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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
7 27. marts 12. mar.
8 10. april 26. mar.
9 24. april 9. apr.
10 8. maj 23. apr

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning Stjerneauktion
Team Knudsen 030 Ringsted

sælger 35 super-unger i Vejle
Lørdag den 6. april 2013 - kl. 14.00

DAN 183 Munkebjerg er stolte over på denne auktion, at kunne præsentere et 
af landets bedste (hvis ikke det bedste) slag igennem de sidste 10 år. 

Slaget har vundet et utal af topresultater i de sidste mange år og senest i sæson 
2012, hvor de slog alt og alle og vandt bl.a. DOBBELT DANMARKSMESTER-
SKAB og samtidig også REGIONSMESTER langdistance samt 4 andre DdB 
mesterskaber i sektion 21.  Se endvidere artiklen om Team Knudsen i Brevduen 
nr. 30-2012 (19.december 2012).

Sidste 7 år resultater taler for sig selv:
1 x DANMARKSMESTER – SUPER  
2 X DANMARKSMESTER – SPORT
1 x Nr. 2 SUPER DM
1 x Nr. 2 DM Sport
1 x Nr. 2 DM Åbent
7 x Langfl.mester sport 
5 x Langfl.mester åbent – 1 x nr. 2 
4 x Mellemdist.mester åbent – 
 1 x nr. 3 – 1 x nr. 5
3 x Mellemdist.mester sport  –
 2 x nr. 2 – 2 x nr. 3
4 x DDB’s vandrepræmie gr. 2
49 x Sekt.vinder på DdB flyvninger

Slagets duer kan vinde på alle di-
stancer fra 100 – 900 kilometer og 
gør sig specielt bemærket, når det bli-
ver lidt vanskeligt. Der vil være 30 1. 
kuldsunger (ca. 30 dage gamle) og 5 
etårs. 
Ungerne er avlet og specielt udvalgt 
til denne auktion og er et udpluk af af-
kom fra slagets bedste flyveduer 2012 
og de bedste par på avlsslaget.

Der vil på auktionen være unger efter 
regionsvindere – flere gange sekti-
onsvindere og helsøskende til min. 10 
sektionsvindere – unger efter 08-0707 
/ 06-917 / 08-732 / 08-720 / 05-1042 til 
sammen 12 x sektionsvindere.

Auktionen vil starte med en preauk-
tion på M&C Hansens hjemmeside 
www.hansen023.dk fra 22/3 til 4/4-
2013.

Program for dagen. 
kl. 9,00 Gratis morgenkaffe med 
rundstykker & wienerbrød
kl. 10,00 - 11,30 Foredrag ved Peter 
Knudsen
kl. 11.30 Besigtigelse af auktionsduer
kl. 14.00 Auktionen starter

Sted : SØNDERMARKSHALLEN, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle
Katalog og kommission : Jørn Hedensted - 40 33 17 51 / jornhedensted@ofir.dk
Auktionarius : Kurt Skov, 183 

VEL MØDT I VEJLE DEN 6. APRIL 
Arrangør : 183 "MUNKEBJERG"

DER KAN KØBES ØL, VAND OG PØLSER

75 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag den 16. Marts kan brevdue-

foreningen 154 "Standard" fejre sit 
75 års jubilæum.

Foreningen blev grundlagt i 1938, 
hvor den først havde til huse i Aar-
hus midtby. I 1970 flyttede klub-
ben til det nuværende klubhus i den 
dengang nyoprettede brevduekoloni 
"Dybkjær" i Aarhus Nord.

Jubilæet vil blive markeret med et 
åbenthus-arrangement, hvor der vil 
blive afholdt aktion over 32 unger 
fra Frank Saman & Søn, som i 2011 
var Hollandske nationalmestre med 
unger.

Aktionen starter kl 13, men duer-
ne kan håndteres fra kl 10, hvor der 
også kan købes kaffe franskbrød og 
pølser samt lodder til tombola.
154 "Standard"

DAN 000-13-3330 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244
DAN 068-12-2802
Lasse Dyrheden 9300 Sæby
Tlf 21691210
BELG-12-6116972
Steen Kisbye 2800 Lyngby
Tlf 61337240
DV 08922-12-658
Børge Rasmussen 6330 Padborg
Tlf 74674355
PL 1212-12-0362
PL 5884-11-0259
Karl Larsen 3700 Rønne
Tlf 56470404

70 ÅR
27/3 Hans Schougaard, 108 Silkeborg
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Forår

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 får vi 
gjort repræsentantskabsmødet i Bræd-
strup færdigt med de sidste reportager 
og billeder. Dette nummer bliver sam-
tidig det første, der igen sendes direkte 
til de enkelte medlemmers hjemme-
adresser. Forhåbentlig til glæde for de 
fleste. En nødvendig nødløsning til at 
håndtere en trængt økonomisk situa-
tion er vel overstået for denne gang.

Repræsentantskabsmødets beslut-
ninger kræver lidt justeringer af vo-
res it-systemer. Mest på Sekretariatet, 
men der vil også komme en ny version 
af Foreningsprogrammet. Men det 
har ikke betydning for klubbernes for-
årsklargøring, som sagtens kan ske 
med den nuværende version af pro-
grammet. Så snart I er færdige med at 
ajourføre vaccinationer af de gamle du-
er, må I meget gerne til Sekretariatet 

indsende foreningens duebestandsfil 
udtrukket fra Foreningsprogrammet.

Der arbejdes i øjeblikket med at få 
startet såvel det norske og svenske 
forbund på DdB’s beregningssystem. 
Begge forbund har ønsket at arbejde 
sammen med os omkring resultatfor-
midlingen. Der har været taget tilløb 
til det af flere omgange, men nu er det 
aftalt, at det kommer til at foregå på 
DdB’s servere i Linde. Det betyder, at 
vi har bedre mulighed for at yde den 
nødvendige assistance. Begge forbund 
skal selv forestå det praktiske arbejde 
og DdB får selvfølgelig dækket alle 
omkostninger og timer 100 %. Begge 
forbund får adgang til programmer 
og data via internettet. Der er lagt en 
god plan, som der arbejdes på at føre 
ud i livet. Der er selvfølgelig vandtæt-
te skotter mellem de 3 forbunds data. 
Spændende proces, der er blevet sat i 
gang, og det kan blive starten til et bre-
dere samarbejde til fælles bedste for al-

le brevdueentusiaster i Skandinavien.
 Om under 2 måneder er vi i gang 

med kapflyvningerne lokalt eller i sek-
tions regi. Det er utroligt vigtigt, at 
alle procedurer, systemer og program-
mer lige bliver prøvet af, inden det for 
alvor går løs. Det er lang tid siden, at 
det var august 2012 og Sekretariatets 
erfaringer og oplevelser fortæller, at 
meget bliver glemt eller støvet til hen 
over disse vintermåneder. Få checket 
det hele i god tid, så det fungerer, når 
I skal bruge tingene, uanset om det er 
hjemme, på slaget eller i klubben. Vi 
oplever hvert år medlemmer og klub-
ber, der er kommet for sent i gang, og 
det er da træls, at der f.eks. har været 
mus i et kabel, og duerne derfor ikke 
bliver registreret på årets første kap-
flyvning. Brug evt. påsken lige til få 
det hele tjekket, også hukommelsen! 
Frustrationerne bliver meget mindre 
og glæden og forventningen det højere. 
Det er hurtigere at gøre det end at gå 
og tænke på det!

- Og skulle der være enkelte forenin-
ger tilbage, der endnu ikke har fået be-
stilt materialer, så er det nu! Vi starter 
pakningen om meget kort tid!  
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af Carsten Pedersen

Gert var glad for mit besøg og 
siger, at det er første gang, han 
har haft så gode resultater, at 
de er værd at skrive om. Det er jo 
dejligt, når der så er noget flot at 
skrive om.

Duerne, som Gert hjemfløj mesterska-
bet med, var hunnen 1266, som blev 
sektions- og 
regions vinder og hunnerne 040, 05, 
samt hannen 1258. Som det ses, har 
hunnerne deres store andel af mester-
skabet. Desuden blev det også til en 
sektionsvinder hos ungerne.
Det er ikke noget specielt stort slag, 
Gert har, men det er godt indrettet 
med et flyveslag, som ligger for sig selv 
og et kombineret unge og avlsslag, hvor 
der for enden er en voliere til fugle.
Det er heller ikke et stort duehold, 
Gert har. Der flyves med 20 par på det 
totale system samt et par pindhanner.
I forårs og sommertiden er dagligda-
gen således, at fra morgenen lukkes 
hunnerne ud, hvorefter slaget rengø-
res. Hunnerne kaldes ind og derefter 
er det hannernes tur til at komme ud. 

Mens de er i luften, rengøres så deres 
slag.
Gert parrer sine duer hvert år i uge 7, 
d.v.s. midt i februar, der tages dog lidt 
hensyn til vejret, der er et ungetillæg 
på ca. 40 ikke noget stort antal, men 
nok da der ikke mistes mange unger.
Gert har plads til ca. 10 par avlsduer 
og størstedelen af ungerne kommer fra 
disse. Dog laves der ca. 10 unger på de 
bedste af flyveduerne. Alle duer får lov 
at opmade to unger. Flyveduerne skil-
les ca. 1 uge før DdB`s flyvninger star-
ter.

På spørgsmålet om hans start i spor-
ten er svaret, at han startede med 
brevduer i 1989. Før dette havde han 
både månedsduer og kaniner. Kaniner 
har i øvrigt længe været den anden 
store hobby og er blevet flittigt udstil-
let. 
Gerts kone kendte Ove Bæks (196) 
kone og en dag under et besøg sagde 
Ove nu syntes han, at Gert skulle ha-
ve nogle ”rigtige” duer. Og det fik han 
så, og samme år blev han meldt ind i 
0237 Brande. Gert fløj med duerne ind-
til 2001, hvorefter han holdt en pause 

Gert Middelboe
DAN 237 Brande

Mellemdistancemester 2012 i Sektion 61
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fra sporten, men undvære den kunne 
han dog ikke. Han fandt ud af, at Peter 
Olesen i 2007 manglede en makker og 
så blev de enige om at starte op under 
navnet Middelboe og Olesen. På godt 
jysk kan man vist rolig sige, at mak-
kerparret gjorde det ”ikke så ringe 
endda”.
Makkerskabet varede kun et par år. 
Der var for langt at køre to gange 
dagligt, når også arbejde, hus og have 
skulle holdes.

Gert byggede så et dueslag hjemme 
hos sig selv i 2008, og herfra begyndte 
han at flyve med unger.
Som nævnt ovenfor, startede Gert med 
duer fra Ove Bæk, og da han startede 
igen, fik han et nyt hold unger og via 
makkerskabet med Peter, fik han og-
så her en flok unger. Duerne fra disse 
danner i dag grundstammen i slagets 
duer.
Der foretages ikke mange indkøb. Dog 
blev der på en bustur til Belgien for 
et par år siden indkøbt et par duer af 
Meulemanns afstamning, men resul-
taterne udeblev efter disse, og de er 
nu væk. På busturen i 2012 blev der 
indkøbt to duer af Patrick afstamning. 
Ved en opdrætter i Holland, som har 
super resultater med kun 26 flyvedu-
er, blev der også købt en med hjem til 
Brande. Disse skal nu afprøves i avlen. 
En enkelt Jos Joosen, som jo er meget 
oppe lige i tiden grundet gode resul-
tater på disse duer, er blevet købt på 
auktion.
Sidste indkøb er en 6 år gammel sort 
han fra Peter Fabienne. Han skal også 
indgå i avlen fra 2013.

FODRING
Om vinteren fodres én gang dagligt og 
i avls-flyvesæsonen to gange. Hele året 
fodres med en avls/flyveblanding, som 
om vinteren tilsættes byg og hvede.
Gert mener, at fodring ikke må gå hen 
og blive en videnskab. Det skal gøres 
enkelt og godt.

TILSKUD
Duerne får æggefoder fra ca. 1 uge før 
æglægningen. Det har han gode erfa-
ringer med. Derudover er der altid pik-
sten, gritt og vitamineral til rådighed. 
Én gang om ugen, hele året, blandes 
hvidløgsolie og ølgær i foderet.

KURE
Ingen forebyggende. De gives kun spe-
cifikt, hvis der opstår problemer af en 
art

TRÆNING
I foråret, når vejret er til det, trænes 
de gamle duer 2-3 gange på 5-8 km, 
hvorefter de kommer ud på 25-30 km 
6-8 gange afsluttende med to ture på 
60 km. 
Ungerne trænes efter samme koncept, 
og som før nævnt mistes næsten ingen. 
Det er flot synes jeg.
Motivation
Duerne ser kort hinanden inden de 
sendes, og de sendes gerne som par. 
Efter hjemkomst er de sammen et par 
timer. Hvis det har været en hård flyv-
ning, er de dog sammen resten af da-
gen. Har det været en hård flyvning, 
forkæles duerne med lidt kanariefug-
lefrø. Udover duerne har Gert også lidt 
kanariefugle, undulater og parakitter 
sådan lidt for hyggens skyld, siger han.

TIL DE NYE I SPORTEN
Og sådan nogle dukker der da heldig-
vis op i ny og næ, anbefaler han at 
anskaffe duer fra to-tre dygtige due-
mænd i nærområdet. Køb eller få, ger-
ne senunger, efter deres bedste duer. 
Undgå impulskøb og få ikke duer fra 
mange forskellige.
De ”gamle” i sporten skal tilgodese de 
nye og juniorerne med gode duer, som 
kan give nogle gode placeringer. Så 
kan vi bedre beholde dem i sporten, og 
det er der brug for. Og det kan vist nok 
siges at være rigtigt.

DDB
Han mener, at der er for mange flyv-
ninger. Det kan nok afholde nogle fra 
at flyve dem alle. Det er ønskeligt med 
nogle flyvninger og et system, der til-

godeser familier med børn, så vi forhå-
bentlig kan holde på dem.
I øvrigt mener han, at sportsflyvnin-
gerne er blevet ødelagt ved, at der er 
kommet flere flyvninger.
Et aftenbesøg hos en beskeden due-
mand, der hygger sig med sin sport og 
andre hobbies er slut, og jeg vil ønske 
Gert en god sæson 2013.  

Duer fra Gert Middelboe



•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

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

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

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

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

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

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

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

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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Regionsvinder 2012 Dresden -055-11-346 A samt To andele i Etårs mesterskab med 999 + 1000 p.  Indskudt billede: Forældre til Regionsvinder 2012 – Dresden 

:055-09-458 A + 055-09-466 U – En ny på vej ?. Ejer: Bente og Steen Jørgensen, 055 Vejle

Dan 087-08-1132, han. Esdue i sektion 12 og i SBU i 2012. Vinder i sektion 12 og hurtigste due i Gruppe 1 fra Minden 2012.

Afstamning: Vermote/Deweerdt. Ejer: Tage Petersen, Dan 087 ”Helsinge”

Vindere 2012
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Tiden op til dette års landsudstil-
ling var igen lettere præget af at 
finde de bedste 10 duer til de 4 
OL-klasser, så der efterfølgende 
er en gentagelse af sidste års 
opfordring. 
Foreningsprogrammet kan beregne 
foreningernes duer, der kan komme i 
betragtning til disse klasser. Det sam-
me kan Sekretariatet. Men det kræ-
ver, at man stiller statistikdata fra 
sektionerne til rådighed for at kunne 
ramme resultaterne 100 %. Ikke alle 
har haft disse data på plads, og selv 
om der til slut blev udtaget 10 frem-
ragende duer til hver klasse, kan vi 
håbe, at de fleste foreninger nu har 
fået styr på hvilke data, der skal gem-
mens, så vi i 2014 kan foretage endnu 
mere præcise beregninger 
Følgende landsdommere havde på-
taget sig den spændende opgave at 
bedømmer duer og finde de rette vin-
dere i hver klasse (se sidste nr af Brev-
duen): Jens Kastrup Larsen, Vejen,  
Tommy Gydesen, Vejle, Mogens Hjel-
mager, Skive, Ib Kristensen, 126 Løg-
stør, Bjarne Jensen, Frederikshavn, 
og John Jensen, Hals.
I landsudstillingens 4 flyvekonkur-
rencer (klasse 1-4) havde landets 2 
førende kornfirmaer igen i år givet 

flotte sponsorpræmier. I klasse 1 & 2 
- 4 gavekort fra Mariman med proposi-
tionerne, flest sammenlagte point sek-
tionspoint i uge 23 og uge 25. 
Natural-Brande havde sponseret 4 
gavekort til klasserne 3 og 4 med pro-
positionerne flest sammenlagte sekti-
onspoint i uge 22 og 30.
De besøgende kunne glæde sig over en 
samling dejlige duer i klasserne 1 til 
12. Disse var fordelt på klasserne med 
43 duer i klasse 1, 39 i klasse 2, 26 i 
klasse 3, 28 i klasse 4, 20 i klasse 5 og 
14 i klasse 6, 16 i klasse 7, 24 i klasse 

8, 48 i klasse 9, 39 i klasse 10 og en-
delig i de 2 sektionsvinder klasser: 11 
hanner i klasse 11 og 12 hunner i klas-
se 12. I Olympiadeklasserne deltog føl-
gende: 10 i Klasse A, 5 i Klasse B, 5 i 
Klasse C og 6 i Klasse D. Det kunne 
være spændende med fuldt hold på 10 
duer i disse 4 klasser.
DdB’s Udstillingsudvalg havde endnu 
engang sørget for en meget flot ud-
stilling med rigtige flotte præmier til 
vinderne. Lørdag formiddag blev de 
dygtige præmietagere behørigt hyldet 
i udstillingslokalet. 
I samarbejde med Karen & Jan Den 
Haan i Holland var det lykkedes at få 
40 duer årgang 12 på auktion. Det var 
en dejlig samling duer Karen & Jan 
havde sendt herop. Velavlede, velskab-
te og velpassede. Priserne endte da og-
så på et for begge parter fornuftigt og 
tilfredsstillende niveau.
Der var flere spændende salgsboder 
igen i år klar herunder et par nye. Det 
ser ud til at være en succes, der kan 
udbygges de kommende år, således at 
udstillingen og landsmødet kan bli-
ve endnu mere spændende at besøge. 
Der er allerede nye spændende tiltag 
i støbeskeen. Så der igen kommer nye 
tiltag næste år til glæde for brevdue-
folket.   

Udstillingsudvalgets meget flotte præmiebord.

Der er flere måder at promovere flotte resultater på!

Landsudstillingen 
2013
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Glimt fra Aftenfesten 
2013

Peter Andersen, 097 Odder hædres med DdB’s guldnål

               Karen den Haan og sønnen Mark hygger sig til aften festen      DdB’s nye HB-medlem Tage Gravesen 172 med fru bydes velkommen i jobbet

Frode Braksted NBF og Erik Dybdahl

Viggo Elofsson SBF overrækker gave til Erik Dybdahl fredag aften.SBF deltog ikke i aftenfesten
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Tekst og foto: Peter Knudsen

I denne artikel skal I læse om 
et helt nyt ansigt i vores dej-
lige sport i forbindelse med en 
mesterskabstitel, nemlig Bjarne 
Larsen 071 Rødovre. 

En sportsfælle som ”KUN” har været 
med siden 2005, hvor han gennem den 
daværende ungebank fik nogle unger 
fra Dan Kristiansen i Køge samt gode 
råd fra Dan, som han har haft meget 
stor gavn af. 

Interessen for duer har han dog altid 
haft. I sin børne- og ungdomsår havde 
han duer på en byggelegeplads og si-
denhen var det gennem hundetræning 
med sin jagthund, at han blev fascine-
ret af duerne, der kunne finde hjem ef-
ter hver træning med hundene. 

Artiklen vil også for alle klart be-
skrive, at Bjarne driver sin duesport 
som en hobby, og at det altid vil blive 
drevet sådan, da han ikke ønsker at 
blive stresset over sine duer og sætte 
alt andet til side for dem. Som han si-
ger, så må det ikke blive et arbejde, og 
der skal være plads til både ferie og an-
dre aktiviteter med familien.

LOKALFORENINGEN
Foreningen er en anden væsentlig 

faktor i Bjarnes dueliv. Udover at drive 
sporten som hobby flyver Bjarne i Dan 
071 Rødovre, som er en af landets stør-
ste foreninger. Han sætter stor pris på 
den gode klubånd, de har i klubben, 
hvor alle har det godt sammen, og det 
er noget, han sætter højt. Samtidig 
kan de glædes, når det går godt for an-

dre sportsfæller. 
Foreningen er alfa og omega for 

Bjarne, og han sætter stor pris på de 
forskellige sociale aktiviteter, de har, 
samt det faktum, at stort set alle med-
lemmer i foreningen er nogenlunde li-
ge stærke, og det, tror han, er med til, 
at de har en super god forening.

TIDLIGERE RESULTATER
Vinder af begyndermesterskabet i 

sektion 11 i årene 2006/2007 og 2008.
I årene 2009 / 2010 / 2011 har han 

været i toppen til mellemdistancen i 
sektion 11.

SLAGET
Det er delt op i en afdeling til enke-

hanner (20 stk.), en afdeling med plads 
til godt 30 unger og endelig er der en 
lille afdeling i et andet slag med plads 
til 5 par avlsduer og enkehunner. 

Det er, som Bjarne siger, et lille slag. 
Der er taget hensyn til både til fami-
lien, naboerne og andre interesser, så 
det skal ikke være for stort. 

Slaget bestod i sæson 2012 af kun 20 

flyveduer, og når man ser på en flyve-
plan med så mange slipsteder, er det 
imponerende, de resultater han opnå-
ede. 

STAMMEN AF DUER
Stammen af duer, Bjarne arbejder 

med, er i store træk med basis i de 
udgangsduer han fik fra Dan Kri-
stiansen tilbage i 2005. Siden er der 
tilsat superblod fra afdøde Erik Niel-
sen i Støvring af hans Brouwers linier 
(Black Devil linien).

Han må også konstatere, at det er 
meget svært at tilsætte duer til sin be-
stand, der kan gøre det lige så godt og 
så konstant, som han forventer. 

Han sætter stabilitet og konstante 
præstationer højt, for som han siger, 
så kan man nemmere sætte fart eller 
langdistance egenskaber på konstante 
duer.  

For at bevare den høje standard på 
sit slag vil han fortsat arbejde meget 
koncentreret omkring sin gamle stam-
me af duer og forsigtigt indarbejde nyt 
blod.
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MÅLSÆTNING
Han har ikke nogen målsætning for 

den enkelte sæson, men har glæden i 
at deltage på så mange flyvninger som 
muligt og glæde sig over hvert enkelt 
resultat, der måtte komme på disse. 
Han sætter aldrig forventningerne til 
mesterskaber op på forhånd, bl.a. for-
di han med sit lille duehold skal have 
lidt held i resultaterne for, at dette kan 
lade sig gøre.

PARRING OG FLYVEMETODE
Duerne parres i starten af marts 

måned, og der tillægges årligt 25 – 
30 unger efter de bedste flyveduer og 
avlsduer.

Derfor er det heller ikke alle par, der 
får lov til at have unger i avlssæsonen. 
Nogle ligger blot på æg, som fjernes, 
inden parret skilles ad igen. 

Hunnerne fjernes sammen med un-
gerne fra alle par.

Duerne trænes kun 2 – 3 gange og 
sendes herefter primært på klub 10 
flyvninger, der har afstande på 100 – 

130 km. De 2 års og ældre duer sendes 
på mellem- og langdistanceflyvninger.

De 3 års eller ældre duer ligger altid 
over i ugerne med langdistanceflyv-
ningerne. De sættes i en kurv i gara-
gen, så de er væk fra slaget. 

Der er ikke mange duer, som han 
gennem de enkelte sæsoner mister. I 

2012 var det 4 duer og en af disse blev 
væk på en af de første 100 km flyvnin-
ger. Til dette, siger Bjarne, at han tror, 
det er fordi, han har godt langflyver-
blod i duerne, og at han sætter stabili-
tet hos sine duer højt.

Han flyver kun med enkehanner og 
inden afsendelsen ser parret ikke al-
drig hinanden. Han vender redeskå-
len og hannerne pakkes herfra. Når de 
kommer hjem fra flyvning, er parret 
sammen i nogle timer og aldrig læn-
gere end til lørdag aften. 

FODER OG MEDICIN
Han bruger foderblandinger fra Rud-

loff. Primært fodres flyveduerne med 
langflyverblanding og diæt. Han be-
nytter en form for 3 fase fodring, hvor 
duerne, når de kommer hjem, får diæt-
foder. Fra mandag er det en blanding 
af ½ diæt og ½ langflyveblanding, og 
fra tirsdag 100 % langflyverblanding.

Fra uge 24 gives tilskud af majs og 
jordnødder.

Der fodres altid i fodertrug på gul-
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vet, og han ser altid duerne spise for at 
observere, om nogle af duerne ikke er 
klar til den kommende afsendelse. 

Derudover er sundhed noget, der 
bliver holdt MEGET øje med. Det er 
forudsætningen for at have gode flyve-
resultater!

Duerne bliver behandlet med fore-
byggende kure.

SORTERING
Sortering af duerne er primært af 1 

års og 2 års duerne. 
De 1 års duer, som over flere gange 

ikke kan finde ud af, at det handler om 
at komme først, bliver fjernet. 

2 års duer, der ikke giver gode pla-
ceringer, bliver også fjernet. Så er der 
bedre plads til de unge duer. 

SÆSON 2012
Han startede sæsonen som nævnt 

med 20 flyveduer. Af disse var 13 et års 
og 2 to års og 5 ældre duer. Af de 5 var 
der 2, som blev taget ud til at skulle fly-
ve fra Sverige.  De 2 Sveriges duer var 
igen delt op i én der skulle flyve lang- 
og mellemdistance og én der skulle fly-
ve mellem og sektionsflyvninger. En af 
disse Sveriges hanner, som i forvejen 
var dobbelt sektionsvinder og virkelig 
godt flyvende, blev så sektionsvinder 
for 3. gang i sin karriere allerede i uge 
20 på Jönköping i sektion 11. 

Bjarne havde på forhånd besluttet, 
at hvis den blev sektionsvinder for 3. 

gang, skulle den stoppes, da den al-
lerede havde fået unger, som har vist 
rigtig gode takter.

Med det antal duer kan alle læsere 
nok regne ud, at det ikke er med man-
ge duer, der flyves.  

På nogle af DdB’s flyvninger blev der 
kun afsendt én due pr. flyvning!

Når man herefter prøver at skrive 
ned, hvordan langflyversæsonen gik, 
ser det således ud:

UGE 23: 
Münster:1 afsendt, nr. 3 af 902 duer 

i gruppen

UGE 25: 
Örebro: 1 afsendt, nr. 1 af 935 duer, 

og regionsvinder

UGE 27: 
Antwerpen:9 afsendt, nr. 2 af 492 du-

er. At der blev afsendt 9 duer skyldes, 
at de i foreningen sagde, det blev en 
hurtig flyvning, så der var et års med. 

UGE 29: 
Trier: 5 afsendt, nr. 1 af 779 duer og 

regionsvinder. Her var han og familien 
på ferie på vej  hjem fra Frankrig, og 
han kørte forbi Karlsruhe om lørda-
gen. Der var et frygteligt vejr og pga. 
regn, måtte de stoppe på autobahnen. 
Han indrømmer ærligt, at han blev 
meget bekymret, men han vidste jo ik-
ke, at flyvningen var rykket til Trier!

UGE 31: 
Borlänge, 14 afsendt, nr. 3 af 887 du-

er i regionen. Her blev der satset, da 
han nu vidste, han lå godt til et me-
sterskab. I øvrigt var de 2 første fra 
Borlänge duer, som ellers altid havde 
fløjet fra syd. 

Jeg spurgte ind til bl.a. den sidste 
flyvning, og om hvordan han havde 
det inden denne spændende weekend. 
Bjarne fortæller ærligt, at han ikke 
sov meget og var spændt på, om det 
skulle lykkes for ham at vinde mester-
skabet. Han var nervøs, indtil de første 
due kom, men han fik endnu et topre-
sultat med 3 duer hjemme på en ½ time 
og 7 hjemme af 14 på dagen. Natten til 
søndag blev ikke bedre. Han sov igen 
dårligt pga. de duer, han manglede at 
få hjem. Om morgen stod han meget 
tidligt op, og mens han drak morgen-
kaffe kl. 5.30, var det en stor glæde 
at se, at 6 duer mere kom hjem, og så 
faldt der ro på igen. Kl. 10. kørte han i 
foreningen og afleverede boksen, og da 
han kom tilbage, var også den sidste af 
de 14 afsendte kommet hjem.

I ugen op til Borlänge ville han gøre 
noget ekstra. Han fik et godt råd af 
Dan Kristiansen. For at få held med at 
sende sine gode sydduer nordpå, skul-
le de have nogle træninger fra nordlig 
retning. De blev trænet 4 gange for 
enden af Helsingør motorvejen (1 træ-
ning pr. dag og i samme vejr). I starten 
var duerne 1 time og 4 minutter om 
det, men 4. gang var de nede på 43 mi-
nutter. Som nævnt var de 2 første duer 
fra Borlänge duer, som normalt fløj fra 
syd.

En sjov lille tilføjelse er, at duen, som 
blev regionsvinder fra Trier, 2 uger før 
var i Antwerpen. På vejen hjem var 
den en tur forbi Mogens Stub fra Lol-
land for næsten at tømme et vandtrug. 
Da den blev sluppet igen, fløj den op på 
skorstenen, før den fløj tilbage til Kø-
benhavn. 

Den var i front sammen med Mogens 
Stubs duer, som fik en flot placering. 
Men den løb tør for ”benzin” på vejen 
hjem. Tak for hjælpen.

DAGLIG ARBEJDSPLAN
I sæsonen kører pasningen stort set 

ens med følgende program:
05.45: Hannerne lukkes ud og ind-

flyvningen lukkes
Duerne lærer at drikke gennem tremmer!
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07.30: Bjarnes kone lukker hannerne 
ind

Samme program igen om eftermid-
dagen

15.45: Hanner lukkes ud og indflyv-
ningen lukkes

16.45: Hannerne lukkes ind.
Duerne er ikke ude fra 1. oktober til 

1. april. Dog kan ungerne være ude 
omkring 14 dage mere. 

Om eftermiddagen bruges tiden på 
at rense hos duerne og observere fly-
velysten.

UNGER
Hvert år tillægges 25 – 30 unger, 

der hverken trænes eller flyves. De 

håndsorteres efter hans egen ideer og 
krav. Han håber hvert år at kunne fin-
de 2 rigtigt gode hanner, men det kan 
være svært ud af så lille et ungetillæg. 

Han har i øvrigt gået flere år i dom-
merklub og har igennem denne lært en 
del om, hvordan en god due skal være 
i hånden. 

GODE RÅD TIL NYE I SPORTEN
Bjarne foreslår, at man som ny even-

tuelt slår sig sammen med andre i et 
slagfællesskab. Der er mange udfor-
dringer og tvivlspørgsmål som ny. 
Derudover kan det for erfarne og ældre 
brevduefolk være en hjælp i pasning af 
duerne, så man ikke er så afhængig. 

Interiør fra slaget til hunnerne.

På den måde kan alle have glæde af 
hinanden.

For Bjarnes eget vedkommende har 
han også haft stor glæde af Karsten 
Risagers kompetencer med duer, den 
gang han selv startede. Han har fort-
sat stor glæde af samarbejdet med 
Karsten. Både med at passe hinan-
dens duer, men også drøfte mulighe-
der med duerne. Nogle gange kan man 
stirre sig blind på ens egne duer, og 
derfor kan det være en fordel at få an-
dre øjne på éller få input til nye løsnin-
ger og tiltag.

TANKER FOR FREMTIDEN
Han tror desværre, at brevduespor-

ten har store udfordringer med at 
få nye medlemmer. Den livsstil, som 
brevduesporten kræver, tiltaler ikke 
unge mennesker pga. den store afhæn-
gighed. Der skal stor regelmæssighed 
til for at få gode resultater, og det kan 
være svært at tilpasse i forhold til ar-
bejde og familie.

Et håb synes Bjarne dog, der er med 
duerne. Der er mange auktioner, hvor 
duerne bliver solgt til gode priser. Så 
nogle steder er der stadig optimisme 
at spore. Her har krisen heldigvis ik-
ke gjort sit indtog, når man tænker 
på, hvor svært det er at finde den gode 
kapflyver eller avlsdue.   

Antwerpen: 071-07-692 Tavlet
Placeringer: 2-13-17-22
Inden sæson 2012 havde 692 fløjet 21 placeringer hjem af 23 mulige på mel-
lemdistance på DdB.
ES-due i DdB på mellemdistancen.

Örebro: 071-09-793 Blåbåndet hvidslagfjeret
Placeringer: 1-7-8
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Trier: 071-09-816 Rødtavlet han
Placeringer: 1-76-90-91

Borlänge: 071-07-677 Tavlet
Placeringer: 3-15
4. ES-due på langflyvning.

071-08-767  Blåbåndet  
Superhannen som 3 gange har været sektionsvinder og som blev stoppet i 
starten af sæsonen.

MESTERSKABSDUER BJARNE LARSEN, 071 RØDOVRE

HERBOTS POKALEN ”DEN GYLDNE VINGE” 

På landsmødet i Brædstrup fik DdB overrakt pokalen  
“Den gyldne vinge” af Herbots Danmark.
Pokalen udsættes hvert år på München-flyvningen og vin-

des af det medlem, der på en forud afkrydset due er hurtigst 
i landet.

Pokalen vindes til ejendom hvert år.



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
S_

C
27

7_
D

K

C277 DL_WINTERKWEEK_DK:DL_17_09_PAG20  24-01-2013  17:04  Pagina 1



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Forbeholdt Sekretariatet - adressering

OL Klasse A Ejer: Finn Nielsen, 189 Vendsyssel 959,582 point

OL KLasse C Ejer: Anders Brøbech, 073 Skanderborg 354,224 point

OL Klasse B Ejer: Jens-Erik Jensen, 126 Løgstør 747,522 point

OL Klasse D Ejer: Michael Harder, 098 Isefjord 257,454 point

Vindere OL-klasserne
Brædstrup 2013


