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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
9 24. april 9. apr.
10 8. maj 23. apr
23 11. september 27. aug

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

50 ÅR
23/4 Carsten Nielsen, 156 Pax

60 ÅR
15/4 Peter Rasmussen , 068 Frederiks-
havn
17/4 Holger Christiansen, 156 Pax

70 ÅR
24/4 Ejvind Steffensen, 193 Hadsund
26/4 Albert Schütze, 023 Aalborg

75 ÅR
23/4 Hans Christensen, 156 Pax

80 ÅR
26/4 H.C.Hansen  0111 Vejen

85 ÅR
26/4 Verner Kristiansen, 063 Dana

                                Sektion 21 
                           
  
 
 

 

DANSK SUPER AUKTION 
FOREDRAG  

 

Bent Th. Petersen  
027 Esbjerg    

 
Sektion 21 er stolt over, at kunne præsente-
re ca. 35 unger avlet direkte til denne dag 
fra et af Danmarks stærkeste slag. 
 
Ungerne er lige til at sætte på flyvebræddet.   
 
Slagets Bent Thomsen-Petersen har i mange 
år præget sit område og Ddb 
Resultatlisterne er fyldt med topresultater 
og et utal af mesterskaber og ES duer.  
 
 

Herudover har stammen af hans velkendte blodliner gjort sin sejrsgang flere steder i landet.  
Unik chance for, at erhverve dansk topblod når det er bedst.  
 

Lørdag den 13. April kl. 14.00 
 
Program for dagen: 

kl. 10.00 - Huset åbnet og duerne kan efterses. 
kl. 10.30 - Foredrag ved Bent Thomsen-Petersen 
kl. 14.00 - Auktion over 35 unger lige til flyvebrædderne 

Eftersyn : fra kl. 10.00 
 
Sted.: Ringsted brevdueforenings klubhus, Balstrupvej 86,  
Katalog og kommission : Knud Kristensen 21 85 72 70 knud.k@mail.dk 
 
Før auktionen vil duerne være på preauktion online hos www.hansen023.dk hvor der kan bydes på du-
erne inden auktionen – disse bud vil være start bud på auktionen. 
 

Der kan købes øl, vand og brød. 

DAN 116-13-0089 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 097-12-3057
Herluf Christensen, Tørring
Tlf. 75801486

DAN 030-10-1010
Alexander Welbert
Skrivkritegatan 10 212 36 Malmö
Tlf 0046-40-495019

DAN 037-12-0375
DAN 240-11-1030
Nygaard
5690 Tommerup
Tlf 21705421

BELG-12-5009836
Torben Mortensen
8260 Viby J
Tlf 86114725

SK 117-06-1804
PL 432-10-9700
PL 416-12-13707 
PL 064-12-3957
PL 064-12-4225
DV 9065-12-92
Carsten Madsen
Østermarie 
Tlf 21753878

MENTORORDNING FOR  
NYE MEDLEMMER

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

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

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

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

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

På forhånd tak
Hovedbestyrelsen. 
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April

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

Så er de sidste aftaler faldet på plads. 
Således er der fra og med denne sæson 
kun en opsamlings- og ompaknings-
plads for Jylland og Fyn. Det bliver i 
Horsens. Der er indgået aftale med 
firmaet Samskip om brug af deres fa-
ciliteter i Horsens lige ved den gamle 
A10 hovedvej og med let adgang til mo-
torvej E45. Samtidig er der indgået en 
ny transportaftale med Peer Vester-
gaard via firmaet Aarhus Container 
Trucking omkring alle vore udenland-
ske transporter såvel for Jylland/Fyn 
som for Sjælland. Priserne er alle ble-
vet genforhandlet med en mærkbar la-
vere omkostning for DdB på priserne. 
Disse aftaler gælder alle for 5 år. Med 
opsamlingsplads i Horsens er alle in-
denlandske opsamlingsruter blevet 
gennemgået og optimeret, hvilket og-
så har reduceret omkostninger hertil. 

Så alt i alt nogle, for organisationen, 
gunstige aftaler, der nu er kommet 
på plads til forhåbentlig glæde for os 
alle. Det betyder samtidig et farvel til 
mangeårigt godt samarbejde med fir-
maerne Meldgaard Transport og Johs. 
Rasmussen i Svebølle. Begge firmaer 
har altid givet DdB en yderst fortrinlig 
service og hjælp ved kørsel og håndte-
ring af vores duer gennem årene og det 
siger vi mange tak for.

Vi skal igen i år have en række chauf-
fører på transportkursus i kørsel med 
vore brevduer. Så der bliver afholdt 
minimum et kursus på Sekretariatet 
sidst i april eller første uge af maj. Så 
er der vognmænd eller chauffører, der 
mangler kursusbevis for kørsel med 
brevduer, er der med at få givet be-
sked hurtigst muligt til Sekretariatet. 
Den endelige dato bliver annonceret på 
DdB’s hjemmeside snarest. Prisen er 
kr. 500,- pr. deltager.

Sæsonen nærmer sig med hastige 

skridt og det kan mærkes i Linde. An-
tallet af henvendelser er kraftig forøget 
og det giver ekstra travlhed med at få 
alt og alle ekspederet korrekt. Har man 
behov for at komme forbi af den ene el-
ler anden årsag, er man yderst velkom-
men, men vi vil gerne opfordre til, at 
man lige giver os et kald i god tid i for-
vejen, så vi kan planlægge vores dag på 
bedste vis, men også at vi har det på la-
ger, som netop du/I står og skal bruge. 
Vi forsøger altid at have en god buffer 
af de mest gængse varer, men vi kan jo 
lige være rendt tør.  Det er altid hygge-
ligt, når der kommer medlemmer forbi. 
Det sætter vi stor pris på.

Da vi nu sender Brevduen hjem til 
alle medlemmer, skal vi opfordre til 
at henvende sig til Sekretariatet, så-
fremt bladet ikke er modtaget senest 4 
postdage efter udgivelsesdatoen (post-
væsnet har 4 dage til at bringe det 
som B-post). Det sker, at det ikke når 
frem til alle, og derfor arbejde vi sam-
men med Postvæsnet for at finde årsa-
gerne. Nogle tilfælde skyldes, at vi ikke 
får besked, når man flytter, men det er 
langt fra årsagen hver gang.

- Og så venter vi desværre stadig på 
foråret!  
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Af Herbert Wieden, bragt første gang 1994

VI KENDER ALLE ØJEBLIKKET, HVOR 
UNGERNE GÅR AF REDEN BÅDE HOS 
AVLSPARRENE, FLYVEDUERNE OG DE 
1-ÅRS. SÅ STÅR VI OVERFOR SPØRGS-
MÅLET: »HVAD SKAL VI BEHOLDE?«

Generationer af brevdue-mænd har 
villet give meget for at få at vide, hvem 
af ungerne der nu bliver den nye ka-
non, og hvem det ikke lønner sig at 
beholde. Hvordan gør man i al almin-
delighed?

Først vælger man ungerne efter de 
par, som tidligere har givet godt af-
kom. Ligeledes ungerne efter de gode 
flyvere, hvis man da har nogen. Så 
også de med en flot stamtavle. Til gen-
gæld beholder man ikke mange efter 
de ubeskrevne blade. Hvad er rigtigt 
og hvad er forkert? eller skal vi udeluk-
kende sortere ungerne i hånden? Det 
vender vi tilbage til.

LAD OS BEGYNDE MED DE PRØVEDE 
AVLSPAR

På et topslag findes altid nogle prøve-
de par, som allerede har avlet kanoner 
- hvis ikke det er tilfældet, er det ikke 
et topslag. Selv på de bedste slag falder 
der næppe mere end 2 eller 3 spidsfly-
vere om året - nogle år mindre - i gode 
år flere.

Når jeg taler om spidsflyvere, me-
ner jeg duer, der er i præmierækken 
8-10 gange og af og til i toppen. I en 
forening, der kapflyver 2000 unger om 
året, findes der i gode år højst måske 
20 duer, der kan opfylde dette krav, og 
de er naturligt nok fra ca. 4 årgange. 
At dette tal ikke opnåes i dårlige sæso-
ner er klart. Nu tilbage til de flyvefær-
dige unger.

Den unge, som ikke vokser rigtigt til 
allerede i reden, har fjerfejl eller tynd 
mave, skilles straks fra. Sundhed og 
modstandskraft er uomgængelige be-

tingelser for, at ungerne kan forblive 
på slaget, de er jo slagets fremtid. Un-
ger der vedvarende skriger og tigger, 
kan man også skille sig af med. Den 
unge, der løber med baskende vinger 
langs fodertruget eller ikke kan finde 
vandtårnet er intet værd. Det er nu en-
gang de små kendetegn, som ikke har 
noget med afstamningen at gøre. Li-
gegyldigt fra hvilket par de stammer, 
bliver de ikke til noget.

TILBAGE TIL SPØRGSMÅLET - HVAD 
SKAL MAN TRÆKKE PÅ?

Er de afprøvede par allerede gamle, 
f.eks. over 6 år, ville jeg forsøge med 
yngre mager, helst l-års. Selvom ge-
nerne forbliver uforanderlige af alde-
ren, spiller vitaliteten tilsyneladende 
en rolle. Viser avlsduer tegn på afmat-
ning, kan man næppe forvente gode 
un¬ger. Hvis et avlspar 2 år i træk ik-
ke har givet noget godt, er der næppe 
mulighed for, at det bliver bedre. Hvis 
de bedste flyvere er ordentligt par-
ret, skal vi altid beholde deres unger. 
Disse duer har vist gode resultater un-
der vores forhold. De er vigtigere end 
duer, som måske langt borte og under 
an¬dre forhold har givet resultater.

Men hvad gør brevdueman¬den, som 
ingen kanoner har? Han har jo hårdt 
brug for godt afkom. Hvis der virkelig 
ikke findes avlsværdi i egen bestand, 
må der hentes duer udefra. Senunger 
eller æg efter gode flyvere er altid til 
at få fat i, og så må man være på tæ-
erne. De fleste har også duer på avis-
slaget. Stammen er fremragende, det 
er oprindelsesslaget også. Hvis af-
kommet kan hævde sig, er det vidun-
derligt, gør de det ikke, skal ungerne 
behandles nøjagtigt på samme måde 
som afkom¬met af egen familie. Pri-
sen siger ikke noget om kvaliteten. 
Desværre er det næsten overalt såle-
des, at dyre duer stadig forbliver på 
avlsslaget også efter 10 år, selvom de 
aldrig har avlet en ordentlig avlsdue 

eller flyver. Man bør give en avlsdue 2 
år til at bevise sin værdi, så man kan 
nå at se resultaterne

af anden generation. Er der ikke no-
gen  frasortering.

1-ÅRS DUERNE
Mange kendte avlsduer har grund-

lagt deres ry på de første unger, de av-
lede. Meget ofte er netop de, de bedste. 
Desværre holder disse avlsduer ikke 
altid, hvad de lovede som unge. De 
anvendelige unger bliver stadig sjæld-
nere. Der findes også avlspar, som i 
årevis avler kanoner, men de er sjæld-
ne og deres ejere er som følge heraf al-
tid topslag. Jeg er næppe alene om at 
mene, at de bedste flyvere flader efter 
l-års eller unge duer. Der findes utal-
lige eksempler herpå.

Selvfølgelig er det ikke ethvert godt 
slag, der sætter sine avlsduer ud på 
grund af disse forhold, og med de horri-
ble priser, der fåes for unger efter disse 
par, er det næppe at forvente. Men igen 
tilbage til de flyvefærdige unger.

Unger, som er ca. 24 dage gamle, er 
som de senere vil blive igen som gamle 
duer. Her imellem ligger en række ud-
viklingstrin i hvilke ungerne i korte 
skift hele tiden ser anderledes ud. I 
den periode skal ungerne kun kas-
seres, hvis der er helbredsmæssige 
problemer, eller hvis de er tilbage i ud-
vikling, aldrig fordi de ikke behager 
ejeren.

Unger på 24 dage skal kunne spise 
og drikke selv og må ikke hjælpema-
des. De skal være opmærksomme, ha-
ve glat fjerdragt, lukkede læggeben og 
en levende muskulatur. Halsåbningen 
skal se normal ud, og åndedrættet må 
ikke være raspende. Et mørkt øjeæble 
tyder på god gennemblødning af hjer-
nen. Ungen bør heller ikke sidde sør-
gende og tynd i et hjørne to dage efter 
fravænning. Er disse forudsætninger 
tilstede, kan man have fuld tiltro til 
ungernes fremtid.

Ungerne er flyvefærdige
- hvad nu?
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DET ER EN USKIK AT FYLDE UN-
GERNE MED MEDIKAMENTER OG 
VITAMINER

Hvorledes skal de så kunne opbygge 
et immunforsvar? Duerne ser godt ud, 
fælder godt og udvikles rigtigt. Hvis vi 
indstiller disse tilskud, bliver de syge. 
Lad naturen helbrede de små dårlig-
domme. Det er en hjælp, hvis slaget 
ikke er overfyldt og har en god ventila-
tion. Det helbreder alle sygdomme i de 
øvre luftveje uden medicin. Har ungen 
fået snue, skal man anbringe den i en 
åben voliere med tag over og på 3 dage 
er den rask.  

af Noel De Scheemaecker oversat Karkov 1994

Gamle duemænd ved det af erfaring: 
Enkemænd, som æder meget, er ikke 
i form. Der findes duemænd, som tror, 
at en due er sund og rask, når den 
æder meget. Det er forkert. Dog er en 
sådan due ikke syg, men det betyder 
til gengæld heller ikke at den er i form. 
Formen afhænger af mange faktorer, 
og en ganske vigtig faktor er konstant 
temperatur på slaget. Pludselige tem-
peraturfald kræver et forøget kalo-
rieforbrug hos duen. Følgen er et tab 
af kræfter. For at udligne mangelen 
må duen æde mere, deraf den gode 
appetit. Formen ødelægges netop ofte 
i løbet af natten. Mange duemænd er 
ikke klar over dette.
Der findes termometre, som kan være 
til hjælp. Der findes specielle termo-
metre, der angive højeste og laveste 
temperatur indenfor et tidsinterval 

f.eks. 24 timer. Når temperaturen sti-
ger, trækker termometret en lille rød 
kugle med op, som bliver stående på 
sit højdepunkt, når temperaturen igen 
falder. Så trækker den en anden rød 
kugle efter sig, der ligeledes bliver stå-
ende, når den laveste temperatur regi-
streres.
Sådan et termometer er 10 gange mere 
værd for en brevduemand end det, det 
koster, fordi det giver duemanden vær-
difulde oplysninger om slagets kvalitet 
på forskellige årstider. Og kender man 
først årsagen til ulempen, har man 
mulighed for at gøre noget ved det.

Redaktørens bemærkning: Disse 
udmærkede termometre kan stadig 
købes, men tiden har også gjort disse 
temperaturmålinger elektroniske. 
Men det ændrer ikke ved det som 
Scheemacker påpeger

Temperatur svingninger 
på dueslaget

kontakt Sekretariatet

055-11-89  Sektionsvinder fra Hannover uge 32 2012. Nr. 1/433 duer på 1301.06 mpm Ejer Tommy Gyde-

sen 055 Vejle
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Tekst & foto: Peter Knudsen

Vi har nu igennem nogle tidligere ar-
tikler i Brevduen præsenteret en ræk-
ke forholdsvis nye og ukendte ansigter 
her i brevduen i forbindelse med me-
sterskaber.

I denne artikel skal vi også præsente-
re et nyt ansigt, og det er Frank Niel-
sen fra 062 Grib, der i forrige sæson 
endelig efter en del år i sporten skul-
le ende helt på toppen, som vinder af 
Langflyvermesterskabet i Sektion 12.

LIDT OM FRANK SELV
Frank er 46 år og udlært som murer-

svend. Ved siden af dette har han et 
fritidslandbrug med kødkvæg og han 
har fløjet med brevduer i 30 år i 062 
Grib.

Han har været med i bestyrelsen i 
062 Grib i mange år, og han er også 
aktiv i bestyrelsen i Nordsjællands 
dommerklub, hvor han giver en hånd 
med til bl.a. sektions udstillingen. Tid-
ligere var han også aktiv dommer, men 
dette har han lagt på hylden for en del 
år siden pga. manglende tid. 

Han fik sin interesse for sporten igen-

nem due totalisatoren i Hillerød, som 
han besøgte flere gange. Ad denne vej 
kom han i kontakt med Otto Grundsø.

I mange år har han med forenings-
kammeraten Jørgen Olsen haft et rig-
tig godt og lærerigt samarbejde.

TIDLIGERE RESULTATER
Af tidligere resultater har han i 1994 

været nr. 4 til Langdistance Åben og 
nr. 8 til Langdistance Sport.

I 1996 var han nr. 2 til Langdistance 
Åben og nr. 3 til Sportsmesterskabet i 
Sektion 12.

Han har i mange år været blandt de 
10 bedste slag i Sektion 12 til de for-
skellige mesterskaber. 

MÅLSÆTNINGER FOR SÆSONEN
Frank har ikke haft en egentlig mål-

sætning for den forgangne sæson – 
men sætter altid de længste flyvninger 
højt og satsede lidt mere på disse samt 
landsflyvningerne. 

Målsætningen for den kommende 
sæson er at flyve bedst muligt på DdB 

flyvninger og også gøre sig mere gæl-
dende på landsflyvningerne. Derfor vil 
han i den kommende sæson sende flere 
duer på alle DdB’s flyvninger. 

HVAD DER IKKE LYKKEDES I SÆSO-
NEN 2012

Han har egentlig ikke været utilfreds 
med forløbet af sæsonen, men har dog 
som tidligere år haft et problem med 
sine unger, der trods et stort arbejde 
med mange træninger, ændring i fod-
ring og ændring i, hvordan ungerne 
har været lukket ud og andre tiltag.

Trods dette har han alligevel oplevet 
sene hjemkomster og flere udeblivelser, 
når strabadserne blev lidt hårde og det 
undrer ham meget. Han har også drøf-

Vinder af Langflyvermesterskab Åben - Sektion 12

Vundet af Frank Nielsen – 062 Grib

Resultater i sæsonen 
2012

Nr. 1 til Langflyvermester-
skabet Åben i sektion 12

Nr. 3 til Langflyvermester-
skabet Sport

Nr. 2 i 062 til Forenings-
mesterskabet

Nr. 3 til Hillerødmester-
skabet

Nr. 6 i Sektion 12

2 x Sektionsvinder på DdB 
flyvninger.

Frank Nielsen, 062 Grib
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tet dette med andre sportsfæller.

PARRING 
Frank sætter sine avlsduer sammen 

omkring juletid. Dog tager han hensyn 
til at vejret skal være nogenlunde. Fly-
veduerne sættes sammen i februar.  

Der ændres ikke meget på de enkel-
te par fra år til år og det er kun nogle 
ganske på af flyveduerne, der tillæg-
ges unger på. Grunden til, at han ikke 
ændre så meget på parringer, er bl.a. 
det indgangssystem, han har til sla-
get, hvor duerne selv skal fordele sig, 
når de er kommet ind fra flyvning. (se 
billede).

Hvis der sættes nye par sammen el-
ler, der ændres i gamle par, er det pri-
mært under hensyn til resultaterne på 
duerne, der lægges vægt på.

FLYVEMETODER
Frank flyver sine duer på det to-

tale system. Han har 80 par, der bli-
ver sendt hver uge dels på sektionens 
flyvninger og dels på DdB’s flyvninger. 
De duer, som ikke er klar til disse flyv-
ninger, bliver sendt på den ugentlige 
lørdagstræning med foreningen fra 
Haslev. Så det er ikke mange duer, der 
er hjemme lørdag morgen. 

Han har tidligere flaget sine hanner 
i ca. 1 time hver dag, men dette gjorde 
han ikke i sæson 2012, men synes ik-
ke, det fungerede så godt som tidligere 
og vender nok tilbage til dette. 

Hans hunner klarer sig bedst og gi-

Vinder af Langflyvermesterskab Åben - Sektion 12

Vundet af Frank Nielsen – 062 Grib

ver flest placeringer, og de træner 
bedst omkring slaget, hvor de uden 
tvang forsvinder fra slaget. 

Når der afsendes til flyvninger, tages 
der ikke hensyn til de enkelte par og 
deres partner. Der sendes dem, der er 
i bedst orden. Partnerne ser ikke hin-
anden inden afsendelsen og har aldrig 
gjort det, da han mener, at det giver for 
meget uro. 

Frank har også prøvet at motivere 
sine duer inden afsendelsen, men har 
ikke haft det store held med det og an-
vendes derfor ikke særligt ofte. 

FODER OG MEDICIN
Duerne fodres med årstidens blan-

dinger. 
Alle flyveduer fodres i flyvesæsonen 

i rederne, og de hanner / hunner, som 
der satses på til de lange flyvninger-
ne, kan godt blive fodret op til 4 gange 
dagligt op til de længste flyvninger. 

Han er ikke tilhængere af brugen af 
medicin i stor udstrækning og giver 
kun en kur mod gul knop inden sæso-
nen, og ellers er det en del naturpro-
dukter, der bruges for hele tiden at 

have den bedste sundhed på slaget.  
Der gives også en del jordnødder efter 

de enkelte fodringer. 
Ved hjemkomsten gives en kombi-

nations pille, der bekæmper coccidier, 
gul knop og betændelsestilstande i ho-
vedet. 

SORTERING
Frank flyver sine duer rimelig hårdt, 

og det er primært kurven, som bestem-
mer, hvem der skal blive på slaget. 

Unger og 1-års får lidt længere snor. 
De bliver fløjet knapt så hårdt, men 
bliver trænet på foreningens trænings-
ture og så kører han selv en del træ-
ningsture med disse. 

Ældre duer, som kikser i en sæson og 
som tidligere har givet gode resultater, 
får en chance mere i den efterfølgende 
sæson.

SLAGINDRETNING
Tidligere havde han et stort have-

slag, men for et par år siden besluttede 
han, at han pga. nødvendig fornyelse 
af eksisterende slag, at han ville bygge 
et loftslag over stalden.
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Loftslaget har 4 afdelinger med hver 
20 reder i enkemænd. Derudover har 
han en afdeling til enkehunner, hvor 
de kan sidde i bokse om sommeren.

Loftslaget til flyveduerne er meget 
overskueligt og giver et godt overblik 
over duerne, og den enkelte afdeling er 
heller ikke større end, at der stadig er 
en god kontakt til duerne i slaget. Da 
jeg besøgt Frank, var der en god kemi 
på slaget, og noget, som jeg bemærke-
de, var den rigtige gode luft, der var 
på slaget. 

Udover loftslaget har han nede på 
gårdspladsen 3 afdelinger til sine avls-
duer og endelig en stor afdeling til de 
ca. 200 unger, han har. 

Når duerne kommer ind ad indflyv-
ningen, skal de selv fordele sig til deres 
eget rederum. Det sker i gangen foran 
slagene og så ind af en lille indgang 
med fanggafler (se billede)

STAMMER
Stammen af duer hos Frank er med 

en overvejende del fra Børge Godtfred-
sen samt fra Ulrich Lejre Larsen og 
dels fra afdøde travtræner Jørgen Ol-
sen, som Frank havde et godt samar-
bejde med omkring duerne.

Ellers er han ikke stammefanatiker, 
men går derimod op i, at de duer, han 
sætter sammen eller indkøber, har 
mange resultater i blodlinjerne.

STANDARD PÅ DUERNE
For at beholde en vis standard på du-

erne, bliver der næsten hvert år købt 
enkelte gode duer, hvor forældrene har 
mange resultater. Disse indkøb bliver 
sat ind på den nuværende bestand.  

OPLEVELSER MED DUERNE
En af de helt store oplevelser var at 

blive sektionsvinder på 2 af flyvnin-
gerne i samme weekend, men ellers er 
det den daglige omgang med duerne 
og specielt omkring flyvningerne, når 
duerne kommer hjem. Han nyder synet 
ved at se de enkelte duer boltre sig ved 
hjemkomsten. 

FRANKS TANKER OM FREMTIDEN
Vi går vel alle sammen og tænker på, 

hvad vi kan gøre bedre for vor sport, 
men udbuddet til de unge er jo så stort, 
at det kan være svært at vælge. Man-
ge gange ser man dem, der kommer og 

melder sig ind i vore forening, er tid-
ligere konkurrencemennesker, som 
mangler lidt spænding i hverdagen. 
Det er måske der, vi kan hverve nye 
medlemmer?

GODE RÅD
Til nye medlemmer vil Frank sige, 

find et eller to godt flyvende slag og køb 
evt. få gode unger til at starte op på 
og tag det roligt, selv om resultaterne 
ikke kommer med det samme.

TRÆNING
Franks duer har fri udflyvning det 

meste af året. 
Træningen begynder midt i april, 

hvor de kommer ud på små ture på om-
kring 20 km.

I maj måned starter foreningens træ-
ninger, det foregår sammen med 192 
Hillerød med flyvning fra Haslev ca. 
70 km hver lørdag. 

Der er 8 af disse flyvninger i løbet af 
sæsonen. 

Ellers træner han duerne mange 
gange på private træninger op til 15 
gange på forskellige afstande tirsdag 
og onsdag.

ARBEJDSINDSATS
Frank står op hver morgen kl. 4.00, 

hvor der bliver renset og givet rent 
vand året rundt. 

Om sommeren kommer ungerne tid-
ligt ud så jeg kan kalde dem ind inden 
han tager på arbejde.

Når han kommer hjem fra arbejde 
om eftermiddagen, kommer duerne 
ud igen og normalt bliver de flaget i 1 
time, hvor de holdes konstant i luften.

I flyvesæsonen bruger han meget tid 

på slaget. Den bruges til at studere du-
ernes form og udvælge hvem, der skal 
på de forskellige flyvninger.

ET ÅRS MESTERSKABET - ER DET 
KOMMET FOR AT BLIVE?

Frank flyver ikke sine 1 års duer så 
hårdt, så han går ikke efter det, men 
synes det er ok med mesterskabet.

UNGER
Hvert år lægges ca. 200 unger til, og 

af disse kommer ca. de 50 fra de bedste 
flyveduer. 

Disse trænes så meget som muligt.
Han er dog ikke helt tilfreds med sine 

ungers præstationer trods det, at han 
har prøvet mange forskellige tiltag for 
at få deres præstationer i top.

 LANGSIGTEDE FORBEREDELSER
1) Hvilke kure gives efter afslutnin-

gen af fældeperioden?  Der gives ingen 
kure på denne tid af året

2) Hvilket foder gives i vinterperio-
den og hvordan er det sammensat? Der 
gives fælde- og vinterhvilefoder

3) Gives der forberedende kur før par-
ring? Der gives kur mod gul knop

4) Hvornår bliver duerne sat sammen 
første gang (både avlsduer og flyvedu-
er)? Avlsduerne bliver sat sammen til 
jul og flyveduerne til februar

5) Hvilket foder og tilskudsprodukter 
gives flyveduerne inden parring? Vin-
ter- og hvilefoder, grit og picksten og 
ellers mineral

6) Gives der trichomonadekur før el-
ler under avlsperioden? Nej

7) Tages der gødningsprøver? Nej
8) Opfostrer flyveduerne én eller to 

unger? Helst kun en
9) Fjernes begge unger med hunnen 

Ungeslaget
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eller går en unge hos hannen? Hanner 
fodrer ungerne færdig

10) Hvornår parres flyveduerne igen? 
De bliver ikke parret igen.

11) Får de lov til at have unger anden 
gang? Nej

KORTSIGTEDE FORBEREDELSER
1) Hvilket foder gives, efter ungerne 

er fjernet og frem til anden gang de 
parres sammen? Vinter- hvilefoder

2) Hvilke kure gives før kapflyv-
ningssæsonen og hvornår? ca. 14 dage 
før kapflyvningssæsonen gives en kur 
mod gul knop. 

3) Hvordan omstilles til enkesyste-
met? og hvilken redetilstand enkes de 
på? Duerne bliver skilt, når ungerne 

er ca. 15 – 16 dage gamle. – Enkehun-
nerne kommer i boks ca. 1. maj. 

4) Bliver hanner forberedt anderledes 
end hunner? Nej

5) Hvilket træningsprogram gen-
nemføres inden selve sæsonen? De bli-
ver holdt i luften ca. en time om dagen

PASNING OG PLEJE I FLYVESÆSONEN
1) Hvordan fodres der i flyvesæso-

nen? På gulvet / i rederne og hvor man-
ge gange / foder type? Der bliver fodret 
i reder og bokse 3-4 gange om dagen

2) Gives der nogen kure i sæsonen?  
Ca. hver 3. uge gives kur mod gul knop

3) Undersøges duernes gødning i sæ-
sonen? Nej

4) Hvilke tilskudsprodukter gives 

duerne i flyvesæsonen? og hvilket pro-
dukt syntes du er vigtigst? Grit og 
piksten, mineraler og Usnea , som jeg 
synes er et godt produkt, men også Im-
prower

MOTIVATION
1) Hvor lang tid er parterne sammen 

efter flyvningen? Til sidste på efter-
middagen

2) Ændres der på arbejdsgangen i lø-
bet af sæsonen? Helst ikke

3) Bruges jalousi system? Nej
4) Anvendes andre motivations 

faktorer?Nej. Ikke udover, at duerne 
trænes onsdag.  

062-07-0562 bedste resultat nr. 8 i sekt. fra Bremen

062-07-0532 Bedste resultat nr. 8 i sekt. fra Hannover 062-10-0829 Sektionsvinder 2012 på en sektionsflyvning

062-07-0516 Bedste resultat nr. 2 i sekt fra Minden
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Tekst: Martin Martens  Oversat og redigeret: 

Poul Stærkær

TO MÆND, SOM BEGGE TÆNKER 
BREVDUESPORT NÆSTEN HELE 
DAGEN, OG SOM DESUDEN BEGGE HAR 
EN LANG LISTE AF FLOTTE RESULTA-
TER INDENFOR BREVDUESPORTENS 
LANGDISTANCE - OG FOR ET PAR ÅR 
SIDEN BESLUTTEDE DE SIG FOR AT GÅ 
SAMMEN FOR AT OPNÅ ENDNU BEDRE 
RESULTATER. OG DET TOG IKKE LANG 
TID FØR DE FIK SUCCES: 

I deres 2. sæson blev de provinsvin-
der fra Bourges tillige med at de opnå-
ede en lang række topresultater på de 
nationale langflyvninger.

Det er dog ingen overraskelse at de 
så hurtigt har opnået succes. Kombi-
nationen af Dr. Carlo Gyselbrecht og 
Frederik Leliaert som blev dannet i 
slutningen af 2010 var et perfekt mix 
af stor viden og færdigheder (Carlo) og 
en mængde entusiasme, ambition og 
engagement (Frederik). Dette er nok 
de elementer, som skal til for at blive 
champion på nationalt eller internatio-
nalt plan. Tidligere har Carlo sammen 
med sin far opnået stor succes ved at 
opdrætte duer, som blev International 
vinder fra Barcelona i 1995 og 2. natio-
nal Barcelona i 1999. Frederik har til 
gengæld allerede i en ung alder (født 
1976) opnået at blive nationalvinder 
3 gange. Dette er fantastiske resulta-
ter, som er kendt verden over, og det 
illustrerer meget godt, hvordan dette 
team med stor viljestyrke sætter ind 
for at opnå deres målsætninger.  Og 
det er først og fremmest at opnå topre-
sultater - både nationalt og internatio-
nal på svære maratonflyvninger.

 På slaget i Knesselare, som er en del 
af Pipa, bliver der arbejdet hårdt for at 
opnå målsætningerne. Der bliver avlet 
mange unger - og disse unger bliver 

også afprøvet på kapflyvningerne. I 
slutningen af sæsonen fjernes selvføl-
gelig de duer, som ikke har præsteret 
som forventet. Og Frederik Leliaert 
er den rette mand til dette job. Han er 
kendt for at være en krævende opdræt-
ter. Og når han har plejet og trænet 
sine duer - så kræver han til gengæld 
også at duerne skal meget på vingerne 
i løbet af sæsonen. Takket være denne 
fremgangsmåde har han vundet man-
ge toppræmier - og det ser ud, som om 
hans system virker efter hensigten. 
Frederik mener at hans fremgang-
måde er retfærdig overfor duerne - idet 
duerne får mange chancer for at vise 
hvad de kan. I sidste ende vil de stær-
keste duer klare sig - og de får så lov at 
overleve. Derfor har han også valgt at 
sortere sine duer allerede når de er 1 
årige - og ikke som mange andre lang-
distance- og maratonopdrætter gør - 
nemlig at vente til duerne er 2 eller 3 
årige. På denne måde har han været i 
stand til at skabe en basis af fantasti-
ske duer, som lever op til hans forvent-
ninger. Og disse duer indeholder de 
kvaliteter, som skal til for at blive top-

duer, og som kan tage præmier på de 
kapflyvninger, som han har udvalgt. 
Allerede i en ung alder opnåede han 
at blive nationalvinder for 3. gang - og 
hans resultater gav genlyd over hele 
verden. Således fik Gyselbrecht fami-
lien også øje for hans kvaliteter, hvor-
for han blev tilbudt stillingen hos Pipa 
som leder af flyveslaget

DEN GYLDNE LINIE MED ‘DEES’
Frederik Leliaert har flyttet sin 

værdifulde samling af avlsduer fra 
Aardenburg i Holland til Knesselare 
i Belgien. Dette er en gylden linie af 
duer, som har mange topresultater 
at henvise til: Disse duer har vundet 
mange sejre - inclusive flere national-
vindere!! Det er også bemærkelsesvær-
digt at disse duer har udmærket sig 
primært på vanskelige kapflyvninger 
med hastigheder omkring 1100 m.p.m. 
De 3 brødre Dees, Horus og Aton - også 
kendt som de 3 musketerer fra Aar-
denburg falder meget i øjnene på sla-
get. Her en lille oversigt over deres 
resultater:

-‘Dees’ NL05-1452924

Gyselbrecht-Leliaert (Knesselare, BE) duo: 
Specialister med fokus på langflyvningerne.

Carlo Gyselbrecht og Frederik Leliaert
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1st.Internationalt Bordeaux 7,213 p. 
2007 

1st Nat Bordeaux ZLU 3,992 p. 2007 
1st Nat Narbonne ZLU 3,816 p. 2008
-‘Horus’ NL09-1239246
1st Nat Bordeaux 3,835 YL 2010
-‘Aton’ NL09-1239239
7th Nat Narbonne 3,849 YL 2010 
104th Nat Bordeaux 3,835 YL 2010
Også afkom efter disse duer viser 

fantastiske resultater. En af de bed-
ste afkom er Eduardo, som var een af 
Frederiks favoritter. Desværre døde 
Eduardo af en skade, som den fik, da 
den blev flyttet til Knesselare i begyn-
delsen af 2011. Her lidt om Eduardos 
resultater:

 
-‘Eduardo’ NL09-3909177
1st Best ZLU pigeon WHZB 2010 
11th Nat. Narbonne ZLU 3,850 p. 

(904 Km) 
17th Nat. Tarbes ZLU 2,950 p. (931 

Km) 
94th Nat. Bordeaux ZLU 3,835 p. 

(769 Km)
 Eduardo er barnebarn af National-

Gyselbrecht-Leliaert (Knesselare, BE) duo: 
Specialister med fokus på langflyvningerne.

vindere Dees NL06-1125788
Begge forældre til Eduardo går nu på 

slaget i Knesselare - og det må nok for-
ventes at dette par får stor betydning 
i fremtiden på slaget Gyselbrecht - Le-
liaert.

Ovenstående flotte resultater har 
Frederik Leliaert opnået fra sig slag i 

Eduardo

Holland. Men der er også opnået flotte 
resultater i Belgien. Der er ingen tvivl 
om disse duers kvalitet og talent. Det 
er blandt andet bevist af den 1 årige 
"Jan", som er faldet efter "Blue Carcas-
sonne" BE-04-2063075, som er en Erik 
Limbourg due, som Carlo Gyselbrecht 
købte på dennes auktion via Pipa i 
2009 ud af linierne Dubbele x Swing 
x As-Deridder. Denne duer har været 
medvinder af 2. pladsen, som National 
Champion Langdistance 2008 - og har 
været parret med en "Helsøster til De-
es" NL09-1239227,  som altså er avlet 
på Frederiks stampar, som oprindeligt 
kommer fra Dees van Kerkhoven fra 
Terhofstede - NL.  Her en lille oversigt 
over de resultater "Jan" forløbigt har 
opnået som 1 årig: 

Det ser altså ud som om slaget Gy-
selbrecht-Leliaert er klar til de kom-
mende sæsoner takket være disse 
gode blodlinier. Linierne med Dees og 
Eduardo vil blive parret med duer af 
Gyselbrechts egen afstamning, som 
jo blandt andet også indeholder lini-
erne af den Internationale vinder fra 
Barcelona 1995 (“Laureaat Barcelona 
350/92”) - som i stor udstrækning går 

De Jan
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tilbage til de berømte Van Bruane du-
er. Yderligere er der tilført slaget en-
kelte andre topduer, som er indkøbt til 
slaget de seneste år.

Frederik ved hvordan man opnår 
gode resultater. Han har ambition om 
at slaget i Knesselare igen skal blive 
nationalvinder - og meget gerne fra 
Barcelona. Og det er karakteristisk for 

Bestzus Eduardo

Frederik - selv de bedste resultater er 
ikke nok. En top 100 placering natio-
nalt er hans klare krav - og på denne 
måde ligner han andre store champi-
ons. Man må ikke hvile på laurbærene 
- men hele tiden stræbe efter bedre re-
sultater.

Denne fremgangsmåde forklarer 
også hvordan det allerede lykkedes 

teamet Gyselbrecht - Leliaert  alle-
rede i deres 2. sæson at bliver pro-
vinsvinder. Tillige lykkedes det dem at 
placere sig i top 100 på fire ud af fem 
kapflyvninger på langdistancen - nem-
lig Agen, Barcelona, St. Vincent, Nar-
bonne og Perpignan.

De er godt på vej til at opnå deres 
målsætning: De vil i løbet af 5 år opnå 
at have et maratonslag, som kan klare 
sig på topniveau - både nationalt og 
internationalt. Deres duer har mulig-
hed for at vise slagets styrke ved re-
gelmæssigt at opnå topresultater. De 1 
årige duer skal kunne klare dette på 
flyvningerne fra Agen-Bordeaux, Li-
bourne, Limoges og Narbonne. Som 2 
årige skal de på tilsvarende vis flyve i 
top på de internationale flyvninger - og 
det omfatter også flyvningen fra Bar-
celona. Duerne skal passes godt - de 
skal trænes regelmæssigt - og så skal 
de kunne vinde toppræmier. Overle-
velse for duerne på slaget går via top-
resultater.!!  

Nyt GSM-modul til 
TauRIS-systemet

Så er det nye GSM-modul til DdB’s 
elektroniske TauRIS-system klar.

Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 

optil 3 telefonnumre.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning.

Pris kr. 1.550,- og det kan leveres 
fra uge 18.
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af Ad Schaerlaeckers Oversat af Karkov - bragt 

første gang i 1995

I brevduesporten er det ofte me-
get små ting, der gør den ene til 
en bedre brevduemand end den 
anden. Ofte er det er spørgs¬mål 
om at opdage de fejl, man gør i 
rette tid og ikke fortsætte med 
at begå dem. 

Den største fejl, jeg i årevis har begå-
et, var at være for pylret med ungerne. 
Det er forbi nu. Det er et resultat af, 
at jeg tidligere havde vænnet mig til 
at notere alle ting ned. F.eks. »klæk-
ket to dage for sent«. »Den lille sorte ef-
ter Oude Zwarte« blev udruget først«. 
»031 efter den gamle blå havde for tyn-
de ben, da den blev ringet«. »Den røde 
efter den gamle røde peb i lang tid«. 
Nu er jeg holdt op med at notere ned. 
Det kunne ikke betale sig at beholde 
unger, der var noget i vejen med. De, 
der fra begyndelsen var tilbage i ud-
vikling, blev der aldrig noget af.

IKKE TILSTRÆKKELIGT
Den udslagsgivende grund til, med 

urette og trods bedre viden, at have 
tiltro til visse unger, er hyppigt ene og 
alene deres afstamning. Fordi de er ef-
ter gode forældre. Eller fra et godt slag. 
Eller fordi jeg havde betalt forældrene 
dyrt. Det sker dog, at man læser om, 
at en sådan dårligt udviklet due bli-
ver til en god flyver, men tro mig, det 
er sjældent. Man leder hele tiden ef-
ter de store mestres »hemmeligheder« 
og metoder. Her er en af dem. Uden 
undtagelse: meget hård sortering med 
hensyn til sundhed og udvikling.

LØS KNOGLEBYGNING
Der er duer, jeg ikke vil fodre på. Det 

er duer, som man ved ringningen ser 
har alt for tynde ben. De ser også ud 

til at være noget »tørre«. Ofte samti-
dig med at de har et svagt næb. Det 
kender du vel? Hvis man for¬søger 
at åbne næbbet, må man passe på, at 
det ikke brækker. Af med dem. Det 
er svæklinge, duer der ikke duer. For 
det meste har de svag knoglebygning. 
Måske krumt brystben. Er det et svag-
hedstegn? Her er jeg forsigtig. Jeg har 
set for mange gode duer med jernhård 
knogle¬bygning og skæve brystben til 
at kassere dem af den grund. Jeg tror 
det ofte er en følge af for ringe redema-
teriale og for hård en redeskål.

Dueunger skal tages tidligt fra. I be-
gyndelsen, da jeg havde duer, gjorde 
jeg det ikke gerne. Jeg troede, de havde 
bedst af at blive fravænnet sent. Men 
jeg mødte så mange stærkt flyvende 
duemænd, som fravænnede meget tid-
ligt og så ud til at have fordel af det. 
»De bliver hurtigere selvstændige. 
Svæklingene bliver sorteret fra. Det er 
godt for de gamle«, sagde man. Nu ta-
ger jeg pibeungerne fra meget tidligt. 
Det er virkeligt slående så hurtigt, de 
finder sig til rette. Jeg er tilsyneladen-
de en dårligere vinteravler end de fle-
ste. Hvis duerne på de andres slag alle 
lægger i løbet af tolv dage, er jeg godt 
tilfreds, hvis alle mine har lagt en uge 
senere. Derfor kan der være en uges 
forskel i alder, når jeg vænner dem fra. 
Trods det tager jeg dem alle fra samti-
dig og hver gang er jeg forbavset over 
at se, hvor ofte de alleryngste, som de 
første, forstår den nye orden. Men tid-
lig fravænning er ikke for folk, der er 
blødhjertede. Første dag æder de små 
intet. De piber og render rundt mel-

lem hinanden og man er fristet til at 
sætte dem tilbage til forældrene. Gør 
det ikke! Bid tænderne sammen. Hvor 
tidligt er for tidligt? Senest når de er 
25 dage, i højsommeren et par dage 
mindre. Gør det kun roligt. Du løber 
absolut ikke nogen risiko. Tværti-
mod. Unger, der fodres for længe af de 
gamle, fodres for lidt. Gamle duer er 
ikke vilde med at fodre store unger. Og 
belastningen for forældre er større jo 
større ungerne er. Ved tidlig fravæn-
ning slår man to fluer med et smæk. 
For tiden er det blevet mode at sætte 
16 dage gamle unger ind på et andet 
slag sammen med moderen. Der findes 
også skrighalse, som overhovedet ikke 
tænker på at æde selv. Hvis det stod 
til dem, lod de sig made, indtil de var 6 
uger gamle. Væk med dem. Det er ikke 
stærke, vitale duer, og det bliver de al-
drig.

ANDRE MANGLER
Pibeunger, hvis fjer på skuldrene 

vokser senere ud end hos deres jævn-
aldrende, er jeg heller ikke meget for. 
Tidligere afskyede jeg meget store 
unger. Jeg ved ikke hvorfor. Nogle af 
dem er gode, men jeg er ikke meget for 
dem. Store duer skal hos mig præste-
re mere end deres jævnaldrende, hvis 
de ikke skal sorteres fra. De klumpe-
dumpe, der ikke har kraft til at hæve 
deres tunge kroppe fra gulvet og flyve 
op i reolen, når de andre allerede er 
på plads, bliver ikke 2 måneder gamle 
hos mig. Jeg husker notatet, »For tung, 
kan ikke flyve op i reolen« - aldrig var 
der en god iblandt dem. Idag avler jeg 

Duer der ikke duer



142 #08_2013

dem ikke for store. Det har selvfølge-
lig noget med den frasortering at gøre. 
Blandt nyligt fravænnede unger ses 
nogle med opsvulmet bagkrop. »Det 
vokser de fra«, siger nogle. Jeg kan ik-
ke lide det.

EKSTRA HJÆLP
Med fravænningen følger en kritisk 

periode for pibeungen. Men alligevel 
må man være hård. Duer, der som un-
ger er bagefter, er næsten altid svage 
duer og bliver derefter. Vi begår alle 
fejl ved sorteringen. Ingen kan med 
fuld sikkerhed skelne en god due fra 
en dårlig. Men den, der udvælger efter 
naturlig sundhed, tager ikke helt fejl. 
Hvad skal man med alle de midler, som 
er i handlen, for at forbedre ungernes 
vækst? Hold fingrene væk! Når det er 
kommet dertil, at man ikke længere 
kan opdrætte ordentlige unger, uden 
at de den ene dag skal have en pille 
og den næste noget i drikkevandet, er 
man sandelig gået for vidt. Sådanne 
duer er ikke morgendagens sejrherrer. 
Det kan være vanskeligt nok at glimre 
med sunde duer.

GUL KNOP
Med hensyn til det sagte, vil jeg gøre 

en undtagelse. Gul knop. Mod dette 
må der regelmæssigt gives kur. I nøds-
fald kan man give kur selv med unger 
i rederne, hvis man bruger det rigtige 
middel. Det er min erfaring, at det er 
uskadeligt.

OMVENDT
Når svæklinge ofte kan opdages i så 

ung alder, må man uvilkårligt spørge, 
om også det omvendte er tilfældet. Kan 
man kende de pibeunger, der engang 
vil blive gode? Det kan man åbenbart 
ikke. Beviset leveres af alle sportens 
mestre, der ofte avler hundrede un-
ger eller mere. Deres mange unger, 
der flyver om slaget, er bevis på deres 
usikkerhed. De avler så mange, fordi 
de ikke ved noget om det. Så enkelte 
er det.

Jeg kan godt lide duer, der er vak-
se og holder øje med mig på slaget og 
tidligt erobrer og fastholder en sidde-
plads. Duer som sidder øverst i reolen 
og går først ud, når udflyvningslem-
men åbnes. Desuden tager jeg hensyn 
til kendetegn, der nedarves sammen 

med gode egenskaber. Jeg tror f.eks. 
på, når der falder tavlede efter et be-
stemt par, er de gode - og lignende. Jeg 
tror lidt på det, selvom det ikke er vi-
denskabeligt bevist.

TIP
Fravænningstiden er et kritisk tids-

punkt, og det skyldes også, at pibeun-
gerne har tilbøjelighed til at »klumpe« 
i krogene. Den fugtighed de afgiver og 
den våde plet på gulvet, som de laver, 
er en trussel mod deres egen sund-
hed. Halm løser ikke problemet. Det 
bliver vådt på kort tid og begynder at 
mugne. Bedre grobund for bakterier og 
svampe end fugt findes ikke. Jeg har 
derfor anskaffet en varmeplade (over-
sætterens bemærkning: det var ham, 
der ikke ville pylre!) og lagt halm over 
den. Prøv det en gang. I løbet af kort 
tid finder ungerne det varme under-
lag og kæmper om pladsen. Når du en 
gang har brugt varmeplade til nyfra-
vænnede pibeunger, vil du fortsat bru-
ge den. 

DAN 190-07-305 Ejer: Svend Aage Pedersen, 224 Sct. Kjeld



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.dk

✔ 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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126-09-886 er ud af Engels afstamning. Vi købte 3 stk. Engels duer i forbindelse med at foreningen afholdt auktion og udstilling i januar 2009. Og vi kan vist godt 

være heldige at sige, at særlig den sammenparring, vi fik, har vist sig at være succesfuld.

126-09-886 har vist sig at være en unik due. Hun flyves som total, men allerede på den første sektionsflyvning i 2012 mistede hun sin mage. Hun ville ikke pares 

med andre. Når hun kom hjem fra flyvning sad hun bare i sin rede hele dagen og ignorerede alle tilnærmelser fra andre hanner.

2013 er det første år hun har været på udstilling, og at hun så vinder landsudstilling i klasse 2 må jo siges at være en succes. Nemlig at en Es due også kan begå sig 

på udstilling. Det må vel siges at være klasse.

886 har også andre søskende som har vist sig i top på flyvninger. Som:

126-09-1006 som også har været sektionsvinder 3 gange. Esbjerg 2011.Vamdrup 2012. Bremen 2012

126-10-007 som har haft placeringerne 9-17-17-26-41-48 i 2012 på Ddb flyvninger.

126-10-038 som har haft placeringerne 2-2-5-38 på Ddb flyvninger før hun desværre ikke kom hjem og blev fremlyst som død.


