan deltage i konkur-
rencen. For hver due, der tilmeldes, 
indskyder

Brevduevennerne 300 kr. pr due, og 
hele beløbet går til præmier, som deles 
i A & U klasse alt efter antal duer. Der 
er præmier til 30 procent af duerne i 
hver klasse. Første præmie  2000 kr. 
max. vinderen er den due, der har det 
højeste es-duepoint på 5 valgfrie flyv-
ninger på DDB - & sektionsklubflyv-
ninger inden for 20 procent. Hvis der 
ikke er nok duer med 5 placeringer, er 
det derefter 4 - 3 & 2 placeringer.

( 5 placeringer går forud for 4 place-
ringer o.s.v. )

Efter flyvesæsonen laves en præmi-
erække. Evt. klage skal ske inden den 
01.09.

I klasse 5 & 6. må der tilmeldes en 
han & en hun årgang 2012, her beta-
les der 50 kr. pr. due, og her indsky-
der Brevduevennerne 100 kr. pr due og 
hele beløbet går til præmier, også her 
er der præmier til 30 procent. Duerne 
i klasse 5 & 6 skal ikke udstilles men 
skal tilmeldes med nr. samtidig med 
de andre duer. 

Duerne bliver bedømt af  Bent Th. 
Petersen 027 

Duerne indleveres fredag den 15.02. 
mellem kl. 18,00 & 19,00. Udstillingen 
åbner lørdag den 16.02. kl. 12,00. Præ-
mieoverrækkelse kl. 13, 30

af Erik Bjerg DAN 004 Kronborg

Er det Danmarks bedste sprinterdue 
i OL klasse A. (Vitesse). ??

Måske er denne due, 004-09-1793 
bedste OL due, 2012 (10 bedste flyv-
ninger i 2010 + 2011) med 982,837 
point, og 4’de bedste due i 2013 (2011 + 
2012), med 942,382 point.

”1793” har i sin karriere fløjet 35 
gange, heraf 31 gange været mellem de 
første 20%, med følgende placeringer.

1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 10, 10, 
13, 13, 18, 19, 23, 27, osv.

Placeringerne er opnået mod gen-
nemsnitlig 1200 duer pr. flyvning.

Desværre blev ”1793” ved en fejl ikke 
nomineret i 2012, og det var først da 
jeg så de udstillede duer i Brædstrup 
februar 2012, at det gik op for mig at 
han kunne have deltaget.

Jeg holdt derfor øje med nominerin-
gen af OL duer i 2013, og ganske som 
frygtet var ”1793” heller ikke med den-
ne gang. Jeg kontaktede derfor sekre-
tariatet allerede i november, og fik den 
besked at det blev udregnet på deres 
program, og det i øvrigt sorterede un-
der Peter Knudsen.

Da de nominerede duer blev præsen-
teret i ”Brevduen” nr. 30 uden ”1793” 

kontaktede jeg Peter Knudsen pr. e-
mail, uden at få det svar jeg søgte, 
nemlig med hvilken formel man ud-
regnede efter. 

Derefter kontaktede jeg Poul. E. 
Meulengracht og efter nogle forsøg på 
udregninger fik jeg endelig den rigtige 
formel.

Tak for hjælpen P.E.M. 
Med den i hånden udregnede jeg 

så resultatet for 2012 (2010+2011) 
og fandt ud af at ”1793” havde fået 
982,837 point.

Jeg undersøgte på DdB’s hjemmeside 
hvor mange point nr. 1 havde opnået 
det var 973,167 altså godt 10 point fær-
re end ”1793’s” 982,837.

Jeg er klar over, at det er de enkelte 
sektioners ansvar, at statistik filer bli-
ver fremsendt til sekretariatet. Men 
husk at sekretariatet blandt meget an-
det, også er til for at varetage medlem-
mernes interesse. 

Jeg vil hermed opfordre sekretaria-
tet til at sikre at alle statistik filer fra 
sektionerne bliver behandlet i deres 
system, gerne automatisk så der ikke 
er medlemmer der mangler i de offent-
liggjorte resultater.

Resultater bliver jo sendt til sekreta-
riatet hver uge i kapflyvningssæson-
gen fra alle foreninger.

LæserbrevMeddelelser 
fra foreninger

DAN 004-09-1793 - Er det Danmarks bedste 

sprinterdue i OL klasse A. (Vitesse). ??

SVAR FRA SEKRETARIATET

Sektionsflyvninger indberettes kun 
til Sekretariatet i forbindelse med 
DdB-flyvninger. Det betyder at de 
sektionsflyvninger, der ligger før eller 
efter DdB-sæsonen har vi ikke på se-
kretariatet. Derfor skal der, efter sæ-
sonen, indberettes statistisk-data fra 
den enkelte sektionsklub, såfremt OL-
beregningerne skal være korrekte.

Derudover beregnerne Sekretariatet 
kun resultater for sektionklubber, der 
er indgået en beregningsaftale med.

Det at processen for at komme frem 
til det rigtige resultat for DAN 004-09-
1793 så kan virke lang og omstændig, 
skal vi beklage og vi vil, sammen med  
Udstillingsudvalget, tage skridt til at 
dette bliver kraftigt forbedret fremad-
rettet, således at lignende situationer 
kan undgås!



Vi lægger vægt på følgende:

• ungernes sundhed

• de naturlige og optimale 
• omstændigheder, hvorunder
•ungerne er opvokset

• ungernes afstamning 
• og herunder den årlige
•tilbagevendende selektion 
• af forældreduerne.

Alle kunder bliver behandlet ens.
Ingen får lov til selv at udvælge 
sig de bestilte duer. 

Ungerne er mærket op med dine
initialer ved afsendelsen fra Belgien.

Hvert år avles ca. 40.000 unger, og
avlsstationen har nu bestået i 56 år,
og hvert år må vi afmelde mange
bestillinger. 

Ovennævnte er den bedste garanti
for de duer, som vi sælger, samt
måden hvorpå dette foregår. 

Prisen i 2013 er kr. 270,- 
pr stk. frit afhentet i Brande. 

Ungerne er vaccineret, men 
skal jævnfør gældende regler
genvaccineres.

V I  
T A K K E R  

F O R  
D E R E S
T I L L I D !

NATURALS AVLSSTATION 

UNGER 2013
udfyldes og sendes i brev til:

NATURAL BRANDE 
GL. KÆRVEJ 17 • DK-7330 BRANDE

Til: AFHENTNING I MAJ bestilles ……… stk unger årgang 2013.
Undertegnede ønsker: ............................................hanner   ......................................................hunner.

Kønsgaranti kan ikke gives.

Beløbet kr. 270,- pr unge afhevtet i Brande. 
I check vedlagt bestillingen .....................................  sendt på gironr. 5909082.
Følgende afstamming kan tilbydes:

K = kortdistance   -   M = mellemdistance   -   L = langdistance

Såfremt De ikke kan bestemme Dem for en bestemt afstamning, men vil overlade 
dette til os, da venligst understreg hvilken afstand duerne skal flyve fra:

Kortdistance  •  Mellemdistance  •  Langdistance

Navn & Adr.: ........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

(...............................................) ......................................................................................................................................................................

Forenr.: ....................................................................................................................................................................................................

Dato: .................................................... Underskrift: .................................................................................................................

➥➦ ➥➦

K/M JANSSEN GEBR.
K/M LEUS
K/M MARCELIS A.
K/M PAUWELS F.
K/M SOONTJENS J.
K/M TOURNIER
K/M VAN DYCK
K/M WOUTERS L.
K/M ENGELS J. & J.
M FABRY
M GEERTS W.
M GRONDELAERS
M HOREMANS
M HOUBEN J.

M/L VANDENABEELE
M/L HUYSKENS-VAN RIEL
M/L AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

M/L MEULEMANS K.
M/L ROOSENS M.
M/L TOYE S.

M/L DE SCHEEMAECKER
M/L THONE J

L AARDEN J.
L BOSTYN
L BRICOUX
L CATTRYSSE
L DELBAR
L DE SMET-MATTHYS
L SION
L STICHELBAUT
L VAN BRUAENE
L VAN DER ESPT
L VANHEE
L VAN SPITAEL
L VAN WANROY

HANNER HUNNER HANNER HUNNER
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Forbeholdt Sekretariatet - adressering

2 super hanner
fra DAN 033 
Køge

033-09-0051.A. 

ES-due All round nr.1, Region Øst og 
Sektion 11, 2011 og Regionsvinder 
fra Altona 2012.

033-09-0001.A. 

som er 2. bedste ES-due All round i 
Danmark og ES-due All round nr. 1. i 
Region Øst og Sektion 11 2012.

EJER BEGGE HANNER: 
BENNY JØRGENSEN 033 KØGE


