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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
6 13. marts 26. feb.
7 27. marts 12. mar.
8 10. april 26. mar
9 24. april 9. april

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning Dødsfald

Efterlysning

70 ÅR
4/3 Tage Skov Jørgensen, 111 Vejen

DAN 016-11-1086 (død)
DAN 016-11-1054 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244
DAN 023-12-3515
Nadolny 6200 Åbenraa
Tlf 74627154
DAN 002-12-0311 DAN 098-12-0295
DAN 098-12-0297 
PL 12-305-PZCP-4519
PL-11-305-PZCP-7617
Frank Jørgensen 4300 Holbæk
Tlf 40369848
DAN 154-09-9116
Jørgen og Henning 4450 Asnæs
Tlf 28459753
DAN 034-12-0049 DAN 010-12-0714
Henning Andersen 8420 Knebel
Tlf 86365103
S 29-2011-24
Tuncer Sahin 2635 Ishøj
Tlf 23326901
NL 07-4293482
WHU 11-S.00491
Erik Christensen Fasanhøjen 10
6731 Tjæreborg
NL 12 3214888
Hans Thomsen, Esbjerg
Tlf. 7512 2210

DAN 224-09-0445 (Dusør gives)
Peter Sørensen
9800 Hjørring
Tlf. 98925779

EGON DALSGAARD, 224 SCT. KJELD.

Det var med stor sorg vi i 0224 Sct. 
Kjeld fi k meddelelsen om, at vort af-
holdte medlem Egon Dalsgaard den 7. 
februar 2013 var afgået ved døden ef-
ter længere tids sygdom.

Egon havde været medlem af Sct. 
Kjeld siden 1971.

I Starten af halvfemserne gik han i 
kompagniskab med sønnen Brian og 
blev landskendt under navnet ”Brian 
og Egon”. Et væld af fantastiske resul-
tater er gennem årene blevet hjemta-
get. Kronen på værket var uden tvivl, 
da de blev Danmarksmestre i 1997.

Egon var i foreningen altid villig til 
at give en hjælpende hånd. Masser af 
vedligeholdelsesopgaver på klubhuset 
har Egon gennem tiden udført.

Egon drev i mange år – sammen med 
sin gode ven Henning Bay – forenin-
gens præmiewhist. Og det var ikke 
uden stolthed, at Egon år efter år kun-
ne bidrage til foreningens økonomi 
med overskuddet herfra.

Vi har i Egon mistet en god for-
eningskammerat, men det står intet 
at måle med det tomrum, han efterla-
der hos sin familie, til hvem vore tan-
ker går i disse svære tider.
Æret være Egons minde.
Brevdueforeningen 
0224 Sct. Kjeld

BREVDUEHUSET 
ESBJERG

Vi har generalforsamling i 
klubhuset lørdag den 
16. marts 2013 kl. 13.

Dagsorden if. lovene.

MISFORSTÅELSE

af Freddi Nygaard 018

På det nyligt afholdte repræsentant-
skabsmøde tror jeg, at formanden des-
værre misforstod noget af mit indlæg 
fra talerstolen. Formanden sagde bl.a. 
meget irriteret, at han var træt af at 
besvare Freddi Nygaards spørgsmål 
om, hvor meget næstformand og for-
manden fi k i løn.

For det første har jeg aldrig spurgt 
om det før, og for det andet spurgte jeg 
heller om det på dette Rep-Møde.

Det, jeg sagde, var, at hvis HB var 
lidt mere åben over for medlemmerne, 
ville der ikke opstå alle de rygter. Bl.a. 
det om, hvor meget formand og næst-
formand får i løn. Formanden oply-
ste, at de ikke fi k en krone, men at de 
selvfølgelig fi k deres udgifter dækket, 
og det skal de selvfølgelig også have.                                                             
Jeg håber, at den misforståelse nu er 
rettet. 

Læserbrev
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Marts

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
I dette nummer af Brevduen bringes 

en del stof vedr. repræsentantskabs-
mødet i Brædstrup herunder et yderst 
grundigt referat fra netop mødet. Det-
te har gjort, at Brevduen denne gang 
kommer i et udvidet antal sider. Refe-
ratet skulle gerne afspejle hvem, der 
sagt hvad og hvornår og dermed på ret-
færdig vis give alle medlemmer et fi nt 
indtryk af mødet.  Når dette læses, har 
hovedbestyrelsen netop været samlet 
på Sekretariatet i Linde til deres første 
møde efter repræsentantskabsmødet. 
Her har de konstitueret sig med næst-
formand, Forretningsudvalg og alle 
øvrige udvalg, samt intern revisor. De 
har fastlagt gebyrerne på de enkelte 
fl yvninger, gennemgået budgettet og 
herefter revurderet hele reglementet 
for 2013. Der kommer selvfølgelig et 
referat fra HB-mødet i næste nummer, 
men det er lykkedes at få presset et par 
ting med allerede i dette nummer, nem-

lig gebyrerne, som nåede med på den 
kapfl yvningsplan, der er trykt i dette 
nummer, og at Brevduen fra og med nr. 
6 igen vil blive sendt hjem til alle med-
lemmer igen. Det sidste kræver lige, at 
vi får de sidste detaljer aftalt på plads 
med postvæsnet, idet afl everingen af 
bladet til distribution med Postdan-
mark skal ske på særlig vis. Men mon 
ikke det løser sig.

Her ved indgangen til marts kører 
sæson 2013 allerede med fuld fart på 
sekretariatet. Her i marts skal ringli-
sten med reglementet trykkes færdig 
og sammen med de bestilte materialer, 
der er på plads på hylderne, pakkes til 
foreningerne og udsendes sidst i marts. 
Sæsonstarten skal opdateres med alle 
ændringer, så den er klar til at blive 
hentet hjem til foreningsprogrammet. 
Flere foreninger har valgt at skifte til 
DdB’s TauRIS-system, så det sker også 
her i marts måned. 

Måneden giver også travlhed hos 
brevduefolket. Forberedelsen til den 

kommende sæson skifter til et hø-
jere gear. Vinterens støv skal for al-
vor rystes af, og alt skal forberedes til 
mindste detalje. Her er en vigtig de-
talje, kurvene. Både hos det enkelte 
medlem og i foreningerne. Få dem nu 
gjort rene, lækre og hygiejniske, så de 
er behagelige at arbejde med for både 
foreningens pakkehold og for DdB’s 
mandskab på pakkepladserne, og husk 
at vedligeholde dem hen over sæsonen. 
Det kan ikke være så svært. En anden 
ting er mærkningen af de små kurve, 
der sendes til ompakningspladserne. 
Få dem nu mærket korrekt efter DdB’s 
Reglement. Så er de altså nemmere at 
få korrekt retur til foreningerne igen. 
Sekretariatet må hvert år behandle 
sager, hvor enkelte småkurve er for-
svundet, og hvor en korrekt mærkning 
sjældent er forklaringen til forsvundne 
småkurve.

I marts afklares det også endeligt, 
om DdB kan samle de nuværende to 
opsamlingssteder, Århus og Åbenrå, 
til ét sted. Det bliver der allerede arbej-
det intenst med, og der er rigtig gode 
muligheder for, at det lykkes til denne 
sæson. Alt peger på Horsens. Udover at 
det betyder ændringer direkte på plad-
sen med mandskab, procedurer og ru-
tiner, så vil det formentlig også betyde 
omlægning af fl ere opsamlingsruter. 
Det hele skulle gerne udmunde i ra-
tionalisering og effektivisering af hele 
dette arbejde og udnyttelsen af vores 
containere, således at slutmålet dvs. 
væsentlige besparelser på omkostnin-
gerne kan opnås! Alt til fælles bedste!  
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af Bjarne Borresen

LANDSFORMANDEN, ERIK DYBDAHL BØD 
ALLE VELKOMMEN. DET ER JO RART, AT 
MAN KAN KRYDRE DET MED POSITIVE 
OPLEVELSER FRA BREVDUESPORTENS 
VERDEN. 

Den er jo blevet tæt på, selvom det 
foregår i Sydafrika, så sidder der jo 
indtil fl ere af jer med jeres mobilte-
lefon, IPhone eller hvad, I nu har og 
har helt styr på, hvad der sker rundt 
i verden. Det er fremtiden og det er 
ikke nogen dårlig ting for vores sport. 
Desværre er det sådan, at når et år er 
gået, er der tomme pladser iblandt os. 
Her tænker jeg ikke på dem, der ikke 
havde lyst, kræfter eller tid til at kom-
mer til arrangementet her i Brædstrup 
i dag. Jeg tænker selvfølgelig på de af 
vores sportsfæller, som vi aldrig ser 
igen – dem der er bortgået i det år, der 
er gået. Vi plejer jo at mindes dem, og 
jeg vil her sige, at vi også har mistet 
vores eneste æresmedlem, Normann 
Wendt. Han nåede lige præcis at blive 
halvfems år, og de var alle i brevdues-
portens tegn. Jeg ved, at ligegyldigt 
hvem af jer, der har mistet én tæt på, 
at når man kommer op i årene, er det 
desværre alt for tit én af éns gode ven-
ner, der er faldet fra. Jeg vil bede jer 
hjælpe mig med at mindes dem og bede 
jer rejse jer, idet jeg udtaler et æret væ-
re deres minde.

Et minuts stilhed.
Tak skal I have – det var fl ot. Så går 

vi i gang med dagsordenen.
PKT. 1: VALG AF DIRIGENTER

Erik Dybdahl, landsformand: Besty-
relsen foreslår Jørn Boklund og Ole 
Lundbøll. Jeg skal høre, om der er 
andre forslag. Det er der ikke. Så jeg 

vil bede de 2 herrer komme herop og 
indtage deres pladser. Jeg ved de har 
forberedt sig grundigt over de sidste 
dage, så de skal nok klare det her job 
på værdig vis.

Jørn Boklund, dirigent: Ole Lundbøll 
og jeg vil gerne takke for valget. Vi 
skal forsøge at lede mødet efter vores 
bedste evner. Som bekendt er man jo 
ikke forpligtet udover sine evner. Det 
er imidlertid lige så væsentligt, at I, 
der sidder her i salen og er repræsen-
tanter, hjælper os med at føre en god 
og saglig debat med en god tone. Det er 
jeg sikker på, I alle er indstillet på. Jeg 
skal gøre opmærksom på, at der ved 
de nummererede borde kun må sidde 
repræsentanter og at evt. tilhørere 
fl ytter ned på de ikke nummererede 
borde. Så har vi et bord heroppe med 
gæster, og vi har helt nede til venstre 
et bord, som er reserveret ægtefæller 
til hovedbestyrelsen. Rent praktisk 
skal jeg sige, at er der en repræsen-
tant, der ønsker ordet, skal I henvende 
jer til én af dirigenterne med en seddel 
påført navn og foreningsnummer. 

Vi skal først konstatere, at mødet er 
lovligt indvarslet. I lovenes § 11 står 
således: ”Repræsentantskabsmøder 
indkaldes med opgivet dagsorden med 
mindst 14 dages varsel i tidsskriftet 
Brevduen. Indkaldelsen er udsendt 
med Brevduen nr. 1 af 3. januar 2013 
og dermed i overensstemmelse med lo-
vene. Jeg skal derfor høre, om der er 

nogen, der har noget at indvende mod 
mødets lovlige indkaldelse? Det ser 
ikke ud til at være tilfældet. Dagsor-
denen var optrykt i samme nr. af Brev-
duen og her skal jeg høre, om nogen 
har noget at indvende imod dagsorde-
nen.

Michael Harder, 098 Isefjord: Jeg har 
også modtaget dagordenen, og vi kun-
ne konstatere, at vi ikke længere skal 
stemme om DM og langdistanceme-
sterskaberne, men vi skal stemme om 
ændringsforslag. Det, syntes jeg med 
fl ere, at det var yderst mærkeligt, at 
det pludseligt var faldet ud af dagsor-
denen. Det kunne være tilfældigt eller 
planlagt. Jeg havde en snak med Jørn 
i går, som gjorde mig opmærksom på, 
at det, som er vedtaget, er gældende 
indtil noget andet er vedtaget. Det har 
han fuldstændig ret i, men jeg synes, 
at hvis man ændrer procedurer i De 
danske Brevdueforeninger, burde man 
gøre opmærksom på det, fordi da man 
modtog dagsordenen, var tidsfristen 
for at indsende forslag overskredet. Så 
det kunne vi godt have gjort lidt bedre. 
Men mit spørgsmål går på, at vi har et 
ændringsforslag til DM, så jeg kunne 
godt tænke mig at vide, at med de ved-
tagelser, der måtte komme med sports-
duer og antal sportsduer, hvad er det 
vi stemmer om, hvad er det det mester-
skab, som 086 Bangsbo er oppe imod, 
fordi vi får en situation, hvor vi får fl e-
re sportsfl yvninger, så jeg kunne godt 

Repræsentantskabsmøde 2013

Landsformand Erik Dybdahl Jørn Boklund, dirigent Michael Harder, 098 Ise ord
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tænke, at det bliver gjort helt klart, 
hvad det er egentlig er vi skal stemme 
om på lang og sport. Jeg er helt med 
på Jørns konklusion. Den forstår jeg 
godt, men jeg synes alligevel, at vi skal 
havde det præciseret.

Jørn Boklund, dirigent: Jeg kan sige, 
at når det er sådan, at en vedtagelse, 
der er sket her i repræsentantskabet 
og som omhandler det, der er repræ-
sentantskabets ansvarsområde - når 
det er sket - så følger vi dansk parla-
mentarisk skik, og det betyder, at den 
vedtagelse er gældende indtil andet 
vedtages. Med hensyn til Danmarks-
mesterskabet, så er det sådan, at der i 
dagsorden er et forslag fra 086 Bangs-
bo, der omhandler netop DM-sports-
mesterskabet og det var det Michaels 
spørgsmål gik på. Hvis vi lige for en 
god ordens skyld kigger på, hvad der 
har været gældende indtil nu. Hvis vi 
går tilbage til repræsentantskabsmø-
det 2012, så var det sådan, at hoved-
bestyrelsen foreslog og fi k vedtaget 
følgende tekst: Hovedbestyrelsen fore-
slår mesterskaber som i 2011. Det var 
en vedtagelse, som egentlig ikke havde 
været nødvendig, fordi det var allerede 
vedtaget i 2011, det der gjaldt i 2012. 
Går vi så tilbage til 2011 og ser på, 
hvad der blev vedtaget på daværende 
tidspunkt, så kan jeg sige, at der blev 
vedtaget følgende, og det er det, der 
er gældende med mindre Bangsbo’s 
forslag vedtages: DM-sport: Højeste 
opnåede pointsum sammenlagt på 5 
mellem sportsfl yvninger og 5 lang-, 
overnats- og landsfl yvninger. I alt 10 
fl yvninger. Der medregnes én sports-
due på hver fl yvning. Så, det er det, 
man er oppe imod. Er alle klar på det? 
Ingen, der i tvivl? Det er der ikke.
PUNKT 2: ANTALLET AF REPRÆSEN-
TANTER. 

Jørn Boklund, dirigent: Vi skal have 
konstateret antallet af mandater. Det 
er sådan, at der er 215 stemmer mu-
lige. Der er 190 til stede og 6 repræ-
sentanter stemmer med fuldmagt, 
og af dem ved jeg, at der er én repræ-
sentant, der har 4 stemmer, men da 
Bjarne ikke har stemmekort med et 
4-tal på, så har den pågældende 2 + 
2 og det skal stemmetællerne lige hu-
ske, når vi når så langt. Så skal jeg 
endvidere for en god ordens skyld in-
formere om, at når vi når til dagsorde-
nens punkt 8 Kapfl yvningsplanen, så 
griber vi det an på samme måde, som 
vi gjorde sidst, vi behandlede kapfl yv-
ningsplan i 2011. Det betyder, at de, 
der har stillet forslag dvs. hovedbe-
styrelsen og foreninger og de, der har 
stillet ændringsforslag, vil få mulig-
hed for at begrunde disse forslag. Re-
præsentanterne vil få rig mulighed for 
at debattere forslagene, inden vi går 
til afstemning. Når afstemningen er 
påbegyndt, vil der ikke blive mulig-
hed for yderligere indlæg. Når nu vi 
er ved forslag, så skal jeg også for en 
god ordens skyld gøre opmærksom på, 
at såfremt man har ændringsforslag, 
så skal vi have dem heroppe hos diri-
genterne skriftligt med foreningsnum-
mer og navn. Så skal jeg sige at med 
hensyn til ændringsforslag, så er æn-
dringsforslag altså ændringer i detal-
jerne til de stillede hovedforslag, der 
er på dagsordenen. Væsentlige foran-
dringer på disse forslag opfatter vi som 
modforslag eller nye forslag, og dem vil 
vi ikke acceptere med henvisning til 
lovenes § 12 stk. 2.
PUNKT 3: VALG AF STEMMETÆLLERE 
PUNKT 3A: STEMMETÆLLERE VED 
HÅNDSOPRÆKNING

Jørn Boklund, dirigent: Jeg foreslår, 
at alle repræsentanter, der sidder ved 

repræsentantskabsbordene ind mod 
midtergangen, som sædvanlig tager 
den opgave. Ved jeres plads ligger der 
2 typer stemmesedler. En der hedder 
repræsentantskabsmødet den 2. febru-
ar. Den bruger vi til alle andre forslag 
end kapfl yvningsforslag. Ved siden af 
ligger den anden stemmeseddel, der 
specielt er beregnet til punkt 8 kap-
fl yvningsforslag. Når der bliver brug 
for optælling, skal 

I udfylde disse optællingssedler. Vi 
gør det på samme måde som sidste år. 
De valgte stemmetællere til skriftlig 
afstemning samler sedlerne sammen. 
Optællingen vil blive forestået stem-
metællerne sammen med sekreta-
riatet, således vi hurtigt får afviklet 
vores afstemninger.
PUNKT 3B: STEMMETÆLLERE VED 
SKRIFTLIG AFSTEMNING

Jørn Boklund, dirigent: Jeg har 4 
navne her. Thorbjørn Nielsen, 035, 
Dion Esmann, 074, John Jensen, 077 
og Søren Nielsen, 027. Er der andre 
forslag? Det er ikke tilfældet. I er alle 
valgt.
PUNKT 4: BERETNING

Erik Dybdahl, landsformand: Vanen 
tro sker der altid noget mellem det 
tidspunkt, hvor vi trykker vores beret-
ning og så det tidspunkt, vi er samlet 
herude. Nu er sådan, at det ikke er de 
helt små ting, der er sket i den perio-
de, men det har givet bestyrelsen no-
get at tænke på, og som jeg mener, er 
af største vigtighed, at I bliver infor-
meret om. Først vil jeg godt sige, at vi 
bruger i bestyrelsen forholdsvis meget 
tid på private ting, som når der opstår 
nogle gnidninger ude i jeres forenin-
ger. Det er helt naturligt, at der opstår 
gnidninger, for vi er jo forskellige men-
nesker, men jeg vil bede jer tænke på 
at når der er ufred i foreninger, er det 
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meget vanskeligt at få nye medlemmer 
til at blive en del af vores skare. Det 
er også et kæmpeproblem for os, at vi 
ikke rigtig kan fange nye medlemmer i 
en hastighed, som vi gerne ville og som 
er større end den hastighed, hvormed 
vi taber folk. Det skal siges, at de fle-
ste af dem vi taber, skyldes, at de ikke 
er mere. Jeg vil bede jer i foreningerne 
gøre en ekstraordinær og hård indsats 
for at skaffe nye medlemmer. Jeg har 
bemærket, at i Vejle, hvor jeg kommer 
fra, har foreningen Munkebjerg haft 
held til at få nogle af vore ny-danskere 
med i sporten. De er gode medlemmer, 
der arbejder intenst for sagen, og det 
kunne være, vi skulle prøve at tænke 
på, om vi der har nogle ressourcer, som 
vi ikke helt gør brug af. Men prøv at 
være rigtigt gode ved hinanden ude i 
foreningerne. Så vil jeg fortæller jer, at 
selv om beretningen langt hen af vejen 
indeholder meget omkring økonomi, så 
kom bestyrelsen lidt i problemer med 
vores regnskab, da vi skulle aflægge 
det i år. Jeg tror, at I er opmærksomme 
på, at tingene strammes til fra politisk 
hold. I dag er det sådan, at hvis man er 
håndværker og kører rundt i en bil på 
gule plader, skal man oplyse, hvilket 
SE-nr, man kører for. På samme må-
de skal byggepladser rundt om skilte 
med, hvilke virksomheder der er der. 
Alt dette alene for at en whistle blower 
skal have større mulighed for at få fo-
kus på socialt bedrag. Jeg tror ikke, at 
der i den sammenhæng er nogen, der 
har noget at skyde De danske Brev-
dueforeninger i skoene, men der er 
omkring vores måde at gøre tingene 
på sket ændringer, som vi ikke frem-
over kan arbejde med. Vi har således 
fået en påtale i regnskabet, der lyder, 
”grundet for sen indberettet honorar-
betaling”. Honorarbetaling er de flit-
tige hænder, vi har til at hjælpe os på 
vore pakkepladser. Vi er efter sæsonen 
og desværre lidt for sent kommet i den 
situation, at den skal skatteanmeldes. 

Vi har fået påtalen, fordi den oversti-
ger et i forvejen fastsat beløb, som må 
gives til arbejdstøj, transport mm. En-
kelte når lige præcis op over. De har 
efterfølgende opgivet deres person-
nummer, så de kan blive B-skattelig-
net. Det er uheldigt, men bestyrelsen 
har til sinds at gøre tingene, som de 
skal. Når myndighederne siger, at her 
er strammet, så I ikke kan gøre som 
hidtil, må vi lave det om. Vi imødeser 
den situation, hvor vi må gøre tingene 
anderledes. Det bliver aldrig udbetalt 
en krone af kassen, uden der foreligger 
et lovgyldigt bilag. I kan sikkert for-
stå, at med de stramninger, vi har væ-
ret ude i, har vi mistet ca. kr. 1000 pr 
aktivt medlem i tilskud, så der er ting, 
vi nødvendigvis må gøre helt ander-
ledes. Det er sådan, at vi selvfølgelig 
aldrig helt har kunnet få, hvad hvert 
enkelt medlem ville, men vi har dog 
så nogenlunde kunne få vore ønsker 
opfyldt omkring vores kapflyvninger 
m.m. Et gammelt ordsprog siger at 
”hvis man ikke kan få den man elsker, 
må man elske, den man får”. Oversat 
til vores sprog går det jo i retning af, at 
hvis vi ikke lige præcis kan få de flyv-
ninger, som vi selv gerne vil have, så 
må vi altså acceptere det, vi får. Her 
tænker jeg på, at det givet vil være så-
dan, at vi alle, når vi går hjem fra re-
præsentantskabsmødet, har fået nogle 
flyvninger, hvor vi siger sådant noget 
møg. Hvorfor skal vi have dem? Prøv 
at vende det til noget positivt og sig, at 
det er da godt, at vi kan flyve, og så 
tage det derfra. Det medfører selvføl-
gelig også, at vi forbindelse med op-
læg til flyveplan selvfølgelig skal gøre 
tingene sådan, at vi får fairplay, når 
vi indsender ændringsforslag. Vi skal 
gøre det sådan, at alle hjørner i landet 
får noget, og at ingen bliver maltrak-
teret, fordi man tilfældigvis er de få. 
Jeg er sikker på, at I også er til sinds 
at være med til at løse de stramninger, 
der måtte komme. 

Vi har gennem mange, mange år 
i Vestdanmark haft nogle dejlige og 
dygtige folk i Århus og Åbenrå, som 
har hjulpet os om natten med at pakke 
vores duer. Det er bl.a. dem, der nu er 
blevet bragt i miskredit qua, at lov-
givningen er strammet. Vi arbejder i 
bestyrelsen på, om vi kan minimere 
opsamlingen til ét sted i Jylland. Jeg 
siger ikke, at vi har løsningen, men jeg 
siger, vi arbejder med det. Vi gør det 
selvfølgelig kun, hvis vi kan se, vi har 
en økonomisk gevinst. Vore foreløbige 
kalkuler går på, at hvis vi har det rig-
tige sted mellem Horsens og Kolding/
Fredericia, så vil vi nok kunne mini-
mere omkostningerne betragteligt. 
Vi har også fået et mundtligt tilsagn, 
som vi arbejder videre ud fra, og det er 
med beliggenhed i Horsens. Jeg tror 
på, at det godt kunne risikere, at det 
er der, fremtiden kommer til at være. 
Det kræver selvfølgelig flere ting. bl.a. 
at vi også er sikret lidt ud i fremtiden. 
At det ikke er en her og nu løsning, og 
så er det slut. 

Omkring Brevduen er der også sket 
noget. Det er sådan, at de fleste for-
eninger har medlemmer, som godt nok 
er aktive kontingentbetalere, men er 
passive udøvere af sporten. Disse med-
lemmer har kun den glæde ved spor-
ten, at de får Brevduen ind af døren 
engang imellem. Vi har fået et par 
skriv omkring det til hovedbestyrel-
sen, hvor medlemmer har fortalt os, 
at der er nogle uheldigheder i at skulle 
hente Brevduen i foreningen. Jeg er i 
den situation, at jeg inde i baghovedet 
har tanke for, at vi i min forening godt 
kunne risikere at miste to medlemmer. 
Det er ikke to medlemmer, der bidra-
ger mere i sporten, men det er medlem-
mer, der trods alt har tilknytninger og 
som troligt betaler deres kontingent. 
Vi vil nødigt, at for mange kontingent-
betalere falder ud. Derfor vil jeg sige, 
at det er vores håb, at vi med kontin-
gentforhøjelsen, som foreslået i dag, 
kan gøre tingene lidt anderledes som 
at sende Brevduen ud til alle medlem-
mer igen. Vi har i den forbindelse gjort 
nogle investeringer bl.a. i en stor tryk-
kerimaskine på Sekretariatet. Den 
kan mange flere ting, end den vi tidli-
gere havde. Vi har en langtidsaftale på 
den, som gør, at den forholdsvis hurtigt 
betaler sig, selv om prisen er over en Bjarne Jensen, 114 Asnæs Freddi Nygård, 018 Vordingborgl Finn Nielsen, 189 Vendsyssel
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halv million. Jeg kan roligt fortælle, at 
den er betalt, men den skal selvfølge-
lig afskrives, så vi, når den er slidt en-
gang, har nok til at købe det nye, som 
er i spil til den tid. Vi har også købt 
en maskine, der kan foliere vores brev-
dueblad. Når I fremover modtager bla-
det, er det ikke i en kuvert. I kuvert 
skal vi give kr. 12,10 i porto for at sen-
de det med de nye takster. Kuverten, 
vi anvender med tryk på, som viser, at 
I er brevduefolk, koster faktisk kr. 3. 
Det vil sige, vi snakker kr. 15 pr. blad, 
når vi sender dem ud fra sekretariatet. 
Det, vi nu kan gøre er, at på grund af 
en lavere vægt i plastfolien og den nye 
trykkemaskine, som printer navn og 
adresse på samtlige brevdueblade, er 
vi nede i en porto, der hedder omkring 
kr. 6 og måske endda lidt under. Det er 
jo noget helt andet. Derfor er det vores 
intention, hvis ikke vi taber for mange 
medlemmer her hen til april, at vi fak-
tisk vil anvende en pæn del af kontin-
gentstigningen til at få bladet sendt ud 
igen. Det tror jeg, at I alle gerne vil. Det 
er også sådan, at det i min skriftlige 
beretning fremgår, hvad det egentligt 
koster at flyve med duer i de enkelte 
områder. Der vil altid være noget at 
diskutere, for er det nu delt korrekt og 
snorlige. Det, jeg er sikker på, er, at al-
le omkostninger er med, og I vil nok se, 
at der er et lille overskud på kapflyv-
ningsregnskabet. Det overskud har vi 
været nødt til at tage til indtægt i det 
år, vi går ud af, men vi vil gerne bruge 
det til, jeg vil ikke sige store flotte præ-
mier, men sådan vi har et eller andet 
at flyve om. Det tror jeg gerne, de fleste 
af jer vil have. Vi har også intensive-
ret vores nordiske samarbejde over de 
sidste uger, hvor der har været afholdt 
møder for Sverige og Norge og ligeså 
i den her weekend. Vi har lavet nogle 
aftaler, som går i retning af at forsøge 
at billiggøre sporten såvel i Danmark, 
som i Norge og Sverige. Det er bl.a. 
Brevduen, der kommer lidt i spil, men 
for vore 2 nordiske broderlande er det 
først og fremmest deres udregningsy-
stem, de har store problemer med. Vi 
har til sinds at hjælpe dem mod, at de 
dækker de omkostninger, som det måt-
te medføre, da vi ikke som tidligere 
er begunstiget af nogle store tilskud. 
Jeg vil sige, at min tur rundt i de an-
dre lande har sagt mig noget om det at 

være valgt. At være valgt i egen lokal-
forening, sektion eller DdB er et eks-
tra tryk på de skuldre, som bærer jeres 
foreninger, som bærer sektionerne, der 
bærer DdB. Sådan et tryk har de også i 
vores nabolande. Jeg må konstatere, at 
de igen har skiftet præsidenter i både 
Norge og Sverige. Ikke fordi de herrer, 
der sad på posterne ikke var dygtige 
nok. De er utrolig skrappe til at finde 
nogen, der kan løse opgaverne. Det har 
de gjort igen, men arbejdsopgaverne er 
simpelt hen så tunge, at det ikke er til 
at holde ud at sidde i jobbet i flere år. 
Jeg kan så til de festlige sammenkom-
ster sige til dem, at præsidenter kom-
mer og går, men formænd består. Jeg 
synes, det synd for dem, og jeg tror, at 
det går igen helt ned i vore egne lokal-
foreninger. Så derfor, hjælp hinanden 
og vær god ved de folk, der gør en eks-
tra indsats. Jeg har en enkelt gang - et 
par gange må jeg sige - set indlæg til 
Brevduen, som jeg har smidt lodret i 
papirkurven og som Bjarne ikke har 
fået lov at sætte i. Det er indlæg, der 
går på, at Sekretariatet nu godt kun-
ne gå ned på halvtids arbejdskraft. I 
hvert fald udenfor sæsonen. Jeg har 
et meget godt forhold til Sekretariatet 
og er der ofte. Jeg må sige, de knokler 
meget mere end en almindelig arbejds-
uge for os alle sammen. Jeg har forsøgt 
at forklare d’herrer, at Bjarne har én 
chef og det er mig. Hvis det er sådan, 
at der nogen, der ikke vil have mig til 
formand, så får han jo en ny, men er 
der andre i bestyrelsen, der vil Bjarne 
noget, han ligesom ikke selv lægger op 
til, så går det via mig, ellers bliver han 
trykket ud af systemet. På samme må-
de er Straszek så heldig, at han altid 
har sin chef lige henne på den anden 
side af døren, for det er nemlig Borre-
sen. Jeg ved, at de 2 herrer er vældig 
glade ved at servicere jer så godt som 
det overhovedet lader sig gøre. Det er 
mit store indtryk, at I alle sammen er 
rigtigt glade ved dem. Det, jeg prøver 

at fortælle, er, at vi ikke må komme i 
en situation, hvor vi er presset som i de 
andre nordiske lande om 7-8, 10 år og 
knap har råd til vores sekretariat. Vi 
er nødt til at have det, hvis vi skal have 
en god sport i Danmark 

På den veterinære front har I nok 
bemærket, at bestyrelsen har været 
i vælten og sammen med Sekretaria-
tet og med hjælp af vores dyrlæge fået 
lidt op at stå, der er blevet billigere. Vi 
har solgt vaccine til halvdelen af for-
eningerne her i landet. Vi ved, at det 
er blevet billigere for jer at købe vac-
cine. Fordi I er så mange, der har gjort 
det, har DdB også tjent en lille skilling 
på det, men krummer er også brød. 
Tommy, som sidder her i hovedbesty-
relsen, har lavet et ekstraordinært 
stort stykke arbejde for at få det op at 
stå. Han bruger sin erhvervsmæssige 
kompetence i den sammenhæng. Det 
er vi ham dybt taknemmelig for, og 
Hans har skrevet de største recepter, 
han har set i mands minde på vaccine. 
Det kommer os alle til gode og det si-
ger vi tak for. Jeg har på tur til Norge 
erfaret at man nu kan lave en test for 
salmonella hos duer på samme måde, 
som man kan lave en graviditetstest. 
Vi har stadig veterinær- og miljøsager 
rundt omkring og jeg vil ikke under-
holde en hel masse om dem, for de er 
jo i de bedste hænder, for Rasmussen 
løser som regel problemerne, inden de 
vokser folk over hovedet. Lad det blive 
ved det, og så håber jeg, I vil tage min 
beretning til debat.

Bjarne Jensen, 114 Asnæs: Jeg vil 
gerne starte med at rose bestyrelsen 
for at oprette en OL-klasse. Det, sy-
nes vi, er alle tiders, så der kommer 
lidt nyt herovre i Brædstrup. Vi har 
nogle sportslige spørgsmål, vi gerne 
vil stille. Hvorfor deltog vi ikke i FCI’s 
flyvninger fra Berlin og London? Sam-
tidig kunne vi godt tænke os at få et 
svar på, hvorfor vi ikke deltager på 
OL i 2013? Kunne det ikke blive lagt 

John Frandsen, 105 Albani Niels Johansen, 100 Haslev Næstformand Erik Rasmussen
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i faste rammer, så man enten deltager 
eller ikke deltager? Vi synes i Asnæs, 
at det vil være alle tiders udstillings-
vindue, hvis vi kom med til OL. Jeg er 
ikke i tvivl om, at de fleste her vil være 
stolte over at repræsenterer deres land 
og brevduesporten. Det sidste jeg vil 
sige er, at når jeg nu ser udstillingen 
derinde, så vil jeg spørge bestyrelsen, 
om de ikke ville sætte låse på duerne. 
Måske er der nogen, der vil grine, men 
jeg ved også, at nogen vil græde, hvis 
de mangler deres duer på søndag.

Freddi Nygård, 018 Vordingborg: Jeg 
vil rose formanden for hans sædvan-
lige gode beretning. Den kommer altid 
ud i alle kroge, og den roser næsten 
alle i dansk brevduesport. Jeg sagde 
næsten alle, men det kommer jeg til-
bage til. Der var nogen, der fik ris, og 
det var f.eks. dem, der tillader sig at 
kritisere uden at have en faktisk viden 
om, hvordan forholdene er. Formanden 
var inde på i den mundtlige beretning, 
hvor meget Sekretariatet arbejder, og 
det kan jeg skrive under på, at det gør 
de. Men alle de kritiske ting, der kom-
mer omkring forholdene i dansk brev-
duesport, er måske hovedbestyrelsens 
egen skyld, fordi de ikke oplyser om 
alle ting. Man hører så mange ryg-
ter f.eks. hører man, at formanden og 
næstformanden får løn for det, de la-
ver. Jeg hører, de får svimlende beløb. 
Jeg ved ikke, hvor meget de får, eller 
om de i det hele taget får løn, men det 
er sådan nogen ting, der er med til at 
give murren ude i krogene. Derfor er 
det bedre, at hovedbestyrelsen lægger 
tingene på bordet. Det, som formanden 
glemte - han var en lille smule inde på 
det i den mundtlige beretning - var 
alle de medlemmer, som ude i de små 
foreninger gør et stort stykke arbejde. 
Næsten alle foreninger er så små, at vi 
alle sammen er nødt til at være med. 
Nogen er god til EDB, nogen er god til 
at feje, nogen er god til at vande du-
er, men vi er alle sammen nødt til at 

være med. Dem, synes jeg, formanden 
også skal rose. Det gælder både i for-
eningerne og i sektionen. For bliver der 
ikke lavet en tørn og et stykke arbejde 
ude i foreningen, så er der ikke noget 
der hedder dansk brevduesport, og så 
kunne vi ikke flyve med duer. Så vil 
jeg, som formanden også var inde på, 
rose Sekretariatet, de to Bjarner. Jeg 
synes, de gør et enestående stykke ar-
bejde, og nu er det blevet lagt ovenpå, 
at de også skal trykke, redigere og di-
stribuere brevduebladet. Derfor er det 
fuldstændig usmageligt, at der nogen 
der kan klage over, ”er der ikke for 
meget arbejdskraft, på det der Sekre-
tariat”. Selvfølgelig koster de nogen 
penge, men skal vi have god arbejds-
kraft, skal vi også betale hyren. Det er 
så dejligt, at når man ringer derover 
– og ligegyldigt, hvad man spørger om 
- så får man et sobert og rigtigt svar 
på problemerne og hjælp til de evt. pro-
blemer, man har. Lidt senere skal vi 
stemme om, om vi skal have en kontin-
gentforhøjelse på kr. 200 Det er til at 
leve med. Jeg har talt med nogen men-
nesker, og der er ikke nogen af dem, 
der falder i svime over det. Hvad er kr. 
200? Det er kr. 4 om ugen. Vi kan ven-
de det om og sige at hvis vi skar ned 
på vores duehold, så vi havde tre færre, 
så passede det nok med de kr. 200 det 
koster, men samtidig siger alle, jeg har 
spurgt, at vi vil godt betale mere i kon-
tingent, men så skal der også spares 
lige så meget af hovedbestyrelsen. Vi 
skal alle sammen have for øje at spare 
så meget, det kan lade sig gøre. Admi-
nistrationsudgifterne vil jeg sige er for 
høje endnu, selvom de er blevet lavere 
de senere år. F.eks. udgifter til møder 
med kørsel. Det er kr. 340.000. Når 
man tænker på, at den kontingentfor-
højelse vi får, hvis vi er 1500, der be-
taler kontingent, så er det kr. 300.000 
mere ind. Så det er meget at bruge 
340.000 til udgifter. Så var formanden 
en smule inde på de skemaer, der er 

sendt ud. Til det har jeg nogle spørgs-
mål: Hvordan kan det være, at en hvid 
og en rød koster forskelligt, når de kø-
rer på den samme lastbil. Rejseledsa-
gerne på nordflyvningerne til Sverige, 
er det brevduemænd, der kører op med 
vores duer på Sverige? Hvorfor er der 
så rejseledsagergebyr på? Så er der 
en ting, der undrer mig utroligt. For-
manden var også inde på, at der skulle 
spares og kun være ét indleverings-
sted. Opsamlingssteder kostede sid-
ste år kr. 266.000. Det er store beløb 
også set i relation til, at vi kun får en 
kontingentforhøjelse på kr. 300.000 af-
hængigt af antal medlemmer, vi er. Til 
slut vil jeg sige, at jeg har tiltro til de 
medlemmer, vi har valgt ind i hoved-
bestyrelsen. Det må være de dygtigste, 
vi har valgt, ellers er vi jo selv ude om 
det. Det er os, der har valgt dem. Jeg 
er også sikker på og jeg tror på, at de 
arbejder så hårdt, så vi stadigvæk kan 
få det til at fungere, så vi kan flyve og 
lege med vores duer.

Jørn Boklund, dirigent: Jeg skal bare 
stilfærdigt sige, at det er formandens 
beretning. Vi skal passe på ikke at bli-
ve for detaljeret omkring økonomien.

Finn Nielsen, 189 Vendsyssel: Tak til 
formanden for en fyldestgørende be-
retning og en supplerende beretning. 
Samtidig tak til bestyrelsen for det ar-
bejde, de har haft i 2012 med økono-
mien. Vi kan se, der er et væsentligt 
omdrejningspunkt. Tilskuddet er gået 
fra 2 mil. til kr. 300.000. Det er stærkt 
at komme ud af et årsregnskab med et 
0, når man mangler 1,7 mil. i indtægt. 
Når det så er sagt, så ved jeg godt, at 
vi kommer til regnskabet senere, men 
formanden nævnte bl.a. den måde 
vi håndterer Brevduen på. Jeg kan 
godt se, at der er mange her, der lidt 
ældre end jeg. Det betyder så, at der 
nok er nogen, der behov for at få brev-
duebladet. Jeg ved også godt, at der er 
mange brevdueblade, der i dag ligger i 
foreningerne uden at blive samlet op. 
Det er jo sådan, at alle andre steder i 
samfundet at skal man henvende sig 
til offentlige indenfor kommunerne, 
vil de kun tale med os digitalt. Man 
skal kunne skrive på en computer. Det 
andet er, at skal man i sin bank, så vil 
de næsten heller ikke tage imod ens 
penge, og man skal i hvert fald stå i 
kø, hvis man skal have penge. Man er Pia West, 031 Randers Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg Leif Tønning, Sektion 62
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nødt til at se fremad. Vi må se på den 
måde, vi distribuerer brevduebladet 
på. Skal man skal dele det op i en kon-
tingentbaseret sådan, at de, der ønsker 
en abonnementsordning, får det i trykt 
form til en speciel pris, hvor man be-
taler for den service og ellers lave det 
digitalt. Man kan sige, at vi ofrer altså 
kr. 500.000 om året til porto og tryk-
ning af Brevduen. Det kan altså gøres 
billigere. Samtidig er det også et arbej-
de, der belaster Sekretariatet ret kraf-
tigt. Hvis man hver eneste 14. dag skal 
trykke et brevdueblad i det antal ek-
semplarer, så koster det mange timer 
og mange kroner. Det skal altså læg-
ges ovenpå den eksterne udgift, man 
har til Brevduen. Så jeg synes, man 
fremadrettet skal tænke lidt på at gø-
re det lidt mere moderne, som man har 
på alle andre områder. Med hensyn til 
nogle mesterskabsformer og jeg ved 
godt, at det ikke er nu, vi skal drøfte 
dem, så har jeg en opfordring. Nu har 
vi i to år haft regionsmøder hvor vi 
hvert år skulle komme med vores ideer 
og tanker omkring, hvordan vi skulle 
flyve flyveplanen osv. Vi har i Region 
Nord de sidste to år bedt om at få at 
vide, hvad der skete i Konkurrenceud-
valget. Jeg kan så konstatere, at det er 
så sket nu, men på et tidspunkt hvor 
vi ikke har haft tid til at behandle det 
ude i foreningerne. Det er først frem-
kommet nu, så vi har ikke haft tid til 
at drøfte det bagvedliggende. Jeg sy-
nes, man skulle have offentliggjort det 
noget før, så man kunne behandle det 
lidt mere.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg vil 
starte med at takke Bjarne og Bjarne 
for deres arbejde i Sekretariatet. De 
gør en kæmpe indsats deroppe. Jeg er 
selv tit forbi. De arbejder som gale der-
inde. Jeg sidder inde med et spørgsmål 
til Erik Dybdahl. Vi har deltaget i ef-
terrationaliserings møder hvert andet 
år i Vejle. Vores bestyrelse i 105 kom-
mer samlet. Vi kommer også samlet 
hertil. Vi var helt klare på at det ikke 
var det samme møde, vi var til, Erik. 
Det, der skete på det møde, var, at Sek-
tion 31 kommer med en samlet indstil-
ling og på mødet var der én mand, der 
omtalte en enkelt ting. Det fylder næ-
sten hele cirkulæret omkring nogen 
flyveformer og beregningsformer. Sek-
tion 31 kom med et samlet ønske om 

nogle ting. Jeg føler stadig, at det ikke 
var det samme møde, vi var til.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg vil 
gerne sige til alle 4 på podiet tak for 
opbakningen til vores Sekretariat og 
deres arbejde. Jeg er af den overbe-
visning, at det er nøglen til, at vi kan 
have en god sport her. Det glæder mig 
meget. John Frandsen er ligesom lidt 
ked af, at det åbenbart ikke er gået ind 
i hovedbestyrelsens hjerner, hvad man 
kom med samlet fra det fynske. Så 
må jeg sige, at hovedbestyrelsen dog 
har behandlet de forslag, der er ble-
vet sendt ind til kapflyvningsplanen. 
Vi har også fremsat et forslag til slip-
former, som på sæt og vis var et ønske 
fra en del af Fyn. Vi gør, hvad vi kan 
for at lytte os bedst muligt til en sober 
fremtid på konkurrenceforholdene, og 
jeg håber, at vi også når dertil i dag. 
Finn Nielsen var inde på, at det måske 
var lidt sent, at vi kom med et resul-
tat fra konkurrenceudvalgene. Det er 
reelt sådan, at længere fremme i dags-
ordenen har hovedbestyrelsen stillet 
forslag til kapflyvningsplanen som af-
stemmer det, man er kommet frem til 
i Vest og Øst. Om det falder i forsam-
lingens smag, kan jeg umuligt vide no-
get om. Jeg kan fortælle om det, når vi 
kommer frem til punkterne i dagsorde-
nen. Jeg forstod også, at Finn Nielsen 
gerne ville bruge vores it lidt bredere, 
så man kunne bestille Brevduen elek-
tronisk i stedet for på tryk og derved 
spare nogle penge. Det er noget, vi har 
vendt i bestyrelsen flere gange, og jeg 
skal ikke hverken afvise eller sige, det 
gør vi, men jeg kan sige til jer at, efter 
vi har anskaffet den trykkekapacitet, 
vi har i dag, så er det ikke trykningen 
af Brevduen, der er problemet. Det er 
rigtigt billigt, men det er det ikke at 
få Brevduen udsendt. Det er derfor, vi 
har foretaget os nogen ting, som nævnt 
i beretningen for at få den del gjort bil-
ligere. 

Freddi Nygård er igen interesseret i 

om formanden får løn. Freddi, desvær-
re. Det burde han faktisk have. Den 
dag, der skal vælges en anden, så vil 
opfordre forsamlingen til, at man på 
ordentligvis sørger for at den person, 
der kommer i mit sted får en behand-
ling, så han også har råd til at tage job-
bet, som jeg har. Det er sådan, at da 
Rasmussen og undertegnede i sin tid 
overtog ledelsen af butikken, bad be-
styrelsen om at vi kunne få op til kr. 
100.000. Det var ikke for at få 100.000 
i løn. Det var for, at vi frit kunne be-
væge os, så jeg kunne køre på Sekre-
tariatet, som jeg typisk gør en gang om 
ugen eller hver anden uge og få dæk-
ket de omkostninger, jeg har til det. 
Jeg synes, det er underlødigt, at der 
stadigvæk er personer, der tror, jeg 
får løn på trods af, at jeg har nævnt 
det her fra talerstolen tidligere 2 eller 
3 gange og på region Øst’s møde, hvor 
de personer også har været til stede. 
Jeg vil ikke blive ved med at nævne 
det. Jeg synes ikke det er rimeligt, 
hvis ikke man kan leve med, at vi kan 
få dækket de omkostninger, vi har. 
Tænk på, hvor mange arbejdsdage, jeg 
binder i det her for at tage det for mit 
vedkommende. Hvis man skulle betale 
min tabte arbejdsfortjeneste, så kun-
ne man godt begynde at lede efter de 
100.000. Jeg håber min efterfølger vil 
blive behandlet anderledes. 

Så havde vi Bjarne fra Asnæs. Jeg 
kan godt forstå, at Bjarne gerne ville 
vide noget om Berlin og London. Se, 
vi gik jo i store sko og ville gerne have 
Berlin og London sat i gang. Problemet 
var bare, at vi skulle forud anmelde 
hvilke duer, vi ville deltage med lang 
tid i forvejen. Vi vurderede i bestyrel-
sen, at det var at skyde over målet, og 
derfor sagde vi fra. Det var årsagen. 
Omkring OL-deltagelse, så er det igen 
alene et spørgsmål om økonomi. Hvor 
meget skal vi binde i det? Vi har fra 
bestyrelsens hånd valgt, at vi vil ha-
ve et rigtigt godt arrangement her i 

Svend Jensen, 196 Vrå Ole Lundbøll, dirigent Anders Brøbech, 073 Skanderborg
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Brædstrup, og vi vil have en god ud-
stilling her. Vores kornhandlere bak-
ker os op, udsætter flyvepræmier mm 
til de duer, der står herinde, men den 
reelle kostpris på duerne i burene, 
hvis ikke organisationen var backing-
gruppe for det, var vi i en størrelses-
orden, hvor vi taler 60-70 kr. pr. due. 
Så var det nok begrænset hvor mange, 
der kom her. Så ville en stor del af det 
samlingspunkt, vi har her, falde til 
jorden. Så årsagen er et et spørgsmål 
om økonomi. Det er sådan, at her er vi 
ganske tæt på os selv, så vi kan finde 
ud af at arrangere det på en fornuftig 
måde. Hvis ikke vi er her, er det straks 
anderledes.

Niels Johansen, 100 Haslev: Nu er 
formanden inden regnskabet kommet 
ind på lønninger, og når formanden si-
ger, at han ikke får noget for det, så 
tror jeg selvfølgelig på det. Men jeg 
står her med Brevduen nr. 7 af 29. 
marts 2001. Her er der et referat fra 
et hovedbestyrelsesmøde. Der står: ”til 
formand og næstformand afsættes et 
honorarbeløb på kr. 90.000”. Det har 
man sikkert gjort dengang, men som 
Erik siger formodentligt også fjernet 
det igen. Så skriv det dog for h…., så vi 
ved det. Så slipper vi for alle de rygter: 
”de får nok”. Der er ingen tvivl om, at 
dem vi har siddende her på begge si-
der gør et kæmpe stykke arbejde. Så 
fortæl, hvad det koster. Giv dem det, 
det koster, hvis det koster noget, og 
så lad os få det frem i lyset i stedet for 
rygter. Der er lige så mange historier 
om DdB’s økonomi, kørselsgodtgørelse 
osv. som der er brevduemænd. Fortæl 
nu bare, hvordan tingene hænger sam-
men, så er der ikke noget brok der.

Jørn Boklund, dirigent: Så synes jeg 
lige, vi skal slå fast, at der er givet et 
svar her i dag, og så skal vi nok ikke 
tæske rundt i det de næste 10 år, vel?

Freddi Nygård, 018 Vordingborg: Jeg 
bliver nødt til at tæske lidt i det igen, 
for jeg sagde ikke noget om, at jeg mis-
undte dig, at du fik nogle penge. Det, 
jeg efterlyste, var en åbenhed, så vi 
ikke fik alle de rygtedannelser, fordi, 
selvfølgelig skal I da have jeres om-
kostninger betalt.

Jørn Boklund, dirigent: Det er her-
med slået fast. Formandens beretning 
godkendt med ingen stemmer imod.
PUNKT 5: REGNSKABET FOR 

2011/2012
Jørn Boklund, dirigent: Regnskabet 

er optrykt i Repræsentantskabsmøde-
hæftet, og jeg går ud fra at alle har det 
til rådighed.

Erik Rasmussen, næstformand: Jeg 
har nogle få kommentarer eller op-
lysninger til regnskabet. Jeg må sige, 
at der ikke i de sidste 10 år har væ-
ret to regnskaber lige efter hinan-
den, der har været sammenlignelige, 
og i år har det været endnu værre, 
end det plejer at være. Vi kommer ud 
med et overskud på kr. 12.000, hvor 
vi havde budgetteret med et overskud 
på kr. 49.000. I det overskud havde vi 
budgetteret med et tilskud fra tips og 
lotto på to mil. kroner. Det var optimi-
stisk, at vi gjorde det dengang, men 
vi laver et budget, som vi sender ind 
til Kulturministeriet allerede i okto-
ber måned, og der håbede vi på de to 
mil. Da vi kom hen til februar måned 
lavede vi lidt om på budgettet, og der 
satte vi det til kr. 500.000, men i vo-
res regnskabsbudget, har vi stadig de 
to mil. at gå ud fra, og der havde vi 
budgetteret med de kr. 49.000 i over-
skud, men kom ud med et overskud på 
kr. 12.000 mod sidste års underskud 
på kr. 354.000. Jeg synes, det er et ret 
pænt tal. Jeg kan se, at i de sidste 4 år 
er vi gået tilbage i Tips-Lotto tilskud-
det fra 2 mil. til 300.000 i indeværende 
regnskabsår. Når det er 300.000, er 
det fordi vores regnskabsår kun ram-
mer Tips-Lotto perioden med 2/3-del. 
Næste år har vi kun 200.000. Vi har i 
alle årene forsøgt at bearbejde politik-
kerne om at få et større tilskud. De har 
ikke været til hverken at hugge eller 
stikke i. Nu har vi igen haft kontakt til 
dem. Der måske en lille lysning, men 
jeg har ikke store forhåbninger dertil. 
Derfor har vi foretaget mange omlæg-
ninger i vores regnskab. Vi har sparet 
på mange ting, og vi har fået flere ind-
tægter på forskellig måde. Organisa-
tionen har forhandling af elektroniske 
anlæg, ringe og servicering af anlæg. 
Vi trykker selv brevduebladet, og det 
har givet os en stor besparelse. Det er 
meget store opgaver, vi har pålagt vo-
res sekretariatsmedarbejdere, men de 
har sagt, at de kan klare det. Hvis vi 
tager indtægterne, så har vi haft en 
nedgang på 533.000. De samlede ind-
tægter er på 5.100.000. Der er store 

forskydninger i de enkelte poster. Kon-
tingenter og servicekontingenter har 
været 1.419.000 og er steget med kr. 
230.000. Hvis vi tager kontingentet i 
1993, der var større, end det er i år. Da 
var det 1.447.000. Det er på grund af 
medlemstallet, det falder. Det er sam-
tidig penge vi er nødt til at lave på an-
den vis. Vi har haft en gebyrstigning 
på kr. 248.000. Det skyldes alene, at vi 
fra uge 23 var nødt til at sætte prisen 
op på mellemdistancen, og det gav os 
efterfølgende en ekstra indtægt på kr. 
308.932. De andre indtægter, vi har 
haft, har stort set været uændret på 
kr. 116.000. Så har vi haft nogle om-
kostninger. Hovedledelsen har stort 
set været uændret. Der har været en 
stigning på kr. 26.000. Det skyldes ale-
ne, at vi har haft regionsmøder samt 
de møder, hvor Bjarne Borresen fore-
slog, at vi lavede et samarbejde mellem 
sektionerne og DdB. Det kar kostet os 
kr. 40.000. Så reelt har der været et lil-
le fald i hovedledelses tal. Hvis vi går 
tilbage til årtusindskiftet i 97-98 var 
tallet det samme. Så det har ikke fulgt 
pristallet. Administrationsudgifterne 
har samlet været 611.000 mod 681.000 
året før. Det skyldes hovedsagligt, 
at vi har fået en ny server, og vi haft 
nogle udgifter fra resultatbladene og 
de sidst optrykte brevdueblade. Sam-
tidig har vi haft udgifter til SMS om 
løsladelser og start af auktionsforum. 
Det er også indeholdt i det tal der. Ud-
gifterne til DdB-flyvningerne er fal-
det med 226.000. Fællesudgifterne er 
faldet fra 571.000 til 448.000. Hvis vi 
går tilbage til 2005, så havde vi fæl-
lesudgifter på 1.4 mil. og i år har vi 
en udgift på 448.000. Præmierne var 
med i fællesudgifterne før. De er faldet 
med kr. 268.000, idet de stort set er fal-
det helt væk. Containervedligeholdel-
sen er steget med 88.000 til 152.000, 
både vore containere og vores lastbil. 
Det skyldes alene, at vi har haft to års 
syn og to års reparationer af dem, idet 
vi fik at vide, at det var noget billigere 
at få dem synet nu her efter sæsonen, 
end når de havde stået stille i 8 må-
neder. Så derfor har vi klaret det på 
nuværende tidspunkt. Udgivelsen af 
Brevduen er også faldet, idet det har 
kostet 513.000 imod 734.000 et fald 
på 220.000. Jeg ved godt, det ikke er 
sparet det hele. Midt i sæsonen havde 
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vi en forhandling med trykkeriet. Der 
fik vi sat prisen ned. Efterfølgende gik 
de konkurs, hvorefter vi selv har trykt 
det. Men tager vi Brevduen over en 
12 års periode, så kostede det i 2000 
1.010.000 og i år 513.000. Redaktions-
udgifterne var dengang 209.000 og i 
år kr. 32.000. Personaleudgifterne er 
stort set uændrede, selvom vi har på-
lagt dem meget store ekstra arbejder. I 
alt vil vi sige fra hovedledelsen, at det 
er et tilfredsstillende regnskab, vi har 
kunnet fremlægge her i dag.

Pia West, 031 Randers: Tak for gen-
nemgangen af regnskabet. Som sæd-
vanlig altid rigtig grundigt. Under 
formandens beretning i dag har vi 
hørt, at der bliver stillet spørgsmål til 
formands honorering osv. Det vil jeg 
ikke sige noget om nu, men i højere 
grad sige noget om, at vi kunne kom-
me rigtigt langt, hvis vi kunne få no-
get mere indsigt i tingene. Der nævnes 
nu i flæng budgetter. Jeg kan se, at der 
i det officielle regnskab er et budget på 
kr. 49.000. Erik Rasmussen nævner et 
budget på kr. 500.000. Der nævnes, at 
der laves budgetter i oktober og igen 
i februar. Jeg vil opfordre til, at med-
lemmer og repræsentantskab i højere 
grad delagtiggøres i de her budgetter. 
Jeg kan forstå, at der allerede er lagt 
et budget nu for det år, vi er godt i gang 
med. Så min opfordring skal gå på at 
få det frem i lyset, for så bliver det me-
get lettere at forstå alle de her ting. 

Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg: Jeg 
vil samme ærinde som foregående. Jeg 
var ikke klar over, at hun ville sige, 
som hun sagde. Så det bliver faktisk en 
gentagelse. Jeg vil spørge hovedbesty-
relsen, om det vil være muligt, at man 
fremover sammen med regnskabsaf-
læggelsen trykker budgettet for det 
kommende år. Det er ikke ualminde-
ligt, at det sker. Det sker i koncerner, 
det sker i firmaer, det sker i andre sto-
re grupperinger og så det er yderst re-
levant, at vi ser, hvorledes man agter 
at disponere fremadrettet. Regnska-
bet fra sidste år kan vi ikke gøre noget 
ved, men vi kan måske være med til at 
påvirke budgettet.

Jørn Boklund, dirigent: Jeg tror, det 
er taget til efterretning. At vedtage 
noget om, at der skal være et budget, 
der offentliggøres, er en vedtægtsæn-
dring, så det kan vi ikke rigtigt bringe 

på dagsorden i dag.
Hans Pedersen, 142 Hadsten: Når 

man sidder og læser regnskabet, så er 
det rigtigt, at det ikke er gennemsku-
eligt. Jeg har kun et spørgsmål. Der 
ligger en villa ved siden af DdB’s oppe 
i Linde. Hvad får man ind i lejeindtægt 
om året? Det kan jeg ikke se af regn-
skabet.

Niels Johansen, 100 Haslev: Jeg vil 
gerne takke Erik for en gennemgang 
af regnskabet, og nu har vi været lidt 
inde på det med åbenhed. Jeg kunne 
godt tænke mig at spørge helt nøgternt. 
130.000 til hovedbestyrelsesmøder. 
Hvad går pengene til? Er det kørsel til 
hovedbestyrelsesmedlemmerne?  Hvis 
det er det, hvem får så de kørepenge, 
der står dernede, hvor der er udbetalt 
kr. 67.602? Hvad går pengene til, for vi 
aner det simpelthen ikke.

Jørn Boklund, dirigent: Det var end-
nu et konkret spørgsmål.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg vil 
gerne spørge vedr. den revisorpåteg-
ning, der findes i regnskabet. Hvor-
dan ville den have påvirket det endelig 
slutregnskab, som vi står med i hån-
den her, hvis skatten havde været ind-
betalt? Hvis den ikke er betalt, må det 
ligge nede i note 12. Er det noget af 
det, der ligger der? Normalt afregnes 
ansvar over Skat med 2 %, og det er da 
meget rart at vide, om de kr.152.000 er 
manglende skat.

Jørn Boklund, dirigent: Den påteg-
ning var formanden jo inde på i sin 
mundtlige beretning og man kan sige, 
at det der er tale om her, er en mang-
lende opgivelse af en indtægt, som kan 
medføre A- eller B-skat. Det, der ligger 
i det, er, at gør man ikke det overfor 
skattevæsnet, kan man blive pålagt 
en bøde. Det er vi ikke blevet endnu. 
Så i og med at formanden under be-
retningen har sagt, at det aldrig sker 
mere, så er der dermed også sagt, at 
det er konsekvensen af det, der står i 
bemærkningen i regnskabet.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg vil 
prøve at udrede lidt omkring det her 
med budgettet. Som Pia West var inde 
på, så er det rigtigt at vi har 2 budget-
tidspunkter. Vi laver et budget i oktober 
som bliver sendt til Kulturministeriet, 
så vi har mulighed for via den vej at få 
tilført lidt midler. Lidt er det da blevet 
til indtil nu. Selvfølgelig håber og ar-

bejder vi på, at det beløb kunne blive 
større, men sikkert er det altså ikke. 
Det kan også helt forsvinde, og det har 
vi ligesom taget højde for qua det, at 
vi har lagt en kontingentforhøjelse på 
dagsordenen. Med det budget, der bli-
ver lavet i oktober, tror jeg enhver kan 
forstå, at man ville skyde sig selv i fo-
den, når det sendes til Kulturministe-
riet, hvis vi skrev, at vi forventede at få 
en halv mil. fra jer. Og når vi i øvrigt 
argumenterer for med al den snak, vi 
har med dem, at vi bør have mindst to 
mil. Så skriver vi selvfølgelig to mil. 
ind det budget, vi sender til dem. Vi er 
ikke nogen dumme nikker, ikke helt i 
hvert fald, så i vores rygrad har vi jo 
selvfølgelig vidst, at det nok ikke holdt. 
Derfor har vi i det tætte forhold vi har, 
Erik, undertegnede, forretningsudval-
get og Sekretariatet i mellem. Vi har 
hele tiden opereret med, at når vi kom 
efter repræsentantskabsmødet, som 
vi jo har den første weekend i februar 
hvert år, så var der nogle nye ting, der 
absolut skulle budgetteres. Vi er i dag 
i den situation, at der skal vedtages en 
kapflyvningsplan. Ingen ved for nuvæ-
rende hvilke flyvninger vi skal have 
arrangeret, men vi ved, at hvis vi er 
lidt dumme alle her til sammen, kan 
vi risikere at få en ekstra udgift, som 
vi umuligt kunne have budgetteret 
på forhånd. Vi ved også, som jeg har 
nævnt tidligere, arbejder vi på at lave 
ét opsamlingssted i Jylland. Det kan 
selvfølgelig medføre nogle dramatiske 
ændringer af økonomien, som selvføl-
gelig skal gå i den rigtige retning, men 
vi vil aldrig være i stand til at lave 
et budget her. Jeg er glad for, at Jørn 
gjorde opmærksom på, at det kræver 
en ændring af lovene, men oplysning 
om hvad, vi vil køre efter, har bestyrel-
sen ingen problemer med at offentlig-
gøre. Vi kan ikke gøre det i sammen 
med regnskabsaflæggelsen her. Det 
vil ikke komme til at holde vand. Det 
var også lidt svar på det, Jørn Heden-
sted var inde på. Jeg vil sige til Hans 
Pedersen fra 142, at vi selvfølgelig får 
husleje for villaen. Jeg kan ikke huske, 
om det er kr. 5000 om måneden, men 
det er på det niveau. Med hensyn til 
Niels Johansen og kørepenge kan jeg 
ikke give dig et præcist svar, men selv-
følgelig får bestyrelsesmedlemmerne 
kørepenge, når de er til et møde. Det er 
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efter statens takster. Når der så frem-
går kørepenge derudover, går jeg ud 
fra, at de er relateret til sekretariatets 
ansatte, som farter landet rundt for at 
løse diverse problemer.

Erik Rasmussen, næstformand: For-
manden har sådan set svaret på det 
meste af det. Jeg kan sige, at de kø-
repenge hovedbestyrelsen får til mø-
derne, står under hovedbestyrelsens 
drift, og kørslen længere nede, er det 
personalet får for at køre andre steder 
hen. Huslejen er kr. 5600 pr måned.  
John Frandsen spurgte vedr. revisor-
påtegningen om, hvor meget det ville 
påvirke regnskabet. Det er højest kr. 
10.000.

Niels Johansen, 100 Haslev: Jeg synes 
det er helt fint, at vores hovedbesty-
relsesmedlemmer får en kørselsgodt-
gørelse, og som Erik plejer at sige, er 
der heller ikke nogen, der skal have 
udgifter ved at sidde i DdB’s hovedbe-
styrelse. Det er fair nok. Hvis vi kigger 
lidt på lignende organisationer som vo-
res, raceduerne, fjerkræ mm og de så 
de tal, vi opererede med for at drive 
en butik for 1500 medlemmer, ville de 
falde døde om på stedet. Vi har godt 
nok et højt aktivitetsniveau i forhold 
til alle andre, men jeg tror altså, at det 
er på høje tid, at vi i den grad prøver 
at se lidt ind ad for at se, om man ikke 
kunne gøre tingene lidt billigere, så 
man ikke betaler kørepenge til 3 mand 
i samme bil f.eks. Det ved man, man 
gør. Andre steder afregner man efter 
benzin bon. Har du tanket så meget, så 
får du så meget for at køre. Vi er altså 
bare nødt til at se i øjnene, at vi ikke 
har råd til at leve på 1. kl. i De danske 
Brevdueforeninger.

Jørn Boklund, dirigent: Da der ikke 
er flere talere, skal jeg spørge: Hvem 
kan stemme for regnskabet? Én stem-
me i mod. Regnskabet er vedtaget med 
en enkelt stemme imod!

PUNKT 6: VALG TIL HOVEDBESTY-

RELSEN
DdB’s landsformand Erik Dybdahl 

genvalg uden modkandidat.
Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen genvalg 

uden modkandidat.
Bjarne Jensen 114 Asnæs ønskede 

ordet for at stille et spørgsmål til Ole 
Nielsen: Nu har jeg siddet og set på 
Ole i mange, mange år. I år har vi prø-
vet at spørge Ole Nielsen om, for hvad 
han står for. Man kan sige, at vi bare 
kunne spørge Ole, men vi har gået til 
mange andre. Jeg kunne godt tænke 
mig, Ole, at du kommer herop og for-
tæller, hvad du står for i dansk brevdu-
esport, og med det mener jeg bl.a. om 
du stadig står fast på, at vi flyver Sve-
rigesflyvninger, at vi har en bred vifte 
i Tyskland og, at du går ind for at ville 
deltager i OL med vores duer.

Jørn Boklund, dirigent: Se, Ole har jo 
været valgt igennem adskillige valg-
perioder til hovedbestyrelsen. Jeg 
synes ikke det er rimeligt at stille et 
sådant spørgsmål til Ole Nielsen på 
nuværende tidspunkt. Jeg skal spørge, 
om der er andre i forslag end Ole Niel-
sen? Så vil jeg gerne have dem nu. Det 
er der ikke. Ole er genvalgt.

Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen 
genvalgt uden modkandidat.

Gruppe 4 & 6: Niels Peter Aggerholm 
ønsker ikke genvalg.

Leif Tønning, Sektion 62: Jeg vil ger-
ne anbefale at stemme på Tage Grave-
sen 172 Ringkøbing. Han har tidligere 
stillet op til valg uden at opnå valg, 
men Tage er en kapacitet. Giver man 
Tage nogle opgaver, så kan man være 
sikker på, at de bliver løst til punkt og 
prikke. Tage er villig til at stille op. 
Stem på ham.

Svend Jensen, 196 Vrå: Vi vil gerne 
foreslå Frank Juul Nielsen 025 Hjør-
ring. Frank Juul kender I alle sammen 
dels som formand for Sektion 63 og for-
mand for Hjørring foreningen. Han 
har været med i dansk brevduesport i 
en årrække.

Jørn Boklund, dirigent: Dirigenterne 
dikterer skriftlig afstemning.

Det blev herefter fremsat krav fra 
salen om præsentation af de 2 kandi-
dater.

Tage Gravesen, 172 Ringkøbing: Jeg 
har stået på denne talerstol for et par 
år siden og præsenteret mig selv. Jeg 
er formand i 172 Ringkøbing. I oktober 
sidste år gik jeg på pension, så nu har 
jeg fået tid til at gå ind og varetage de 
opgaver, der ligger i hovedbestyrelsen, 
og som kan være til gavn for det vest-
lige og nordlige område af region Nord, 
som jeg tilhører. Jeg har siddet i udval-
get i vest i 3-4 år og været med til at 
støbe ét af de forslag, der er på dags-
ordenen, fordi jeg mener, vi skal have 
nogle flere muligheder for at få nogle 
andre i toppen. Ikke fordi de ikke er 
gode, de der sidder i toppen, men jeg 
synes bare, der skal være nogle flere. 
Nu kan jeg så sige, at ved at gå ind i 
det her, hvor vi deler op i beregnings-
områder, vil der automatisk komme 
flere, der vil få mulighed for at være 
med i det game. Det er det, jeg vil stå 
for lige i øjeblikket, og så kunne det 
være jeg kunne komme med lidt gode 
ideer til økonomien. Jeg har siddet i en 
bank i 47 år, og jeg har måske nogle 
ideer til, hvordan økonomien kan skru-
es sammen i årene fremover.

Frank Juul Nielsen, 025 Hjørring: 
Goddag alle sammen. Jeg hedder 
Frank Juul Nielsen og har været med i 
brevduesporten i 45 år. Jeg er formand 
i min egen forening 025 og har været 
det i 17 år. Jeg har været sektionsfor-
mand i 5 år. Jeg mener, at hovedbesty-
relsen trænger til at have nogen fra 
det helt nordjyske. Vi ser på tingene 
forskelligt alle sammen, og jeg mener, 
det er vigtigt at hovedbestyrelsen er 
så bredt repræsenteret som overhove-
det muligt. Derfor har jeg sagt ja til at 
stille op og lave det styk arbejde, der 
skal til.

Tage Gravesen fik 92 stemmer og 
Frank Juul Nielsen 84 stemmer. Der 
var 7 blanke og 2 ugyldige stemmer. 
Tage Gravesen er valgt til hovedbesty-
relsen.

PUNKT 7: KONTINGENT
Jørn Boklund, dirigent: Hovedbesty-

relsen foreslår en kontingentforhøjelse 
på kr. 100 pr. halvår gældende fra den Bent Dahl, 027 Esbjerg Jesper Junglløv, 046 Horsens Mogens Hald, 242 Brøndby
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1. april 2013. Kontingentet bliver her-
efter kr. 550 halvårligt.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg 
skal gøre det kort. Jeg har været inde 
på flere af tingene. Det, der er væsent-
ligt at holde sig for øje, er, at vi har 
mistet et tilskud, der svarer til kr. 
1000 pr. medlem over de sidste 4 år. 
Hovedbestyrelsen har som hovedregel 
et ønske om igen at kunne sende Brev-
duen til medlemmerne. Vi har også et 
ønske om at være i en situation, så vi 
kan imødegå et bortfald af de sidste 
tilskud, vi får, og dermed forhindre 
udhuling af organisationens økonomi. 
Og, hvis vi kan få tingene til at hænge 
sammen, anvende det beskedne over-
skud på vore kapflvninger til et præ-
miebudget.

Viggo Jakobsen, 009 Slagelse: An-
gående kontingentet, så hører jeg lidt 
andet end Freddi Nygård. Jeg hører, at 
mange føler frustration over, at man 
nu igen vil hæve kontingentet. Jeg for-
står dem godt. Når man ser den store 
mængde af kontingent kroner, der an-
vendes til administrationen, så virker 
det, som vi slet ikke følger med tiden. 
Tilstanden er ikke, som den var for en 
15-20 år siden. Det må vi forholde os 
til og indrette os efter. Man kan ikke 
blive ved med at vælge de nemme løs-
ninger som at lægge på kontingentet, 
fjerne præmierne, indføre brugerbeta-
ling osv. Det er, som om der nogle hel-
lige køer, man ikke tør slagte, og det 
får mig til at stille et par spørgsmål. 
Er det rimeligt, at man i den nuværen-
de økonomiske situation bruger over 
en halv mil. kroner alene på møder? 
Er det rimeligt, at hovedbestyrelsen 
fortsat består af 9 personer, når med-
lemsmængden gennem årene er redu-
ceret med 2/3-dele? Jeg kunne nævne 
flere områder, der kunne trænge til en 
barbering og passe til nutiden. Jeg me-
ner, hovedbestyrelsen må i arbejdstø-
jet og finde de midler, der skal til for 
at få budgettet til at hænde sammen 
uden denne kontingentforhøjelse. Hvis 
den vedtages, vil det medfør i vores 
forening, at det samlede kontingent 
andrager kr. 1750. De kr. 1100 skal vi 
så afregnes til DdB og kr. 300 til sek-
tionen. Så er der tilbage kr. 350 til for-
eningens drift. I sektionen kan vi godt 
få en præmie ud af det. Det kan vi også 
i foreningen, men der hvor vi betaler 

allermest, til DdB, er der ingen præmi-
er. Jeg tror, at alle, der er til stede her, 
kan se, at det ikke hænger sammen.

Jørn Boklund, dirigent: Jeg er nødt til 
her at sige, at debatten handler om for 
og imod en kontingentforhøjelse. Regn-
skabet har vi altså overstået. Så vi 
skal ikke have en lang debat om bag-
grunde og ikke-baggrunde. 

Niels Johansen, 100 Haslev: Nu tog 
Viggo næsten ordet ud af munden på 
mig. Vi må bare se i øjnene, at den sig-
nalværdi en kontingentforhøjelse har, 
den harmonerer rigtigt dårligt med 
den debat, der var om regnskabet med 
uigennemsigtighed. Folk forstår sim-
pelthen, hvorfor tingene koster, som de 
koster. Der blev lagt kr. 4 på pr. due, da 
vi havde fløjet et par uger, og nu skal 
vi betale et par hundrede kroner mere 
om året. Det lever vi nok fint med, men 
det duer bare ikke, når signalet er, at 
vi ikke ved, hvor pengene bliver af – for 
at sige det lige ud.

Michael Harder, 098 Isefjord: I lig-
hed med hvad Viggo og Niels har sagt 
her på talerstolen, så kan vi fra vores 
forening absolut ikke støtte en kon-
tingentforhøjelse. Jeg vil lige fortælle, 
inden jeg begrunder det helt, en lille 
historie. Jeg er så heldig at have en 
plads i en erhvervsbestyrelse, hvor jeg 
sider sammen med præsidenten for 
Dansk Motor Union med 10.000 med-
lemmer for de 2 hjulede. Præsidenten 
modtager intet. Han får kørepenge, 
men kørepenge mod bilag. De får ab-
solut intet for deres arbejde. Jeg siger 
ikke, at folk ikke skal have noget for 
deres arbejde, men jeg mener, der er 
flere lag at skrælle af, før vi begynder 
at lægge på igen.

Bjarne Borresen, forretningsfører: 
Bare lige for at slå det helt fast. Jeg 
har begået en fodfejl omkring nogle 
honorarer, men jeg sidder tungt på 
pengekassen. Der udbetales intet fra 
Sekretariatet uden, der ligger et bilag, 
som er behørigt udfyldt efter statens 

regler og jeg kan godkende. Så jeg vil 
gerne slå helt fast, Michael Harder. 
Der udbetales ikke kroner og øre med 
mindre, der foreligger et bilag, som re-
visorerne kan godkende. 

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget 
med 94 for og 80 imod.
PUNKT 8: KAPFLYVNINGSPLANEN 
2013-2014

Jørn Boklund, dirigent: I har i jeres 
hæfte en oversigt over hovedbestyrel-
sens forslag og de ændringsforslag, der 
er fremsendt. Det hedder bilag A. Som 
jeg nævnte i indledningen af mødet, 
så starter vi med, at de, der har stillet 
forslag, får mulighed for at fremlægge 
deres tanker og baggrund for det. Så 
tager vi debatten, og når debatten er 
overstået, går vi til afstemning, og så 
er talerrækken udtømt.

Anders Brøbech, 073 Skanderborg: 
Jeg vil gerne starte med at sige, at Sol-
tau, synes vi, der ligger bagest, er for 
kort i hele vores region, og vi håber, at 
Region Syd selv får lov at stemme om 
den. Derudover brænder vi allermest 
for at Limburg ændres til Karlsruhe. 
Vi synes simpelthen Limburg er for 
kort til todages flyvning. Det gør sig 
også lidt gældende med Baden-Baden. 
Der vil vi gerne have 100 km mere på 
til Freiburg. Den sidste Karlsruhe i 
uge 29 vil vi også gerne have ændret til 
Freiburg. Nede i uge 31 vil vi gerne ha-
ve Soltau ændret til Hannover af sam-
men årsag. Den er meget kort i vores 
sektion. I Åbenrå har de utrolig kort. 
Det er det første sted i regionen, og det 
er ekstremt kort på en DdB-flyvning, 
synes vi. Selv om vi ligger bagest, vil 
vi også gerne have længere afstande. 
Det er grunden til, at vi også gerne 
vil have ændret Dresden til Trier, selv 
om vi er nogle af dem, der med 600 km 
længst til Dresden. Vi synes, det er for 
kort en langflyvning i region Syd. Det 
er ikke for, at der er nogen, der skal 
vinde over nogen andre, at vi foreslår 
det. Det er for at få noget mere kvalitet 

Lars Lentz-Nielsen, 049  Lyngby Jørgen Sørensen, 117 Hornslet Frank Laugesen, 046 Horsens
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i flyvningerne. Det kan være, det kom-
mer til at koste lidt mere at køre lidt 
længere, men man skal også tænke på, 
at vi ikke kan spare det hele væk. Der 
skal gerne være noget, der er værd at 
flyve om. Så vi håber, at I vil give især 
landsflyvninger noget mere længde.

Jørn Boklund, dirigent: Jeg skal sige, 
at det med kun at stemme i en enkelt 
region går ikke. Det er en landsorga-
nisation, så alle har mulighed for at 
stemme, hvis de har lyst.

Jesper Jungløv, 046 Horsens: Det er 
073 og 046, der har snakket sammen 
om de her forslag om at lave nogle 
længere lang- og landsflyvninger. Når 
man følger med på vinterens net-auk-
tioner over brevduer, er det tydeligt, 
at det er duer af langflyver familier, 
der opnår enormt høje priser. Fak-
tisk bliver der solgt utroligt mange 
af dem herhjemme. Jeg bliver optimi-
stisk, når jeg ser, at folk drømmer om 
at flyve de lange flyvninger, og jeg tror 
på, at langflyvninger kan være med 
til at holde gejsten oppe i vores sport, 
drømmen om at finde den rigtige due 
familie, der rigtigt kan vise, hvad du-
erne kan magte på de lange afstande. 
På mellemdistance flyvningerne, som 
er spændende, betyder beliggenhed 
og vindretning utroligt meget for den 
enkelte dues præstation, hvorimod at 
jo længere vi kommer ud, får duen en 
mere fair chance for at vise, hvad den 
er gjort af. Jeg synes personligt, at 
det er det, der tænder mig på de lange 
flyvninger, og det er også det, vi snak-
ker om i foreningerne. Det er de lange 
flyvninger og landsvinderne, der bliver 
diskuteret. Det er dem, der gør, at man 
tænder på sporten. Det kunne være 
helt vildt, hvis vi bare i gennemsnit 
kunne sende én due pr. mand. Så ville 
der være over 1000 duer med på hver 
eneste langflyvning, og jeg tror på, at 
det kan lade sig gøre. Vi må prøve at 
tænde hinanden.

Bent Dahl 027, Esbjerg: Den flyve-
plan, der er lagt frem for region Syd, 
er vi rimeligt glade for i 027 undtagen 
Emmen. Det er absolut ikke en, vi el-
sker på den jyske sandjord. Det er helt 
sikkert. Vi har et problem fra Emmen 
- idet hele taget fra sydvest. Vi får duer 
hjem kanon godt. Vi har bl.a. den hur-
tigste fra Antwerpen sidste år, men 
fra Emmen f.eks. var der15 min. op til 

en halv time, inden de næste kom. Det 
er det problem, vi har. Der kommer en 
håndfuld duer max, og så går der lang 
tid. Det kunne have været lækkert at 
komme med Region Nord den dag, de 
skal flyve Soltau, men det er der ikke 
mulighed for. Så er der en ting mere 
for ikke at komme herop igen. Man har 
senere valgt de korte stationer Soltau/
Hannover med gruppeslip. Hvad med 
Emmen? Er den med her?

Mogens Hald Petersen, 242 Brøndby: 
Da vi indsendte forslaget, havde vi 
ikke kendskab til, hvordan økonomien 
så ud med hensyn til de enkelte flyv-
ninger. Om man fløj Sverige 7 gange 
om året, eller som nogen af os ønsker, 
at få fjernet Sverige totalt, fordi det vil 
gøre det noget nemmere og bedre for 
små slag at være med til at vinde et 
mesterskab, hvis man ellers har duer 
og er dygtig nok til det. I mellemtiden 
har vi så fået et regnskab. I øvrigt skal 
jeg lige sige, at der tidligere blev stillet 
spørgsmål her fra talerstolen om, hvor-
for det var dyrere at sende sportsduer 
af sted på den samme flyvning, og det 
fik vi altså ikke noget svar på. Jeg kan 
så stille spørgsmålet, og måske senere 
få det besvaret. Jeg vil ikke interes-
sere mig så meget for økonomi. Når 
det nu en gang er vedtaget, at vi flyver 
Sverige i Øst, så skal vi det. Det, der 
nu er blevet problemet, er, at vi igen-
nem et par år har fløjet et sportsme-
sterskab over 5 flyvninger, hvor der 
ikke er noget fradrag. Problemet er 
så, at de, der på forhånd fravælger at 
flyve fra Sverige, skal så tvinges til 
at flyve Sverige og så komme i en si-
tuation, hvor de mister lysten allerede 
efter den første flyvning. Dermed er 
der heller ikke økonomi i det for DdB 
på de frafaldne medlemmer, der ikke 
flyver de sidste 4 flyvninger. Jeg ved 
ikke, hvor mange, der i vores sektion, 
vil støtte vores forslag. Jeg prøvede på 
vores senest afholdte generalforsam-
ling og fandt ud af, der nok kun var 
fifty-fifty chance for at få opbakning til 
vores forslag. Til gengæld ved jeg, at 
sektion 22 formentlig vil støtte vores 
forslag, da man i forvejen ikke flyver 
med ret mange duer fra Sverige. 21, 
kunne jeg forestille mig, vil sige nej til 
vores forslag, og så kan der være nogle 
få i sektion 12, der måske vil støtte vo-
res forslag. Det jeg beder forsamlingen 

om er, nu vi har hørt, at det her er en 
landsorganisation og ikke bare vores i 
øst, at henstille til jer, hvor vi nu lige 
har været med til at bestemme hvem, 
der skal være repræsentant for jer i 
nord, og det således er, at vi har været 
med til at bestemme om DdB’s fremtid, 
håber jeg, at resten af Danmark også 
vil med til at støtte vores forslag fra 
242 Brøndby om, at vi får flyttet denne 
her flyvning, som man har påtænkt fra 
hovedbestyrelsens side, hvor hovedbe-
styrelsen repræsenterer hele landet, 
men jeg ved, at der mindst er ét hoved-
bestyrelsesmedlem, der støtter mit for-
slag. Derfor vil jeg bede forsamlingen 
tænke sig godt og grundigt om, når vi 
skal afgøre vores forslag og varmt an-
befale, at I stemmer ja. På den måde 
helt sikkert kan vi få flere medlemmer, 
der vil flyve alle 5 flyvninger til sports-
mesterskabet. Det gælder også det 
mesterskab i et privat foretagne, som 
man kan deltage og vinde store præ-
mier i. Det er ikke præmierne, men det 
sportslige, det kommer an på. Derfor, 
kære venner, i Jylland, på Fyn og i de 
4 sektioner, stem på vores forslag og 
fjern flyvningen i sport fra Jönköping 
til Husum. Grunden til, at vi har valgt 
Husum, er, at der i forvejen ligger en 
flyvning fra Husum den dag. Så jeg hå-
ber I støtter os. Der vil så ikke være 
andet end transportomkostningerne 
fra Sjælland, Lolland-Falster og over 
til opsamlingsstedet i Jylland.

Lars Lentz-Nielsen, 049 Lyngby: Det 
handler lidt om det samme. Da vi så 
flyveplanen, kunne vi se, at man havde 
sat en sportsflyvning på fra Jönköping. 
Hvis vi skal snakke om sport, så skal 
der være mere end én flyvning fra 
nord. Så vi lavede et fælles forslag om, 
at enten skulle Jönköping væk, så de, 
der ikke flyver Sverige, kunne være 
med på alle 7 flyvninger, eller så skal 
der nogle flere på fra Sverige. Derfor 
har vi sat nogle flere på længere nede, 
som I kan se, for at få nogle flere flyv-
ninger på. Sådan kan man ikke stille 
forslaget op, derfor er de blevet delt ud 
på den måde. Det ser måske lidt un-
derligt ud, hvis vi skulle fjerne én og 
sætte andre sportsflyvninger på. Ikke 
des tro mindre så synes jeg stadig væk, 
at hvis, det skal være sport, og vi skal 
flyve fra Sverige, så skal der være flere 
flyvninger fra Sverige og ikke kun én.
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Jørn Boklund dirigent: Det er rig-
tigt, som Lars siger, at man ikke kan 
stille forslag, der er betinget af andres 
forslags vedtagelse. Så derfor skal de 
handles enkeltstående.

Leif Tønning, Sektion 62: 232 har ind-
sendt et forslag gående ud på, at region 
Syd (sektion 34 ref. bem.) deltager på 
den ordinære flyvning fra Hannover i 
stedet for Soltau sammen med region 
Nord af den simple grund, at vi ikke 
ønsker vores duer løsladt med deres. 
De bliver trukket hårdt nok øst over 
i forvejen. Vi behøver ikke have hjælp 
fra dem. Det er behandlet på et for-
mandsmøde i Sektion 62, og der var 
enstemmighed om, at vi ikke ønsker, 
at 34 deltager på de 2 flyvninger fra 
Soltau.

Jørgen Sørensen, 117 Hornslet: Jeg 
vil godt lige rette Anders Brøbech. Det 
er altså ikke Skanderborg, der ligger 
nordligst i Region Syd. Det er Sektion 
34, men bl.a. Hornslet, hvor der nok er 
ca. 60 km fra Skanderborg og til vores 
nordligste medlem. Så derfor vil jeg 
opfordre jer til at stemme for Hoved-
bestyrelsens forslag til kapflyvninger. 
Vi kan se, at hvis vi gennemgår sidste 
års langflyvninger på nær Antwerpen, 
giver de faktisk underskud, og i hvert 
fald, jo længere flyvninger, jo færre 
duer og medlemmer. Det er nok ca. 
1/3-del i sektionen, der deltager på de 
lange flyvninger, og længere de bliver, 
jo færre deltager. Så også for økonomi-
ens skyld opfordrer jeg jer til at stem-
me for hovedbestyrelsens forslag.

Niels Johansen, 100 Haslev: Nu kun-
ne jeg forstå på Mogens Pedersen fra 
Brøndby, at Sektion 22 ikke ville flyve 
fra Sverige. Hvor ved du det fra, Mo-
gens? Det er jeg ikke helt sikker på, 
du har ret i. Jeg kan sige, at de sjæl-
landske foreninger og Nykøbing vil 
meget gerne flyve fra Sverige. Til Lars 
Lentz-Nielsen vil jeg sige, at jeg er me-
get enig i, at vi godt kunne have flere 
sportsflyvninger fra Sverige, men som 
formanden indledte sin beretning med 
at sige, kan du ikke få den du elsker, 
men må elske den, du får. Der er nok 
ikke økonomi i at lave flere sportsflyv-
ninger fra Sverige som tingene ser ud 
lige nu. Til Brøbech vil jeg sige fra Ha-
slev, at vi er meget varme på noget me-
re afstand på vores landsflyvninger. 
Limburg, hvor der flyves igennem hele 

natten, og hvor der stemples både kl. 2 
og 3, er fantastisk flot, men bare, at der 
er flere, der får glæde af det, hvis vi får 
lidt km på det.

Frank Laugesen, 046 Horsens: Det er 
angående ændringsforslaget fra Es-
bjerg. I Horsens kan vi slet ikke gå ind 
for det. Vi har snart ikke flere sydvest-
stationer, og vi kan se, når vi snakker 
økonomi, at det er på sydveststationer-
ne, der kommer duer med. Det er alle 
sydøststationer, der koster penge. Ren 
sportslig kan vi i Horsens slet ikke 
være med uden, vi har enkelte sydvest 
stationer, så vi kan prøve at vinde en 
gang imellem. Vi opfordrer til, at man 
stemmer det ned i hvert fald.

Peter Frederiksen, 164 Ebeltoft: Det 
er det med Emmen-flyvningen. Der 
kan vi komme med ovre fra øst, for der 
flyver de alligevel, og de andre flyvnin-
ger duer ikke. Vi skal flyve Emmen, 
og vi skal ikke starte med Hannover.  
Vi bor altså på Djursland, og fra Han-
nover til os som den første flyvning i 
DdB, er der 426 km. Vi vil godt have 
nogen, der er lidt kortere, så derfor vil 
gerne have Soltau. Det andet kan vi 
godt glemme, og så skal vi ikke regne 
med Esbjerg hele tiden. De skal også 
have lov at flyve fra Emmen af. Så kan 
de få noget konkurrence.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg vil 
som udgangspunkt sige, at vi skal star-
te med det økonomisk bedste, og det er 
nok at følge det, som hovedbestyrelsen 
har arbejdet sig frem til. Til Brøbech, 
I kan sagtens sige, at forslaget til mig 
er, at vi skal flyve længere, men jeg 
skal også have de små slag i min for-
ening til at flyve nogle flere flyvninger, 
og dem motiverer jeg ikke ved at sige 
til dem, at du skal nu til at flyve 800 
km flyvninger. Min motivation er at få 
dem til at flyve nogle flere mellemdi-
stanceflyvninger. Jeg kan sagtens fly-
ve de der 800 km eller 1000 km, som vi 
skal flyve, men vi skal have, så vi kan 
stå her oppe og sige, at det er hele bred-
den i foreningen, vi kommer med, for 
det er dem, der skaber grundlaget for 
økonomien fremover. Med hensyn til 
Esbjerg og Emmen, så det at få 5 duer 
hjem først og så vente et kvarter, det 
lever vi med hver uge ovre på Fyn. Så 
jeg vil bare sige: Bevar intentionerne 
om at lave et godt flyveforslag ved at 
bevise, at vi kan flyve godt fra Emmen 

af. Jeg foreslår, at vi tager Hovedbe-
styrelsens forslag og kaster Esbjergs i 
havet med hensyn til Emmen.

Lars Ruskov, 081 Midtlolland: Jeg 
vil godt sige lidt om sportsflyvninger. 
I vores forening synes vi, det var rig-
tigst godt, da man kom med sports-
flyvningerne. Det var 5 flyvninger og 
stort set alle slag har mulighed for at 
deltage. Nu laver man det om til 7 flyv-
ninger. Det kan man så leve med, men 
det er kendt sag i region Øst, at der er 
mange medlemmer, der slet ikke fly-
ver fra nord. Som følge heraf fratages 
disse medlemmer chancen for at delta-
ge i sportsmesterskabet, så vi vil helt 
klart anbefale, at man ikke stemmer 
for Jönköping sport.

Erik Dybdahl, landsformand: Så 
er vi gennem runden, hvor ønskerne 
blev præciseret. Jeg vil sige til jer, at 
jeg selvfølgelig vil opfordre jer til, at I 
tænker jer grundigt om, inden I stem-
mer. Lad nu være med at tænke egoi-
stisk. Hovedbestyrelsen har stillet 
et forslag, hvor vi har taget i agt, at 
man kan løse nogle langflyvningspro-
blemer ved at sammenbygge lang- og 
landsflyvninger og lang- og overnats-
flyvninger. Hvis man laver en forlæn-
gelsesplan, som er ønsket af flere, så 
kommer vi ud i nogle problemer, hvor 
økonomien bare halter bagefter. I må 
have den tillid til, at med de forslag, vi 
har bragt fra hovedbestyrelsen, har vi 
forsøgt at lytte til alle, lige meget hvor 
I bor. Jeg vil også sige, at vi har be-
mærket, at vores sportsflyvninger er 
blevet en succes. Da vi sad her for et 
par år siden, var der meget stor skep-
sis om sportsflyvninger nu var en god 
ide. Det har heldigvis vist sig, at det 
er det. I har taget dem til jer. Vi har 
forsøgt at udvide dem lidt i år, og det 
er selvfølgelig for at gøre endnu flere 
tilfredse.

Jørn Boklund, dirigent: Så går vi til 
afstemning, og vi gør det på den måde, 
at vi tager uge for uge og forslag for 
forslag.

Uge 21: 049 Lyngbys forslag: 
Jönköping Sport fjernes. Forslaget er 
faldet.

Uge 21: 242 Brøndbys forslag: 
Jönköping Sport ændres til Husum 
Sport. Forslaget er faldet.

Uge 21: 046 Horsens og 073 Skander-
borgs forslag: Soltau og Soltau Sport 
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ændres til Hannover og Hannover 
Sport. Forslaget er faldet.

Uge 21: Hovedbestyrelsens forslag er 
vedtaget.

Uge 22: Hovedbestyrelsens forslag er 
automatisk vedtaget.

Uge 23: 046 Horsens og 073 Skan-
derborgs forslag: Limburg ændres til 
Karlsruhe. For forslaget 44 og imod 71. 
Forslaget er faldet.

Uge 23: 074 Vejgaard og 232 Lem-
vig forsalg: Sektion 34 flyver ordinær 
Hannover. For forslaget 49 og imod 36. 
Forslaget er vedtaget.

Uge 24: Hovedbestyrelsens forslag er 
automatisk vedtaget.

Uge 25: 046 Horsens og 073 Skander-
borgs forslag: Baden-Baden ændres til 
Freiburg. Forslaget er faldet.

Uge 25: Hovedbestyrelsens forslag er 
vedtaget!

Uge 26: 049 Lyngbys forslag Minden 
Sport ændres til Örebro Sport: Forsla-
get er faldet.

Uge 26: Hovedbestyrelsens forslag er 
vedtaget!

Uge 27: 224 Sct. Kjelds forslag: Ant-
werpen ændres til Hof eller Giessen.

Jørn Boklund dirigent: Det kan man 
ikke. I må vælge. 

224 Sct. Kjeld fra salen: Giessen.
Uge 27: 224 Sct. Kjelds forslag: Ant-

werpen ændres til Giessen. Forslaget 
er faldet.

Uge 27: 074 Vejgaard og 232 Lem-
vig forsalg: Sektion 34 flyver ordinær 
Hannover. Forslaget er faldet.

Uro i salen.
Jørn Boklund dirigent: Nu stopper I 

altså. Antwerpen og Hannover i Re-
gion Syd minus sektion 34 er vedta-
get. Antwerpen og Altona plus Sektion 
34 i Region Nord er vedtaget. Det er 
vedtaget. Sådan er det. Nu må I altså 
høre efter. Det jeg sagde, det var, at der 
blev stillet forslag fra 074 og 232 om, 
at Sektion 34 fløj ordinær Hannover og 
det blev forkastet. Vi går videre. Øn-
sker I en ny dirigent. Nej. Godt. Så kø-

rer vi videre.
Uge 27: Hovedbestyrelsens forslag er 

vedtaget!
Uge 28: 027 Esbjerg, 028 Vestjyden 

og 070 Aabenraas forslag: Emmen og 
Emmen Sport ændres til Wolfburg og 
Wolfburg Sport. Forslaget er faldet.

Uge 28: Hovedbestyrelsens forslag er 
vedtaget.

Uge 29: 046 Horsens og 073 Skan-
derborgs forslag: Karlsruhe ændres til 
Freiburg. Forslaget er faldet.

Uge 29: Hovedbestyrelsens forslag er 
vedtaget.

Uge 30: Hovedbestyrelsens forslag er 
automatisk vedtaget.

Uge 31: 049 Lyngbys forslag: Hen-
stedt ordinær flyvning ændres til 
Borås Sport. Forslaget er faldet.

Uge 31: 046 Horsens og 073 Skander-
borgs forslag: Dresden ændres til Tri-
er. Forslaget er faldet.

Uge 31: 046 Horsens og 073 Skander-
borgs forslag: Soltau og Soltau unger 
ændres til Hannover og Hannover un-
ger. Forslaget er faldet.

Uge 32: Hovedbestyrelsens forslag er 
automatisk vedtaget.
PUNKT 9: SLIPFORMER

Ole Lundbøll, dirigent: Der er ind-
sendt 4 forslag til punktet. DAN 028 
Vestjyden foreslår:

Gruppeslip på alle mellemdistance- 
og ungeflyvninger i Region Syd.

DAN 111 Vejen, DAN 140 Løgumklo-
ster, DAN 144 Ribe og DAN 207 Ting-
lev foreslår:

Gruppeslip på alle åbne mellemdi-
stanceflyvninger i Region Syd. Re-
gionsslip for mellemdistancen Sport 
bibeholdes.

DAN 036 Kolding foreslår: De brede 
slip bibeholdes som i 2012.

Hovedbestyrelsen foreslår: I en 
2-årig forsøgsperiode indføres gruppe-
slip i Region Syd på alle Hannover og 
Soltau-flyvninger.

Jeg skal sige, at hovedbestyrelsen 
ændrer sit forslag således, at det kun 

er på de åbne flyvninger, man laver 
forsøgsordning. Vi behandler alle 4 
punkter under ét.

Dieter Nicolaisen, Sektion 41: Vi har 
længe diskuteret omkring Sektion 
41, som er en af de største geografisk 
hvad, vi skal gøre omkring det, vi me-
ner, er motorvejsflyvninger. Derfor har 
vi stillet forslag om, at alle 4 forenin-
ger, der udgør Sektion 41, går ind for 
gruppeslip på alle åbne mellemdistan-
ceflyvninger. Vi kan dog se nu, at der 
ligesom er kommet for mange forslag, 
så vi har diskuteret, at hvis Gruppe 4 
skal stille op og vise enighed om det 
her, så gør vi det allerbedst, når vi op-
træder fælles som Gruppe 4. Vi træk-
ker derfor vores forslag B og tilslutter 
os forslag A. Dermed får vi også en me-
re solid afstemning. Derudover mener 
vi, at man ikke kan stille det forslag 
som 036 har gjort, så man kan stem-
me om noget, som allerede er vedtaget. 
Vi kan komme i det tilfælde, at hvis vi 
forkaster alle 4 forslag, kan vi ikke få 
sluppet vore duer på den måde, det er 
stillet op på.

Søren Diers 028 Vestjyden: Da vi 
startede med brede slip for nogle år 
siden, var der modstand fra starten. 
Den modstand er blevet større og er 
blevet massiv. Min forening 028, som 
jeg repræsenterer i dag, er forslags-
stiller, men jeg repræsenterer med 
Dieters forslag hele Gruppe 4. Mod-
standen mod brede slip er stor, mas-
siv og vedvarende. Siden vi fik brede 
slip, har vi måttet forholde os til for-
mandens argumenter for brede slip. 
Det første argument fra formanden 
var, at duerne kom hjem spredt over 
hele Region Syds område. Han sagde, 
de lander i Nyborg, Kolding og Varde 
samtidig. Mange af jer kan sikkert 
huske det, tror jeg. En hver kunne på 
tekst-tv se, at det var noget sludder, og 
da vi fik resultaterne, kunne vi se det 
samme. Argumentet blev gentaget og 
gentaget, men det blev det altså ikke 
mere rigtigt af. Formandens næste ar-
gument var faren for fejlslip. Jeg går 
da ud fra, at de folk, der slipper vores 
duer, er kompetente mennesker, og at 
de ved, hvad de har med at gøre. Det 
går jeg da stærkt ud fra. Jeg kan for-
tælle, at på vores sektionsmøde for et 
par måneder siden, var der et par tidli-
gere DdB løsladere, der kunne fortælle Søren Diers, 028 Vestjyden Dieter Nicolaisen, Sektion 41 Arne Kildegård, 156 Pax
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samstemmende, at de flere gange hav-
de været med til at løslade helt op til 10 
slip på samme destination, og det var 
forløbet problemfrit hver gang. I for-
mandens skriftlige beretning til dette 
møde, kom der et nyt argument frem. 
Formanden skriver, at tvivlerne af de 
brede slip har haft svært ved at se de 
indlysende fordele, der er med færre 
slip på de enkelte destinationer og her-
under de bedre muligheder, der er for 
at rykke rundt med duerne, hvis vej-
ret driller. Jeg synes helt ærligt ikke, 
det er et argument. Når duerne står på 
løsladelsesstedet, så er de i den valg-
te løsladers hænder, og det er da en 
mand, vi har tillid til. Hans primære 
opgaver er at tilgodese duernes tarv. 
Hvis løsladelsesforholdene er van-
skelige, så er han i sin gode ret til at 
handle alternativt, og det kunne være, 
at han f.eks. selvom vi vedtager noget 
andet her i dag, løslader duerne i brede 
slip. Det er absolut en mulighed. Hvis 
vi i Gruppe 4 får vores forslag igen-
nem her i dag, så vil vi da synes, at det 
er helt i orden, og vi vil ikke klandre 
løsladeren for brede slip for at spare 
tid, så duerne hurtigt kan komme af 
sted. Det er først og fremmest duerne 
tarv, det drejer sig om. Og i øvrigt er 
det vel meget sjældent, at den situati-
on opstår. Det er vel ikke rimeligt, at 
vi i Gruppe 4 skal lide under og være 
tvungen ind i de brede slip. Hovedbe-
styrelsen foreslår en forsøgsperiode på 
2 år med gruppeslip på Hannover og 
Soltau. Der er ikke behov for forsøg. 
Men vi har masser af erfaring, og en 
hel gruppe kan altså ikke tage fejl. 
Da jeg startede med duer sidst i halv-
tredserne, 10 år gammel, var brevdue-
Danmark delt op i Gruppe 1, 2 og 3. 
Vi var Gruppe 2, og det svarer nogen-
lunde til Region Syd i dag. Vi havde 
gruppeslip, og det svarer til brede slip 
i dag, og jeg kan garanterer jeg for, at 
ude på vestkysten, f.eks. i Esbjerg, fik 
vi store klø hver eneste uge. Østkysten 
tog det hele. Duerne fløj op langs øst-
kysten og vendte hjem til os påvirket 
af dels det kæmpestore træk og i ligeså 
høj grad af vestenvinden. Dengang var 
GPS ikke opfundet, og vi behøver ikke 
GPS for at konstatere, at sådan var 
det. Vinderen i vores fællesforening, 
Strandby hed den dengang, havde en 
flot præstation, hvis han var nr. 250 

i gruppen, og sådan var det hver uge. 
Man kan kigge de gamle annaler i gen-
nem og få bekræftet det, jeg siger. Vi 
behøver ikke lave samme fejl igen. Hi-
storien gentager sig, men det behøver 
den ikke at gøre. Jeg forstår ikke, at 
formanden bliver ved med at arbejde 
for brede slip, når det er så uønsket i 
medlemskredsen. Gør det ikke spor 
indtryk, formand? Så mange, en hel 
gruppe, ønsker det her ændret. De om-
kostninger, vores forslag medfører, er 
små set i forhold til at gøre en hel grup-
pe tilfreds. Formand, hovedbestyrelse, 
I kan nå det endnu at ændre holdning 
og bakke os op. I taber ikke ansigt ved 
at ændre holdning, tværtimod. Til jer i 
salen vil jeg sige, at jeg har gjort, hvad 
jeg kan for at overbevise jer om, at vi 
meget gerne vil se jer bakke op om vo-
res forslag. Til Gruppe 3 vil jeg sige, at 
hvis vores forlag går igennem, skal I 
ikke lide under det. Vi er indstillet på 
at vores duer slippes sidst. Jeg vil slut-
te af med at sige, at jeg tillader mig at 
takke for jeres opbakning på forhånd.

Holger Witke, 036 Kolding: Vi har i 
036 foreslået at bevare de brede slip 
på mellemdistancen i Region Syd. Det 
har jo fungeret fremragende i flere år. 
Sønderjyderne er også glade for det. 
Det kræver lidt mere af vores topdu-
er, men er det ikke også det, vi ønsker 
i stedet for, at de bliver sluset hjem i 
mindre gruppeslip? Vi har i hvert fald 
været meget glad for det i Sektion 32. 
Det kan blot ærgre at konkurrence-
udvalget har været ét år for længe om 
at fremsætte forslaget om forsøg med 
beregning i konkurrenceområder. Var 
det kommet sidste år, så havde der 
ikke været den her diskussion. Lad os 
bevare de brede slip med en fortsat god 
spredning. Vore duer får en fair kon-
kurrence.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg vil 
kraftigt bakke op omkring Gruppe 4’s 
forslag om gruppeslip på alle mellem-
distancerne. Giv os en chance for at bi-

drage til økonomien bedre, end vi kan 
med DdBs forslag.. Hvis alle deltager 
mellemdistancerne, så er det bedre 
medicin til regnskabet og vi sendere 
mange flere 1-års med ud at flyve. Det 
giver nogle muligheder, som vi ikke får 
med 036’s forslag.

Henning Jørgensen, 227 Koldinghus: 
Det er lige en kommentar til Esbjerg, 
Søren Diers forklaring om, at i gamle 
dage da vi fløj i gruppen fik de over-
hovedet ikke nogen præmier ude i Es-
bjerg. De kunne højst blive nr. 54 eller 
noget i den stil i gruppeopgørelsen. Jeg 
vil gerne sige det, Søren Diers at der 
ikke er gruppeopgørelser i dag. Det er 
sektionsopgørelser og sektionspoint, 
som tjenes ovre i Esbjerg. De bruges til 
regionsopgørelser. Til regionsmester-
skabet opgøres de 50 bedste og af dem 
tager Esbjerg alene de 16. Så helt fejl 
kan de brede slip jo ikke være, som de 
har kørt indtil nu.

Steen Jørgensen, 055 Vejle: Det er 
ikke fordi, jeg har noget imod gruppe-
slip, men vi har siddet og hugget lidt 
omkring økonomi. Vi har hugget på 
kørselsgodtgørelse til diverse perso-
ner. Vi har hørt omkring opsamling. 
Er der ikke noget logistik i det her? Vi 
skal til at deles op i grupper rundt om-
kring. Vi vil gøre det så billigt som mu-
ligt. Jeg ved rundt i medlemskredsen, 
når jeg snakker med jer hist og pist, ja, 
det er dyrt, og de bruger så mange pen-
ge. Hvem skal ud at køre og tilgodese 
de her opsamlingssteder. I skal tænke 
jer om. I så skal I tænke på, at det, der 
sker, er, at vi kommer tilbage til de her 
maskinflyvninger i diverse områder. 
Tænk jer om, inden I stemmer.

Arne Kildegård, 156 Pax: Jeg går me-
get ind for gruppeslippene i Esbjerg, og 
det er pga. beliggenheden af Esbjerg. 
Det er ikke så meget, fordi vi flyver 
med Kolding, eller hvad vi gør, for det 
er jo rigtigt, at det er sektionspoint, 
der tæller til regionsmesterskaberne. 
Selv i vores sektion er der meget store 

Holger Wittke, 036 Kolding Lars Russkov, 081 Midtlolland
Henning Jørgensen, 

227 Koldinghus
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problemer med, at regionslip med både 
Fyn og hele østkysten er med. Vi har 
mange vestlige slag, der ligger meget 
skidt i vores sektion og måske 3-4 slag, 
der ligger godt. Vi har ingen duer ude 
i vandet, der kan trække vore duer ud 
over mod vest. Det kan godt være, det 
kan være en fordel for Kolding, men 
jeg synes ikke, at Kolding og Vejle om-
rådet skal bestemme alting i dansk 
brevduesport. Det er lidt trættende, 
at det hele tiden er dem, det handler 
om. Det er lidt trættende, at det hele 
tiden er dem, det handler om med ret-
færdigheden, og jeg føler virkelig, at de 
prøver at vinde alt på papiret. Det s.. 
da træls. Det er ikke noget med belig-
genhed i forhold til alle andre, men be-
liggenhed i vores egen sektion. Det er 
den, det går ud over.

Ole Lundbøll, dirigent: Vi stemmer 
først om punkt A, Dan 028’s forslag. 
Der er 35 for og 62 imod. Forslaget er 
faldet. Forlag B er trukket, og derfor er 
hovedbestyrelsens forslag D det næst-
mest omfattende forslag. Forslaget er 
vedtaget. Herefter er 036 Koldings for-
slag naturligvis faldet.
PUNKT 10: MESTERSKABSFORSLAG
PUNKT 10A: SPORTSDUER

Ole Lundbøll, dirigent: DAN 232 
Lemvig foreslår, at der på DdB’s un-
geflyvninger kan der afkrydses indtil 
4 sportsduer. Jeg håber, 232 vil under-
bygge det her og fortælle, hvad det skal 
bruges til.

Leif Tønning, 232 Lemvig: Jeg har i 2 
år snart bedt om, at vi kunne få lov til 
at krydse sportsduer af på DdB’s un-
geflyvninger. Jeg har fået den besked 
fra Sekretariatet, at vi bare kunne 
bruge foreningskrydset i stedet for. 
Det er selvfølgelig rigtigt, at det kan 
man da også. I min egen forening bru-
ger vi foreningskrydset i en hel anden 
sammenhæng. Der har vi kæmpe store 
slag, så når vi konkurrerer på unge-
flyvningerne, så krydser vi 10 duer af 
med foreningskryds. Foreningskryds 

kan markeres på mange måder. Man 
kan skrive lige fra A til Å. Det er fuld-
stændig korrekt. Det kan man. Sports-
due markeringen, som vi kender den, 
er der kontrol på, så hvis man glem-
mer at krydse sportsduer, så bliver 
man mindet om det. Om man ønsker at 
krydse er der også kontrol på, at man 
kun krydser det antal, som forud er 
bestemt. Foreningsmarkeringen har 
den svaghed, at der ingen kontrol er. 
Jeg synes, at når vi nu snakker samar-
bejde, så skal det gå i begge retninger. 
Det skal ikke bare være sådan, at DdB 
siger, at nu skal sektionerne gøre så-
dan. Hvis vi har nogle ønsker i sektio-
nerne, så må DdB også prøve at rette 
lidt ind efter det. Det her kunne evt. 
indføres, så sektionerne bestemte, om 
man ville have den markering eller ej. 
Jeg har i min sektionsklub i mange år 
argumenteret for, at vi ikke skulle ar-
rangere alternative flyvninger, hvor 
DdB arrangerer ungeflyvninger. Det 
er lykkedes mig i rigtig mange år på 
trods af stor modstand. Der er nogen, 
der altid vil arrangere ungeflyvninger 
i uge 31 og 32. Det har kunnet undgås 
til i år. Vi vil gerne have den marke-
ring, så vi kan afvikle et sportsmester-
skab på ungeflyvninger, lige såvel som 
vi kan afvikle et åbent mesterskab. 
Det er derfor, vi gerne vil have den 
markering af sportsduer på DdB’s un-
geflyvninger. 

Bjarne Borresen, forretningsfører: Det 
forslag, som 232 stiller, har Leif disku-
teret med mig masser af gange. Der er 
ikke noget teknisk problem i at lave 4 
sportsduer på unger. Men, som jeg har 
sagt til Leif mange gange, så pålægger 
han resten landet at afkrydse 4 unger, 
og de skal afkrydses. Ellers får man 
dem ikke gennem foreningsprogram-
met. Det har været mit argument over-
for Leif, at han må finde nogle andre 
løsninger. Der er ingen tekniske pro-
blemer i at lave det, men det pålægger 
alle I andre at afkrydse 4 sportsduer 

på alle DdB’s ungeflyvninger.
For forslaget 55 og imod 65. Forslaget 

er forkastet.
PUNKT 10 B1: DM-SPORTSMESTER-
SKAB

Ole Lundbøll, dirigent: DAN 086 
Bangsbo foreslår et DM-sportsmester-
skab:

Højest opnåede point sammenlagt på 
de 7 mellemdistance sportsflyvninger 
og de 5 langflyvninger, i alt 12 flyvnin-
ger. Der medregnes første sportsdue 
på hver flyvning.

Der blev allerede under dagsordenen 
spurgt, hvad det har af konsekven-
ser. Lad mig gøre det helt klart, at de 
2 ekstra sportsflyvninger tæller med, 
samt at det nugældende overnatning/
landsflyvninger bortfalder. Det er kon-
sekvensen.

Peter Pedersen, 086 Bangsbo: Det 
er et forslag, som udelukkende kom-
mer med baggrund i, at sportsmester-
skabet har man lavet, fordi der er en 
masse brevduefolk imellem os, der 
ikke flyver med så mange duer. På 
sidste repræsentantskabsmøde blev 
antal sportsduer hævet fra 3 til 4 på 
mellemdistancen. Her i 2013 hæves 
antallet af sportsflyvninger fra 5 til 
7. Begge dele er i sig selv meget posi-
tivt, men da sportsmesterskabet ikke 
mindst er født til de mindre slag, så 
vil konkurrencen, som den er nu, hvor 
de 4 overnatsflyvninger tæller med 
til mesterskabet afskære langt, langt 
hovedparten af medlemmerne fra me-
sterskabet. Jeg tænker, at vi er nede på 
3-4 %, der har en chance for at deltage 
i forhold til de, der flyver landsflyvnin-
gerne. Det, synes jeg, ikke er rimeligt. 
Jeg synes, at de små slag skal have lov 
til at efter et sportsmesterskab, hvor 
7 sport på mellem og 5 på lang, hvor 
1. sportsdue er gældende. Det vil jeg 
gerne, at I vil bakke op om. Så har de 
små slag også en chance. De store slag 
- jeg flyver selv med mange duer - kan 
jo deltage på alt muligt andet.

Forslaget er vedtaget.
PUNKT 10 B2: OMRÅDEOPDELING

Ole Lundbøll, dirigent: Hovedbesty-
relsen foreslår i 2013 som et prøveår 
at indføre områdeberegning til regi-
onsmesterskabet på mellemdistance 
åben, hvor sektionerne opdeles i om-
råder og der udregnes herefter. Om-
rådeopdelingen, som fremsendt af John Hansen, 114 Ribe Arne Porsmose, 026 Fladstrand Peter Pedersen, 086 Bangsbo
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konkurrenceudvalgene til sekretaria-
tet med eventuelle justeringer, skal 
hovedbestyrelsen stå for i samarbejde 
med sekretariatet. Udregningen base-
res på 50 % point fra Berland og 50 % 
fra koefficient system. De opnåede om-
rådepoint overføres til regionsmester-
skabet.

Vi har en stor og tydelig forklaring i 
Brevduen nr. 2 om det, man har tænkt 
sig at indføre, men det er ikke det, vi 
diskuterer i dag. Det er en service til 
jer, så I ved, hvad vi diskuterer. Det, vi 
diskuterer i dag, er det, som står i for-
slaget om at overlade det til hovedbe-
styrelsen og Sekretariatet at passe det 
til. Hvis I vil det, så stemmer I ja, eller 
hvis I synes, det er noget rigtigt bras 
eller det ikke er gennemført, så stem-
mer I nej. Der kan i forhold til det, der 
ligger, ikke stilles ændringsforslag. 
Det er et ja eller nej spørgsmål.

John Hansen, 144 Ribe: Det er en op-
fordring til vores hovedbestyrelse. Der 
har været givet zoneopdelinger i bla-
det for hele landet, og der var nogle af 
slagene, der skulle flyttes. Men det vi 
ikke har set er Sektion 41. Der er ikke 
kommet spor, men det er måske fordi, 
der så få slag i Sektion 41, at de slet 
ikke skal tages i betragtning.

Ole Lundbøll, dirigent: Jeg tror for-
klaringen ligger i, at det her er noget, 
der er lavet tilbage i 2011, og dengang 
var der nogle sektioner der ikke eksi-
sterede. Hvis det bliver vedtaget, vil 
det selvfølgelig blive lavet. Men det er 
altså ikke det, vi diskuterer. I må ger-
ne diskutere blad nr. 2 for min skyld, 
for det kan give en forståelse af, hvad 
det er man stemmer for eller imod, men 
vi skal stemme om, om vi vil lade ho-
vedbestyrelsen og Sekretariatet lave 
det her i et prøveår eller om vi ikke vil 
lade dem lave det. Vi kan ikke ændre i 
det. Det håber jeg, I har forståelse for.

Henning Jørgensen, 227 Koldinghus: 
Der er kommet megen kritik af vo-
res udvalg, og at vi ikke er kommet 
med forslaget noget før. De tæsk, dem 
må vi tage til os og sige, I har ret! Vi 
skulle have været på banen for et år 
siden med det, vi har arbejdet med 
siden 2011. Vi satte os for i udvalget 
at finde frem til en konkurrenceform, 
der måske kunne få nogen af de slag, 
der aldrig rigtigt kommer i front, lidt 
længere frem i præmielisterne. Vi po-

stulerer ikke, at de, der vinder i dag, 
så aldrig vinder mere under bereg-
ningsområder. Det gør de. Men der 
bliver altså nogen, som flyver lige så 
godt, men som har en beliggenhed lidt 
udenfor det, vi kalder de steder, hvor 
smørret er ved at smelte. De får en mu-
lighed for at blande sig lidt i toppen 
med beregningsområdepoint. Selvføl-
gelig er der mange andre geniale ideer 
til, hvordan man kan få sådan noget 
bragt på banen, så det ikke fremover 
skal være så mærkværdige resultater 
som vi får i dag, specielt til regionsme-
sterskabet. I hvert fald i Region Syd, 
hvor det er helt hamrende galt. Men 
skal de frem fra hjørnerne, så kom 
med ideerne. Det her er udvalgets ide 
til, hvordan man kunne prøve noget 
af. Det er en prøveordning, vi foreslår 
kørt på regionsmesterskaberne. Der er 
jo intet, der går væk fra de almindelige 
mesterskaber på mellemdistancen. In-
tet. Det er bare regionsmesterskaber-
ne, der skal bruges til at prøve noget 
nyt af. Jeg synes, vi fortjener at prøver 
noget nyt af for at komme lidt videre, 
end vi er i dag, og den mulighed ligger 
altså i det forslag her. Det er folk fra 
hele Jylland, der har siddet og arbej-
det med det her, og der har også været 
lavet prøveberegninger i 2011, der har 
vist, at det faktisk kører ganske godt, 
men det har aldrig måttet offentliggø-
res, for så kunne det ødelægge glæden 
for dem, der vandt mesterskaberne i 
2011. Derfor. Forslaget her er så blevet 
stillet af hovedbestyrelsen, og det er 
vi i udvalget selvfølgelig mægtig gla-
de for, at hovedbestyrelsen har villet 
gøre. Det har været et kæmpearbejde, 
vi har været igennem for at nå til det 
forslag her. Der er bare en ting ved det, 
at det kun er i Jylland og på Fyn, vi 
kunne finde ud af, at det var noget, vi 
kunne bruge. Region Øst meddelte ret 
tidligt, at det ville de ikke have ovre 
ved dem. Man må respektere, at man 
kan have den holdning. Men i Region 
Nord og Syd var vi enige om, at vi ville 
have det her hos os. Desværre kan det 
godt se ud som om, at forslaget, som ho-
vedbestyrelsen har stillet, også gælder 
for Region Øst. Jeg kan ikke rigtig helt 
nøje finde ud af, om det også gør det, 
eller forslaget gælder for Region Nord 
og Syd. Det skal jo ikke være sådan, 
at sjællænderne hives med i noget, de 

ikke ønsker at være med i. Så derfor vil 
jeg gerne spørge hovedbestyrelsen om 
forslaget er for hele landet eller kun for 
Region Nord og Syd?

Ole Lundbøll, dirigent: Der er ingen 
begrænsninger i forslaget, så det gæl-
der naturligvis for hele landet. Det er 
ikke beskrevet, hvem der er med eller 
hvem, der ikke er med. Så når det er 
hovedbestyrelsen, der stiller det, er det 
hele landet. Det må vi slå fast.

Arne Porsmose, 026 Fladstrand: Jeg 
vil gerne sige, at vi har haft det oppe at 
vende i foreningen, og det er ikke no-
get, vi kan bruge til noget. Hvis man 
tager min egen Sektion 53, så har man 
bare slået en streg syd for Sæby. Så er 
Sæby og Frederikshavn i en gruppe 
og syd for resten. Men hvem siger, at 
stregen skal slås øst - vest. Hvem si-
ger, den ikke skulle være nord - syd. 
Jeg kan sige, at nord og nordvest for 
Frederikshavn ligger en 7-8 slag, som 
aldrig nogensinde vil have en chance 
i det her, netop fordi man blander ko-
efficientpoint ind i det. Man kan få 
de gode 1000 point af Berland, men 
man får så dårlige koefficientpoint, 
at det trækker pointene ned. Vi kan 
ikke bruge det her forslag til noget, 
og man skulle allerede fra starten af 
have fundet ud af, hvor slagene egent-
lig er beliggende. Det kunne være, at 
de der 7-8 nord og nordvest for Frede-
rikshavn skulle have været ført med 
ned i sydgruppen, for der ligger en del 
slag inde i landet. Så havde det været 
lige for hver gruppe. Så havde der væ-
ret 31 i hvert område ifølge den sidste 
opgørelse. Det, jeg tror, generelt kan 
ske i mange områder eller sektioner, 
er, at man bliver slået af én, der ligger 
i modsatte ende, man har været foran 
hele sæsonen på mellemdistancen. Er 
det en fair måde at flyve med duer på? 
Det er lidt efter devisen, de sidste skal 
blive de første og de første skal blive 
de sidste. At opnå topresultater kræ-
ver mindst to ting, kanongode duer og 
en stor arbejdsindsats, og vil man ikke 
det, så kommer man altså bagefter. 
Det skal ikke være skrivebordsteorier, 
der skal være afgørende for, hvem det 
er, der vinder de her mesterskaber. Jeg 
kan ikke finde ud af, hvem det er, der 
vil have dem, men uanset så er det en 
alvorlig indskrænkning af vores kon-
kurrenceområder. Det vil helt klar 
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være ødelæggende, og det kan da ikke 
være rigtigt med et af vores mest at-
traktive mesterskaber, nemlig regi-
onsmesterskabet, som vi egentlig kan 
sammenligne med det gamle gruppe-
mesterskab. Det var jo noget af største, 
vi kunne se frem til dengang. Derfor 
kan jeg kun opfordrer til at stemme 
imod forslaget.

Finn Nielsen, 189 Vendsyssel: Nu er 
det altid svært at komme efter en re-
gionsmester. Nu har vi kørt med det 
mesterskab i nogle år og uanset hvem, 
der har vundet det, har det aldrig væ-
ret helt retfærdigt. I Sektion 63 ved vi 
godt, hvordan regionsmesterskabet er 
kørt tidligere, og vi ved godt, at før vi 
starter sæsonen, så kan vi ikke vinde 
det, fordi sektionen geografisk er lang 
og bred. Vi er landet længste, bredeste 
og mest spredte. Det tror jeg ingen, der 
kan lave beregninger på, er usandt. 
Så kommer der et forslag, og der vil 
jeg sige, det er fint, og vi skal have ny-
tænkning, men vi skal ikke lave noget 
japværk. Vi skal ikke i 11. time se et 
forslag, hvor argumenterne faktisk 
går i modsat retning af det. Hvis man 
tager noget konkret, så tages der ik-
ke højde for antallet af duer pr. slag. 
Når man deler nogle områder op, så er 
der sektioner her i landet, der er nede 
på 40 flyvende slag. Hvis de skal de-
les op på 3 områder, så er vi nede på 
15 slag. Så kan jeg høre, at i det første 
forslag, man har sat op for Sektion 63, 
skal der altså være 55 i vores område. 
55 slag på 60-70 km i længde og 50 km 
i bredde. Vi er bare sat endnu længere 
på bagklappen, end vi var i forvejen. 
Vi skal bare tænke fremad, men vi 
skal gøre det ordentligt. Og når man 
så samtidig går på tværs af sektioner-
ne. Har man en lille smule forstand på 
matematik, må man aldrig ødelægge 
det Berlandske system i forhold til no-
get, der går på grænser over grænser 
fra sektion til sektion. Det bliver al-
drig retfærdigt. Et meget kort eksem-
pel: Der er en, der sender fire duer og 
en anden sender en. Det er til at for-
stå. Hvis de er lige gode de 5 duer, så 
får alle duerne en placering fra 1 til 5. 
dvs. at alle duer er lige gode, men hvem 
vinder? Det gør ham, der har sendt 4. 
Han har 4 førstepladser og den anden 
kun en.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg ven-

der tilbage til det der afsluttende mø-
de med debat om kapflyvningsplanen. 
Der var kun én mand, der ytrede sig 
med ønske om det system, vi står og 
taler om nu. Ingen anden i Region Syd 
nævnte det. Hvis hovedbestyrelsen be-
tragter dette udvalg som en værktøjs-
kasse, så kig ned i værktøjskassen og 
se, om værktøjet er i orden og få smidt 
de dele ud, der ikke virker. Det kunne 
jo godt være, at man skulle have en 
ny svensknøgle eller skruetrækker en 
gang imellem. Det har altid været så-
dan, at de bedste slag vinder uanset, 
hvilke systemer vi laver. Der var en-
gang, man opfandt, at Middelfart lige 
passede ind i fjorden ved Fredericia og 
Sektion 32. Der gik kun et år, så måtte 
vi til at udvide Sektion 31 igen. Lad 
være at lave om. Kast det her forslag 
i vandet igen.

Henning Jørgensen, 227 Koldinghus: 
Jeg fatter ikke, John Frandsen, hvad 
det er, der her foldes ud. Fordi, ud af de 
50, der har været placeret til regions-
mesterskabet, er der kun to mand fra 
Fyn. Det er virkelig trist, at han synes, 
det er trist, hvis vi laver beregnings-
områdesystemet om, så der kommer 
nogle flere fynboer med. Det er en af de 
største sektioner i region Syd. Det kan 
godt være, at den skrutrækker, der er 
blevet smidt ud af kassen i beregnings-
udvalget, skulle være sendt til John 
Frandsen på Fyn. Så vil jeg gerne lige 
sige, at de områder, der er remset op 
i brevduebladet, er områder, der er la-
vet i 2011, og de skal selvfølgelig skru-
es til, og det er det, hovedbestyrelsen 
skal gøre. Til John nede fra 41. Jeg kan 
godt love jer, I ikke er glemt. I er nogle 
glimrende mennesker dernede, og I får 
også jeres streger at flyve efter. De er 
lavet, og jeg ved ikke, hvorfor du ikke 
har set dem, John. Men der er bare 
ikke noget at gøre ved det. Det her er 
noget, vi skal prøve et år. Hvis, der er 
nogen, der kan finde ud af til næste år 
at lave noget, der endnu bedre, så kom 
med det. Vi skal alle være på forkant 
med fremtiden, og det er vi ved at prø-
ve noget af. Jeg håber, I kan gå ind for 
det her, for det er synd, hvis det skal 
syltes. Til Finn oppe i Hjørring vil jeg 
gerne sige, at det er ikke rigtigt, det du 
står og siger. Nu har vi kigget på be-
regningsmetoden i et år eller halvan-
det og fundet ud af, at det er brugbart. 

Det er ikke det sjaskværk, som du står 
og fortæller.

Michael Harder, 098 Isefjord: Vores 
forening har også kigget lidt på forsla-
get. Vi vil gerne opfordre jer alle til at 
stemme imod forslaget. Det er der fle-
re grunde til. Den ene grund er, at de 
områder jeg kan se, vi skulle opdeles i, 
er for småt. Selv om jeg ville profitere 
voldsomt af det her og få næsten 1000 
point hver gang, hver weekend. Så er 
de ikke det, vi ønsker. En anden ting 
er, at vi ikke kan overlade beslutnin-
gen af så vigtigt et mesterskab til 9 
mennesker heroppe. Ikke fordi jeg me-
ner, de ikke er kompetente, men fordi 
jeg mener, at det her mesterskab er så 
vigtigt, at vi skal have et bedre grund-
lag. Det skal vedtages her på mødet og 
ikke af 9 personer i et lokale. Det synes 
jeg er for farligt. Så alene af den grund 
synes jeg, vi skal stemme det ned.

Peter Pedersen, 086 Bangsbo: Jeg er 
helt uenig med Michael. Jeg synes i 
den grad, vi skal være lidt mere åbne 
og sige ja. Lad os prøve noget nyt. Det 
kan godt være, at det er usikkert og 
det kan godt være, at noget ikke er 100 
%, men lad hovedbestyrelsen og Sekre-
tariatet da for pokker arbejde videre 
med det. Det kan godt være vi er lidt 
sent på den, men lad os dog prøve no-
get nyt, nu har vi chancen. Vær modige 
kære venner og stem for det.

John Frandsen, 105 Albani: Til Hen-
ning Jørgensen vil jeg bare sige, at jeg 
lever lykkeligt med at læse bladene al-
tid. Der kan vi se, hvor mange der er 
placeret til regionsmesterskabet. Det 
må man bare leve med som fynbo. Men 
hvis vi kan få godtgjort 25 øre pr af-
sendt due, så vil jeg gerne skrive under 
på, at jeg ikke deltager i nogen jyske 
mesterskaber.

Ole Lundbøll, dirigent: Det er vigtigt 
at fastslå, at det er et prøveår. Skal 
det fortsætte, skal det vedtages igen i 
2014.

Forlaget er faldet.
PUNKT 10 B3: DIVISIONSOPDELING

Ole Lundbøll, dirigent: Så kommer 
vi til næste forslag. Vi kører dem hver 
for sig, selvom de burde hænge sam-
men, men de kan gennemføres hver 
for sig. Hovedbestyrelsen foreslår på 
de åbne mellemdistanceflyvninger føl-
gende: Når sæsonen starter, er vi alle 
i åben konkurrence indtil uge 26. På 
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dette tidspunkt trækkes én flyvning 
fra og følgende udregnes: Division 1 er 
de medlemmer, som er placeret inden 
for de 40 % første, dog minimum 10 
slag. Division 2 er de medlemmer, som 
er placeret inden for 41-100 % første, 
dog minimum 10 slag. Hvis det umu-
lige skulle ske, at en mester i division 
2, får flere point end mesteren i divi-
sion1, rykker han automatisk op i divi-
sion 1 og vinder mesterskabet her. De 
efterfølgende i division 2 rykker så en 
plads op og på denne måde sikrer vi, at 
den med flest point vinder i division 1.

Altså et forslag om divisionsopdeling 
i sektionerne.

Dennis Madsen, 071 Rødovre: Forsla-
get er stillet af vores hovedbestyrelse, 
mener født i konkurrenceudvalget i 
øst. Forslaget er baseret på, at vi skal 
skabe noget for nogle mennesker, der 
ikke er vant til at komme i nærheden 
af præmierækkerne. Lige nu ligger for-
slaget sådan, at når vi er nået til uge 
26, bliver der lavet et halvlegsresultat. 
Jeg opfatter det sådan, at det fratræk, 
der sker i den uge, ikke er et fratræk, 
der hænger fast således, at når sæso-
nen er slut, er det de to dårligste, der 
trækkes fra. Det er kun et halvlegsre-
sultat, vi laver, og så inddeler vi vores 
sektioner i forskellige divisioner. Vi 
flyver stadig væk videre og kan være 
sektionsvindere uanset, hvilken divi-
sion man er i. Det har intet med det at 
gøre. Det er rent mesterskab. Men det 
gør, at nogle nye mennesker kan kom-
me til at se, at de kan vinde i division 
2. Det skulle gerne gøre, at de kom-
mer til at flyve noget mere med deres 
duer, og vi får set nogle nye dukke op. 
Jeg var til et møde for nylig, hvor en af 
vore koryfæer sagde til mig, hvem vil 
dog vinde et sådant mesterskab? Det 
skægge er, at personen er en god ven, 
men han tænkte bare ikke på, at i de 
50 år, han har fløjet med duer, har han 
altid ligget oppe i toppen af division 1. 
Jeg kan da godt forstå, at han ikke var 
interesseret, men det er nemlig for, at 
der skal komme andre til. I det skrev-
ne forslag her, tror jeg, er der en lille 
fejl. Der kan ikke både være minimum 
10 slag fra 0-40 % og fra 41 til 100 %. 
Det må være de resterende slag i 41 
til 100 %. Det må vores dirigenter lige 
rette. Støt forslaget.

Ole Lundbøll, dirigent: Du har fuld-

stændig ret. Det kan ikke være begge 
dele. Det bliver selvfølgelig rettet.

Forslaget er vedtaget.
PUNKT 10 C: JUNIOR OG BEGYNDER 
MESTERSKAB I SEKTIONERNE

Ole Lundbøll, dirigent: Dan 232 Lem-
vig foreslår højeste pointsum på 8 DdB 
flyvninger med ældre duer, hvortil der 
kan afkrydses sportsduer (landsflyv-
ninger undtaget). Hurtigste sportsdue 
på hver flyvning medregnes. (Som be-
gynder regnes nye medlemmer til og 
med det pågældende medlems tredje 
aktive flyvesæson. Et medlem, som 
tidligere har været aktiv, regnes ikke 
som begynder, Et medlem, som overta-
ger et eksisterende slag med mere end 
3 aktive sæsoner, regnes ikke som be-
gynder).

Hovedbestyrelsen foreslår, at me-
sterskabet vindes på 8 DdB-flyvnin-
ger med ældre duer. (Landsflyvninger 
undtaget).  (Som begynder regnes nye 
medlemmer til og med det pågældende 
medlems tredje aktive flyvesæson. Et 
medlem, som tidligere har været aktiv, 
regnes ikke som begynder, Et medlem, 
som overtager et eksisterende slag 
med mere end 3 aktive sæsoner, reg-
nes ikke som begynder).

Der er et ændringsforslag om, at man 
ønsker at ændre til 7 flyvninger i ste-
det for 8. 

Leif Tønning, 232 Lemvig: Det er ham 
Leif igen og hans sportsduer. En del af 
jer, der sidder her, kan nok godt huske, 
at sidste år forsvandt sportsduebegre-
bet fra juniormesterskabet som dug 
for solen, fordi vores sekretariatsle-
der mente, det var for bøvlet at skulle 
lave sportsduer til vores nybegyndere 
og juniorer. Så skete der bare det, at 
de forsvandt. Når man nu vil blande 
juniorer og begyndere sammen i DdB 
regi, så har vi en historisk chance for 
nu her og at indføre sportsduebegrebet 
igen for juniorerne ved simpelt hen at 
vedtage, at det er de 7 mellemdistance 
flyvninger med sportsduer, som vi net-
op har vedtaget, er dem, der gælder til 
juniormesterskabet, og det håber jeg i 
kan støtte mig i. Grunden til jeg har 
ændret fra 8 til 7 er, at vi netop har 
vedtaget 7 mellemdistance flyvninger, 
hvor man kan krydse sportsduer til. 
Alternativt, hvis det var 8, skulle man 
flyve en langflyvning også.

Hans Pedersen, 142 Hadsten: Jeg 

referer til et hovedbestyrelsesmøde, 
som blev afholdt den 24. og 25. august 
2012. Der er et punkt jeg har gransket 
ret meget i, og det hedder: Junior- & 
begyndermesterskabet. Her er Or-
densudvalget kommet frem til, at det 
første år som begynder tæller, når man 
sender den første unge til Åbenrå f.eks. 
Det kan jeg da slet ikke få til at passe 
sammen. Man snakker meget om, at 
man gerne vil have nye medlemmer, 
og bagefter træder man på dem for at 
vinde et stykke pap. Hvis vi får en ny 
mand og han sender en unge til Åben-
rå på en kapflyvning, så er det hans 
første år, samtidig med at DdB skriver 
i deres forslag, at det er ældre duer. 
Hvordan kan det hænge sammen med, 
at det er med unger? Det er vedtaget 
på bestyrelsesmødet af Ordensudval-
get. Hvis det er tilfældet, vil jeg sige til 
jer alle sammen, at hvis I får nye med-
lemmer, så råd dem til ikke at sende en 
unge på indlandet det første år. Træn 
dem rigtigt godt, for det er det første 
år, du flyver, der tæller. Det kan ikke 
være rigtigt, for det mesterskab kan 
ikke vindes med en pjalt unge.

Ole Lundbøll, dirigent: Vi siger tak til 
Hans for en almen oplysning. Den har 
ikke noget med forslaget her at gøre, 
må vi erkende.

Forslaget er vedtaget.
PUNKT 10 D: ESDUER

Ole Lundbøll, dirigent: Hovedbe-
styrelsen foreslår, at der indføres en 
esdue-konkurrence alene på sports-
flyvninger. Samme propositioner som 
den almindelige esdue-konkurrence.

Er der nogen, der har noget at ind-
vende mod det?

Forslaget er vedtaget.
Hovedbestyrelsen foreslår øvrige es-

due-konkurrencer som i 2012. Det be-
høver vi ikke stemme for, det er sådan, 
de er.
PUNKT 10 E: KLASSE- OG PULJESPIL

Ole Lundbøll dirigent: Hovedbesty-
relsen foreslår klasse- og puljespil som 
i 2012.

Er der nogen, der ønsker ordet? Så er 
det, som altid har været.
PUNKT 10 F: ANDET SPIL
PUNKT 10 F1: DERBY-SPILLET

Ole Lundbøll, dirigent: Hovedbesty-
relsen foreslår, at muligheden for ind-
skud lukkes fra og med 2013. Tidligere 
indskudte beløb afvikles på flyvnin-
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gerne i 2013, 2014 og 2015.
Der forlægger et ændringsforslag: 

Derby-spillet fortsætter uændret.
Jan Rønn, 232 Lemvig: Nu kan jeg 

med glæde huske næsten 30 år tilbage. 
En af de flyvninger, man ser allermest 
frem til, er lige bestemt Derby-flyvnin-
gen. Jeg kan godt konstatere, at der er 
en mindre tilslutning hen over årene, 
men lad da dem, der gerne vil det, blive 
ved at indskyde. Det koster ingenting, 
og det er da trods alt en konkurrence 
mere. Jeg håber, I vil støtte forslaget.

Erik Dybdahl, landsformand: Når 
det er sådan, at vi stiller forslag om 
at indskrænke os rent spillemæssigt, 
så skyldes det selvfølgelig, at der er et 
stykke arbejder, der skal udføres om-
kring det. De to spil, også Z-spillet som 
vi ønsker fjernet, er alene fordi, det ik-
ke bliver brugt nævneværdigt mere, og 
det er en forholdsvis stor arbejdsbyrde 
på Sekretariatet. Det er Sekretariatet, 
hvor meget af arbejdet laves i hånden 
at ønsket kommer.

Ole Lundbøll dirigent: Det var en for-
klaring på, hvorfor forslaget er der.

Forslaget er vedtaget.
Punkt 10 F2: Ekstra Nimbus-spil (Z-

spil)
Ole Lundbøll, dirigent: Hovedbesty-

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

Arne Porsmose, 026 Fladstrand: Nu 
er det ikke min hensigt at komme med 
den helt store forsvarstale omkring det 
her spil. Det må andre vurdere, men 
begrundelsen for at forslaget kom sid-
ste år, var, at der er mange, der er ir-
riteret over, at der skal indberettes til 
München allerede den 15. juli. Derfor 
fremsatte jeg forslaget, som kun kom 
til at omfatte de første 3 overnats- og 
landsflyvninger. Forslaget fik ikke den 
bedste start uvist af hvilken grund. 
Det kom ikke i reglementet, og der 
var ikke nogen steder oplyst noget om 
det. Alligevel huskede medlemmerne 
det, da den første flyvning nærmede 
sig. Der var flere der ringede til mig 
og spurgte om, hvor spillet var henne, 
som blev vedtaget. Efter kontakt til 
Sekretariatet kom det frem, hvordan 
spillet skulle fungere. Jeg vil tillade 
mig at kalde det for en succes. Der 
blev spillet for godt kr. 41.000 sidste 
år, og selv om man på München brugte 
flere helsider med annoncer om, hvor 

vigtigt det var, at vi spillede og ind-
beretningen var den 15/7, så blev der 
kun spillet for godt kr. 1000 mere på 
München flyvningen. Det er trods alt 
kr. 83.000, der blev spillet på Nimbus 
sidste år. Det er da en god skilling at 
konkurrere om. Det vil være synd at 
afskaffe spillet. Der bliver ikke taget 
noget fra nogen, og interesserer man 
sig ikke for det, kan man lade være 
med at tage stilling til det. Jeg vil ger-
ne fremsætte følgende ændringsfor-
slag: Z-spillet fortsætter i nuværende 
form og udvides til også at gælde Mün-
chen. Fordelingsnøglen skal være den 
samme som landsopgørelsen på Nim-
bus. Det var også det, der blev vedta-
get sidste år. Det var ikke den der blev 
brugt. Man spiller ikke kr. 100 for at 
vinde kr. 200. Det er fordelingsnøglen 
til landsopgørelsen, der skal bruges, 
såfremt forslaget bliver vedtaget.

Ole Lundbøll, dirigent: Arne Porsmo-
ses ændringsforslag, som ligger inden-
for de rammer, vi som dirigenter har 
besluttet at acceptere, er reelt ikke det 
mest omfattende. Det mest omfattende 
er forslaget om at lukke spillet. Er vi 
enige om det? Derfor kommer det først 
til afstemning. Hvis det bliver stemt 
ned kører vi ændringsforslaget i for-
hold til sidste års vedtagne Z-spil.

Hovedbestyrelsens forslag er forka-
stet

026 Fladstrands ændringsforslag er 
vedtaget, og der er således Z-spil på 
alle lands- og overnatsflyvninger.
PUNKT 11: LØSLADERE

Ole Lundbøll, dirigent: 
Region Øst. Peter Knudsen, 030 

Ringsted genvalgt.
Region Syd Peter Andersen, 097 Od-

der genvalgt.
Region Nord:
211 Jet indstiller Karsten Larsen, 

211 Jet
Jens Bukh Jensen, 075 Morsø: Vi vil 

gerne indstille Christian Mikkelsen, 
075 Morsø, som løslader i Region Nord. 
Han har gennem mange år været løs-
lader i vores sektion og har gjort det 
ganske upåklageligt. Jeg er overbevist 
om, at han kan gøre et godt job som 
DdBs løslader.

Ole Lundbøll, dirigent: Begge kandi-
dater modtager valg.

Christian Mikkelsen, 075 Morsø fik 
100 stemmer og Karsten Larsen, 211 

Jet fik 34 stemmer. 28 stemmer blank. 
Christian Mikkelsen, 075 Morsø er 
dermed valgt som løslader i Region 
Nord.
PUNKT 12: VALG AF REVISOR OG 
REVISORSUPPLEANT

Ole Lundbøll, dirigent:
Revisor Bent Nielsen genvalgt
Revisorsupleant Jørn Boklund gen-

valgt
Ole Lundbøll, dirigent: Landsfor-

mand Erik Dybdahl har ordet for et 
afsluttende indlæg.

Erik Dybdahl, landsformand: Sidst 
på dagen er chancen der stadig for det 
begavede. Mens vi venter på, de sidste 
stemmer bliver talt op, vil jeg gerne 
herfra sige jer alle sammen tak for et 
godt og sagligt møde. Jeg ved, at I har 
fået lov at komme til orde, de, der øn-
skede det. Jeg ved også, at der lige en 
overgang var noget, der var lidt tvivl 
om. Hvor mange, der havde stemt til 
højre, og hvor mange, der havde stemt 
til venstre. Det er vi kommet så langt 
forbi, at det kan rettes til næste år hvis 
det viser sig at være forkert. Dirigen-
terne, synes jeg, har klaret det rigtigt 
godt, og dem siger jeg selvfølgelig også 
tak til. Jeg vil gerne herfra sige tak til 
Niels Peter Aggerholm, der har været 
med i bestyrelsen i 3 år og sige velkom-
men til Tage Gravesen. Jeg skal sørge 
for, at du får noget at se til. Jeg håber 
det går bedre med bestyrelsesarbejdet 
end med banken. Du er jo gået på pen-
sion. Velkommen til arbejdet. Så siger 
jeg til jer alle, at jeg gerne ville, at I 
var med til at lave fest her efterfølgen-
de. Vi er ikke mange efterhånden til 
vores afslutningsfest. I skal være lidt 
opmærksomme på, at det vi har her i 
Brædstrup er et totalarrangement. 
Det er sådan, at vi ikke betaler en spe-
ciel pris for, at vi sidder og holder mø-
det her. Jeg ved, at der er mange af jer, 
specielt jer, der går meget op i, at der 
er nogen der spiser en bøf i bestyrel-
sen, at det er det, man bruger pengene 
på. Det er ikke situationen. Vi kunne 
ikke få de her lokaler, hvis ikke der var 
omsætning. Derfor beder jeg jer om, for 
organisationens skyld og for jeres egen 
skyld, prøv at bakke op om de festlig-
heder, som der er. Det tror jeg, vi står 
os godt med alle sammen. Til jer alle 
gælder det, kom godt hjem. Vi er ikke 
for mange. Tak for i dag. 
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Klasse 1 Brian Jensen 053 Sølyst 

96,00 point

Klasse 4  I. &  J. Kristensen 126 Løgstør

94,25 point

Klasse 7 Tommy Gydesen 055 Vejle

94.00 point

Klasse 10  I &  J. Kristensen 126 Løgstør

94,25 point

Klasse 2 I. & J., Kristensen 126 Løgstør

95,75 point

Klasse 5 John Hansen, 144 Ribe

94,75 Point

Klasse 8 Poul Erik Juhl 144 Ribe

93.75 point

Klasse 11 Johs. Marcussen 055 Vejle

94,75 point

Klasse 3 Poul Erik Juhl 144 Ribe

94,50 point

Klasse 6 Bent Thomsen-Petersen 027 Esbjerg

94,25 point

Klasse 9 Finn Nielsen 189 Vendsyssel

94.25 point

Klasse 12 Tommy Gydesen 055 Vejle

94,50 point

Klassevindere
Landsudstillingen 2013
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Læserbrev

EN WEEKEND I BRÆDSTRUP PÅ GODT 
OG ONDT.

af Bjarne Jensen, 0114 Asnæs.

Lørdag den 2. februar 2013. Vækkes 
med kaffe kl. 04.30 af mit livs eventyr.  
Kl. 05.30 afgang. Ud at hente Jørgen, 
Henning, Per, Lars og Torben fra 0114 
Asnæs. Af sted til Brædstrup med et 
stop på Fyn. Lidt kaffe og igen mor-
genmad. En lille en og humøret er al-
lerede på plads.

Ankomst til Brædstrup, op på værel-
serne, og så af sted ud at hilse på alle 
sportskammeraterne. Ole fra 02, han 
gør sgu én i godt humør. Manden, som 
bare forærer guldæg væk. Hilser på 
folk fra Fyn, Jylland, Lolland, Nord-
sjælland. Ja, det er bare skønt. Bliver 
dog lidt mistænksom. Hvor er Lindy & 
Mona samt Benny? De plejer jo altid at 
være her. Møder dem dog lidt senere og 
får sagt hej.

Har faktisk lidt travlt. Skal nå at 
se de forskellige stande.  Dejligt med 
det nye tiltag, (salg af duer), kornfi r-
maer samt salg af pokaler. Det ser ud 
som om, der er gang i butikken. Skal 
nå at se olympiadeduerne. Får lov at 
tage Michael Harders due ud af bu-
ret (en fantastisk due). Videre ned af 
rækken. Her står cremen af dansk 
brevduesport. Dejligt at se. Videre til 
præmieoverrækkelse og pludselig er 
auktionen i gang. Der sker sgu noget. 
Skal også nå at spise, inden vi går ind 
til repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødet startes 
præcis kl. 13.00, præmieoverrækkelse, 
mødet åbnes og dem vi har mistet i lø-
bet af året mindes.

Alt er aftalt hjemmefra. Vi ved, hvad 
vi skal stemme. Hvilke spørgsmål, vi 
skal stille til forsamlingen. Kort sagt, 
vi er klar til årets møde. Første gang, 
vi har et spørgsmål, er til formandens 
beretning.

A. Hvorfor deltog vi ikke i de Olym-
piske fl yvninger fra Berlin og London?

Svaret fra formanden var, at vi skulle 
tilmelde os lang tid i forvejen, og man 
mente derfor ikke, at man skulle del-
tage. Spørger man de store slag i Bel-
gien, så skulle de ikke tilmelde sig i 

forvejen. Så man kan undre sig over, at 
FCI laver denne forskelsbehandling.  

B. Kunne vi ikke få klare retnings-
linjer om deltagelse ved de Olympiske 
leje?

Svaret fra formanden var, at hvis det 
var for langt væk og dermed kostede 
for meget, så skulle vi ikke deltage.

Dette svar kan vi ikke bruge til no-
get som helst, for det beviser jo bare, 
at vores spørgsmål ikke bliver taget 
alvorligt. Derfor vil jeg komme med en 
opfordring til hovedbestyrelsen. 

De, der har interesse i at deltage ved 
de Olympiske leje, indbetaler hvert år 
100 kr. til en ”Ol-kasse”. Så burde det 
problem blive løst. Ydermere, fi nder vi 
også ud af, om der er nogen interesse 
for at deltage ved OL.

Næste gang, vi skulle på talerstolen, 
var da, der var valg til hovedbestyrel-
sen ved gruppe 1 & 2: Ole Nielsen

C. Vi ville vide, om Ole Nielsen går 
ind for Sveriges fl yvninger, brede slip i 
Tyskland samt deltagelse ved OL.

Undertegnede, som var på talersto-
len, så godt en bevægelse på min højre 
side samtidig med at jeg redegjorde for 
vores indlæg. Det blev fl ot og frejdigt 
fejet af bordet. Man kunne ikke stille 
et bestyrelsesmedlem, som havde sid-
det i hovedbestyrelsen fl ere år sådan 
et spørgsmål. Senere snakkede jeg 
med dirigenten J.B, som jeg synes er 
yderst kompetent. Her fi k jeg at vide, 
at mit spørgsmål var utidigt. Det er jeg 
selvfølgelig ked af og vil hermed godt 
give Ole Nielsen en undskyldning.

Det løser imidlertid ikke vores pro-
blem i klubben, da vi stadigvæk ikke 
ved, hvad Ole Nielsen står for. Så jeg 
håber, du vil svare os gennem ”Brev-
duen”.

Senere på mødet oplyser vores for-
mand, at han fl ere gange har for-
hindret nogle indlæg i at komme i 
”Brevduen”, som går på personer eller 
som skader DdB. Det er lige så hårene 
begynder at rejse sig på én samtidig 
med, at man bliver ked af det. Hvad 
skal vi med Censur?

Sidst på mødet opfodrer formanden 
alle til at støtte op om aftenens arran-
gement. Det er jo en god ide, som vi i 
0114 Asnæs ofte har gjort. Desværre 

har vi aldrig prøvet andet end at sidde 
på sidste parket, hvor man føler sig lidt 
uden for, pga. bordenes opstilling.

Da jeg fortalte én, at vi ville spise i 
kælderen, fi k jeg at vide, at jeg var aso-
cial (kendte ikke ordet), men at man 
var social, hvis man spiste oppe til den 
offi cielle fest.

Efter at have fået den belæring, må 
jeg sige, at det er meget sjovere at være 
asocial frem for social. Ca. 20 deltage-
re var vi i kælderen, hvor vi fi k rigtig 
god mad til overkommelige priser, en 
masse due snak samt, at man følte sig 
velkommen. Desværre skete der også 
det, at Henning og jeg tabte i bowling 
for første gang i karrieren. Det viste 
sig dog senere, at det var til de jyske/
fynske mestre Så forstår vi det bedre.

Hvorfor overhovedet skrive sådan 
et indlæg? Ja, måske for at fortælle, 
at det er ved at være på tide at sadle 
om. At vores koncept i Brædstrup må-
ske ikke holder længere. Hvis man 
kommer lørdag formiddag, er der ikke 
megen tid til noget som helst. Måske 
skulle generalforsamlingen ligge om 
fredagen kl. 16.00, så der er tid til en 
ordentlig debat. Alt skal gå så hurtigt. 
Hvis man har ekstra spørgsmål til de-
batten, er ordet hele tiden ”kun en kort 
bemærkning”. Jeg mener, vi har jo ik-
ke mange muligheder for at sige vores 
mening i DdB. 

Faktisk er det sådan, at man overho-
vedet ikke føler sig velkommen, hvis 
man har nogle spørgsmål eller for den 
sags skyld prøver at få et svar fra et 
bestyrelsesmedlem. Til gengæld er det 
stadigvæk en stor fornøjelse at møde 
alle de glade brevdue mænd/kvinder, 
som tager turen til Brædstrup.

SVAR FRA ERIK DYBDAHL, LANDS-
FORMAND
Kære Bjarne

Jeg vil her forsøge at svare dig på de 
spørgsmål, du ikke føler, jeg har givet 
dig et fyldestgørende svar på.

Først vil jeg rose dig for din und-
skyldning til Ole Nielsen. Dit indlæg 
i denne sammenhæng følte jeg person-
ligt også helt utilstedeligt.

Hvis du har det indtryk af hovedbe-
styrelsens arbejde, at vi sidder i små 
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grupper og laver planer for de områ-
der, vi tilfældigvis er bosiddende i, så 
har du misforstået det. Hovedbesty-
relsen arbejder samlet for hele landet, 
og det skulle jo gerne være sådan, at 
hovedbestyrelsesmedlemmerne kan 
bruge deres sunde fornuft i alle sam-
menhænge.

De olympiske flyvninger fra Berlin og 
London var der mange, der havde set 
hen til og ikke mindst Peter Knudsen, 
der arbejdede ihærdigt for få flyvnin-
gerne arrangeret.

Vi fik i DdB flere uger før afviklin-
gen pålæg fra FCI om, at tilmelde de 
ringnumre, der skulle deltage. Da vi 
ikke kunne ”nøjes” med at skulle for-
udse et antal, fandt hovedbestyrelsen 
det umuligt at gennemføre.

Klare retningslinjer om deltagelse 
ved de Olympiske leje er ikke noget, 
der ligger lige til højre benet. Faktisk 
vil vi alle jo gerne på værdig vis delta-
ge, men omkostningerne skal stå mål 
med udfordringen. Transport af olym-
piadeduerne i 2011 til Poznan i Polen 
kostede alene 12.025,50 kr.

Dit forslag gående på en ekstra 
100,- kr. fra de, som kunne tænke sig 
at deltage vil desværre slet ikke løse 
problemet. For det første ville det jo 
være tilfældigt, hvem der ”købte” sig 
en plads på holdet og dermed ikke de 
bedste duer, der kom med. 

For det andet ville 100,- kr. slet ikke 
forslå i den sammenhæng, hvor lande 
som Sydafrika, Brasilien og Kina jo 
også er i spil til afholdelse af disse ar-
rangementer. 

For det tredje kræver det i nogle til-
fælde veterinære forberedelser i væ-
sentlig grad at få duerne både ind og 
ud af de forskellige lande.

Dette kun for at fortælle dig, at det 
ikke er ond vilje, der forhindre vor del-
tagelse de fleste gange i olympiade ar-
rangementerne.

Omkring Censur. 
Hovedbestyrelsen og først og frem-

mest formanden har et ledelsesansvar 
for vore medarbejdere, når der kom-
mer ukritiske og totalt forfejlede per-
sonangreb. Det er formandens ansvar 
at rydde op. Sådan er det heldigvis i 
vort samfund og ikke kun i vor brev-
dueverden. Det har ikke det fjerneste 
med censur at gøre. Vort blad skulle 
gerne være af en sådan kvalitet, at vi 

kan være stolte af medlemskabet af 
DdB. 

KOMMENTAR TIL DIRIGENTERNE!

af Hans-Jørn Thomsen, 074 Vejgaard 

Efter en dejlig dag i Brædstrup, hvor vi 
som sædvanligt fik en god duesnak på 
tværs af landet, var der alligevel en vis 
utilfredshed i bilen på vej hjem til Aal-
borg.            Det skyldes dirigentens for-
kerte opfattelse af afstemningsresul-
tatet, mht. 0232 og vores forslag om, at 
sektion 34 skulle deltage på deres egne 
flyvninger fra Hannover. Grunden til 
vores forslag er for 0232 ś vedkommen-
de, at de ikke vil ha´ trukket deres duer 
alt for langt mod øst, og for 074’s er det 
for at få lidt mere lighed i det antal ki-
lometer, totalt, som de enkelte forenin-
ger har på samtlige DDB flyvninger. 
Desuden har Sektion 34 selv meldt 
sig ud af Gruppe 5 og ind i Gruppe 3. 
 Vi ved godt, at det er svært at styre 
alle de forslag og ændringer, som skal 
vedtages, og dirigenterne gør det bed-
ste, de kan for at holde styr på det, 
men efter vores opfattelse burde di-
rigenten ha´ observeret den fejl, han 
havde begået, da op mod halvdelen 
af repræsentanterne åbenlyst op-
ponerede imod hans forkerte opfat-
telse af afstemningsresultatet. Der-
ved havde han haft mulighed for at 
rette fejlen. Så nytter det jo ikke no-
get, at dirigenten bliver sur og truer 
med at forlade posten som dirigent! 
Vi syntes, at det underbygger vo-
res påstand om fejlen, at det er det 
samme repræsentantskab, der stem-
mer om vores enslydende forslag i 
ugerne 23 og 27, som så får to for-
skellige afstemningsresultater!!  
 Vi mener også, at det primære med 
vores samling i Brædstrup i denne 
weekend er vores Repræsentantskabs-
møde, og så nytter det ikke noget, at de 
repræsentanter, der har noget at sige 
fra talerstolen, nærmest bliver ”næst” 
af og afvist af vores dirigenter, fordi 
mødet ikke må vare for længe, og vi 
derfor ikke kan nå at blive færdige in-
den festen! Så må vi jo bare påbegynde 
mødet noget før! Vi håber meget, at det 
giver lidt stof til eftertanke, så alle, 
der gerne vil ha´ lov til at sige et par 
ord fra talerstolen, får lov til det, og di-

SVAR  FRA JØRN BOKLUND, DIRIGENT

På baggrund af det indsendte ind-
læg føler jeg som en af dirigenterne på 
mødet i Brædstrup det nødvendigt at 
kommenterer de indsendte kommen-
tarer.

Lad mig først sige, at baggrunden for 
og argumenterne for det indsendte for-
slag fra 074 og 0232 jo ikke har noget 
som helst at gøre med den fremførte 
kritik af dirigenten/ dirigenterne, og 
jeg skal derfor undlade at forholde mig 
til det.

Principielt er det min opfattelse, at 
når en dirigent vælges uden modkan-
didat, så hører det til god forsamlings-
skik, at forsamlingen respekterer sin 
dirigent. Blandt andet fordi forsam-
lingen derved respekterer sig selv. 
Desuden vil en fornuftig forsamling 
altid være klar over, at den kun ved 
at vise dirigenten loyalitet kan sikre 
en gnidningsfri og effektiv gennemfø-
relse af forhandlingerne. Forsamlin-
gen bør ved sin holdning klart vise, at 
den ikke tolererer, at kværulanter sø-
ger at nedbryde dirigentens autoritet. 
Når dirigent har truffet en afgørelse, 
bør forsamlingen afholde sig fra at 
kritisere den, og den må i alt fald gøre 
sig klart, at den ikke kan omgøre el-
ler ændre de beslutninger, dirigenten 
inden for sin kompetence har truffet. 
Derimod kan forsamlingen, hvis diri-
genten har begået væsentlige fejl i for-
samlingens opfattelse, afsætte ham og 
vælge en anden. Det er ikke god for-
samlingsskik, når tilhængere af et be-
stemt synspunkt kritiserer dirigenten 
ved tilråb fra salen, når en afstemning 
går dem imod. Det må i værste fald 
opfattes som et forsøg på at sætte de 
demokratiske spilleregler ud af kraft.

Når ”Vejgård” påstår, at op mod halv-
delen af repræsentanterne åbenlyst 
opponerede imod min opfattelse af af-
stemningsresultatet, så kan jeg kun 
sige, at det er en grov fejlvurdering. 
De, der protesterede, var folk fra sek-
tion 54 og sektion 62, og det blev gjort 
med råben fra salen. Det er naturlig-
vis ikke acceptabelt, og det må enhver 
dirigent skride ind overfor. I Danmark 

rigenterne fremover vil være lidt mere 
opmærksomme på diverse reaktioner 
fra repræsentanterne, så sådanne fejl 
kan blive rettet i tide.
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hører det til god forsamlingsskik, at 
man forholder sig roligt, og er der re-
præsentanter, der mener at processen 
ikke er i orden, så beder man umiddel-
bart om ordet til forretningsordnen, 
men ikke ved at råbe og skabe uro og 
heller ikke ved at bede om ordet til 
forretningsordnen, når forsamlingen 
allerede er videre til de næste afstem-
ninger. Det skal ske umiddelbart.

Som dirigent har hverken Ole eller 
jeg nogen som helst interesse i hvor-
dan afstemningerne falder ud til den 
ene eller andens fordel, men vi går op i 
at sikre, at det foregår demokratisk og 
ordentligt.

Når det påstås, at der må være lig-
hedstegn mellem afstemningen i uge 
23 og afstemningen i uge 27 om ens-
lydende forslag, må jeg afvise, at det 
er overhovedet er muligt at sammen-
ligne. Ved afstemningen i uge 23, der 
forgik ved hjælp af stemmetællerne, 
blev der afgivet 49 stemmer for forsla-
get og 36 imod i alt 85 stemmer ud af 
195 mulige stemmer. Altså langt un-
der halvdelen af stemmerne. Der er 
ingen, der heraf kan vide noget som 
helst om, hvordan repræsentanterne 
ville stemme i uge 27. Jeg kan derimod 
konstatere, at jeg ikke var i tvivl om, 
at der ved afstemningen i uge 27 var et 
flertal imod forslaget fra 074 & 0232. 
Det er min meddirigent heller ikke. Og 
vi har trods alt et noget bedre overblik 
end de, der sidder neden i salen. Er jeg 
i tvivl, beder jeg altid om en optælling 
af stemmerne, men jeg var og er ikke 
i tvivl om, at der var flertal imod for-
slaget. Heri støttes jeg af min meddi-
rigent. Hvorfor der stemtes anderledes 
i uge 27 end i uge 23 beflitter jeg mig 
ikke med. Jeg konstaterer blot, at så-
dant var det!

Som dirigent så bliver jeg ikke ”sur” 
men jeg har den opgave at sørge for ro 
og orden og vil ikke acceptere at der er 
folk der ikke har respekt for repræsen-
tantskabet.  Alle repræsentanter der 
ønsker at tale til repræsentantskabet 

TANKER EFTER BRÆDSTRUP

af Martin Christensen 151 Hvalsø

Endnu et møde er overstået og en ny 
sæson står for døren.  På motorvejen 
med kurs mod Sjælland havde jeg god 
tid til at reflektere lidt over de mange 
indtryk, jeg fik med mig fra Jylland. 
Mange brevduevenner fik jeg talt og 
grint med. Noget, som altid er dejligt, 
når man mødes fra nær og fjern en 
gang om året. 
Hvad fik jeg så med mig? 
En super tur med kig på korn, bipro-
dukter osv. En god udstilling med rig-
tig mange superduer, specielt kl. 1, 2 
samt OL klassen, der er et særligt syn 
med duer og ejere, som har ydet en eks-
tra stor indsats for at opnå deres re-
sultater.
Selvfølgelig var mit største fokus og 
indtryk fra vores møde, som altid er 
fyldt med en vis ”action og dramatik”, 
og i år var ingen undtagelse.  Her faldt 
flere tanker mig ind, men specielt en 
hang fast ved både mødet og i bilen 
hjem. 
Økonomien. Det punkt er altid en 
varm kartoffel på flere måder, og her 
må man sige, at vi stadig har noget at 
lære. Åbenhed, dialog og nye måder 
at tænke på er ting, som skal forbed-
res, for kun ved dette kan vi få indsigt 
og forståelse for de dispositioner, der 
foretages. Kun derved kan vi få dræbt 
rygter, og kun derved kan vi tænke 
fremad, komme videre og ”løfte” i sam-
let flok.
Der blev talt om Brevduen, vores blad 
og en af vores rigtig gode informations 
kilder. Her skal vi altså kigge fremad 
noget hurtigere, når vi i dag skriver 
2013 og med de muligheder, der fore-
ligger. 

Det er muligt, at det er forsendelsen af 
bladet, der er den dyre del, men tænk 
om bare ¼ eller flere af medlemmerne 
ønskede bladet digitalt via e-mail? 374 
blade/tryk kunne spares væk, 374 pla-
stik folier og porto kunne fjernes for 
slet ikke at tale om den tid, som vores 
sekretariat kunne bruge på noget an-
det vigtigt. De har rigeligt at se til og 
yder i forvejen en kæmpe tjans og ind-
sats. 
 1 sølle blad skal der til for at service-
re 375 (1500) medlemmer, som ved et 
enkelt tryk pr. mail (kontaktgrupper) 
kan modtage bladet. Det hedder Lean 
og indeholder både effektiviseringer og 
besparelser, uden at nogen skal rende 
stærkere. Skyd en projekt-/forsøgs-
gruppe i gang nu og ja, jeg melder mig 
frivilligt. I øvrigt noget, der også ville 
glæde min dejlige kone med alle de bla-
de, jeg efterhånden har samlet : )
Mødet, syntes jeg, gik rigtig fint, og 
jeg kunne glæde mig over at dirigen-
ten på Michael Harders ”098 Isefjord” 
foranledning uden noget vrøvl (ironisk 
ment) lod de to kandidater til hoved-
bestyrelsen motivere, hvorfor netop de 
skulle vælges.
En rigtig fin ide, også selvom vi IKKE 
PLEJER at gøre dette.
På nogle punkter hænger vi fast i en 
måde at drive forening på, som kun ses 
i DdB og Brøndby IF. Det er synd og 
håbløst forældet. Vi skal fremad, også 
selv om der er lidt modvind, men det 
kræver lidt af skuden og dens mand-
skab (os alle) at sejle lige.
Vi har Brevduer, som noget helt sær-
ligt sammen; noget helt unikt, som ik-
ke alle forstår. En speciel følelse, som 
ikke altid kan beskrives. Et fællesskab 
og en motivation, som gør, at vi sam-
men weekend efter weekend udretter 
noget stort, når vores atleter vender 
hjem.  
Vi er heldige at have det sådan, men vi 
må hele tiden tænke fremad og nyt for 
også at være ”heldige” fremover. God 
vind. 

har naturligvis mulighed derfor, men 
det må være inden for rammerne af 
god parlamentarisk skik og inden for 
den give dagsorden. 

kontakt Sekretariatet



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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DdB’s Kapflyvningsplan
2013

ØST
Gruppe 1-2

SYD
Gruppe 3-4

NORD
Gruppe 5-6Uge

Jönköping (Sport) 15,- Soltau (Sport) 15,- Husum (Sport) 15,-

Soltau (Sport) 15,- Stendal (Sport) 15,-
Soltau 15,- Stendal 15,- Henstedt P 15,-

Jönköping 15,- Soltau 15,- Husum 15,-

Henstedt (Sport) 15,-
22

21

*Münster 30,-
Skövde 20,-

*Limburg 30,-
Hannover 20,-

*Münster 30,-
Altona 20,-

23

Bremen P 20,-
Bremen (Sport) 20,-

Osnabrück P 20,-
Osnabrück (Sport) 20,-

Bremen P 20,-
Bremen (Sport) 20,-

24

Emmen P 20,-
Emmen (Sport) 20,-

Emmen P 20,-
Emmen (Sport) 20,-

Soltau P 20,-
Soltau (Sport) 20,-

28

*Karlsruhe 30,-
Laxå 20,-

*Karlsruhe 3-års Derby 30,-
Minden 20,-

*Giessen 3-års derby 30,-
Heide 20,-

29

Magdeburg 2-års Derby 20,-
Magdeburg (Sport) 20,-

Magdeburg P 20,-
Magdeburg (Sport) 20,-

Soltau 20,-
Soltau (Sport) 20,-

30

Hannover 15,-
Hannover (Sport) 15,-
Altona unger 15,-

Hannover 15,-
Hannover (Sport) 15,-
Hannover unger 15,-

Altona 15,-
Altona (Sport) 15,-
Altona unger 15,-

32

Henstedt 20,-
*Borlänge 30,-

*Dresden 30,-
Soltau 20,-

*Dresden 30,-
Henstedt 20,-31

** Landsflyvning Baden-Baden (torsdagsopsamling)   110,-25
Göttingen 3-års Derby 20,-
*Ludvika P 30,-

Göttingen 2-år Derby 20,-
*Würzburg 30,-

*Göttingen 30,-
Henstedt 20,-

25

Minden 1-års guldringe 20,-
Minden (Sport) 20,-

Minden 1-års guldringe 20,-
Minden (Sport) 20,-

Lüneburg 1-års guldringe 20,-
Lüneburg (Sport) 20,-

26

*Antwerpen P 35,-
Vetlanda 20,-

*Antwerpen P 35,-
Hannover (- S. 34) 20,-

*Antwerpen P 35,-
Altona (+ S. 34) 2-års Derby 20-

27

**** Overnatningsflyvning Limburg (torsdagsopsamling)     60,-23

**** Overnatningsflyvning Karlsruhe (torsdagsopsamling)     60,- 29

** Landsflyvning München (centralindlevering onsdag)   110,- 32
Henstedt unger 20,- Soltau unger 20,- Henstedt unger 20,-

* = Langflyvninger
** = Landsflyvninger
**** = Overnatsflyvninger


