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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
5 27. februar 12. feb.
6 13. marts 26. feb.
7 27. marts 12. mar.
8 10. april 26. mar

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

DAN 045-10-0318 (død)
DAN 084-12-0189 (død)
DAN 250-12-0495 (død)
DAN 093-08-9000 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 128-12-0299
Poul Evald Lassesen 7160 Tørring
Tlf 75676054

NL 12-1406274
Louis Rasmussen 8700 Horsens
Tlf 26224845

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

Nl-12-1559416
John Korsholm 6470 Sydals
Tlf 74407186

PL 331-10-1795
Bent Bøgh 9900 Frederikshavn
Telefon: 40404284

Efterlysning

60 ÅR
16/2 Jens Peret Enevoldsen, 111 Vejen
19/2 Niels Jørgen Sørensen, 129 Flau-
enskjold

Belge - 10- 6217307 
Belge - 10 -6346572 
DV -01654-11-425
Frank Pedersen 
7970 Redsted M.
Tlf 24799441

50 ÅRS JUBILÆUM

Den 15. februar 2013 kan Dan Kri-
stiansen fra 033 Køge fejre sit 50 års 
jubilæum som brevduemand og med-
lem af DdB, han blev meldt ind i 08 
Næstved i 1963 og i 1976 flyttede han 
til Køge, hvor han blev meldt ind i 200 
Niels Juul og i dag er Dan medlem af 
033 Køge ,som er blevet lagt sammen 
med 200 Niels Juul.

Dan har i alle årene været en stor ar-
bejdskraft i foreningen med bestyrel-
ses arbejde og kontrolarbejde. En del 
år var han bla. formand i 200 Niels Ju-
ul, den dag i dag sidder han hver tors-
dag og fredag og tager i mod vores duer 
til kapflyvning.

Dan har også i flere år  været Dom-
mer (Landsdommer) på udstillinger. 
Han har også været med til at starte 
flere dommer og flyveklubber.

Som I nok ved har han jo også været 
Redaktør for vores Brevdueblad i rig-
tig mange år.

Dan har også altid været god til hjæl-
pe nye folk i brevduesporten, med ud-
lån af avlsduer eller unger og gode råd.

Omkring Dans kapflyvningsresulta-
ter, tror jeg ikke jeg siger for meget, 
hvis jeg siger at der er ikke er mange 
i Danmark som har vundet så meget 
som Dan har. Han har været Dan-
marksmester, Gruppemester i Gr.1 
flere gange og et utal mesterskaber på 
lang og mellemdistancen i sektion 11 
og et hav af gruppe og sektionsvindere.  

Hans duer har også lavet fantastiske 
resultater på andre slag.

Medlemmerne i 033 Køge ønsker dig 
et stort tillykke med jubilæet.
Pfv. Benny Jørgensen. 

MENTORORDNING FOR  
NYE MEDLEMMER

Hovedbestyrelsen har på sidste 
HB møde besluttet at få etableret 
en mentorordning for de nye med-
lemmer i organisationen, blandt 
andet på baggrund af undersøgel-
ser af hvorfor forholdsvis nye med-
lemmer hurtigt forlader sporten 
igen.

Mentorordningen er ment som en 
hjælp og støtte til de nye medlem-
mer, der kommer ind i sporten og 
har svært ved at finde rundt og få 
den rigtige hjælp og information, 
der for etablerede medlemmer er 
almindelig viden.

Mentorens rolle er at fungere som 
rådgiver, sparringspartner, vejle-
der og støtteperson samt dele ud af 
sine erfaringer til den nye i spor-
ten. 

Hovedbestyrelsen efterlyser lo-
kale mentorer til de nyindmeldte. 
Derfor er du velkommen til via 
Ddb’s hjemmeside eller via mail at 
tilmelde dig, hvis du mener, du har 
tid og overskud til at hjælpe de nye 
i sporten. 

Tilmelding kan se via ddb@brev-
duen.dk, peter@brevduen.dk eller 
tlf. 2428 3304

På forhånd tak
Hovedbestyrelsen. 
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Efter 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.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

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

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

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 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

Nogle dejlige hektiske dage i Bræd-
strup er nu vel overstået. Det giver al-
tid et godt start-kick til den kommende 
sæson at møde rigtigt mange glade 
brevduefolk i disse dejlige dage. Årsmø-
de-dagene udvikler sig stille og roligt i 
den rigtige retning. Kun ét sted går det 
i den forkerte retning, nemlig aftenfe-
sten. En dejlig aften, hvor Pejsegården 
disker op med dejlig mad, festligt pyn-
tet lokale og borde, glade sange og et 
godt orkester. I det hele taget rammen 
for en god afslutning på dejlige dage 
i det østjyske. Det var mit helt klare 
indtryk, at de 150 personer, der deltog, 
havde en dejlig aften. Det kunne være 
rart, at endnu flere sluttede op om af-
tensfesten. Hovedbestyrelsen er gået i 
tænkeboks for at gøre det endnu mere 
attraktivt at deltage og støtte op om vo-
res dejlige organisation.

Vi på Sekretariatet er meget glade for 
den ros, vi fik fra talerstolen under re-
præsentantskabsmødet fra flere sider. 
Det er rart, når ens indsats bliver på-
skønnet, og det får os til at prøve på at 
gøre det endnu bedre for medlemmer-
ne. Sekretariatets stand på udstillin-
gen er velbesøgt. Vi får talt med rigtigt 
mange og får løst stort og småt til fæl-
les bedste. Desværre er der enkelte, 
der har svært ved at finde os i lørda-
gens trængsler, men vi må til næste år 
markere vores placering i udstillings-
området endnu bedre. Som altid havde 
vi mange bestilte varer med, men ikke 
alt blev afhentet. Desværre. Det er jo 
en god måde at spare porto på.

En nyhed, som vi fik i sidste øjeblik, 
inden vi drog til Brædstrup, var fra 
TauRIS. De vil have en SMS-boks klar 
til den kommende sæson sådan, at der 
nu vil være et alternativ til Nokia-tele-
fonen. Det er der mange, der har ventet 
på, ikke mindst os på Sekretariatet, 

så det var en god nyhed. Ifølge de op-
lysninger vi fik, skulle den være klar 
til salg medio april. Prisen er endnu 
ikke helt lagt fast, men vi forventer et 
prisleje omkring de 200 euro +/-. Det 
er den pris, vi kan se andre fabrikater 
sælge dem til på messer i udlandet. For 
at sikre, at vi har nok på lager inden 
sæsonen, kunne det være rart med en, 
selvfølgelig uforpligtende, tilbagemel-
ding til sekretariatet, om man var in-
teresseret i at erhverve sig denne boks.

Vi vil gerne slå et slag for DdB’s auk-
tionsside her på denne plads. Det er 
muligt for alle medlemmer og forenin-
ger at benytte auktionssiden til salg el-
ler pre-auktion af én eller mange duer. 
Der vil også være mulighed for at kom-
binere det med annoncering i Brevdu-
en, annoncering på DdB’s hjemmeside 
og trykning af auktionskatalog. Priser 
og muligheder kan aftales ved kontakt 
til HB-medlemmerne Peter Knudsen 
og Tommy Rasmussen.

Vi er ved at gøre klar til Reglement 
2013 med de nye vedtagelser og ring-
lister, og når gebyrerne er fastlagt på 
HB-mødet sidst i februar, kan det gå 
i trykken og komme ud sammen med 
materialebestillingerne medio/ultimo 
marts.  
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Tekst Brian Dalsgård Foto Brian Dalsgård/Mar-

Skovboe Madsen

Mange duemænd oplever at 
flyve i mange år, og endda hele 
livet uden at vinde et af DdB’s 
eftertragtede mesterskaber. Det 
kræver både held og dygtighed 
at vinde disse, og tingene skal gå 
op i en højere enhed.

Denne højere enhed nåede Alex Kri-
stiansen fra Daugbjerg vest for Viborg 
allerede i sin fjerde sæson som due-
mand. Det blev til både Langflyver-
mesterskabet Åbent i Sektion 61 og 
Regionsmesterskabet Lang Region 
Nord. Dertil kom to sektionsvindere 
fra Antwerpen og Giessen. Vinderen 
fra Antwerpen sad endda ude i en time 
– sådan føltes det i hvert fald for due-
manden, men fruen i huset kan rette 
det ind til mere realistiske 8-10 minut-
ter. Det er da klasse.

GENSTARTET MED DUESPORTEN
Med 58 somre bag sig er Alex vel, 

hvad vi - i vores kredse - vil kalde en 
mand i sin bedste alder. Han er vice-
vært ved Viborg Boligselskab.

Alex har været medlem af DdB i en 
kort periode i slutningen af halvfjerd-
serne, men en flytning gjorde, at duer-

ne blev afhændet. Siden har Alex altid 
haft planer om at genoptage sporten, 
men det blev først en realitet i 2009.

Det har helt fra starten i 2009 været 
Alex’ plan at flyve de lange flyvninger. 
Både fordi det er her interessen ligger, 
men i lige så høj grad også pga. belig-
genheden. Alex er et af de vestligst 
placerede slag i sektion 61 med kun 
4 km i luftlinje til sektionsgrænsen. 
Alex ønsker ikke at beklage sig over 
beliggenheden, men lidt realisme er jo 
ikke af vejen.

AFSTAMNING
Af gode grunde kan Alex jo ikke ha-

ve sin egen stamme af duer at arbejde 
med. Men til gengæld har han væ-
ret skrap, ifølge ham selv lige rigelig 
skrap, til at anskaffe sig duer fra an-
dre slag at arbejde med!

Dette har resultatet i et avlsslag med 
25 par, hvilket er alt for meget. Der er 
par, der kun bliver taget 2 unger på, 
og par, der må ”stå over” en avlssæson 
for at overlade pladsen til nye forsøg. 
Så længe pladsen er der, kan par med 
afkom, der er forventninger til, godt 

Langflyvermester Region Nord 2012
Alex Kristiansen, ”021” Viborg.

Kontoret. Er en del af slaget og naturligvis isoleret.

Et flot og funktionelt slag på en kold vinterdag. Fodergangen er bred. Der er gjort noget ud af slaget – bemærk bl.a. spot i loftet!
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få lov at holde et sabbatår. Så er de jo 
ikke smidt væk, hvis ungerne flyver 
godt.

Duerne stammer for en stor dels ved-
kommende fra Søren Christensen i 
Skive og N. K. Ronge fra Mønsted. Det 
var primært fra disse to slag duerne 
blev anskaffet i 2009, og siden er der 
tilført en del duer fra Frank Halskov, 
Johnny Møller og diverse netauktio-
ner. På netauktionerne har det været 
de traditionelle langflyverfamilier/
stammer Alex er gået efter.

Det lader til, at det er på nogle af de 
senere tilførte duer, der er den største 
succes, men Alex har foreløbigt svært 
ved at sortere i avlsduerne. – Jeg ved 
godt, der er for mange, men det er ik-
ke lige så let at få sorteret ned, mener 
Alex.

At det hurtigt blev til mange avls-
duer, har også en ganske naturlig 
forklaring, idet beliggenheden i Jens 
Langknivs baghave er med skov eller 
krat i næsten alle verdenshjørner. Det 
første år blev mine 80 unger sorteret af 
høgen. Jeg mistede 47 unger, og humø-
ret og lysten var lige ved at ryge med, 
fortæller Alex.

Høgeplagen er ikke længere så pro-
blematisk, og derfor lægges nu kun 50 
unger til, og så er der ca. 45 til træning 
og kapflyvning. De første år blev un-
gerne trænet rigtigt hårdt og stort set 
samtlige kapfløjet, men det har ikke 

været tilfældet de sidste par sæsoner. 
Der trænes og enkelte unger kapfly-
ves.

SLAGENE
På trods af den korte tid i sporten er 

Alex allerede i gang med at slide på sit 
andet dueslag. Det første var faktisk 
et rigtigt fint slag, men da chancen for 
at erhverve et slag med fodergang bød 
sig, var Alex bare nødt til at slå til.

Slaget har tilhørt Niels Kristian Ron-
ge, og de, der i tidens løb har besøgt 
Ronge, ved, at her var intet overladt 
til tilfældighederne. Der er et isoleret 
kontor samt voliere på bagsiden, hvor 
hunnerne kan gå i løbet af ugen. 

Slaget er med plads til 36 enkemænd 
og godt 50 unger. Tørt og velventileret 
er en selvfølge, og mine tanker om-
kring, hvordan en nystartet duemænd 
kan opnå så gode resultater på så kort 
tid, vender tilbage til det flotte og vel-
fungerende slag. Jeg tror virkelig, at 
Alex har ”skudt genvej” med dette slag. 
Når slaget fungerer, kender vi nok alle 
fornemmelsen af, at duerne er i hopla 
hele sommeren, og måske er det her, 
hemmeligheden bag slagets succes lig-
ger?

ENKEHANNER OG HUNNER
N. K. Ronge har været meget behjæl-

pelig i forbindelse med at flytte slaget 
og få det genrejst på den nye adresse, 
men ellers mener Alex ikke, at der er 
så mange, der har været behjælpelige i 
forbindelse med at nå de gode resulta-
ter. Dette skal ikke lyde som en kritik, 
men blot en konstatering af at egne er-
faringer er bedre end andres.

Der er blevet læst artikler og stam-
tavler i forsøget på at vinde en vej og 
måde at holde duer på, der passer til 
manden. Og det er lykkedes, fornem-
mer man.

Der kapflyves med ca. 50 duer. 36 
hanner og godt ti hunner. Hannerne 
flyves helt traditionelt som enkehan-
ner, mens hunnerne i år er blevet fløjet 
på et nyt system direkte fra volieren. 
De er kun ude i løbet af ugen, når der 
trænes om tirsdagen, hvor de får lov at 
vende hjem til magen. Denne tur er de 
eneste vingeslag i løbet ugen til hun-
nerne, men ikke desto mindre er det 
hunnerne, der har leveret topresul-
taterne. Begge sektionsvindere på de 

Alex Kristiansen med vinderen fra Antwerpen.

Billedet fortæller det ikke så tydeligt, men der er 

plads til 4 avlspar i kælderen ved fyret. Så er det 

mere bekvemt med vinteravl..

hårde og svære flyvninger fra Antwer-
pen og Giessen er således hunner, der 
er fløjet på denne måde.

Den ugentlige træning er i øvrigt i 
samarbejde med Erling Leth fra ”180”. 
Dette samarbejde gør det noget mere 
forpligtende at komme af sted med du-
erne, og det er vigtigt.

VANDT DE RIGTIGE FLYVNINGER
Når man skal ”gøre boet op” efter en 

sæson, er der jo altid nogle flyvninger, 
der er vigtigere at vinde end andre. I 
indledningen nævnte jeg både held og 
dygtighed, og Alex er klar over, at han 
i denne sæson havde begge dele.

Det viste sig nemlig, at Göttingen-
flyvningen, der var den anden flyvning 
af de lange, var en flyvning, Alex hav-
de råd til næsten at smide væk! Med 
en placering som nr. 42, var der nem-
lig mange, der præsterede på samme 
niveau eller bedre end mesteren, men 
de 959 point var gode nok. Da mester-
skabet skulle afgøres med tre rigtigt 
svære flyvninger slog Alex til med to 
sektionsvindere og en andenplads.

Disse flyvningers sværhedsgrad un-
derstreges af, at der på 2 af disse kun 
var sektionsvinderen, der scorede høje-
re end Alex gjorde fra Göttingen, og så 
var konkurrenterne sat skakmat med 
mere end 300 point på sektionsbasis. 
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DE KOMMENDE SÆSONER
Igennem årene har undertegnede be-

søgt mange mestre rundt om i Jylland, 
og det betyder som regel, at man kom-

Serien blev som følger:

Münster nr. 8 i sektionen
Magdeburg nr. 42 i sektio-
nen
Antwerpen nr. 1 i sektionen
Giesen nr. 1 i sektionen
Dresden nr. 2 i sektionen

men kommer til at følge disse slags re-
sultater tæt de efterfølgende sæsoner. 
Dette bliver med garanti også tilfældet 
med Lex Kristiansen.

Besøget har været særligt interes-
sant, idet det ikke er ofte, man kom-
mer ud til nye mestre, der er kommet 
til tops på rekordtid, som det er sket 
her.

Mange ting har sat spor. Det er inte-
ressant at høre, hvordan nogle gamle 
dyder eller holdninger som at gemme 
de etårs til Sct. Hans eller i hvert fald 
flyve dem nænsomt, også kan bruges 
af nye i sporten. Kombineret med hold-
ningen om, at alle toårs og ældre duer 
skal flyve de lange flyvninger, er jeg 

ikke i tvivl om, at vi nok skal komme 
se mere til Alex de kommende sæsoner. 
Det bliver et klart indsatsområde at 
komme bedre med fra de to lidt kortere 
lange, men der skal også flyves lands-
flyvninger, fortæller mesteren.

Herfra skal blot lyde et stort tillykke 
med den flotte titel. Det må være til in-
spiration for mange andre, at tingene 
lader sig gøre, hvis man blot tror på det 
og følger egne veje. Samtidig bør man-
ge af os nok tage ved lære omkring 
slaget. Det gode og velfungerende slag 
kan måske være en overset genvej til 
topresultater. Hvem ved?

BILLEDTEKSTER FRA VENSTRE MOD HØJRE:

021-09-380
Sektionsvinder Giesen. Afst. Andreas Andreasen/Brdr. Pouw.

021-10-462
Slagets første sektionsvinder, Odense unger. Afst. Frank Hal-
skov

021-10-466
Sektionsvinder unger Soltau. Afst. Jos Thone/Grondelaers via N. 
K. Ronge
021-10-694

Nr. 2 fra Dresden i sektion 61. Afst. K. J. Philipsen/van der Wegen

066-09-913
Sektionsvinder Antwerpen. Afst. Kouters/Kiekebelt.
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af Søren Larsen

Medlemmerne i 0116 VIDO har i 
de sidste 2 år levet i usikkerhed 
om foreningens overlevelse,
Idet både vores klubhus og vores 
koloni stod over for at skulle 
fjernes.

Det endte heldigvis lykkeligt, men 
kampen har ikke været uden sværd-
slag.

LIDT HISTORIE
Vi har eksisteret i 80 år i Hvidov-

re kommune og havde i sin tid egen 
grund og hus.

For 30 år siden besluttede vi i sam-
råd med kommunens daværende borg-
mester at sælge vores grund og bruge 
midlerne til at bygge et nyt, tidssva-
rende klubhus på ca. 130 m2 på en 
grund ved en af Hvidovre kommunes 
større pumpe stationer, hvor vi allere-
de havde en aftale om, at der her kun-
ne være dueslag, som der i øvrigt, på 
det tidspunkt, også var mulighed for 
på kommunens andre pumpestationer.

Vi opførte og betalte selv for klubhu-
set.

Mulighederne for at holde duer på 
pumpestationerne er gennem årene 
blevet grundig beskåret pga. diverse 
kommunale udbygnin-ger, men vi hav-
de dog helt frem til for 2 år siden plads 
til 6 medlemmer på grunden omkring 
vores klubhus.

Et klubhus er selvfølgelig en nødven-
dighed for en forening, men det, at der 
er muligheder for at medlemmer, som 
bor i lejlighed, også kan have duer, er 
næsten lige så nødvendigt, da der el-
lers ikke er potentielle medlemmer 
nok, så derfor ser vi begge dele som en 
helhed, hvis en klub skal være ”beva-

ringsværdig”.
Efter de seneste års voldsomme regn-

skyl besluttede kommunen sammen 
med nabokommunerne, at der skulle 
ske en større udbygning af pumpesta-
tionerne i Hvidovre.

I september måned for 2 år siden blev 
vi derfor indkaldt til møde med den 
nedslående besked, at samtlige due-
slag og vores klubhus skulle fjernes 
fra lokaliteten med en forholdsvis kort 
tidsfrist.

Da vi ikke ejede grunden, og da vi ik-
ke havde en egentlig juridisk ret til at 
være der, men kun 30 års beliggenhed 
og historie i bagagen omkring beslut-
ningen om salg af grund og flytning til 
den nye, opstod der hurtigt problemer i 
forhold til en løsning.

Et var, at der ikke var penge til at 
bygge et nyt hus, så det nuværende hus 
skulle flyttes, men det viste sig også 
hurtig, at det at finde en egnet grund i 
kommunen som kunne rumme klubhu-
set og dernæst også et sted til duerne, 
hvis det ikke kunne være samme sted, 
ville blive en vanskelig sag.

 Vi pegede lige fra starten på et græs-

areal kun 50 meter derfra, men det var 
at betragte efter et daværende flertal 
i kommunalbe-styrelsen som imod lo-
kalplanen. Og samtidig blev arealet 
anset som indgang til et offentligt par-
kområde, så derfor fik vi, på davæ-ren-
de tidspunkt og efter en nabohøring, et 
nej.

Vi fik sat et byggehegn op foran vo-
res klubhus, og vi fik fjernet nogle 
dueslag, og vi fik rykket de tilbagevæ-
rende slag sammen bagved klubhuset, 
og ”lykkeligvis” blev byggeplanerne så 
tilpas forsinkede, at vi kunne flyve vi-
dere både i 2011 og i 2012.

Vi kæmpede løbende for at finde et 
nyt sted, men hver gang løb vi panden 
imod muren på grund af naboklager i 
forbindelser med høringer derom, eller 
fordi stort set alle grønne velegnede 
områder åbenbart er fredede eller ud-
lagt som grønne kiler, hvor der ikke 
er vilje til at acceptere bebyggelser så 
som klubhus og dueslag.

Vi havde fra starten valgt samtale-
modellen, men som tiden skred frem 
mod afgrunden, var vi nødt til at æn-
dre en smule i vores strategi.

0116 VIDO
overlevede!
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Da vi midt på sommeren 12 fik en en-
delig deadline med udgangen af 2012, 
og vi stadig ikke havde fået tildelt no-
get nyt sted at være, tog vi møder med 
politikere, som havde forståelse for vo-
res sag, indsamlede underskrifter og 
dannede en egentlig aktions-gruppe. 
Vi fik LORRY til at fortælle om vores 
sag, og vi mødte alle op og tog politik-
kerne ”på sengen” ved et politisk sen-
sommer stævne, og her tog vi taletid.

Her er en nærmere uddybning af, 
hvad der skete i den allersidste del af 
forløbet, og hvad der kom til at betyde 
forskellen mellem lukning af klubben 
eller overlevelse! 

Først og fremmest blev det nu klart 
for alle, at medlemmernes indsats 
igennem 2 år med møder med Vand-
forsyningen, med Kommunen, med 
underskriftsindsamling, kontakt til 
journalister og politikere, her i sidste 
ende føltes spildt. Frustrationen og fø-
lelsen af uretfærdighed og voksende 
vrede over at vores samarbejdsvilje 
og almindelige respekt over for afta-
ler nu klart betød vores tilintetgørel-
se! Så en tilfældig eftermiddag sad vi 
i klublokalet. På væggen bag os hang 
alle billederne af gamle foreningsme-
stre tilbage i klubbens firsårige liv. 
Der hang de og så tavst ned på os fra 
væggen som ville de sige til os "Er der 
virkelig ikke mere krudt tilbage i Jer!". 
Kan I virkelig ikke kæmpe mere end 
I har gjort for vores ære og vores stol-
te kulturarv! Nu ER DET OP til Jer, 
- vi gav jo stafetten videre! Så brød 
en spontan vilje ud i lys lue! Den var 
simpelthen ikke til at stoppe! Nej om 
vi ville finde os i en "pæn stille begra-
velse”! Ideerne kom nu flyvende i ho-
vederne på medlemmerne i gruppen. 
Med et tegnede der sig en klar model: 
Plakater blev lavet. Slogans skrevet! 2 
store plakater blev hængt op på klub-
husets facade ud mod vejen, hvor vores 
historie og frustration blev offentlig-
gjort. TV LORRY blev kontaktet og 
planen lå klar. Vi vidste, at kommu-

nalbestyrelsens medlemmer snarligt 
skulle køre rundt på cykler i hele kom-
munen for at ende med at spise sam-
men kl. 18.00 den samme dag. 

TV LORRY ankom til vores klubhus 
og lavede et indslag til aftenudsendel-
sen.

Klokken 18.00 mødte medlemmerne 
talrigt op ved cykelturens mål, og vi 
stod nu hver med vores plakat med slo-
gan og slagord og ventede på, at kom-
munalbestyrelsens medlemmer skulle 
ankomme. Man må sige, at det lykke-
des os at få alvorsstunden til at stå ly-
sende klar. Med en lille tale fik vi deres 
fulde opmærksomhed, hvor de lettere 
forbløffet lyttede til os. Vi følte, at vi 
fik talt til deres hjerter.  Og heldigvis 
viste det sig, at kommunens nye borg-
mester havde forståelse og indlevelse. 
Hun inviterede os til et nyt møde på 
Rådhuset, og hun besøgte vores klub-
hus for med egne øjne at se og forstå, 
hvad Brevduesporten går ud på.  På 
Kommu-nalbestyrelsens efterfølgende 
møde, blev det vedtaget med 12 mod 
9 at bevillige os retten til fortsat ek-
sistens på den oprindeligt ønskede na-
bogrund. Vi måtte dog give lidt køb, så 
huset blev beskåret med 30 m2. Og da 
der blev en lille plads tilbage på pum-
pe-stationen, som kunne huse dueslag, 
lavede vi en aftale om at rykke duesla-
gene tæt sammen der.

I november blev huset så skåret til og 
stabiliseret, og en fredag i december 
blev det så løftet og sat på plads på det 
nye sted. Siden blev dueslagene pla-
ceret, og nu venter vi bare på forårs-
vejret, så vi kan få lagt fliser og lavet 
overdækning.

Vi glæder os over, at det lykkedes os 
at bevare en brevdueforening i Hvidov-
re, og medlemmerne kan næsten ikke 
vente til, at vi kan begynde en ny sæ-
son på det nye sted.

Så et godt råd til alle som kommer 
i en lignende situation! Giv aldrig op, 
men brug hinanden og Jeres forskel-
ligheder i klubben og prøv alle mulig-

heder til ende!
Håber vores historie kan få andre, 

som måtte komme i samme situation 
til at fortsætte med at kæmpe helt til 
det sidste.

af Henri Tølbøll, 075 Morsø

REAKTION.
Gennem det sidste års tid har jeg i 
form af læserbreve eller sange for-
søgt at ytre mig angående forskellige 
problemstillinger inden for DdB. Mit 
ærinde har blandt andet været at på-
pege vigtigheden af, at medlemmerne 
står sammen om og er garanter for, 
at vort reglement tolkes ens i alle for-
eninger.
Kvaliteten af mine bidrag er der na-
turligvis delte meninger om, og jeg 
konstaterer hermed blot, at nogle af 
indlæggene med forskellige begrun-
delser er blevet afvist. I en demokra-
tisk opbygget organisation som vores 
er det uacceptabelt og uholdbart, at 
medlemsindlæg udsættes for den slags 
censur. Korpsånden bliver i hvert fald 
sat kraftigt på prøve, når man føler, 
man har tænkt sig grundigt om, og at 
man har ydet en indsats, og man så 
bare bliver brændt af, hvad enten af-
brændingen er foretaget af redaktø-
ren, redaktionen, ordensudvalget eller 
sekretariatet.
Medlemmerne skal gerne både bevare 
lysten til og have muligheden for gen-
nem bladet at give udtryk for deres 
uforbeholdne meninger.
DdB skal ikke udvikle sig til en orga-
nisation, hvor et superligahold sætter 
dagsordenen, mens de øvrige medlem-
mer udgør et sekundahold, der tier og 
samtykker.

Læserbrev



•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

•	 SMS-funktion	 -	plads	 til	 3	 telefonumre.	
Mulighed	for	direkte	overførsel	til	DdB’s	
Indberetningssystem.

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

•	 Flytning	af	duer	fra	én	flyvning	til	en	anden	
under	indlevering.

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

Der vil være muligheD for at inDbytte beståenDe anlæg og antenner af alle fabrikater 
til specielle priser.

De brugte anlæg og antenner skal være 100% funktionsDygtige og rengjorte.
kabler kan ikke byttes.

Der meDfølger ét stk. klub-system når første meDlem i en forening skifter til DDb’s 
compakt  Xl-system

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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Tekst og fot Brian Petersen

Langflyvermesteren åben i sek-
tion 31 er i 2012 Tom Hansen. De 
fleste kender efterhånden Tom 
Hansen, da han har vundet en 

lang række mesterskaber på Fyn 
gennem de seneste år. 

Tidligere har Tom’s helt store interes-
se været mellemdistanceflyvningerne, 
men i 2012 skiftede han fokus efter 
nogle uger til de lange flyvninger. 
Efter de første uger på DdB mellemdi-
stancen blev det klart for Tom, at de 
brede slip kombineret med de forholds-
vis korte afstande på mellemdistancen 
gav en uheldig udvikling i hjemkom-
ster og indflyvningsretninger på Fyn. 
Herefter valgte han at stoppe på mel-
lemdistancen og alene koncentrere sig 
om langdistancen, hvor ovenstående 
uhensigtsmæssigheder ikke er så ud-
præget. 
Det ændrede fokus blev en succes, og 
medførte at mesterskabet blev fløjet 
hjem i den åbne klasse og det blev til 
en 3. plads til sportsmesterskabet. Det 
blev endvidere til følgende 3 esduer på 
langdistancen:

Dan 013-08-0081 er en tilflyver, som 
Tom har haft, siden den som unge lan-
dede hos ham. Han startede sæsonen 
på de korte og mellemdistancen inden 
han slog over på de lange. Nummer 

”0081” har i 2012 været sektionsvinder 
to gange fra henholdsvis Husum og 
Stendal. Herudover har han fløjet som 
nummer 3/850 Rendsburg. Nummer 
”0081” har en andel i langflyverme-
sterskabet som nummer 27 i sektionen 
fra Limburg. Fra Würtzburg blev han 
kun slået med 9 sekunder af en slag-
kammarat og blev dermed nummer 16 
i sektionen. 
Der knytter sig en lille sjov historie til 
nummer ”0081” idet hans redesøster i 
dag flyver for Preben Jensen i Nyborg. 
Hun præsterede i år at blive landsvin-

En mellemdistance-
mand ændrer kurs

Dan 013-09-0510 5 bedste 
esdue han
Dan 013-08-0081 8 bedste 
esdue han
Dan 016-08-0028 7 bedste 
esdue hun

der fra Baden-Baden og nummer 13 i 
landet fra Limburg. 
Dan 013-09-0510 er af Flor Engels af-
stamningen, som igennem en årræk-
ke har været rigtig stærke hos Tom. 
”0510” har i år været sektionsvinder 
fra Hannover og har på de lange flyv-
ninger været rigtig stabil med place-
ringer som 14/223 Dresden, 16/333 
Antwerpen, 22/183 Trier og 31/219 
Würtzburg. 
Samlet set blev langflyvermesterska-
bet fløjet hjem med følgende place-
ringer, Limburg 27/239, Würtzburg 
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15/219, Antwerpen 1/333, Trier 5/183 
og Dresden 1/223. 
Den sidste slutspurgt fra Trier og 
Dresden, begge topplaceringer stod 
duen Dan 013-10-0432 for. Denne due 
er faldet efter en bror til den berømte 
”Bullet” samt Flor Engels og Delbar 
blod. 

FODRING, AVL MV.
Tidligere artikler har beskrevet Tom’s 
metoder, slag, træning mv. Det skader 
dog nok ikke at få genopfrisket enkelte 
forhold, da Tom jo hele tiden forsøger 
at optimere metoder, avl mv. 
Duerne bliver op til langflyvningerne 
”fyldt”, og der gives gerne lidt ekstra 
foder i rederne, gerne med lidt ekstra 
majs. Selvom duerne er ”fyldte”, så er 
de fortsat lette ved indlevering. Når 
Tom indleverer sine duer, så kan man 
være sikker på at duerne er i topform. 
Der indleveres ikke duer, som ikke er 
klar til opgaven, hvilket skribenten 
selv har konstateret ved indleverin-
gerne. 
Tom har i 2012 benyttet et tysk foder-
produkt, men skifter nok tilbage til et 
af de produkter, han tidligere har be-
nyttet, da han efter denne sæson alli-
gevel vurderer, at det kan gøres endnu 
bedre. 
Tom har fløjet på det totale system de 
seneste mange år, men overvejer nu 
at gå over på rene enkemænd. Denne 
overgang mener Tom ikke får negativ 
indflydelse på resultaterne, da han 
forventer, at hannerne vil præstere 
bedre, samt at dette vil opveje tabet 

af hunnernes placeringer. Herudover 
er det billigere kun at flyve med enke-
mænd, da der kun skal sendes halvt så 
mange duer. 
Avlen betyder fortsat meget, og Tom 
er begyndt at sætte nogle af de gamle 
topflyvere sammen og kører gerne de 
samme duer ”rundt og tilbage”, således 
det bedste blod bevares. Han tilsæt-
ter også løbende nye duer og har i den 
forbindelse investeret i nogle Geerinc-
kx duer, som dels er købt i Viborg og 
dels ved Bo Ericsson. Disse duer skal 
så forsøges sammen med Flor Engels 
duerne. 
Udluftningen i slaget har tidligere væ-
ret et problem, men Tom mener, han 
har løst det nu. Loftet blev skåret ned 
og nogle vinduer blev åbnet. Der benyt-
tes formflex net, således luften ikke 
blæser ind, og det forventes ikke der 
laves yderligere om på udluftningen. 

2013
Tom har taget en stor beslutning efter 
denne sæson. Han har således beslut-
tet, at han nok ikke flyver med duer i 
2013. Han stopper ikke med brevduer, 
men har behov for et år, hvor der skal 
nås mange andre ting. Tom har indset, 
at han ikke både kan flyve med duer 
og så nå de projekter som 2013 brin-
ger. Tom ś passion for duerne medfører 
nemlig, at der ikke er så meget tid til 
noget andet. 
Tom vil dog fortsat tillægge unger i 
2013, og disse skal også trænes, så 
de er klar til 2014. Avlen vil således 
blive endnu mere opprioriteret, mens 
flyvningerne må vente til 2014. Tom 
vurderer ikke, at pausen vil påvirke 
duerne væsentligt og tror faktisk me-
re på, at han med de forventelige nye 
gruppeslip vil have en samling duer i 
2014, som ikke lider af gamle vaner og 
dermed formår at slå fra i tide og gå ud 
over vandet mod Svendborg. 
Der vil blive eksperimenteret med nye 
parringer, hvor det bedste bliver par-
ret sammen med det bedste. Tom vil 
naturligvis begrænse ungetillægget 
til sig selv, da det ikke skal ende med 
overbefolkning på slaget. 
Med den seriøsitet som Tom plejer at 
gå til opgaven med, så er skribenten 
sikker på, at missionen nok skal lyk-
kes, og vi glæder os til at tage kampen 
op mod Tom’s enkemænd i 2014. Af-
slutningsvis skal lyde et tillykke med 
mesterskabet og årets øvrige resulta-
ter. 
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Tekst og foto Peter Knudsen

Langflyvermester åbent
 Sektion 22

3. Regionsmester 
Langflyvninger ØST
3. Et-års mesterskab 

Sektion 22

Stefan Stenzel præsenteres her i 
brevduen for andet år i træk i forbin-
delse med en mesterskabsartikel. Ste-
fan Stenzel er 59 år og har haft duer 
hele livet. HYan startede med et meget 
lille slag, som faktisk var et ombygget 
klædeskab. Han var i mange år med-
lem af 0135 Tårnby, men i 2005 beslut-
tede han at flytte fra København og 
ned til Langebæk tæt på Vordingborg. 
Her fik han for første gang slag i egen 
have beliggende ud til åbne marker og 
god rigtig godt udsigt. 

En af de største fordele ved flytnin-
gen har været, at det hele omkring du-
erne er blevet noget lettere, da han nu 
har duerne i sin have og ikke altid skal 
ud at køre for at komme til duerne. 

ANDRE RESULTATER I 2012
25 gange indenfor de 10 første på 

DdB flyvninger.
Esdue nr. 10 Hanner, 018-08-0606 er 

i øvrigt placeret på alle afsendelser fra 
Sverige i 2012.

SLAGET
Stefans første slag var som beskre-

vet i indledningen et ombygget klæde-
skab. Størrelsen på slaget er gennem 
årene vokset, men han har dog aldrig 
haft over 28 par flyveduer. 

Flyveslaget er et færdiglavet Belgisk 
slag delt op i 2 rum. Et med 28 reder til 
enkehannerne og en afdeling med sid-
depladser til hunner. 

Derudover er der en ungeafdeling 
med plads til 60 – 70 unger og et avls-

slag, som indtil i år har huset 12 par, 
men er pt. udvidet til 15 par for at in-
troducere nogle nye typer duer. 

AVL OG FLYVNING
Han har på slaget 28 par duer, der 

alle flyves efter det totale system. Ud 
over disse flyveduer har han også 15 
avlspar fra sæson 2012. Tidligere hav-
de han kun 12 avlspar, men pga. den 
høje alder på nogle af stamduerne og 
en fremtidsplan om at blive bedre til 
landsflyvningerne og få lidt mere ha-
stighed på er der til sæson 2012 intro-
duceret nogle nye avlsduer fra Jes De 
Wilder, Belgien og fra Joop Kiekebelt, 
Holland.

Alle ældre duer flyver langflyvnin-
gerne. De har pause hver anden uge, 
når vi når frem til ugen, hvor lang-
flyvningerne starter. De etårige duer 
må herefter flyve mellemdistancen og 
sektionsflyvningerne. Sveriges duerne 
flyver dog også mellemdistance flyv-
ninger pga. de meget få flyvninger fra 
denne retning. 

Der trænes, når han har tid til det, og 
det bliver til ca. 5 – 6 gange på 20 – 35 
kilometer. Derudover deltager de fleste 
duer på sektionsflyvningerne som en 
form for opvarmning til DdB flyvnin-
gerne.

Det totale system praktisere således, 
at hanner og hunner ikke ser hinan-

den inden de sendes på flyvninger, 
men ved præcis, hvad der skal ske, når 
de kommer hjem. I dagligdagen lukkes 
hunnerne ud i ca. 1 - 2 timer, og når de 
kommer ind, så bliver hannerne luk-
ket ud, og de er så ude resten af dagen. 

I sæsonen passes duerne optimalt, og 
han fodrer med det bedste foder, han 
kan give duerne efter årstiden. Duerne 
bliver konsekvent fodret til samme tid 
hver eneste dag. Han bruger rigtigt 
mange timer hele året rundt hos sine 
duer, og han nyder virkelig at gå hos 
dem og observere den enkelte dues op-
førsel. 

MÅLSÆTNINGEN FOR SÆSONEN
Stefan satser helt og holdent på de 

lange flyvninger og alt drejer sig om 
disse flyvninger. Han forsøger at del-
tage på alle flyvninger, men ikke med 
samme fokus. 

Hele foderplanen og klargøring af du-
erne til flyvninger sker med fokus på 
de lange flyvninger.

Til den kommende sæson vil Stefan 
igen prøve at gøre det lige så godt som 
i 2012 sæsonen.

Det, som ikke lykkedes så godt i den 
forgangne sæson, var deltagelsen på 
landsflyvningerne, og her vil han i  
2013 forsøge at forbedre sig væsent-
ligt. 

Stefan Stenzel
018 Vordingborg
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FODER OG MEDICIN
I hele flyvesæsonen fodres med en 

super langflyver blanding, og der gi-
ves kur mod gul knop og luftveje 2 til 
3 gange pr. sæson. Normalt gives der 
en kur ca. 14 dage før den første lang-
flyvning. 

Derudover gives der grit og vitami-
ner hele tiden. En anden fast  bestand-
del af fodringen på slaget er, at der 
hele året rundt gives kaucabam i van-
det hver eneste dag. 

UNGERNE
Der tillægges hvert år ca. 60 – 70 un-

ger. Der kapflyves ikke med ungerne, 
men de trænes flere gange, og nogle af 
disse træningstur er op til 100 km.

Årsagen til, at ungerne ikke kapfly-
ves, er, at han arbejder i København 
og at han skal være forholdsvis tidligt 
i klubhuset. Han prioriterer derfor de 
gamle højest.

SORTERINGEN AF DUERNE 
Det sker udelukkende ved hjælp af 

kurven. Han lægger ikke i det store i 
de et-åriges præstationer. De skal blot 
være med. De ældre duer skal dog væ-
re med helt fremme i enten forenings- 
eller sektionsopgørelserne. 

Duerne holdes inde på slaget fra mid-
ten af oktober og til ca. 1. april.

GODE OG DÅRLIGE OPLEVELSER MED 
DUERNE

Gode oplevelser For Stefan er at få 
gode resultater med duerne og derud-
over at hygge sig meget i den daglige 
omgang med duerne.  Han har det godt 
med at gå ved sine duer. 

Tanker for fremtiden og hvordan han 
vil bevare den høje standard på duerne

Stefan vil prøve at videreføre sit avls-
arbejde, han har planlagt gennem sine 
flyveduer.

GODE RÅD TIL NYE I SPORTEN
Hans råd til alle nye i sporten er, at 

man skal anskaffe duer fra de aller-
bedste slag i lokalområdet og så opbyg-
ge  slaget stille og roligt derfra.

ET-ÅRS MESTERSKABET
Stefan håber, at det vil blive bevaret, 

idet det er et godt mesterskab for for-
holdsvis nye slag og slag, som måske 
ikke har mange duer. 

018-08-0606 10. Es/due sektion 22

135-06-1210

135-06-1214
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STAMMEN AF DUER PÅ SLAGET
Basis stammen af duerne på slaget er 

fra Leif Rasmussen, tidligere medlem 
i 0135, samt duer fra Steen Pedersen, 
0225 Tåstrup. Blodet er MARIMANN 
duer fra Stan Reymakers.

Flere af stamduerne er dog kommet 
noget op i årene, og det er ikke alle æg, 
der er befrugtet, men som han siger, så 
tager han de unger, der kommer hvert 
eneste år, indtil de ikke kan mere. 

A. Langsigtet forberedelse
1 Hvilke kure gives efter afslutningen af fældeperioden? En kur mod Paratyfus.
2 Hvilket foder gives i vinterperioden? og hvordan er det 

sammensat? 
Foder efter årstiden.

3 Gives der forberedende kur før parring? Nej
4 Hvornår bliver duerne sat sammen første gang (både 

avlsduer og flyveduer)?
Omkring 1. marts

5 Hvilket foder og tilskudsprodukter gives flyveduerne in-
den parring?

Avlsfoder, grit, mineraler og kaucabam.

6 Gives der trichomonadekur før eller i avlsperioden? I avlsperioden.
7 Tages der gødningsprøver? Nej
8 Opfostrer flyveduerne én eller to unger? Forskelligt alt efter det enkle par.
9 Fjernes begge unger med hunnen eller går en unge hos 

hannen? 
Ungerne går hos både hun og han og fjernes først, når de 
er gamle nok.

10 Hvornår parres flyveduerne igen? De skilles slet ikke.
11 Får de lov til at have unger anden gang? Nej

B. Kortsigtet forberedelse
1 Hvilke kure gives før kapflyvningssæsonen og hvornår? Gulknop ca. 3 uger før kapflyvningenssæsonen begynder.
2 Hvordan omstilles til enkesystemet?  og hvilken redetil-

stand enkes de på?
Når de ruger på 2. kuld æg.

3 Bliver hanner forberedt anderledes end hunner? Nej
4 Hvilket træningsprogram gennemføres inden selve sæ-

sonen? 
Omkring 1. marts

C. Pasning og pleje i flyvesæsonen
1 Hvordan fodres i flyvesæsonen? På gulvet? i rederne? og 

hvor mange gange?
På gulvet 2 gange dagligt med langflyverblanding.

2 Gives der kure i sæsonen? Ja, mod gul knop og luftveje.
3 Undersøges duernes gødning i sæsonen? Nej
4 Gives tilskudsprodukter i flyvesæsonen? og hvilket pro-

dukt, synes du, er vigtigst?
Kaucabam.

D. Motivation
1 Ser parterne hinanden inden afsendelse? Nej
2 Hvor lang tid er parterne sammen efter flyvningen?  Re-

sten af dagen efter flyvning.
Resten af dagen efter flyvning.

3 Ændres på arbejdsgangen i løbet af sæsonen? Nej
4 Bruges jalousi system? Nej
5 Anvendes andre motivations faktorer? Socialt samvær om søndagen. Alle duer flyver frit og får 

bad sammen

VI HAR STILLET STEFAN SPØRGSMÅLENE:

FORENINGEN 
Stefan blev i 2005 medlem af 018 Vor-

dingborg. Her lægger alle medlemmer 
deres arbejdsindsats i foreningen, når 
det er nødvendigt, og der er også stort 
fremmøde, når der afholdes medlems-
møder og lignende. 

SVERIGES FLYVNINGERNE
Stefan ville gerne have et fuldt pro-

gram fra Sverige. Det har han altid 
været vant til, og det kræver lidt eks-

tra at holde duerne i gang med så få 
flyvninger. 



PICKSTEN - 620 g

• Et naturprodukt uden tilsætningsstoffer                               
• Rig på naturlige mineraler og sporeelementer                       
• Bringer marken ind på slaget.

VITAMINERAL - 600 g & 2,5 kg

• En komplet mineralblanding tilsat vitaminer                       
• Fremmer frugtbarhed og vækst                                           
• Fremmer duens naturlige modstandskraft.

GRIT - 2,5 kg & 25 kg

• Fremmer en optimal
fordøjelse

• Sammensat af naturlige
komponenter

VITAMINOR - 350 g & 850 g

• Naturlige B-vitaminer                                                         
• Rig på aminosyrer                                                             
• Støtter emunsystemet                                                       

HVIDLØGSOLIE - 150 ml & 450 ml

• Rig på Omega 3 & Omega 6 fedtsyrer
• Indeholder E-vitamin
• Fremmer optimal blodcirkulation                                         

NATURAMINE - 500 ml

• Mineraler-sporeelementer-aminosyrer
• Forstærker emunsystemet
• Optimal vækst hos ungerne

N A T U R A L  B R A N D E
Gl. Kærvej 17 - 7330 Brande • Tlf. 97187040 • Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk • www.natural-brande.dkD
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Forbeholdt Sekretariatet - adressering

ÅRETS ES DUE HUN SEKTION 52 – 2012 EJER: GUNNAR VEJLGÅRD, 031 RANDERS
Årets ES due hun i sektion 52 er en foræring fra afdøde Tonni Christensen.
Jeg fik 127-08-372 af Tonni Christensen i efteråret 2008 og det eneste krav var at jeg skulle  flyve med hende. 
Hun er kapfløjet på indlandet og har haft mange sektionsplaceringer gennem årene. 
I sæsonen 2012 har hun deltaget på samtlige 15 sektionsflyvninger og er placeret 11 gange hvilket er en fremragende  præ-
station af en naturlig hun


