
24. april 2013
131. årgang

TEMA LÆS OM

MICHAEL KJÆRGÅRD,  
156 PAX

MICHAEL OG HELLAN,  
105 ALBANI

TRÆNING

HOLD DRIKKETÅRNET 
RENT

K.B. SØRENSEN
237 BRANDE
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DdB’s programmer er klar til sæson 2013
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Vi gratulerer

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

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

Efterlysning

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
SUPER AUKTION I 097

30 dages unger lige til at sætte på brættet fra
BRDR BRØBECK 073 OG KNUD ANDERSEN 086

Tidspunkt: Lørdag d.28. april 2013
Sted: 097 Odders klubhus Bisgaardsvej 42 8300 Odder 

kl 13,30 dørene åbnes kl 10,00. 
Katalog kan hentes på DdBs hjemmeside u/aktiviteter

Vel mødt i 
097 Odder ØSTJYSK AUKTIONSCENTER

Dan 035-10-0772 (død)
DAN 116-13-0089 (død)
DAN 227-13-1137 (død)
DAN 068-13-3498 (død)
BELG 13-2113995 (død)
NL 12-4243871 (død)
NL 12-1262517 (død)
NL 12-1216307 (død)
DV 06560-11-480 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 033-03-0206
Folmer Kirk Mikkelsen
2200 København N  Tlf 21690005

DAN 128-09-720
Johs. Lund 
6670 Holsted Tlf. 40464797

DAN 000-12-1620
Bjørn Weiglin
8200 Århus N Tlf 50368922

NL 2012-1152670
John Frandsen
5450 Otterup Tlf 27250911

NL 12-1393806 
Nenad Trailovic
4700 Næstved Tlf 26471715

BELG 11-6331084 Broget A
BELG 10-6031852 BB A
Dusør 3.000,- eller 2 unger!
Kontakt Henrik 20337230 eller Mar-
tin 21246886

75 ÅR
4/5 Flemming Henriksen  071 Rødovre

KONFIRMATION
28/4 Frederik Kaas-Jensen, 114 As-
næs.

 

National langflyvning 
  Freiburg 

Morgen slip, lørdag 06.07.13  

Landsopgørelse 
Præmierække ved 300 deltagende duer: 

1. præmie DKK 20.000 
2. præmie DKK 10.000 
3. præmie DKK 5.000   

4. – 25. præmie DKK 1.000 
26. – 30. præmie SUNWILL BUKSER 

31. – 35. præmie Gavekort værdi DKK 500 

Flyvningen afholdes i samarbejde med DDB, duerne pakkes i hver enkelt 
klub og sendes med vognmanden sammen med DDB duerne.  

 

Gebyr pr. due: DKK 300,- 

Tilmeld dig nu og spar penge.  

Tilmeld to duer nu for 500 kr. og senest den 24. maj 2013  

Der er ingen begrænsning på antal duer som kan tilmeldes. 

 

Tilmelding til: 

Anders Bo Brøbech, mobil 23 20 35 88 – e-mail: 
andersbobroebech@gmail.com 

Indbetaling til konto 6115-4940042134 

Arrangør: 046 Horsens og 073 Skanderborg  
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Sæsonstart

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 det ved at være lige op over byen. 
Den første sektion afviklede flyvninger 
i weekenden uge 16 og snart følger re-
sten af sektionerne efter. Indenfor de 
næste par uger er alle i gang. Der er 
altid tryk på i den sidste tid, inden vi 
får duerne på vingerne. Vi mærker helt 
klart trykket på sekretariatet. Mange 
ting skal lige på plads, inden det hele 
starter. Mange ting er gledet i glemme-
bogen, siden vi stoppede i august sid-
ste år. Hvordan er det nu lige, at man 
….? Så rusten skal lige bankes af inden 
hjernen igen er tunet ind på kapflyv-
ning. Nogle medlemmer ønsker måske 
at skifte elektronisk anlæg i sidste øje-
blik, og har Sekretariatet nu alt det øn-
skede på lager? Er alle materialer nu 
blevet bestilt tilbage i november? Eller 
er der dukket nye behov op. Har vi nu 
ringe nok? Mange foreninger kører lige 

til kanten med deres ringbestilling, og 
de har ingen buffer for medlemmer, der 
lige har behov for et lidt større ungetil-
læg end forudsat sidste sommer. Godt 
vi så har lidt at gøre godt med i Linde.

På Sekretariatet sker flere ting også 
i ”sidste” øjeblik. Selvom om vi forsøger 
at være på forkant med alt, er vi ofte 
afhængige af leverandører, andre for-
bund og at myndighederne også arbej-
der efter samme tidsplan, som vi gør. 
Kommer alle tilladelser, som forventet 
eller….? DdB’s programmer skal nor-
malt justeres efter de beslutninger, der 
er truffet på repræsentantskabsmø-
det og af hovedbestyrelsen. Arbejdet 
her kan normalt først startes i marts 
måned af vores programmør, så star-
ten af april betyder sluttest, inden der 
kan brændes cd’er til alle foreninger 
og sektioner. Sådan er det også i år, så 
der kommer et nyt foreningsprogram, 
et nyt medlemsprogram og et nyt sekti-
onsprogram. Ændringer er ikke store, 

men væsentlige og er beskrevet i det 
medfølgende materiale.

Heldigvis arbejder vi alle efter næ-
sten den samme dagsorden og ved 
fælles hjælp, får vi det til at gå op i 
en højere enhed, inden vi starter DdB 
sæsonen og tingene igen kører på ryg-
raden til alles glæde og fornøjelse. Ud-
viklingen har gjort mange områder 
indenfor brevduesporten elektroniske 
og teknisk udfordrende. Det stilles sto-
re krav til os alle, så alle kan følge med 
og tingene ikke bliver mere komplekse, 
end at vi kan leve med det. Det har rig-
tig mange fordele for os alle sammen, 
men stiller også krav til de medlemmer 
i klubberne, der har påtaget sig at sæt-
te sig ind tingene og få dem til at køre 
på lokalt plan. Det er vigtigt, at de bli-
ver bakket 100 % op og får den støtte og 
hjælp, som de måtte have behov for. De 
er vigtige brikker i DdB’s organisation 
og det arbejde, som får brevduespor-
ten i Danmark til at køre på det høje 
professionelle niveau, som vi kan være 
stolte over.   
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af Jørgen Bertram foto Michael Kjærgård

Michael Kjærgård, 49 år har tid-
ligere haft brevduer og efter en 
pause, blev der startet op igen i 
2004. Han har konsolideret sig 
som et af Esbjergs allerstærke-
ste slag. 

Præstationerne skal ses i lyset af, at 
han har et meget lille kapflyverhold på 
16 par på totalsystem. 

Superhannen 156-07-1033 med plac. 
i 2012 Sekt.vinder Trier, Würtzburg 
nr. 6 og nr. 15 fra Antwerpen er stadig 
i flyveslaget. Alle hanner kapflyves, 
mens kun 10 hunner kommer i kurven. 
Michael vil gerne pointere, at hans be-
kendtskab med Bent Th. Petersen har 
betydet meget for ham.

Ved min samtale med Michael stod 
det meget hurtigt klart, at her var tale 
om en overmåde sympatisk, engageret 
og dygtig duemand. Han er meget sø-
gende og åben over for nye metoder og 
læser gerne, hvad han kan få fat i på 
både tysk og engelsk.

Esbjergforeningerne har lige af-
holdt et foredrag med Peter Olesen, 
Brande. I foredraget kom Peter ind på 
hannernes stress ved 2 dages ophold 
i kurvene. Foreholdt dette, siger Mi-
chael, at det har han ikke tænkt over 

og tager heller ikke hensyn til det. Et 
medlem af Ribe brevdueforening har 
drøftet det med den tyske stormester 
Wolfgang Roeper, som klart havde den 
holdning, at 2-dages ophold i kurvene 
for enkehanner ikke var særlig hel-
digt. Men det emne lader vi ligge. Der 
er jo trods alt også enkehanner, der bli-
ver vindere efter 2 dages kurveophold.

Mens vi er ved Wolfgang Roeper, er 
der en lille sjov historie. Jens Ander-

sen, Formand i Ribe Brevdueforening 
havde købt 10 unger af Roeper. Un-
gerne skulle afhentes, hvilket Jens og 
undertegnede så gjorde i juni 2012. Da 
vi kom til Roeper, var der også et par 
tyskere, som skulle afhente unger. Un-
gerne blev så bragt ud fra avlsslaget 
én for én, og der opstod diskussion om 
ungernes køn. Roeper afkortede dis-
kussionen og sagde: "Godt, så bruger 
vi Gaby Vandenabeeles metode". Som 

Lille slag med store resultater.
Michael Kjærgård  ”156 Pax” Esbjerg.

2012  Langflyvermester åben sekt. 42

Mesterskaber 2013

Langflyvermester sport sekt. 42

Nr. 1 bymesterskab

Nr. 3 mellem sport sekt. 42

Nr. 3 Es-due lang

Es-han nr.1 lang

Michael Kjærgård på slaget

Avsl- og ungeslag
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sagt så gjort. Roeper lagde ungerne på 
ryggen i den ene hånd, og med den an-
den strakte han ungens ben så de lå 
parallelt med halen. Hvis benene blev 
liggende udstrakt, var det en han, og 
hvis de løftede sig, var det en hun. Men 
pludselig var der en unge, som beholdt 
det ene ben strakt og løftede det andet, 
hvorefter den besøgende tysker begej-
stret udbrød: Det er en Twitter.

Nå, vi skal tilbage til Michael og høre 
lidt om, hvordan han træner sine duer. 
Før sæsonen trænes 10 - 15 gange. Der 
trænes ikke hunner og hanner samti-
dig. Michael har observeret, at det er 
svært at få hunnerne til at gå ind, hvis 
de vænnes til at komme hjem til en 
tom rede. I sæsonen trænes hannerne 
en gang om ugen på ca. 20 km. Hunner 
trænes med Esbjergforeningernes bil 
tirsdag aften. Ungerne trænes meget, 
men kapflyves kun sporadisk.

Slaget er indrettet med riste i gulvet 
med en gulvdybde på ca. 15 cm. I for-
siden er der 2 stk. udluftninger 30 cm 
brede og 60 cm høje. Halvdelen af lof-
tet er med tråd og resten ind mod re-
derne er fast loft. Taget er fladt med 
svagt fald mod forsiden. I taget er ind-
lagt ovenlysplader. Redebundene er af 
lamineret plade, hvilket for Michael er 
vigtigt for at kunne følge duernes mor-
genafføring. Alt bliver liggende. Evt. 
lidt vandig afføring bliver således ikke 
opsuget. Michael gør opmærksom på, 
at spaltegulvet er indført, fordi han så 
får mere tid til observation af duerne, 
hvilket er meget vigtigt. For, som han 
siger, det hjælper ikke at være på sla-
get i 10 timer, hvis man ikke ser "no-
get". Tiden skal bruges rigtigt. Der 
holdes skarpt øje med, om der opstår 
strittende ørefjer, om luftveje er i or-
den og om halsåbningen står, som den 

DAN 156-03-308 Super avlshun

Flyveslaget med plads til 16 par duer

skal.
Fodersystemet er ikke noget specielt. 

Der bruges årstidens blandinger.
På avlsslaget er der 11 par, og der 

trækkes unger gennem hele sæsonen. 
Alle unger trænes, også sommer- og 
senunger. Der tillægges mange unger, 
hvoraf ca. 40 beholdes. Det er hvad, der 
er plads til.

Der parres ca. 1. marts. Datoen af-
stemmes med afleveringsterminen til 
MVL-cup. Der parres efter princippet 
bedst til bedst, dog med behørigt hen-
syn til standarden.

 Og så til selve avlsduerne. Der er 
duer fra foreningskammeraten Car-
sten Lindhardt. Det er hovedsageligt 
af Harri Peeters afstamning. Endvi-
dere er der duer fra Henry og Vivi 028 
og fra Esbjerg foreningernes avlsslag 
duer fra John og Jan Baech.  Der er 
en han fra Bent Th. Petersen, som er 
helbror til Bents superflyver "Coco". 
Denne han avler rigtig godt. Fra Lars 
Hansen "224" er der en hun 224-09-
216, som er efter "Bror Laudrup" og 
"Vervoort hunnen". 216 er parret med 
"1023", en af Michaels gamle superfly-
vere bl.a. sektionsvinder fra Münster. 
Endvidere er der superavlsparret 028-
03-308/156-04-455 forældre til mange 
gode duer og Es-duer. Den sidste avls-
due, der skal nævnes, er 246-10-275 
efter Peter Andersen, 097’s superavl-
spar.

For at holde flyveduerne optimale 
bruges de gængse metoder mod coc-
cidier og tricomonader ca. hver tredje 
uge. Vitaminer gives en gang om ugen.

Michael fortæller, at engang i 2009 
stod der pludselig en tysker, som ger-
ne ville se duerne. Han havde set, at 
der fløj duer rundt omkring Michaels 
bopæl. Tyskeren, han hedder for i øv-
rigt André, havde selv duer hjemme i 
nærheden af Magdeburg, men pga. ar-
bejdsløshed i Tyskland havde han fået 
arbejde i Esbjerg. Besøget har udviklet 
sig til et venskab, hvor familierne be-
søger hinanden

Af André har Michael fået mange fi-
duser, og han venter nu på at modtage 
et par unger fra André. Ungerne er 
meget indavlede "Van Loon" efter "Sil-
ver Shadow".

Hvert år er Michael at finde i Kas-
sel sammen med Søren Nielsen, 028 
(Søren og Egon). Engagementet hos 
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Michael er stort, meget stort. Og som 
det blev sagt ved besøgets afslutning, 
brugte vi vist meget tid på almen due-
snak. Jeg håber, vi trods alt kom igen-
nem det, Michael havde på hjerte.

Afslutningsvis tør jeg godt stå inde 
for, at med Michael Kjærgård har Es-
bjerggenserne fået kam til deres hår. 
En konkurrent, som bliver en hård nød 
at knække. Tillykke Michael og tak for 
besøget.   

DAN 156-04-455 Super avlshan

DAN 156-07-1023 sektv. Münster. Som 1-årige placeret 6 gange som 2-årige 11 gange og derefter i avls-

slaget. Placeringer 1-3-8-9-9-16-18-26-34-34-44-50-51-52-62-67-97 i sekt

DAN 027-10-0042 Helbror til ”Coco”. Far til min bedste 1-års hun.

Dødsfald

ERIK HANSEN 220 ODENSE. 
Det er med sorg vi modtog meddelelse 

om Erik Hanseǹ  død d. 13/4 Han døde 
efter kort tids svær sygdom. Erik blev 
kun 62 år.Han havde brevduer tilbage 
i tiden, hvorefter han holdt en pause 
i nogle år og startede op igen i 1995, 
og deltog aktivt i foreningenslivet, bla. 
som kasserer i 220 Odense som han 
har varetaget i mange år, og med den 
største omhu. 

Han var også en ørn ved computeren. 
Desuden var han også kasserer i sek. 
31 med samme omhu. 

Erik var også med i bestyrelsen i 
bankoforeningen. Erik var ikke den 
der gjorde det store væsen af sig, men 
vidste altid hvad han talte om og kom 
med mange guldkorn, og historier, til 
tider lidt vovede. 

Efter mange år på MicroMatic, var 
han gået på efterløn. 

Han gik meget op i familien og især 
barnebarnet som  var morfars dreng. 
Erik og Jytte elskede at rejse, gerne 
et par gange om året. bla. Tyrkiet har 
været besøgt flere gange. Erik vil blive 
husket og vi vil savne Erik i vor midte 
og i Brevdueforeningen, 

Vores dybtfølte tanker er hos Jytte og 
familien i denne svære tid. 

Æret være Erik Hanseǹ  minde.
 
Brevdueforeningen 220 Odense
pfv: Finn Faros
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Tekst og foto: Brian Petersen

Sportsmesterskabet på mellem-
distancen fik i 2012  ny mester i 
sektion 31. Michael og Hellan fra 
Odenseforeningen Albani gjorde 
rent bord og vandt med næsten 
40 points forspring. 

Jeg besøgte slaget, som ligger i en 
lille koloni ved Fynsværket i Odense 
en kold januar formiddag. I kolonien er 
der i alt 5 slag, men det er kun Michael 
og Hellan, som flyver fra kolonien i 
dag. Faktisk er det kun Michael, der 
flyver fremover, da makkerskabet blev 
opløst midt i sæsonen.

Michael er 50 år og har haft duer si-
den 1979 med en enkelt pause under-
vejs. Interessen har Michael fra sin 
far og morfar, som begge har fløjet 
med brevduer. Hellan er også ud af en 
duefamilie, hvor flere brødre har fløjet 
med brevduer, og Hellan har haft med 
brevduer at gøre i over 40 år. Det er 
første gang undertegnede var ude og 
se slagene i den lille koloni. Det blev 
en rigtig god formiddag, hvor både Mi-
chaels far og den gamle kending Teddy 
Nielsen kiggede forbi. 

BREVDUESLAGET
Michael råder over flere slag i kolo-

nien, og disse benyttes til forskellige 
formål. Slagene er i sig selv ret spe-
cielle, da de alle er bygget i 2 etager. I 
”stuen” er der værksteder, små opvar-
mede kontorer mv. og på førstesalen er 
så alle duerne. 

Vi startede i kontoret, som var dej-
ligt opvarmet og med udsigt ud til de 
andre slag. Her sidder Michael ofte og 
holder øje, når vejret ikke er til at stå 
uden for. Der er ikke vand i kolonien, 
så under bænken på kontoret stod en 
lang række vanddunke med vand til 
duerne. Disse blev nøje brugt i den 

rigtige ”datoorden”, hvor duerne får 
vandet ind i 10 minutter, hvorefter det 
fjernes igen. Denne systematik, blev 
jeg hurtig klar over, går igen i mange 
af Michaels gøremål med duerne. 

Der går pt. 93 kapflyvere og 12 avls-
duer på slagene. Duerne er hovedsage-
ligt fløjet som enkemænd i 2012, men 
der er også fløjet med 6-8 par på det 
naturlige system. De sidste er bereg-
net til de lange flyvninger, som faktisk 
har Michaels største interesse. Tid-
ligere har Michael fløjet på totalsy-
stemet, og dette vender han nok også 
tilbage til i 2013.

Inden sæsonen trænes duerne 10-12 
km fra Jordløse, hvilket er den retning 
duerne forventelig kommer ind fra. 
Michael vurderer i dag, at trækket af 
de fynske duer går over Als, hvorfor 
duerne trænes fra denne flyveretning. 
Der trænes gerne 1 -2 gange om ugen. 
Duerne trænes herudover omkring 
slaget fra tre kvarter til en time hver 
dag. De naturlige duer er ude sammen 
med ungerne, mens hannerne er ude 
om eftermiddagen. 

Michael er på slaget 2 gange om da-
gen. Han starter kl. 06.00 og kommer 
igen kl. 16.00. Duerne fodres 2 gange 
om dagen, og fodringen kører efter 
et fast skema. Der fodres generelt let 

Sportmesterskabet Mellemdistancen 2012 Sektion 31

Michael og Hellan
 105 Albani

Michael med en af topduerne

Michael foran slaget
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først på ugen, hvorefter fodringen bli-
ver lidt tungere senere på ugen. Dette 
varieres ligeledes i forhold til flyvning 
og forventet vejr.  

Duerne passes efter de bedste op-
skrifter, og der benyttes gerne forskel-
lige tilskud i foder og vand. Duernes 
sundhed skal være i top hele tiden. 
Slagene rengøres ofte og ved besøget, 
var der sågar fejet slaghvidt ud på gul-
vet, så der var rigtig fint. Dette kom-
menterede Teddy dog med, at det var 
et levn fra 90’erne, som Michael ikke 
rigtig kunne slippe.

FLYVNINGERNE
Michael flyver hele programmet, men 

det er særlig de lange og overnatnings-
flyvningerne, der har den helt store 
interesse. Der sendes gerne 3-4 duer 
på overnatningsflyvningerne. For Mi-
chael gælder det om at finde de duer, 
der kan flyve disse flyvninger, men 
ligeledes hvordan de individuelt skal 
motiveres til disse flyvninger. Michael 
har erfaret, at motiveringen skal være 
forskellig fra due til due. 

Duerne, som Michael flyver med, er 
hovedsageligt af Grondelars fra Jør-
gen Mikkelsen, Flor Veervort, Jan Ar-
den fra Jørn Esbensen mv. Herudover 
går der en række duer fra den gamle 
stamme samt duer, som Hellan tog 
med ind i slagfællesskabet, da dette 
startede. 

En af Michaels bedste duer er 220-
09-0223 som er 10. bedste ES due han 
i 2012 på mellem og 2. bedste ES due 
han på lang. Denne stammer oprinde-
ligt fra Finn Faros i Odense og har i 

2012 fløje 14 kapflyvninger af 15 mu-
lige. Den var af sted 13 uger i træk og 
fløj i alt 5300 km i 2012. ”223” har li-
geledes 2 gange været nummer 2 i sek-
tionen. 

En anden due, som Michael er stolt 
af, er 105-09-0727, som blev nummer 5 
i sektionen og nummer 15 i landet fra 
Baden-Baden. Duen blev stemplet kl. 
06.52 om morgenen, og det var en god 
og speciel oplevelse at se duen lande så 
tidligt jf. Michael. 

Michael havde endvidere en regi-
onsvinder fra Osnabrück i 2012. Den-
ne due stammer fra Teddy Nielsen og 
er af Grondelars blodet. 

MESTERSKABSDUERNE
Første flyvning til sportsmesterska-

bet var netop fra Osnabrück, hvor dan 
105-11-1832 bliver sektions- og regi-
onsvinder. Slagets næste due 105-11-
1822 bliver nr. 10 i sektionen. På næste 
flyvning fra Minden var det 220-09-
0223, som var første due på slaget som 
nr. 25 i sektionen. To uger efter bliver 
samme due nr. 26 i sektionen fra Han-
nover. 

Fjerde flyvning var fra Altona og 
her stempler Michael og Hellan ind 
som nr. 8 i sektionen med duen 209-
09-0510, mens 105-10-1369 stemples 
som nr. 22 i sektionen. På den sidste 
flyvning fra Hannover i uge 32 var det 
igen 220-09-0223, som tog sig af top-
placeringen som nrr. 9 i sektionen og 
dermed var mesterskabet i hus. 

DE SMÅ SJOVE HISTORIER
Det er altid hyggeligt at se nye slag, 

idet man altid får en god lille rø-
verhistorie med hjem. Denne 
lørdag var heller ikke nogen und-
tagelse, og Michael kunne et par 
stykker. Der var blandt andet en-
gang, hvor Michael havde landets 
hurtigste due fra Antwerpen. Du-
en landede på en bygning, der lig-
ger ved siden af kolonien. Michael 
troede, det var nogle af de sidste 
fra Skive, så han gad ikke rigtig 
gøre det helt store for at få duen 
ned. Det var først, da duen selv 
fløj ned fra bygningen og gik ind 
på slaget, hvor ingen af duerne 
fra Skive skulle gå ind, at Michael 
opdagede, at det var Antwerpen, 
han var ved at stemple helt i top 
– ja endda som landets hurtigste 
det år!

En anden gang blev der fløjet to-
talisator fra Kerteminde. Michael 
havde en af de bedste med og var 
favorit. Der var gæster i haven, 
som skulle se duens hjemkomst og 
forhåbentligt vinde lidt kroner på 
duen. Duen kommer også perfekt 
i vindertid, men går direkte ind 
på naboens slag! Naboen var kørt 
hjem og slaget var aflåst, så før-
stepladsen røg sig en tur den dag 
pga. fejl indgang. Jeg tror, vi alle 
kan forestille os, hvordan sådan 
en indgang kan påvirke ens kon-
kurrencegen og humør. 

AFSLUTNING
Ovenstående gennemgang af go-

de resultater, en seriøs tilgang til 
alle elementer i sporten, pasnin-
gen af duerne, kontoret under due-
slaget kombineret med de gamle 
røverhistorier om vundne og tab-
te topplaceringer pga. duernes 
uforudsigelighed synes jeg igen 
er tegn på, at vores dejlige sport 
indeholder rigtig mange fantasti-
ske elementer. Vi dyrker en sport, 
hvor succes går hånd i hånd med 
nederlag og genrejsning – kan vi 
ønske os mere?

Michael vil også gerne rette en 
stor tak til Rikke og Teddy for stor 
støtte og vejledning gennem hele 
sæsonen. Der skal ligeledes lyde 
et stort tillykke til makkerpar-
ret og et held og lykke for sæsonen 
2013 fra skribenten.    

Michael i det lille kontor
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Af Dr. Nöel De Scheemaaecker oversat af Karkov 

1997

”At forebygge er bedre end at 
helbrede" er en af nøglerne til 
succes i  brevduesporten. 

Hvad nytter det at få helbredt sine 
duer for sygdom, hvis man ikke sam-
tidig finder ud af årsagen til sygdom-
men. Kender man ikke årsagen, kan 
man risikere, at duerne for anden gang 
bliver hjemsøgt af samme syge. I kap-
flyvningssæsonen og kun i denne tid 
er vores duer bestandig i kontakt med 
andre duer. Mere end ellers er der fare 

Hold 
drikketårnet 

rent
for, at de smittes med et eller and et i 
transporten på vej til løsladelse. Drik-
kevandet er frem for alt en kilde til 
smitte. Gul Knop smitter hovedsage-
ligt gennem drikkevandet og v i ved, at 
næsten ingen duer undgår det. Der fin-
des duer, som af en eller and en grund 
er mindre modtagelige end andre. Men 
lad os ikke glemme, at stress situatio-
nen under transporten, under en hård 
flyvning i stærk varme o.s.v., nedsæt-
ter modstandskraften. Gul Knop er 
formens værste fjende. Alle dyrlæger, 
der kender til duesporten, anbefaler på 
grund af denne kendsgerning, at duer-
ne regelmæssigt i sæsonen behandles 
mod Gul Knop. Men med forsigtighed. 

Fald ik ke i den anden grøft. Faren be-
står i, at duerne kan blive resistente 
mod det anvendte medikament t. Der-
for er det bedre at forebygge end at hel-
brede.
Hold i hvert fald drikketårnet pinligt 
rent i kapflyvningssæsonen og skift 
vandet tit for at nedsætte smittefa-
ren. Det bedste middel er individuel 
vanding i reden, så duen får sin egen 
drikkekop. Det er bestemt ret arbejds-
krævende. "Det hører til bagatellerne" 
siger nogen brevduemænd. Men lad 
os ikke glemme, at det ofte er de små 
ting, der gør forskellen, når præmieli-
sterne skal udfærdiges.   
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Vinder af 1-års mesterskab 2012 i sektion 33 
7954 point, med 6 duer,3 a og 3 u,som er fløjet på totalsystem

Bente og Steen,055 Vejle
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af Svend Langhorn, 1991

Træningerne er nært forestå-
ende. Lad os i år være enige 
om ikke at begå de samme fejl, 
som vi begik i fjor eller tidligere 
år. At sende dem ud, mens de 
endnu var for fede og helt uden 
kondi. De har jo dårligt nok fået 
førstekuldet til side og det er en 
almindelig fremgangsmåde at 
give rigeligt med foder, når der er 
unger i reden.

Den første betingelse for at send duer-
ne på træning er altså, at de ikke er for 
fede, og at de har fået træninger om-
kring slaget.
En cykelrytter ville jo heller ikke om 
foråret på sin første tur svinge sig i 
sadlen og køre 30 km fuld speed.
Man kan sige at træningen har tre for-
mål:
1. At udvikle duernes fysiske tilstand 
og udholdenhed.
2. At vænne duerne til kurveopholdet. 
Det gælder især de et-års.
3. At blive i stand til at udvælge de 
bedste kapflyvere.

Når træningerne begynder, er det al-
mindeligt, at man fylder et par kurve 
med yngre og ældre duer og giver dem 
en tur på en snes kilometer. Dette med, 
at de ældre skal i samme kurv, som de 
et-års er ikke ideelt. Har man plads til 
to kurve i vognen, er det nok fornuftigt 
at dele dem efter alder og slippe hver 
kurv for sig med mellemrum.
Der må være en vis metode i trænin-
gen, og den bør man ikke veksle for 
meget med fra år til år.
Skal man retningstræne sine duer, alt 
efter den kapflyvningsrute, duerne er 
tiltænkt, eller skal man i begyndelsen 

give dem småture fra alle verdenshjør-
ner? Skal man træne dem i én-slip el-
ler i flok?  Der er mange, som slet ikke 
træner deres duer privat, men går di-
rekte til foreningstræningerne, og det 
kan man nok også tillade sig med er-
farne duer, men det er næppe heldigt 
med de et-års.
Jeg er af den opfattelse, at de et-års 
skal behandles med stor forsigtighed, 
især i sæsonens begyndelse, og at de 
må privattrænes fra alle verdenshjør-
ner på alle afstande op til 20-30 km. 
Og ikke alt for tidligt på sæsonen. De 
et-års er ikke at betragte som andet 
end store børn. Heller ikke selv om de 
er godt gennemfløjne som unger.
Gamle Funck brugte den metode, at 
han slet ikke sendte sine et-års duer. 
De var trænet som unger, lå brak som 
et-års, og som to-års fik de hele armen. 
Men det har vel ingen tålmodighed til 
nu til dags.
Man kan da også indvende, at det ofte 
er netop de et-års, der ligger i spidsen 
på de lette flyvninger på nogle hundre-
de km, og det gælder især for de et-års, 
der er retningstrænede. Som altså hele 
tiden er trænet i retning mod slipste-
derne i f.eks. nord- eller sydruten. Men 
det er også blandt dem, at tabene er 
størst.
Der er næppe tvivl om, at retnings-
træning øger duernes gennemsnitsha-
stighed, hvad enten det er ældre eller 
et års, men jeg tvivler stærkt på, at det 
er den rette metode, hvis man vil ska-
be sig en samling pålidelige flyvere. 
En virkelig god due skal kunne flyve 
fra såvel syd som nord, og de retnings-
trænede svigter ofte, når man skifter 
rute med dem. Det er som om, man 
nok har fået hastighed på sine duer 
ved retningstræningen, men man har 
ikke fået dem prøvet på deres oriente-
ringsevne. Og dette gælder naturligvis 
i særlig grad for foreninger, der altid 
sender mange duer med. Hvis flokken 

holder, og der kommer mange duer 
hjem, opnås der ofte tophastigheder 
med de retningstrænede, men kommer 
der kludder i geledderne, er det også 
blandt dem, at tabene bliver store. Men 
hvorfor da skifte retning? Man kan jo 
have to hold, et til hver rute og derfor 
retningstræne dem, fordi de retnings-
trænede nu engang under givne for-
hold flyver hurtigst.
Ja, det kan man, og sådan bærer de fle-
ste sig også ad, men det kræver et stør-
re duehold med deraf følgende større 
udgifter.
Jeg er af den opfattelse, at vi træner 
vore duer for lidt. I hvert fald de af os, 
der ikke flyver med enkemænd. Gang 
på gang kan vi jo konstatere, at når en 
hun har været holdt hjemme en søn-
dag, er hun langsommere den næste 
gang. Hun må varmes op med mellem-
træninger i mellemtiden.
Når man er nået ud på et par hundrede 
km med duerne, er det sjældent, man 
oplever tab. De ringere er sorteret fra 
forinden, men der er utvivlsomt tillige 
gået mangen god due tabt, især blandt 
de et  års, fordi man er gået for tidligt 
i gang med dem, enten på grund af for 
dårligt vejr på træningerne eller en 
for ringe fysik hos duerne så tidligt på 
året. Man kan opnå en større sikker-
hed ved at gå langsomt i gang og deref-
ter springe med duerne. Man behøver 
ikke ubetinget få fornemmelsen af at 
være kommet bagefter, fordi man ikke 
har kunnet deltage i en foreningstræ-
ning eller to, men betingelsen er, at 
man i mellemtiden selv sørger for at 
holde duen i en god fysisk forfatning 
ved små træninger eller flyvninger 
omkring slaget samt ved at passe på 
ikke at overfodre duerne.
I øvrigt hælder jeg mere og mere til 
den opfattelse, at slip fra 50-80 km bør 
man springe over. 
Af en eller anden grund har mange du-
er vanskeligt ved at orientere sig mod 

TRÆNING
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hjemmet fra disse afstande.
Når vi nu taler om det, er det også min 
erfaring, at det er lettere at flyve nord 
fra end fra syd, og at det vanskeligste 
for bestemte duer er at finde hjem ved 
slip direkte øst fra. Det er som om, 
de skal over eller under den hjemlige 
breddegrad, før de kan orientere sig.
Selve orienteringen foregår også efter 
mine begreber på to måder: Den ene 
efter solstillingen, og er det klart vejr, 
kommer de duer først, hvis væsentlig-
ste orienteringsmedium er solen, mens 
det er en anden slags duer, der kom-
mer først i dis eller dårligt vejr. De har 
efter mine begreber et andet medium 
til brug i deres orientering. Det er ofte 

af foto & tekst, Carsten Pedersen

Siden 1990 har Kresten haft rigtig 
mange topplaceringer og ikke mindre 
end 26 sektionsvindere, ganske flot sy-
nes jeg.

Kresten fik sine første to brevduer 
som kun 7-års. I forvejen havde han en 
del månedsduer. Giveren af brevduer-
ne havde fortalt, at sådan nogle brev-
duer kunne finde hjem selv fra lange 
afstande, så det skulle da lige afprø-
ves, så med duerne i en papæske og på 
cykel startede forsøgene og ganske rig-

tigt, duerne fandt hjem hver gang og 
altid før han selv kom hjem.

Men faderen mente at al hans ”due-
halløj” tog for megen tid. Han skulle 
passe sin skole og sit arbejde, så alle 
duerne blev slagtet.

Men interessen for duerne blev beva-
ret gennem årene og da han i mellem-
tiden havde startet eget tømrerfirma, 

På besøg ved 
Kresten Børge Sørensen, Give 

0237 Brande

Resultater og mesterskab 2012.
Nr. 4 til generalmesterskabet i 
sektion 61
Nr. 4 til mellemdistance mester-
skabet region nord
Nr. 2 ES due hunner sektion 61 
med 237-08-1136
Mester, mellemdistance åben 
Sektion 61
Og så lige fem sektionsvindere, 
237-08-1123 fra Bremen, 237-
10-724 fra Heide, 237-09-169 
fra Altona og 237-11-1236 fra 
Åbenrå, samt 237-08-1136 fra 
Münster.

og der var god plads til et dueslag, så 
det blev bygget og så startede han op 
igen i 1990. Det var med duer fra den 
senere klubkammerat Gert Middelboe 
og så nogle fra, dengang et godt flyven-
de juniormedlem, Klaus Jensen, der 
stadig gør det godt.  Det blev opstarten 
af hans bestand og den findes stadig i 
flere af duerne.

dem med de gode øjne, dem med det 
såkaldte øjetegn. En vigtig ting for de 
et-års er at lære at drikke i kurvene. 
Det fik de næppe lært rigtigt på unge-
flyvningerne med kun en overnatning. 
Derfor må man have dem i en stor 
kurv derhjemme med vand og foder, så 
de kan få det lært. 
Som nævnt mener jeg, at træninger i 
alle retninger giver færre tab, når vi 
kommer til kapflyvningerne. 
Man skulle også umiddel bart tro, at 
énslip måtte støtte duernes oplæring 
i orientering, men en due bliver ikke 
meget bedre af intensiv træning. En-
ten har de »det« eller de har det ikke. 
Enslip er derfor næppe ulejlighe-

den værd. Retningstræning fremmer 
sandsynligvis meterhastigheden, men 
risikoen for tab er større end for dem, 
der er trænet fra alle verdenshjørner. 
En del af tabene på træningerne vil 
man sikkert kunne undgå, hvis man 
erindrer sig følgende: 
Kun duer på træning, der har et mind-
stemål af kondi, og som ikke er for 
fede, forsigtighed især med de et-års. 
Og træn kun i nogenlunde acceptabelt 
vejr. I hvert fald aldrig ved en fuldt 
overtrukket blygrå himmel. Ingen sen-
unger på tidlige træninger. De må bli-
ve hjemme, til de kan trænes sammen 
med førstekuldet. Og sluttelig: Put al-
drig alle dine æg i én kurv. 

Slaget  i vinterlandskab
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I 2000 mente han at der skulle lidt 
nyt blod til og det blev bl.a. en grislet 
hun fra Meldgaard i Åbenrå efter su-
perhunnen 1686. En søn efter hende er 
stadig aktiv i avlen og sammen med en 
hun fra Eyvind Kjærgaard i 237, er der 
faldet rigtig mange topflyvere og 4 sek-
tionsvindere, en han efter parret blev i 
2011 ES due nr. 3.

Fra Calle Frandsen på Mors fik han 
så 10 unger af Vervoort, Grondelaers 
og Verstrate afstamning, og de er sta-
dig inde på mange af duerne på slaget 
bl.a. 576, der er tre gange ES due.

På Jørgen Mikkelsens ophørsauktion 
i Ikast købte han nok auktionens bil-
ligste due, som ingen var særlig inte-
resseret i. Prisen var kun 650 kr. Det 
viste sig som et heldigt køb, for han er 
far til flere sektions vindere og andre 
gode flyvere.

Sidste nye indkøb af duer, man skal 
jo hele tiden søge at forbedre sin be-
stand siger han, og som han nu skal 
til at få afprøvet og indpasset i sine 
egne duer, er et indkøb af tre unger 
fra Tommy Gydesen samt to unger fra 
Kurt Sørensen i 055.

Kresten solgte i 2001 sit firma og 
købte en byggegrund i et nyt kvarter i 
Give. Hertil flyttede de i 2007, da han 
var færdig med at bygge huset, inden 
havde han dog bygget et nyt slag i fir-
maet. Det blev lavet i sektioner og så 
samlet på adressen i Give. Bemærkes 
skal det, at slaget blev taget i brug i 
2006, hvor han fløj med unger herfra, 

så dueslaget kom faktisk før beboel-
sen. Så er man godt nok brevduemand.

Kresten har 35 par flyveduer og fly-
ver fortrinsvis med enkemænd samt et 
par enkelte hunner som supplement. 
Alle duerne sendes stort set hver week-
end. Det er vigtigt at holde dem i gang. 
Undtaget er de, der skal på de lange 
flyvninger. Her er det hver anden uge. 
Dog kan de, der så er hjemme, godt 
komme med på en indenlands flyvning. 
Der er ti par avlsduer, og det mener 
han, er for mange. Det samme mener 
han også om antallet af kapflyvere, så 
næste år skal bestanden skæres noget 
ned. Hellere lidt men godt og som han 
siger, man bliver jo ikke yngre.

Der parres normalt i uge 7, men i år 
blev der forsøgt parret i januar. Det 
blev ingen succes, så næste år parres 
igen uge 7, som han plejer.

Der tillægges hvert år ca. 40 unger. 
Alle trænes meget især hannerne. De 
spares så til gengæld på flyvningerne 
og kommer kun med en enkelt gang. 
De bedste her spares så til næste år. 
Til gengæld gennemflyves hununger-
ne.

AVLEN
Øjenteorien siger ham intet. At man 

skulle kunne se på duens øje, om den 
er en god kapflyver/avler tror han ikke 
på. Så hans duer parres efter bedst til 
bedst metoden.

Når han finder et godt avlspar så for-
bliver de sammen. En absolut stam-
han er den grislede 291, barnebarn af 
1686 og sammen med hunnen 428 fra 
Eyvind er de forældre til flere sektions 
vindere og mange andre topduer.

Der tillægges unger på avlsparrene 
og æg herfra flyttes så over under fly-
veduerne. Udover ungetillægget på 
avlsduerne tages der også et par unger 
på de bedste 4-5 flyvepar.

FODER
Ingen dikkedarer her. Der anvendes 

hele året en all round blanding og til 
tider tilsættes lidt majs i sæsonen og 
om vinteren lidt byg.

Fodring
I vinterhalvåret en gang om dagen, 

og når der er unger 2-3 gange dagligt. 

K.B. Sørensen med 169. sekt.vinder

Superavlsparret med afkom
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Kaflyverne fodres to gange dagligt Og 
når der er små unger i rederne gives et 
tilskud af æggefoder.

VITAMINER
Der gives Vitamineral samt ølgær 

blandet i rapsolie, som så tilsættes fo-
deret. I fældetiden tilsættes en gang 
ugentlig blendede gulerødder og grøn-
kål. Det er duerne helt vilde med. Og 
så er der selvfølgelig fri adgang til 
gritt og piksten.

MEDICIN
Alle duer får en kur mod gul knop,når 

de har fodret ungerne op og kuren gen-
tages så om efteråret. I kapflyvnings-
sæsonen gives en ”mild” kur mod gul 
knop ca. hver tredje uge. Ellers bruges 
så lidt medicin som muligt.

Et nyt tiltag fra næste vinter bliver 
indkøb af el-vandvarmere til at holde 
alle vandkar isfri med, for den lange 
frostperiode, vi har haft i år med fros-
sen vand, har været lidt træls, mener 
han.

TRÆNING
De gamle duer trænes ca. 5 gange 

alene med start i Kolding. En afstand 
på ca. 30 km. Der trænes indtil man 
er to uger inde i kapflyvningssæsonen. 
De sidste træninger er med dobbelt-
slip, hvor der slippes to ad gangen.

UNGERNE
Der startes langsomt med ca. 5 km. 

et par gange og så dobles der op indtil 

de er ude på 30 - 40 km. Der trænes en 
2-3 gange om ugen, og her kommer de 
gamle ofte med, men slippes naturlig-
vis for sig selv.

Flyvninger
Der satses både på de lange og på 

kort- og mellemdistancen. Det passer 
ham bedst af få duerne relativt tidligt 
hjem.

Til hverdag er rutinen den, at duerne 
lukkes ud morgen og aften Når hun-
nerne lukkes ud sættes hannerne ind 
i hunnernes slag, og når hunnerne så 
kaldes ind, lukkes hannerne ud og 
hunnerne kommer så ind i egen af-
deling og vise versa to gange dagligt. 
Det kræves, at der flyves rigtig meget, 

K.B. Sørensen med 576, 3 x ES-due

K.B. Sørensen og frue med 1213 & 1236. sekt. vindere.

mens de er ude, og det er normalt intet 
problem.

Fra oktober til april er alle duer luk-
ket inde. Der er dog voliere til dem. Det 
er nødvendigt, for Kresten bor lige op 
til åbne områder og med skov lige bag 
slaget, så der tages ingen chancer med 
høgen.

Som nævnt skæres der drastisk i due-
antallet næste år, for de vil have mere 
tid til ferie og familien, børn og børne-
børn. Der holdes dog hver vinter tre 
ugers ferie, hvor en god nabo så passer 
duerne. I øvrigt er der ingen vrøvl med 
naboerne over duerne. Tværtimod sy-
nes de, at det er hyggeligt at se duerne 
flyve rundt.

Et dejligt besøg med kaffe, hjemme-
bagt brød, god ost og en lille en, var for 
hurtigt til ende, men ingen tvivl om at 
Krestens ambitioner for sæsonen 2013 
er at gøre det lidt bedre end i 2012. Det 
får vi så at se, om han kan, for sæsonen 
2012 var jo ”ikke så ringe endda”.

Tak for et par hyggelige timer til jeg 
begge. 
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