
27. marts 2013
131. årgang

TEMA LÆS OM

JØRGEN HANSEN, 
245 NÆSTVED

POUL ERIK HANSEN,  
027 ESBJERG

LÆSERBREV

Trods kulde og sne her sidst i marts nyder duerne den spæde forårssol

PÅ BESØG HOS
LARS HANSEN OG 
BRIAN/EGON 224

07



114 #07_2013

Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
8 10. april 26. mar.
9 24. april 9. apr.
10 8. maj 23. apr

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

Efterlysning

DAN 071-11-0140 (død)
DAN  098-11-0057 (død)
S 13-98-0309 (død)
Sekretariatet Tlf. 48284244

DAN 113-11-0410
Ingolf Andersen 9480 Løkken
Tlf 42968028

DAN 023-12-1135 Niels Nadolny
6200 Åbenraa Tlf 74627154

BELG 04-5190296 Kaj Madsen
7500 Holstebro Tlf 21140683-97407992

NL 11-1658689
Finn Yhde, Vanløse
Tlf. 31774877

DAN 076-11-085
Helle og Jens Pedersen
7550 Sørvad
Tlf 20404012

60 ÅR
2/4 Linda Graversen, 076 Holstebro
4/4 Carsten Lindhardt.  0156 Pax

25 ÅRS JUBILÆUM
1/4 Danny Jørgensen 071 Rødovre

40 ÅRS JUBILÆUM
5/4 Ivan Pedersen ”0170 Jebjerg”

50 ÅRS JUBILÆUM
Carlo Mortensen Dan 038 Nykøbing F. 
kan 1. april fejre 50 års jubilæum som 
medlem af DdB.
Carlo begyndte som brevduemand i 
Dan 039 Nykøbing F., der senere blev 

lagt sammen med Dan 038 Enigheden. 
Han har været formand, kasserer og 
kontrolformand i foreningen.
 Carlo har med sine duer opnået at ha-
ve landets hurtigste due fra Antwer-
pen. Sidste år skete der det frygtelige, 
at Carlo havde besøg af en mår i due-
slaget. Her mistede han mange duer. 

DdB’s Guldnål

Egon Jensen, 111 Vejen er blevet hædret med DdB’s Guldnål for sit store arbejde indenfor organisationen 

såvel lokalt som  for organisationen. Bla. et stort indsats for DdB’s Landsdommerklub..

På billedet ses Egon Jensen og DdB’s Landsformand Erik Dybdahl ved overrækkelsen i februar måned i 

Vejens klubhus.

Vi håber at se dig snart ved fuld styrke 
igen. Du ønskes hjertelig tillykke med 
jubilæet og fortsat god vind med du-
erne.
038 Nykøbing F.
pfv. Jan Kania

804 er Nr 1 Es-due hanner langdistance 2012 i DdB og Sektion 53. 804 har flg. sektionsplaceringer i 2012: 

Kolding nr 61, Haderslev nr 13, Limburg nr 10 (82 i DdB), Göttingen nr 5, Antwerpen nr 21, Giesen nr 7 

og Dresden nr 21. 026-08-0804 er af min gamle norske stamme som jeg med stor success fløj i Norge i 

90`erne og tidlig 2000.Hans far var avlet til avlslaget og er en broder af Årets han i NBF 1992 og National-

vinderen fra Kolding i NBF (600 km) i 1993 og bedstemoderen på farssiden var Årets hun i NBF 1989. 

På modersiden er en due fra Åge Møller Jensen, 026 “Fladstrand”. Afstamningen er Georges Bolle, her er 

bedstemoderen Nr 1 Es-due 1998 for Claus Johansen, 068 “Frederikshavn”.

Ejer: Atle Andersen, 086 Bangsbo
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Er det mon 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  SEKRETARIATET

Der er udsigt til, at vinteren mild-
nes! Metrologerne lover at dagtempe-
raturen går fra omkring -2° til 0°, når 
du læser Brevduen. Det er kun 2° hø-
jere end i skrivende stund! Lederskri-
bentens tid i brevdueslaget reduceres 
derfor til kulderystende minimum. 
Heldigvis, duerne tager ikke skade af 
kulden, men bundfrossen vand skal 
skiftes. Reder med æg eller unger skal 
efterses og der skal lidt ekstra i duernes 
fodertrug, så de har noget at stå imod 
med. Hvis der ikke igen-igen skal skov-
les sne, kan den kortere tid i dueslaget 
give mere tid ved computeren. Her kan 
sæsonstartfeber og drømme vedligehol-
des ved at bladre gennem div. hjemme-
sider med onlineauktioner. Derefter et 
surf gennem private hjemmesider, hvor 
hjemmesideaktive medlemmer stiller 
duer, stamtavler og slag frem i udstil-

lingsvinduet til fri inspiration. En tur 
gennem et andet stoppested er Danske 
Brevduefolk på facebook.com. Det er 
pt. 162 tilmeldt gruppen, der admini-
streres af 3 fornuftige, konstruktive 
og positive brevduefolk. Gruppens 162 
medlemmer fordeler sig på mangeårig 
erfaring og begyndere i en skøn blan-
ding. Her fremvises billeder af slag og 
duer, hvor glæden med brevduerne er 
det centrale. Her spørges efter hjælp til 
transport af duer og materiel på tværs 
af landet eller, der spørges om gode råd. 
Helt klart et positivt mødested for ud-
veksling af erfaring og hjælpsomhed. 
Der foregår også en positiv debat om 
DdB, Brevduen, flyvningernes længde 
(kvalitet), slipformer, fremtiden osv. 
Mange forslag er forslagsstillerne til-
syneladende alene om i deres klub, 
når nu klubben ikke stillede forslaget 
på DdB’s sidste Repræsentantskabs-
møde. Et spareforslag, som ofte frem-
føres er, at Brevduens 16 sider slås 

sammen til 32 sider og udsendes én 
gang om måneden. Her kunne en brev-
vægt og Post Danmarks portoliste give 
et vægtigt indlæg i debatten. Andre 
foreslår, at Brevduen (kun) skal være 
tilgængelig på internettet. Bestemt et 
godt indspark, der måske blot mangler 
oplysning om, hvad der skal erstatte 
abonnementsindtægter mm, som i sid-
ste års regnskab som offentliggjort på 
repræsentantskabsmødet beløb sig til 
ca. kr. 114.000.

Materialerne til klubberne er pakket 
og på vej ud. Sammen med materia-
lerne er også årets Reglement til alle 
medlemmer pakket. Under DAN 000 
er oplistet alle solgte guldringe indtil 
trykningstidspunktet. Guldringelisten 
for 2012 vil blive lagt på DdB’s hjem-
meside i løbet af april. Opmærksom-
heden skal henledes på side 7, hvor 
Erindringslisten forefindes med alle 
væsentlige tidspunkter for det admi-
nistrative arbejde mellem klubberne 
og Sekretariatet. Den er god at have 
styr på for de ansvarlige i klubberne. 
Så kommer ingen deadline som nogen 
overraskelse. Snart ligger ”Sæsonstar-
ten 2013” klar på DdB’s hjemmeside 
med den opdaterede DdB kapflynings-
plan, gebyrer, nattider mm. Sammen 
med det kommende halvårs kontin-
gentopkrævning kommer de vanlige 
skemaer som kontrolkomite, begynde-
re, hvide blade og SMS-tilmelding med 
ud til udfyldning og returnering til Se-
kretariatet til fastsat tid. Så der er nok 
at rykke i.

- Og nu mangler vi bare foråret!  
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Tekst og foto: Peter Knudsen

JØRGEN HANSEN ER ENDNU ET NYT 
ANSIGT, SOM PRÆSENTERES HER I 
BREVDUEN FOR ET VUNDET MESTER-
SKAB, MEN DOG IKKE HELT UBESKRE-
VET, IDET HAN SAMMEN MED SIN TID-
LIGERE MAKKER ELSE VANDT DDB’S 
JUBILÆUMSFLYVNING I FIRSERNE.

Jørgen har haft duer stort set hele sit 
liv og startede som medlem i forenin-
gen Lyn i Næstved i 1951.

Hans første bekendtskab med brev-
duer var via Chr. Clausen, Næstved, 
som boede længere nede af vejen, hvor 
Jørgens forældre boede. Og i dag bor 
Jørgen igen i sit barndomshjem. Deres 
første møde med Chr. Clausen var en 
sjov historie om, at Christian Clausens 
duer fløj ned og åd det fine foder, som 
Jørgens far havde lagt ud til sine høns, 

(han havde hønseri med alt, hvad dette 
indebar). Da det skete igen, ville Jør-
gens far sætte Chr. Clausen stolen for 
døren med de duer, så Jørgen og hans 

far tog over til Chr. Clausen for at få 
klaret problemerne. Resultatet blev, at 
Jørgen havde fået 4 duer, inden de kom 
hjem, og hans far havde fået ”en lille 
fjer” på af de gode varer, Chr. Clausen 
serverede for ham.

De første år han fløj, havde han ikke 
noget ur, men her var der stor opfind-
somhed i duesporten, og han byttede 
duer op til flyvninger med et andet 
medlem i foreningen, der boede på 
Præstøvej. Dette medlem havde et 
ur. De havde i mine øjne opfundet en 
smart kommunikationsform, hvor en 
af Jørgens duer blev sluppet fra Præ-

Jørgen Hansen – 0245 
Næstved

Vinder af Langflyvermesterskab 
SPORT 

Sektion 22 – 2012

Her på billederne ses hans første due fra 1951. 

Åen der løber gennem haven og som duerne bader i
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støvej, når der var besked om slip eller 
andet, og Jørgen slap en af kammera-
tens duer, når han fik duer hjem. Den 
kunne så fragte gummiringen hen til 
uret på Præstøvej. Med denne finurlige 
facon kunne de holde hinanden orien-
teret om det hele på en flyveweekend. 

Jørgen fortalte en anden sjov histo-
rie om sine duer. Åen løber helt tæt 
på slaget og hans duer bader i åen, 
der er omkring ½ meter dyb. Han har 
observeret, hvordan en stor del af du-
erne hopper i vandet fra den lille bro, 
der går over åen og derefter sejler ned 
gennem åen indtil et vist punkt, hvor 
de letter fra vandoverfladen og flyver 
tilbage til broen. Sådan kan de gøre 
mange gange. Men som han siger, så 
har han også set, at der også blandt 
duerne er nogle, der er vandskræk!

Åen er dog ikke kun årsagen til sjo-

ve oplevelser, men også skyld i mange 
topplaceringer gennem årene er gået 
tabt.

Flere af hans duer går ned i åen, når 
de kommer hjem fra flyvning for at 
drikke, inden de går ind på slaget. 

DUEBESTANDEN
Jørgen har i sæson 2012 fløjet med 27 

duer mod normalt 67, men da han blev 
sygdomsramt (kræftbehandling) op til 
sæson 2012, hvor han skulle i behand-
ling i foråret, valgte han at skære ind 
til benet, og derfor blev der kun 27 du-
er tilbage på slaget. Han var egentlig 
til sinds at stoppe med sporten, men 
en god ven og tidligere medlem, Poul 
Grundsø, overtalte ham til at forsætte. 
Også hans foreningskammerat Nenad 
har hjulpet ham meget med kørsel af 
duer og hente foder m.m. Nenad er og-

Slaget med volieren foran

Ungeslaget

så altid flink til at medtage Jørgen, der 
ikke har bil, til diverse arrangemen-
ter.

Stammen af duer på slaget er med 
basis i de gamle duer fra Deweerdt og 
sidenhen Van den Wegen duer fra Poul 
Stærkær. Siden er der købt duer af 
Joos De Smeyter-Restian stammen og 
de klarer sig godt på langflyvningerne. 
De sidste par år har han købt duer fra 
Schemaecker (Natural) og dem venter 
Jørgen sig meget af, og han er meget 
glad for disse.

SÆSON 2012
Startede noget skævt for ham pga. 

sygehusbehandlinger, og derfor gik det 
lidt galt med ringning af unger og der 
blev heller ikke trænet kort ture, inden 
duerne blev sendt direkte på den før-
ste sektionsflyvning fra Bad Oldesloe. 
Flere af de etårige fløj deres første flyv-
ning fra Jönköping eller Minden uden 
træning i DdB regi.

SLAGET
Er et virkelig godt haveslag med vo-

liere foran. Volieren kan fjerens, når 
flyvesæson sætter i gang. 

Slaget er delt op i 2 – 3 rum med re-
der og nogle siddepladser til hunnerne 
/ hannerne, når de ikke er på reden. 

Disse forskellige rum gør også, at der 
kan lukkes lidt af, når der skal fanges 
duer til flyvning.

Ungeslaget, som ses her, er der ikke 
de store ”arkitekt” finesser ved. Meget 
luftigt og med godt med siddepladser 
til ungerne. 

FODER OG MEDICIN
Der fodres med Naturals blandin-

ger og primært anvendes den samme 
blanding hele året rundt, nemlig flyve-
avlsblandingen. Der gøres ingen større 
fiduser ud af det. 

Der gives en årlig kur med Linco 
Spectin mod luftvejsproblemer, og det 
er mindst 10 år siden, han har givet en 
kur mod gul knop.

MILJØ OG GENSYNETS GLÆDE
Jørgen er en sportsfælle, som virkelig 

er tro overfor det naturlige system og 
det på flere måder.

Han parrer stort set aldrig om. Når 
et par har fundet hinanden, er de stort 
set sammen resten af deres dage på 
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slaget. Da han mener, at ved at værne 
om parret, bliver de gladere og mere 
motiveret for at finde hjem. I sæsonen 
fjernes heller ikke unger i reden, men 
parret for lov til at følge de forskellige 
cyklusser. 

Han har også gennem årene opnået 
den erfaring, at begge duer i et par 
som regel er i topform samtidig, og der-
for sendes begge ægtefæller til flyvnin-
ger samtidig.

Modsat mange andre der bruger me-
gen tid på rengøring på slaget, bruger 
Jørgen sin tid på observation af sine 
duer. Han renser rederne 2 gange år-
ligt for at bevare miljøet, og de må også 
godt lægge æg udenfor redeskålen. Her 
bestemmer duerne. 

Grunden til han kun renser rederne 
2 gange årligt er, som det gik op for 
mig, da han viste mig sine reder, at 
han her var lidt forud med reder med 
dobbelt bund og skuffe, der kan træk-
kes ud.

Rederne er lavet i 50’erne, så man må 
sige, at Jørgen var noget forud for sin 
tid, hvor disse reder nu igennem nogle 
år er blevet rigtigt moderne. 

Når der sættes nye par sammen bli-
ver de sat sammen således, at de skal 
flyve samme retning. 

UNGERNE
Dem gøres der ikke meget ud af. Træ-

nes kun lidt og derefter får de 2 gange 
Gilleleje. Herefter bliver de unger, han 
ikke synes om, sendt til Tyskland på 
sektionsflyvninger.  

Det gamle Dan 008 Næstveds klubhusskilt har 

Jørgen stadig.

DAN 245-08-0106

DAN 245-09-0456

DAN 245-09-0468
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af Søren Jakobsen (tidligere brevduemand)

TIL BREVDUEFOLK MV.
Forslag til forbedringer af brevdue-

sporten med gode brevduetanker.
Jeg har gennem længere tid haft lyst 

til at melde mig ind i denne vidunder-
lige sport igen. Jeg har tidligere haft 
brevduer med min onkel i Tønder, da 
jeg var en teenager dreng. Nu er jeg så 
voksen og har selv stiftet familie, og vil 
rigtig gerne i gang igen med sporten. 
Dette for at vise min familie at sporten 
er til glæde for min familie, og en god 
måde at være sammen på. 

Jeg har talt en del med min familie 
om muligheden for at starte op igen. 
Jeg er mødt af skepsis omkring dette, 
og årsagerne er flere, som nævnes her-
under med forbedringsforslag til spor-
ten.

1. FLYVESÆSONEN DER GÅR FRA CA. 
MEDIO MAJ TIL MEDIO AUGUST. 

Dette falder sammen med den peri-
ode hvor de fleste familier har mulig-
hed for, at tage på ferie sammen. Det 
er klart at enhver der melder sig ind 
i sporten, også gerne vil være med til 
kapflyvningerne. Og her går sporten 
desværre ikke hånd i hånd med den 
øvrige families ønsker om at komme 
på sommerferie. Derfor vil jeg foreslå, 
når man alligevel kigger på opdeling 
i divisioner, at oprette en familie divi-
sion, hvor man fravælger 3 flyvninger 
for at tilgodese familierne der gerne 
vil på ferie. Og for at det ikke bliver 
de 3 dårligste man vælger fra. Kan det 
gøres sådan at man ligger sig fast på 
hvilke flyvninger man vil fravælge på 
forhånd, de fleste familier ved allige-
vel i slutningen af april/starten af maj, 
hvornår de tager på ferie. Dermed vil 
man gøre sporten mere attraktiv over 
for familier.

2. HJÆLP TIL OPSTART AF SPORTEN. 
Som de fleste i sporten er klar over 

koster det en del at starte op med spor-
ten, dette være sig omkostninger til 
dueslag, omkostninger til elektronisk 
tidskontrol, omkostninger til duer, 
kurve etc. Her kunne det være favora-
belt at et nyt medlem kan låne pengene 
af DdB, og så betale mere i kontingent 
for at betale af på den måde. Alterna-
tivt kan man overveje at nye medlem-
mer kan få 1 års frit kontingent, får 
at få en prøveperiode hvor man kan 
blive ”bidt” af sporten. Desuden burde 
man måske også kigge på muligheden 
for at mesterskaberne giver en præmie 
i form af 1 til 2 måneders frit kontin-
gent.

3. DEN LANGSOMME START/KOM-
PAGNISKAB. 

Da sporten er en ret krævende sport, 
og børnefamilier i dag har en ret travl 
hverdag. Bør man måske også se på 
mulighederne for at nye medlemmer 
kan indgå i en form for kompagniskab 
med hinanden eller andre medlemmer. 
Måske oven i købet muligheden for at 
der bygges større slag, hvor nye med-
lemmer så kan leje sig ind og deles om 
at stå for pasningen af duerne. Der 
er også den mulighed at DDB kunne 
varetage en koordinering af at få nye 
medlemmer ind hos ældre medlem-
mer, og dermed får den nye mulighed 
for at lære sporten, altså en form for 
oplæring. Samtidig har det nye med-
lem mulighed for at komme i gang med 
sporten, godt nok ikke med sine egne 
duer, men blot en følelse af at kunne 
være med i sporten og se om sporten er 
noget for dem.

Ovenstående er blot til inspiration 
for DDB og andre i den danske brevdu-
esport. Jeg tror det er vigtigt for spor-
ten at tænke alternativt, og finde frem 
til løsninger der kan bremse tilbage-
gangen i sporten. 

Jeg har igennem en længere periode 
været træner i fodbold, og her har man 
gjort meget for at fremme sporten og 
gøre den familievenlig. Jeg har været 
træner for et pigefodboldhold, og hvis 
man går bare 10 år tilbage her, havde 
vores fodboldklub kun et damesenior 
hold. Det var simpelthen ikke en mu-
lighed at spille fodbold for en pige. Nu 
er tingene ændret og i dag har jeg ca. 
50 piger i alderen 7-9 år på mit fodbold-
hold. Og hvorfor nævner jeg så det? Jo 
her har vi gjort en kæmpe indsats for 
at fortælle om det sociale ved sporten, 
og ikke det konkurrencemæssige. De 
fleste ved at sport går ud på at vinde, 
men dem der i virkeligheden bære fun-
damentet til sporten er alle dem der er 
medlemmer pga. det sociale omkring 
sporten. Dvs. at min filosofi er at man 
skal fokusere på det brede fundament, 
og ikke kun kigge på at optimere flyve-
planer mv.

Jeg håber I vil bringe mit budskab vi-
dere, og at dette budskab bliver taget 
godt i mod.

Ovenstående skal ikke ses som en 
kritik, men tages som et forslag til at 
forbedre sporten og skaffe flere med-
lemmer, her i blandt undertegnede.  

Læserbrev
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af Carsten Pedersen, 093 Herning

Lars bor lidt uden for Viborg i et 
lille bysamfund. Det passer ham 
godt, for som han siger, så er der 
ikke så mange naboer, der kan 
blive sure over duerne, og der er 
masser af plads til mine slag og 
duer.

Vi kan roligt kalde Lars en ”mester” 
se bare her: 

Med 5 sektionsvindere må det siges 
at være overbevisende gode resultater.  
Et stort tillykke herfra til dig Lars.

Lars har en 3000 kvadratmeter stor 
grund med plads til både dueslag og 
ikke mindst avlsslag. Selve slaget er 
dog ikke specielt stort. Det består af 
et ungeslag med en voliere til, en afde-
ling til hunnerne samt flyveslag, hvor 
der også er en voliere til.  Lars fortæl-
ler, at de duer, der har adgang til vo-
liererne, får en super god fjerdragt. 
Dette er da også min egen erfaring, da 
jeg selv har volierer. 

Avlsslaget består af to rum. Mens jeg 
var der, var en døren mellem rummene 

dog åben, og det så det ud til, at det 
var de altid. Forsiden var delvis åben 
med trådnet på den øverste halvdel. 
Det gav duerne optimal tilgang af lys 
og luft. Noget nyt for mig var, at avls-
slaget står direkte på jorden, og der 
var kun en række riste at gå på. Det 
fungerer fint, sagde Lars. Duerne el-
sker det.

Udover slagene blev jeg præsenteret 
for familiens ”sommerhus”. En stor 
rund træhytte med vinduer næsten 
hele vejen rundt og et tag, der går højt 
op i en spids med hul foroven. Det er 
også nødvendigt, for midt i hytten er 
et stort betonrør med sand, der bruges 
som bålplads. Flittigt benyttet, kunne 
jeg se, og også under mit besøg var der 
tændt op, for interviewet blev foretaget 
i hytten, som trods kuldegrader uden-
for var dejlig varm.

Lars er VVS mand med et, som han 
siger, 7 til 16 job, for så er der tid til 
hans hobbies. Udover duerne er han iv-

rig jæger og går på jagt både herhjem-
me og i udlandet (vildsvin i Sverige). 
Han har to drenge på 10 og 13 år, der 
bruger deres fritid til badminton og 
selvfølgelig håndbold. Klart, man bor 
vel i Viborg! Og de skal jo også køres 
rundt.

Nå, tilbage til duerne. Lars’ duehold 
kan antalsmæssigt nok bedst beskri-
ves som værende middelstort. Han 
flyver med 24 enkemænd og nogle få 
pindhanner. Han startede, som skre-
vet, sæsonen med 24 enkehanner/
pindhanner, og da sæsonen var slut, 
var der 11 tilbage af disse. Særligt 
Antwerpen var hård. 2 duer udeblev og 
2 kom hjem indsmurt i olie, så de kom 
ikke til at flyve mere denne sæson. Der 
blev tillige fløjet med to hunner, men 
da dette kræver temmelig stor indsats, 
vælges et par stykker ud inden sæso-
nen, som der så bliver ”kælet for”.

Der laves vinterunger på alle duer, 
flyve- såvel som avlsduer. Største de-

På besøg hos 
Lars Hansen og Brian/Egon, 0224

224-08-107 A:  Esdue nr. 1 Sektion 61 2012.

Esdue nr. 3 Lang Sektion 61 2012.

Flg. toppere i karrieren 1-2-2-3-5-5-7-7 etc.

Nr. 1 Championatet i sek. 61
Nr. 1 Langflyvermesterskabet sport 

i sek. 61 
Nr. 1 Lang og landsflyvninger sek. 

61
Nr. 1 Indland åben sek. 61
Nr. 1 Sprint forår sek. 61
Nr. 1 DdB`s vandrepræmie Region 

Nord 
Nr. 13 DM sport
ES due nr. 1-3-7 i Sek. 61 Lang
ES due nr. 1 og 3 i Sek. 61’s egen ES 

due konkurrence.
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len af hans ungetillæg laves på avlsdu-
erne, og nogle få på de bedste flyvere, 
som bliver sat sammen efter hans øn-
ske. Resten finder selv deres mage. 
Ungerne ringes ikke undtagen, hvis 
to rigtig gode duer finder hinanden. 
Så ringes også disse unger. Alt i alt er 
hans ungetillæg til eget brug på 25 til 
30 unger. 

Lars mener, han har det bedst med 
at have relativt få duer, for som han si-
ger, så kender jeg dem og kan se, hvor-
når de sprudler af energi eller, hvis en 
er lidt nede i humør og form. Ligesom 
man også hurtigt opdager, hvis der er 
almene problemer på vej.

På spørgsmålet om øjenteorier fortæl-
ler Lars, at det aldrig har interesseret 
ham særlig meget. Men avlsduerne er 
dog i 2013 som forsøg sat sammen efter 
øjenteori og selvfølgelig efter stamtav-
ler, resultater og avlsværdi i tidligere 
år. 

Til træning af gamle duer bruges 
overvejende foreningens træningstu-
re, som nok er ca. 10 gange trinvis læn-
gere og længere ud sluttende omkring 
Vejle. Der trænes ikke i sæsonen.

Ungerne trænes som de gamle, dog 
med enkelte ture sammen med un-
ger fra Brian & Egon og Jacob Noe. 
De skiftes som regel til at køre. En fin 
ordning både med hensyn til tid og til 
benzinudgifter.

En oplevelse, der er værd at nævne 
fra sæsonen 2012, er fra landsflyv-
ningen fra Limburg. Her fik Lars 
due hjem anden dagen kl. 03.58! Da 
SMS’en tikkede ind, sprang han ud til 
duerne kun iført underbukser, hvor-
efter han fluks ringede efter Brian og 
Jacob, for glæden skulle da lige deles 
med andre og selvfølgelig også fejres 
en smule! Kl. 04.20 sad de alle tre og 
skålede i den første ”kop kaffe”, og der 
blev fulgt intenst med på nettet. Des-

På besøg hos 
Lars Hansen og Brian/Egon, 0224

224-08-897 A: Lars’ absolutte sprinterstjerne:. Esdue han nr. 3 2012

Sektionsvinder Åbenrå med 839 duer. Har været nr. 1-2-2-3-5-6-7 osv. Har i alt 39 placeringer på 51 

flyvninger. Har 20 gange været slagets første due. Disse resultater er opnået, på trods af at ”897” er 

ekstremt dårlig til at gå ind!. 

værre blev han slået ”på stregen” af en 
anden, men en 2. plads kan man vel 
godt ”nøjes” med på en landsflyvning.

Duen, 224-08-107, der præsterede det 
flotte resultat, kan godt tåle lidt ekstra 
omtale. Det er en foræring fra Brian og 
søn på ”Zorro”, den bedste langflyver 
Brian & Egon har haft. Han var 1, 4, 4, 
4, 6, 7, 7, 11 og 37 på de ti langflyvnin-
ger, han fløj som etårs og toårs, inden 
han blev sat fra Åbenrå som treårs. In-
den Limburg havde ”107” placeret sig 
på samtlige flyvninger - uden at være 
parret. Onsdag inden afsendelse fik 
han en hun for første gang siden vin-
ter, og der var alle tegn på, at han var i 
topform. Sammen med Jakob og Brian 
blev han spillet i bund i håb om, at der 
ville blive til lidt korn den kommende 
vinter. De var sikre på, at han nok 
skulle komme godt, så derfor var glæ-
den ekstra stor, fortæller Lars. Resten 
af sommeren fortsatte ”107” de gode 
takter, og han placerede sig på 14 af 
15 flyvninger inden for de 20 % og blev 
Es due nr. 1 i sektionen med 17.981 ES 
duepoint. Se billede og omtale af resul-
tater andet sted.

Der skiftes lidt mellem, hvor han/
de køber foder. En god konkurrence i 
firmaet kan godt lokke ham/dem. Når 
jeg skriver ”de” og ”dem” er det fordi, 
der købes foder ind fælles med Brian 
og Jacob. Fodermetoden er ganske en-
kel. Fuldt trug i sæsonen, dog ikke hos 
ungerne, for de skal lære at kunne kal-
des ind.

Der bruges hele året en blanding af 
diætfoder, standard og flyvefoder. I pe-
rioder tilsættes der lidt byg.

Lars har prøvet med forskellige vi-
taminer, som de får en gang om ugen. 
Derudover bruges hvidløg. Han har 
sin helt egen opskrift på fremstillin-
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gen heraf. Ja, man kan vel nærmest 
kalde det en hvidløgssuppe. Der knu-
ses nogle friske hvidløg, som så kom-
mes i en bøtte med rapsolie, der sættes 
i køleskabet (nok ikke familiens vil jeg 
tro) og bruges, så der lugter og smager 
af hvidløg. Denne blanding er han rig-
tig glad for, idet han mener, den er med 
til at holde duerne sunde og måske ta-
ger nogle sygdomme i opløbet. Og så er 
der selvfølgelig også fri adgang til grit 
og piksten. 

Og så et par gode råd til de nye i spor-
ten. Start op med duer fra få og godt 
flyvende slag. Ved køb eller som gave 
er det næsten altid muligt at erhverve 
sig lidt gode senunger at starte op på. 
Lars giver eller sælger kun unger ef-
ter de bedste duer, for som han siger, 
vi skal have nye i gang, og hvis de ikke 
inden for et par år opnår nogle hæder-
lige resultater, så er der stor risiko for 
at de stopper. Det er ikke lige det, spor-
ten har brug for.

Sportens medlemstilbagegang, me-
ner han, langt overvejende skyldes 
alder, sygdom og at sporten i sæsonen 
er meget tidskrævende for en børnefa-
milie.

Da Lars jo har et tæt samarbejde 
med Brian og Egon, og at jeg også skul-
le skrive om dem og deres resultater, 
havde vi aftalt, at vi skulle afholde et 
samlet interview ved Lars.

Jeg må sige, at ud fra mit kendskab 
til Brian via sektionsmøder o.l. var 
han meget fåmælt, undtagen når sam-
talen drejedes ind på deres fælles avls-
slag og duerne der. Jeg fik faktisk en 
fornemmelse af, at Brian mente, det 
ligesom skulle være” Lars dag”. 

Der har da også gennem årene været 
flere artikler i Brevduen om Brian og 
Egon, så deres systemer og metoder 
kendes nok. Men deres nyeste resulta-
ter er absolut værd at nævne. Lad mig 
starte med resultaterne fra 2010. Bri-
an har altid været mest interesseret i 

de lange flyvninger, men hans duehold 
i 2010 gjorde, at han mente, der var en 
gode chancer for topresultater på mel-
lemdistancen, og så gik han seriøst 
efter dette. At det lykkedes, vidner føl-
gende resultater jo om:

Nr. 2 DM sport
Nr. 1 mellemdistance sport i sek. 61
Nr. 1 langdistance sport sek. 61
Nr. 1 ES due DdB sek. 61
Nr. 1 ES due sek. 61
Nr. 1 Erling Vestergårds Mindepo-

kal, region nord
Sektionen bedste langflyver 224-07-

80 med placeringerne 3-4-5-6-6
Indsatsen i 2010 havde været så in-

tensiv, at han i 2011 holdt lav profil. 
Der var ingen motivation og lyst til du-
erne, så der blev kun fløjet med 11 et-
års og disse blev ofte sendt på samme 
flyvning, så var det ligesom overstået.

I øvrigt blev de 5 superduer, der hav-
de bidraget med 17 af 18 andele til 2. 
plc. i DM 2010 efterfølgende sat i avls-

224-08-267 A. Super langflyver placeret på 9 af 10 langflyvninger i 2011 og 

2012.  Esdue nr. 1 Lang Sektion 61 2012. Esdue nr. 3 sektion 61 2011. 

Halvbror til Bjørndalen, nr. 1 Esdue 2010 både i Sektion og DdB.

224-11-1210 A: Nr. 3 Esdue DdB 2012.Nr. 3 Esdue Årets Fund Sektion 61 2012.

Kapfløjet af Brian & Egon.

224-11-1338 U:  Esdue Nr. 1 Lang hunner Sektion 61.

Kapfløjet af Jakob Noe

224-02-617 A. Lars’ gamle stamhan, der nu er en af grundstenene i fælles avls-

slaget. Far til 7 x sektionsvinder og yderligere 8 forskellige duer, der har været nr. 

2 i sektion samt 2 x nr. 1 Esdue. På stamtavlen af ca. 20 sektionsvindere og masser 

af Esduer.
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224-11-1341 U: Nr. 1 Esdue Årets Fund (etårs) Sek-

tion 61 2012 Nr. 4 Esdue Hunner Sektion 61 2012.

Kapfløjet af Jakob Noe.

slaget. Det var måske nok lidt tidligt, 
siger han, men tre af disse har allerede 
avlet sektionsvindere, så beslutningen 
var nok ikke så ringe endda.

Placeringerne til diverse mesterska-
ber i sektion 61 2012 ser således ud:

Nr. 1 til Etårsmesterskabet
Nr. 3 Mellem Sport
Nr. 7 Mellem Åbent
Nr. 2 Sprint Forår(Slået af Lars)
Nr. 2 Sprint Sport(Slået af Lars)
Nr. 3 og 9 ES due Årets Fund
Nr. 3 ES due DdB og så også lige for 

at runde behørigt af, 3 sektionsvinde-
re.

Og hvad er det så for nogle duer de 
to herrer har? Ja faktisk tre, for Jakob 
Noe er også med i deres avls samar-
bejde. Duerne stammer alle fra deres 
fælles avlsslag, som de ganske ubeske-
dent kalder ”Avlsslaget Årets Fund”. 
Jeg studsede lidt over navnet, men da 
jeg spurgte Lars, fik jeg svaret. Det er 
da fordi, vi tre i avls samarbejdet gen-
nem flere år har haft ”Årets Fund” i 
sektionen! Okay. Med det svar, var det 
da klart, at navnet skulle være sådan 
(man har vel lov at prale lidt, når der 
er noget at prale af).

I en superflot folder, jeg fik af Brian, 
er der et afsnit, der fortæller om ideen 
bag og opstarten af deres avls samar-
bejde. Jeg har sakset lidt i det, og taget 
det, jeg mener, er mest relevant.

Gennem nogle år havde Brian, Lars 
og Jacob leget med tanken om et fæl-
les avlsslag. De havde hver især rigtig 
gode resultater på deres slag, men en 
af ideerne ved et fælles avlsslag var, 
at man hurtigere kunne få afprøvet 
avlsduerne, både egne og eventuelle 
indkøb, derfor slog de deres avlsduer 
sammen.

Der er kun 12 avlspar, og næsten alle 
har de udgangspunkt i egne duer. Det 
er duer, som har vist, at de kunne vin-

de flyvninger, og flere havde allerede 
inden sammenlægningen vist sig som 
gode avlsduer.

Basis i avlsslaget er fire ”linier” 
Vervoort  efter hunnen 589, som blev 
købt på en Erik Nielsen auktion. Hun 
er inde på rigtig mange af især Lars 
og Jacobs duer, og der er faldet man-
ge sektionsvindere og ES duer i flere 
generationer efter hende. Den største 
stjerne var 224-05-606, der blev Dan-
marks bedste ES due i 2007. En søster 
til ”606” er en af slagets pt. bedste 
avlshunner.

Peter v.d. Merwe linien tager ud-
gangspunkt i hannen ”617”. Han er 
inde på stort set samtlige Lars’ duer 
og nu også på de andres.” 617” er en 
foræring fra klubkammeraten Jørgen 
Nielsen. Den har avlet fantastisk, bl.a. 
2 regionsvindere og yderligere 5 sekti-
onsvindere. Børn og børnebørn viser 
samme takter.

Brian/Egons Røde Familie, som dan-
ner basis for bl.a. DM i 1997 samt flere 
gange vindere af langflyvermesterska-
ber både i sektion 61 og gruppe 6, er 
den tredje linje. Den gamle stamhan 
”863” var inde på 17 af de 18 place-
ringer, der gav andenpladsen til DM i 
2010, og han er far til 6 sektionsvin-
dere og mere end 25 i efterfølgende ge-
nerationer.

Den sidste stamdue er hunnen 224-
04-561. Hun er mor til mange topfly-
vere, bl.a. i parring med den gamle 
han ”863”. Desuden er hun mor til ”Ko-
meten”, der de seneste to sæsoner har 
fløjet 10 langflyvninger, placeret sig på 
de ni og var ES due nr. 1 Lang i Sek-
tion 61.

Af andre duer med stor betydning for 
vores avlsarbejde er særligt 2 hanner 
fra Peter Pedersen ”086”, en hun fra 
Hans Schougaard ”108” samt en hun 
fra Comb. Bleeker i Holland.

På avlsslaget er til denne sæson den 
gamle han ”617”, der dog befrugter no-
get ustabilt, 9 tidligere topflyvere, der 
alle har mindst en af ovennævnte duer 
på stamtavlen, samt to indavlede han-
ner på henholdsvis ”589” og ”863”.

Det har til den kommende sæson 
været Jakob, der har fået lov at være 
chef for sammenparringerne. Jakob er, 
ifølge Brian, en rigtig dygtig øjenteo-
retiker og da der altid skal ske noget 
nyt, har det i år været Jakobs forslag 

til parringer, der har haft størst vægt.
Strategien for avlsslaget er masser af 

omparringer mellem avlsduerne. Kun 
få nyindkøb og altid kun af højeste 
klasse. Ikke flere duer, end at man kan 
få dem afprøvet ordentligt og rimeligt 
hurtigt, for falder der ikke top afkom 
inden for to år afsluttes samarbejdet. 
Desuden tror man på, at der er større 
chance for avle topduer fra egne topfly-
vere, frem for efter de mange duer, der 
sælges på diverse net auktioner. Her er 
det ofte unger efter søskende til gode 
flyvere og så er man jo allerede i gang 
med at avle på nevøer eller niecer til 
topflyveren.

Strategien har hidtil vist sig at være 
nogenlunde holdbar, idet de tre slag 
har 16 x nr. 1 til diverse ES due kon-
kurrencer og 19 x nr. 1 til mesterska-
ber og officielle DdB-præmier. I alt er 
det blevet til 41 gange i top 3 til me-
sterskaber, alt sammen siden 2007. 
Fornemt må man sige.

Der laves på avlsduerne to kuld vin-
terunger, som deles mellem Lars og 
Brian, og de deles efter hver deres be-
hov lige det år. En fast fordelingsaf-
tale findes ikke. En sjælden flot aftale, 
synes jeg. Efter de to kuld får duerne 
så lov til stadig at gå sammen, og så 
er det Jakobs tur til at få unger, da 
han ikke ønsker vinterunger. Resten 
af sommeren får avlsduerne lov at gå 
sammen, og der laves bl.a. en del ”lot-
teriunger”, ligesom der laves forskel-
lige forsøgsparringer.

Ud over det med duerne er det en tra-
dition, at de tre mødes næsten hver 
lørdag i sæsonen til morgenkaffe, 
rundstykker og en lille en, og så snak-
kes der duer, flyvninger, parringer, og 
der lægges planer. En hyggelig tradi-
tion, der også fortæller om et godt sam-
arbejde og et godt venskab.

Jeg må indrømme, at hele ideen om 
det fælles avlsslag, måden det funge-
rer på og samarbejdet mellem de tre, 
tiltaler mig meget, og at det fungerer, 
kan man jo se, men jeg tror det er og 
bliver et sjældent fænomen i vor sport, 
da sporten indeholder mange individu-
alister, som klarer sig selv. Men ideen 
er her givet videre, hvis andre skulle 
finde sig inspireret.

Tillykke med resultaterne.  
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Af Jørgen Bertram

2012 blev et stort år for Poul Erik 
Hansen, 027 Esbjerg. Et år, som 
han sent vil glemme.

Det kan vel næppe gøres meget bed-
re.

Poul Erik startede med brevduer i 
1963, hvor han blev meldt ind i 027 Es-
bjerg, og siden, altså i 50 år, har været 
medlem der. Bestanden udgør 24 par 
flyveduer på totalsystem og 13 avlspar. 
Mesterskaberne er stort set vundet af 
hunnerne (de etårige). 7 hunner er im-
pliceret og kun 1 han, som så til gen-
gæld var sektionsvinder. Der foretages 
ikke nogen speciel motivation, men 
hunnerne vises altid før afsendelsen. 
På grund af høgeplage går duerne in-
delukket fra 1. oktober til 15. april. In-
den sæsonstart trænes 8-10 gange på 
afstande op til ca. 40 km.

Som nævnt har Poul Erik 13 avls-
par, men heri indgår også duer fra 
foreningskammeraten Villy Petersen 
(HB medlem), idet han og Poul Erik 
har et avlssamarbejde

Duerne på avlsslaget er indkøbte 
duer, undtagen "900", som er eneste 
kapflyver, der er sat i avl. Indkøb fore-
tages efter, Villy har studeret Belgiske 
resultatlister og fundet slag med store 
resultater. Disse slag bliver så besøgt 
med henblik på indkøb. Pasningen af 
avlsduerne foretages af Poul Erik. Re-
sten dvs. hvilke duer, der skal avles 

på, sortering og parring overlades til 
Villy. Der drives vinteravl. De første 
2 kuld bliver ved Poul Erik. De næste 
unger, som svarer til normale 1. kulds 
unger, går til Villy. Vinterungerne hos 
Poul Erik går i voliere, og af hensyn til 
høgen lukkes de først ud ca. 15. april. 
Nogle unger er væk i et par dage, men 
kommer så igen. Der mistes kun 2-3 
stykker efter denne metode. Poul Erik 
er overbevist om, at efter samarbejdet 
med Villy er startet, er hans resultater 
blevet bedre.

Duerne i avlsslaget er fra Marcel 
Sangers, Steve van Bremen, Dick van 
Dyck og en enkelt Geerinckx. San-
gers duerne har udgangspunkt i Hol-
03-2325041 Rb han, hvis far er efter 
legendariske "Superbreeder" Hol-95-
1400550, mor er fra Koopman Hol-
02-2373056 "Blue Diamond". Hun er 
søster til "Mr. Emmerveen" og er bar-
nebarn af "Beatrixdoffer" i parring 

med "Golden Lady", der jo som bekendt 
er mor til "Kleine Dirk".

Van Dyck duerne er efter en datter 
på "Kannibaal" via en Tysk opdrætter.

Steve van Bremen duerne tager ud-
gangspunkt i en grislet han efter Vil-
lys super avlshan nr. "1030".

"900" som er eneste gamle kapflyver, 
der har fundet vej til avlsslaget, er ef-
ter Sangers hannen Hol-03-2325041.

Geerinckx er repræsenteret med en 
enkelt hun, som i parring med "900" 
har givet 2 hunner, som har fløjet rig-
tig godt. "Geerinckx hunnen" er efter 
Bel-09-6355622, som er en søn efter 
"Little Boy" Bel-03-6460139. "Litlle 
boy" var 3 år i træk 1. Es-due ZAV. 
Mor til "6355622" er "Chateaurouxke" 
Placeret 1/627, 2/3391, 2/2135, 6/2024 
osv. Mor til "Geerinckx hunnen" har 
på stamtavlen duer som "Vale 009 su-
prkweker" og "Gladiator" 3. nationale 
Es-due KBDB og olympiadedue Porto 

Poul Erik Hansen 027 Esbjerg
Mellemdistancemester Åben, sektion 42

Mellemdistancemester Åben sektion 42

Etårs mester Sektion 42

Nr. 2 Mellemdistancemester Åben region syd

4 sektionsvindere
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2005, Endvidere "Sproetkopje" fra 
Van Dyck, som er indavl på en søster 
til "Rambo", "Rambo" er far til "Kan-
nibaal".

Der knytter sig en lille historie til 
Bel-09-6355622 (søn på "Litlle Boy"). 
Esbjerg foreningerne har et avlsslag 
og i 2009 blev der indkøbt 6 unger 
hos Geerinckx.  Disse unger blev af-
hentet af Poul Erik Hansen og Hans 
Erik Bertram. Ved besøget fik de af 
Luc Geerinckx forevist "Litlle Boy" og 
derefter en unge af den. Ved besøgets 
afslutning hentede Luc denne unge 
som en foræring til Poul E. og Hans E. 
Ungerne efter denne hanunge deles nu 
mellem dem.

Sidste indkøb er "Sablon" fra Erik 
Limburg og Marcel Aalbrecht, men 
disse er endnu ikke afprøvet ved Poul 
Erik.

Avlsduerne sættes som sagt sammen 
af Villy. Der foretrækkes krydsnings-
avl. Sablonerne føres dog i linieavl. 
Hvis der ikke er brugbart afkom efter 
2 år, parres der om, og efter 4 år uden 
afkom efter den enkelte due sættes 
den ud.

I afdelingen, hvor enkehunnerne går, 
har Poul E. lavet nogle ændringer. Der 
var tidligere lidt rigeligt med æg. For 
at undgå det, er rummet lavet mindre 
og siddepladserne gjort smallere. Det 
har tilsyneladende hjulpet, for i 2012 
har der ikke været æglægning.

Der fodres 2 gange dagligt i fælles 
trug på gulvet med afmålte rationer. 
I sæsonen fodres søndag og mandag 
med en proteinfattig blanding. Resten 
af ugen fodres med en enkeblanding. 
Når langflyvningerne nærmer sig fod-
res sidst på ugen med en energiblan-
ding. Som tilskud gives et produkt, der 
indeholder mælkesyrebakterier og en 
”all in one” mineralblanding.

Der gøres rent dagligt, og der støvsu-
ges hver dag i sæsonen. Om vinteren 
bruges gulvgranulat.

Der tillægges ca. 60 unger, som træ-
nes meget i 2 slip. Alle unger kapflyves 
helt igennem. At Poul E. har styr på 
ungerne ses af, at han var sektions-
mester med sine unger i 2009, 2010 og 
2011. Efter sæsonen sorterer Villy un-

gerne efter et 1-2-3 system, hvor 3 er 
brugbart, 2 kan overvejes og 1 slagtes. 
Der ses ikke på resultater. Selv en un-
ge, der har været sektionsvinder, kan 
ikke føle sig sikker. Ved sorteringen 
forsøges at skabe en ensartet samling 
af middelstørrelse med vitalitet. Det 
sidste og vigtigste er en vurdering af 
ungens intelligens. Hvordan man ser 
dette kan makkerparret ikke beskri-
ve.

Når talen går på medicinsk behand-
ling er den ganske kort. Der indsendes 
gødningsprøver, som foreningen beta-
ler, da det er et krav. Derudover bruges 
gængse midler mod luftveje, tricomo-
nader og kokcidier. 

På slaget er der installeret udsug-
ningsanlæg, som kører et kvarter pr. 
time fra klokken 8.00 til 20.00. Det gø-
res, fordi man mener, at da slaget har 
fodergang, bliver det for dybt for den 
naturlige ventilation med luftindtag i 
facaden forneden i hele slagets længde.

Som afslutning på snakken fornem-
mes at styrken ligger i avlsslagets 
gode duer sammen med Poul Eriks 
fornemmelse for duerne og hans gode 
pasning. Til allersidst et stort tillykke 
til Poul Erik med et ønske om held og 
lykke fremover, og det kan vel næppe 
gå galt, når to så dygtige duemænd fin-
der sammen.   
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”149” er trænet som unge 4 -5 gange på afstande mellem 35 – 100 km.  Som 1.årige fløj ham som alle vores 1.årige duer kun 100 – 120 km træning er/kapflyv-
ninger med følgende placeringer: Rødby 22/1004. Rødby 1 / 1181. I 2011: 44. Gøttingen, 48. Hannover. I 2012: 1.Rødby, 1.Soltau, 14. Hannover, 45. Altona, 72. 
Henstedt, 110 Løgumkloster. 2. pr. på Køge – Eliten 2012. 1. pr Stjerne-træf Fredrikssund 2012.  
”149”´s far er 148-99-170 der selv var en utrolig stabil flyver på såvel Nord som Syd ruten med placeringer som: 4. Näjsø, 5. Bolænge, 5. Soltau, 16. Braunshweig, 
18. Ørebro, 26. Ludvika, i alt 33 x indenfor 20 % på ddb. flyvninger. ” 170” er avlet på ”jonge st. vincent”indkøbt i 1998 som unge,  søn af 1.National St. Vincent hos 
Van dePol – Verhoven Goirle Holland nr. 1 af 38570 duer 999 km. ” 170” mor er ud af Gommar Verbruggen afstamning via Harrie Peters.
”149”´s mor 036 -02 -1861 er indkøbt hos Finn Lindegaard Kolding og datter af hans topflyver 036-99-1506 landsvinder fra Basel samt nr 2 i landet fra Karlsruhe. 
”1861” er udover at være mor til ”149” også mor til flere topflyver bla. 03 – 33 sektionvinder samt Es due  sektion 32 . 05 – 164  2/373 Linkøbing 3/601 Jønkøbing. 
Samt flere duer på andre slag. Ejer: Jørgen og Tim Larsen 148 Hedehusene

”160” blev som unge trænet 4-5 gange på ca. 35 km 1.gang 100 km. Som næsten alle vores 1.årige duer blev ”160” kun trænet / kapfløjet på flyvninger på 100- 
120 km. I 2011 fløj ”160” Minden sektionvinder, 9. sektion  Gøttingen, 10.sektion Soltau, 89. sektion Hannover. 1pr. sek.12 udstilling samt grand prix januar 2012. 
I 2012 fløj ”160” 4.sektion Hannover, 6. sektion Minden, 8.sektion Soltau, 9. sektion Gøttingen, 23.sektion Emmen, 26. sektion Altona, 28. sektion Henstedt, 32 
sektion Hannover. 2. Es – due sektion 12.  7. Es – due National U. Vinder af Køge- Eliten hunner 2012. 2 pr Stjernetræf Frederikssund 2012.
”160” er ud af en familie med mange topflyver hendes far er 0148 – 04 – 0044 som er avlet på 071-96-125 fra Herluf Bentsen Rødovre ud af  Dewerdt afstamning 
, moren til ”44” er 148 -99-169 topflyver 2 x sek.vinder og placeringer som 1,1,2,4,4,5,7,ovs. Hun er øvrigt barnebarn af 1.national St. Vincent ud af 38.000 duer. 
”44” fløj som 1.årige 41.sek Hannover, 15 sek. Soltau, herefter placeret på samtlige afsendte ddb flyvninger med placeringer som : 1,3,3,6,6,8,8,9,13,14,15,20,2
4,29 ovs. Hjemkom fra Bremen 14/6-08 i dårlig stand, blev herefter stoppet, og sat i avlsslag fra 2009 hvor han er blevet far til mange gode flyver/avler.  ”44” har 
udover sine mange gode flyveresultater også vundet : klasse1 på  landsudstilling 2007 samt Grand prix. Moren til ”160” er 098 – 06 – 1049 fra Michael Harder 098 
Frederikssund en due med flere topplaceringer og helsøster til et utal af topduer bla. 098 -04 -423 1.Es-due National 2006 , samt flere sektionvinder / topflyver 
og avler. ”1049” er avlet på det berømte par fra Michael Harder / Carsten Petersen ”Gustje” og 192-03-720 af Flor Engels – Gaby Vandenabele afstamning via 
Freddy van Brande.  Ejer: Jørgen og Tim 148 Larsen Hedehusene

3 x sektionvinder
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✔ NATURAMINE
regelmæssig brug af Naturamine sikrer en
succesfuld avlssæson, sunde unger, duer 
i topform op en perfekt fælding.

✔ NUTRIPOWER
det perfekte produkt til at få duen i form - samt
fastholde formen. Produkter er 85% fordøjelig og
dermed et perfekt tilskudsfoder i avslperioden.

✔ NATURADROPS
et naturprodukt uden bivirkninger. Ved indsætning første
gang gives 3 dråber - og duen har 100% frie luftveje. 
15 ml = ca. 70-75 behandlinger.

✔ KING ÆGGEFODER
som det eneste tilskudsfoder på basis af ferske æg 
tilsat honning. Gives separat i foderskål (fri afbenyttelse)
i hele avlsperioden. 

Nu også i 3,5 kg

Advarsel: 
produktet er så godt at
ungerne skal ringes 
2 dage før normal.

Salgsenhed: 1 kg & 10 kg

Salgsenhed: 250 ml & 500 ml
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44 trumf til den kommende sæson
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Forbeholdt Sekretariatet - adressering

246-08-8631 A
 
Vinder af OL-Klasse C Langflyvning 2010-2011
Nr 4 i      OL-Klasse C Langflyvning 2011-2012
Nr 5 Es-Due sektion 53 i 2010 Langflyvning
Nr 1 Es-Due sektion 53 i 2011 Langflyvning
Nr 6 Es-Due sektion 53 i 2012 Langflyvning  DdB
 
Afstamning: Brdr. Santness.
 
Foræring fra Per Vestergård, 097. 

086-10-0958 A
 
Regionsvinder fra Hensted 6. august 2011 ud af 
2950 duer
Vinder af Es-Due klassen sektion 53 på mellem-
distance i 2012 DdB.
 
Afstamning: 589 Linien + Marina van der Velde
 
Foræring fra Bent Bøgh, 086.

EJER:
PALLE SANDERHOFF
086 BANGSBO

EJER:
PALLE SANDERHOFF
086 BANGSBO


