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DAN 000-12-1849
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DAN 116-11-0957
Christer Persson
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DAN 055-13-0094
Finn Kjærsgaard
8830 Tjele
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DAN 151-11-0456
Jan-Åke Jönsson
24518 Staffanstorp
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DAN 098-13-0653
Börje Hansson
22477 Lund  Sverige
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DAN 018-12-0836
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Tlf 28123032

DAN 075-12-0250
Ole Madsen
7330 Brande
Tlf 96420884

DAN 184-13-0155
Christer Persson
23165 Trelleborg
Tlf0410-42887

BELG 12-3147653
Harry Skov
6710 Esbjerg V
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NL 13-1749774
Bjarne Nielsen
6950 Ringkøbing
Tlf 97323328

DV 08897-12-168
Ferdinand Nielsen
8970 Havndal
Tlf 20215168

DV 06452-13-8
Niels E Jaworski
2860 Søborg
Tlf 20867048

DV 08547-13-0313
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Søren Andersen
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SHF*1*38*084 - 2013
Kaj Thomsen
2860 Søborg
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50 ÅRS JUBILÆUM
15/10 Erling Møller Pedersen, 227 
Koldinghus

CHRISTA DAHL, 172 RINGKØBING
 

Det var med stor sorg, at vi i Dan 
172 Ringkøbing modtog besked om, 
at Christa Dahl var gået bort d. 
06/09 2013. 

Christa har været medlem i over 
30 år. I mange år sørgede Christa 
for renholdelse af vort klubhus sam-
men med sin mand, Gunnar Wind.

Det var først i de senere år, at 
kræfterne slap op. Christa har ikke 
fløjet med mange duer, men har del-
taget på sektions- og DdB ś mellem-
distance flyvninger, hvor hun af og 
til havde en vinderdue. Vore tanker 
går til Christa ś efterladte.

Æret være Christa Dahls minde.
 
På foreningens vegne
/ Tage Gravesen

BØRGE MORTENSEN, 205 HORN-
BÆK

Hornbæk Brevdueforening har med 
sorg modtaget meddelelse om, at vo-
res æresmedlem Børge Mortensen er 
afgået ved døden. Børge blev 98 år.

I vores forening havde vi i mange 
år stor glæde af Børges medlemskab. 
Han var et fint menneske, som man 
altid kunne stole på. De opgaver, som 
han påtog sig, blev altid udført på 
fornemmeste vis.

Børge var hyggelig at tale med - 
han havde oplevet meget og var god 
til at fortælle om sine oplevelser.

De senere år var ikke så nemme 
for Børge. Han boede noget afsides 
og måtte opgive at have duer, da han 
ikke længere kunne køre bil.

 Vi i Hornbæk Brevdueforening vil 
huske Børge, som det gode, interes-
sante menneske han var.

Æret være hans minde
0205 Hornbæk Brevdueforening

BJARNE FREDERIKSEN, 
037 KALUNDBORG

Det var en kedelig meddelelse vi 
modtog den 28/9 at vores sportskam-
merat Bjarne Fredriksen 037var død 

Bjarne har ikke fløjet så meget med 
duer de seneste år .

Men var meget kendt for at udstille 
hvor han altid havde flotte resultater 
Tankerne går til hans nærmeste.

037 Kalundborg



211#24_2013

BREVDUEN

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. 65 30 19 47.
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, 
Lindegårdsvej 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 Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

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 godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers 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

Som alle ved udsendes Brevduen nu 
til alle medlemmer. Da vi tidligere  
gjorde det gennem Porto-service, blev 
vore adresselister ”vasket” hos Post-
væsnet og adresserne blev automatisk 
korrigeret, idet Postvæsnet stod for 
adresseringen. Men det koster og der-
for står Sekretariatet selv for adres-
seringsopgaven. Det betyder så, at vi 
er dybt afhængige af, at jeres adresser 
er korrekte. Det må vi så konstatere, 
at det er de ikke altid. Vi får ved hver 
udsendelse adskillige blade retur med 
noteringen, at ”adressaten er ubekendt 
på adressen”. Nogle gange er det post-
budene, der kører rundt med lukkede 
øjne, men det har vi handlet af med 
postvæsnet således, at det er uden om-
kostninger for DdB. Men mange gange 
er I flyttet, og så ville det være dejligt 
med besked gennem jeres forening til 
os. I får bladet til tiden, og vi sparer 

tid og penge til ekstra porto. – Og husk 
så lige, at jeres postkasse har alle nav-
ne stående, som skal modtage post på 
adressen. Postvæsnet er ikke, hvad det 
har været.

Sæson 2013 var præget af, at vi ind-
byttede rigtigt mange anlæg til det 
nye TauTIS-DdB.  Det er jo positivt, 
men rigtigt mange anlæg blev byttet 
lige i sidste øjeblik inden sæsonstarten 
og adskillige efter, at vi var startet. 
Det giver et vist pres på alle parter og 
ikke mindst på Sekretariatets lager-
beholdning. Vi forsøger at have nok 
udstyr klar, men det kan glippe, og så 
er der leveringstid og dermed frustra-
tioner. Så går I med planer om at skifte 
til den kommende sæson 2014, så giv 
os gerne et praj, så vi kan sikre os og 
jer, at udstyret er der, når I skal bruge 
det. Vi fortsætter med ”Byt til nyt”-
konceptet også i 2014.

Vi trykker gerne kataloger og an-
det materiale til foreninger og med-

lemmer. Vi forsøger at holde en 
markedsdygtig pris således, at det er 
en vind-vind situation for os alle. Vo-
res udstyr kan det meste og kvaliteten 
er fornuftig. Der kan trykkes i farver, 
helt eller delvist, samt i sort-hvid. Så 
kontakt gerne Sekretariatet for en 
pris på en opgave.

Mange brevduefolk benytter gerne 
september/oktober til en tur i Holland/
Belgien eller måske Tyskland på ud-
kig efter ny inspiration eller måske 
lidt blodfornyelse. En del benytter sig 
af de pakke-ture, som forskellige korn-
firmaer afholder hvert eller hvert an-
det år. Disse ture har helt klart også 
et socialt element, hvor gamle venner 
mødes og nye venskaber bliver skabt. 
Andre finder det måske rarere at være 
af sted i privat regi, dvs. en 3-4 perso-
ner i privat bil. I Holland og Belgien 
findes mange små hyggelige hoteller 
og kroer i de forskellige landsbyer, 
hvor man kan finde værelser til yderst 
fornuftig pris.

Uanset om man er til den ene eller 
anden type tur, så det altid utroligt 
givtigt, at komme af sted hjemmefra 
og få ny inspiration. Man skal så ba-
re altid huske, at man er gæst i andre 
menneskers hjem og dueslag og derfor 
skal behandle duer og omgivelser med 
høflighed og respekt.  
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af Erik Dybdahl, landsformand

Vinteren er en travl tid for Ho-
vedbestyrelsen og ikke mindst 
for udvalgene, der varetager 
transport og økonomien i for-
retningen DdB.

 
DdB er jo presset på medlemstal og 
økonomi, og dette er Hovedbestyrel-
sen naturligvis fuldt bevist om. Der-
for har det været strengt nødvendig at 
gå efter markante besparelser på alle 
fronter, og sætte den alt overskyggen-
de omkostning - transporterne - under 
kraftig lup.

DdB har en meget stor udgift på 
transporterne, det være sig omkring 
opsamlingen af vore duer, kørsel i ud-
landet og ikke at forglemme ompak-
ningen.

Ompakningen i Vestdanmark har 
tidligere været klaret på glimrende 
vis i Århus og i Åbenrå, og selvfølge-
lig er det lidt vemodigt at skulle sige 
farvel til dygtige kræfter, der gennem 
mange år har ofret torsdag nat efter 
nat for, at vi alle kunne få duerne på 
vingerne lørdagen morgen. Men i år 
det lykkes at finde et fornuftigt sted til 
at samordne hele den vestdanske del 
af ompakningerne på et sted, nemlig 
i Horsens.

Nu bliver det så Horsens, der frem-
adrettet bliver base for alle vest-
transporterne, men i mange tilfælde 
også for hele landet. Samordningen 
af transporterne har udgjort en stor 
gevinst for organisationen og i det ef-
terfølgende, vil jeg forsøge at beskrive 
lidt af arbejdet. Det forestås af dygtige 
personer med mange års erfaring. 

Ompakningsleder er Peter Wendt, 
som også var leder i Århus. Peter assi-
steres af dybt engagerede medlemmer, 
der har stor erfaring fra tidligere års 
arbejde med forsendelserne og alle er 

dygtige brevduefolk, der kender til du-
ernes behov og ikke går på kompromis 
med duernes tarv.

Foreningerne i organisationen 
indberetter deres forsendelser 

til DdB hver torsdag før kl. 20. 

Det giver Erik Rasmussen hjemme i 
Randers et klart overblik over antallet 
af kurve, der skal placeres i de enkelte 
containere. 

Det er utrolig vigtigt for disponering 
af containerne, der har forskellig stør-
relse og i flere tilfælde har givet en be-
sparelse på et helt container træk. 

Den mulighed har vi ikke tidligere 
haft med to ompakningspladser, så 
Hovedbestyrelsen forventer også, at 
besparelserne, der kommer med tiden, 
hjælper DdB en hel del med økonomi-
en.

Selvfølgelig er jeg som formand 
yderst spændt, når en så omfattende 
ændring skal igangsættes, og jeg hav-
de derfor pakket bilen med sodavand, 
som jeg formodede ville være velkom-
ne på en varm sommeraften, hvor der 
skulle arbejdes hårdt.

Da jeg nåede til Horsens var pakke-
holdet allerede i fuld gang med den før-
ste opsamlingsbil og jeg må sige, der 

blev arbejdet så sveden sprang fra vore 
kammerater, der ikke kun arbejder 
med at få pakket vore containere - nej, 
de knokler.

Opsamlingsbilerne ankom heref-
ter i en lind strøm til den store plads, 
DdB har lejet for mindst de næste 5 
år. Planlægningen forud for sæsonen 
af disse transporters ankomst skal nu 
stå sin prøve rent tidsmæssigt, og jeg 
imponeres igen. Transportudvalget bi-
stået af vognmanden har ramt næsten 
i plet. Super flot.

Opdeling af duerne til de enkelte 
flyvninger er utrolig vigtig, for 

det er her faren for fejl er størst.

Ompakningskurvene placeres derfor 
så adskilt som muligt i hallen, hvor 
lokale brevduefolk skal håndtere om-
pakningen. De fyldte kurve bæres ind 
i containerne og stilles på hylder af 
kontraktansat personale, alt imedens 
vore kammerater håndterer duerne i 
de ikke fyldte kurve. Jeg kan love, der 
arbejdes flot af alle, og jeg er sikker på, 
der var flere, der var stiv i lemmerne 
dagen efter.

Det er ikke for svæklinge, når due-
kurvene skal op i de øverste reoler. De 
fleste kan ikke nå derop med strakte 

Opstart på ompakningspladsen i Horsens.

Ompakningen planlægges
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arme og vore kurve vejer trods alt om-
kring 30 kg, når der er duer i dem. 

Det er jo heller ikke sådan, at det er 
en enkelt kurv, der skal på plads. Nej, 
på en almindelig aften i Horsens hånd-
teres 3 – 400 kurve og det endda flere 
gange.

Temperaturen har været lidt over de 
20 grader. Og det er hårdt arbejde, der 
får sveden til at springe fra vore med-
arbejdere. 

Jeg er ganske klar over, der vil kom-
me aftner hen over sommeren, der vil 
kræve væske, og øl går slet ikke i det 
ansvarsfulde arbejde, så jeg beder 
vognmanden sørge for, der indkøbes 
Cola og vand således, at vore medar-
bejdere ikke bliver dårlige under ar-
bejdet. Første dag måtte de nøjes med 
mit medbragte, men jeg kan love for, 
der var brug for væsken.

Heldigvis er flere af de indle-
jede medhjælpere også gamle 
kendinge, så tingene lykkedes 

forbavsende godt. 

Det havde ikke været rart hvis alle 

Opstart på ompakningspladsen i Horsens.
var ”nye” i gerningen, men arbejdsind-
satsen fra alle og ikke mindst de nye i 
jobbet var imponerende.

Efter containerne er kommet på 
plads på hylderne, skal der vandes, så 
vore duer får de bedst mulige betingel-
ser under transporten. Der er tænkt 
over tingene, og derfor er der rullet rig-
tig mange meters vandslange ud. Man 
fylder ikke 400 vandtrug med kande, 
for så blev man jo aldrig færdig.

Der læsses korn på bilerne og vand-
tankene fyldes, så duerne ikke kom-
mer til at mangle noget på turen. 

Her er der altid taget højde for, at 
transporttiden kan blive lang. Vejret 
er DdB jo ikke herre over, og ekstra 
overligger døgn forekommer stort set 
hvert år.

Vore chauffører, der ankommer fri-
ske med rene skiver til ompaknings-
pladsen, har i foråret gennemgået det 
helt nødvendige kursus i transport af 
levende duer. 

De er således klædt bedst muligt på 
til opgaven med at passe vore duer, og 
det er mit klare indtryk, at alle chauf-
fører tager opgaven omkring vore duer 
meget seriøst. De er helt bevidste om, 

at de er særligt udvalgte til denne op-
gave, hvor der ikke findes nemme løs-
ninger.

Alt imens dette arbejde pågår og 
i den følgende tidlige morgen-

stund, arbejder løsladerne på at 
få overblik over slipmulighederne 

på de enkelte destinationer. 

Er der tvivl om vejret, adviseres 
vognmanden tidligt fredag. For ikke 
at køre spildkilometer, gøres der ofte 
hold, hvor de store veje deler sig i Tysk-
land indtil afklaring foreligger.

Jeg har været med i ledelsen i rigtig 
mange år, men jeg tager hatten af for 
den store og helstøbte indsats vore folk 
lægger for dagen, og jeg er sikker på, 
vi har gjort det rigtige med de ændrin-
ger, vi har foretaget ved at flytte og 
samle ompakningen i Horsens.

Da jeg ud på de små timer kører hjem 
fra pladsen i Horsens, er det med en 
sikker fornemmelse af, at hvis det gode 
humør, der har været gennemgående 
på ompakningspladsen, bare kunne 
smitte til alle vore foreninger og med-
lemmer, var vi godt stillet i DdB. 

Dd B’s auktionsforum er klar!
ET TILBUD TIL FORENINGER / SEKTION / PRIVATPERSONER OM 
AT BENYTTE DDB’S AUKTIONSFORUM

 
DdB’s auktionsforum gik i luften i starten af januar 2013 og nu har 
foreninger og andre interesserede igen mulighed for, at benytte dette.
 
Prisen pr. auktion er kr. 35,- pr due. / for alm. auktioner er prisen 25 
% af omsætningen.
Der kan tilkøbes annonce i Brevduen for følgende priser
kr. 500,-      for 1/4-side
kr. 800,-      for 1/3-side
kr. 1000,-    for 1/2-side
 
Ring og hør nærmere hos 
TOMMY RASMUSSEN, PETER KNUDSEN ELLER 
SEKRETARIATET
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af Ad Schaerlaeckens, oversættelse: Bjarne 

Straszek fra Die Brieftaube 2013.

HVOR OFTE BØR GAMLE DUER PRIVAT/
FORENINGSTRÆNES?

VED HVILKEN TEMPERATUR KAN DUER 
TRÆNES?

DUER SKAL TRÆNES OG DET HAR 
VÆRET SVÆRT I DET FORGANGNE 
ARKTISKE FORÅR. 

SÅ DERFOR REJSER SPØRGSMÅLET 
SIG: HVOR OFTE SKAL GAMLE DUER 
TRÆNES FØR SÆSONSTART?

VED HVILKEN TEMPERATUR KAN 
DUERNE TRÆNES, SÅ DE ANSVARLIGT 
KAN SENDES PÅ FLYVNING FRA SÆ-
SONSTART?

Den estimerede forfatter og brev-
duemand Arie van den Hoek anså en 
temperatur på 12 grader som nederste 
grænse. Meget koldere burde det ikke 
være. Det forekommer mig, at han var 
mere af den forsigtige slags. Jeg har en 
temmelig god samling gamle kapflyv-
ningsjournaler, og jeg kan se, at der 
flere gange blev kapfløjet et par grader 
over nul.

For et par år siden var jeg i Kina til 
en ungeflyvning på 500 km. Her var 
er tre grader over nul! Flyvningen gik 
glat, selv om det må siges, at duerne 
var helt udmattede ved hjemkomsten.

På et tidspunkt i foråret, hvor der 
var seks grader, var det meget beha-
gelig i solen. Og der var helt vindstille. 
Et par dage senere var der otte grader 
celsius og kuldegysninger. Der blæste 
en stærk østlig vind. Vinden spiller en 
vigtig rolle for følelsen af varme. Så i 
stille vejr er alt muligt.

Hvor meget skal der trænes? 
Hvor meget skal 2-årige og ældre 

duer trænes før sæsonen? 

Der er stor forskel fra slag til slag. De 
slag, hvor mesterskabssucces ikke er 
nødvendig, er det ofte tilstrækkeligt, 
hvis duerne kommer hjem. Her er det 
ikke ofte, der fortrænes ret meget.

 To yderpunkter til eksempel: Slag 
A's unger er kapfløjet grundigt i 2012 
op til 350 km. Slag A hører også til 
dem, der lader duerne flyve ude om 
vinteren. Her ses duerne i luften midt 
om vinteren, når temperaturerne er 
lave. De flyver og vinder præmier. Selv, 
når temperaturen er under nul, tager 
duerne deres runder om slaget. Jeg 
tror, at folk som A, der lader deres er-
farne duer flyve frit hele vinteren, træ-
ner næppe deres duer ret meget. 

Slag B: Her er tingene helt anderle-
des. Han har mange ældre duer. Un-
gerne har kun fået kurvetræning i 
2012. Om vinteren er duerne indeluk-
ket. Og her sidder de fra slutningen af 
september til begyndelsen af marts. 
Her vil sådan et slag få store proble-
mer, hvis duerne sendes på kapflyv-
ning uden grundig træning forud. Og 
man skal være meget forsigtig med 
duer, der i måneder ikke har haft fri 
flyvning og man skal man være forsig-
tig med træningen i foråret. 

Hvis slaget har mange uerfarne 
et-årige, kan de ikke trænes tit 

nok på én betingelse: 

Vejret skal være godt.

Jeg selv har fået det at føle. Utallige 
duer har jeg tabt i foråret. Det er ikke 
kun duer, der altid kommer for sent, 
men duer med super gode tider, der 
bliver tabt med dårligt vejr. Med visse 
undtagelser, kan man argumentere 
for, at erfaring er afgørende. 

Det ses bedst, hvor de et-årige star-
ter senere. Flyvninger senere på sæ-
sonen er betydeligt mere åbne end 
de "normale" flyvninger i foråret. I al 
slags vejr og i alle weekender. Undta-
gelser findes ikke.

Over hele landet finder man brevdue-
mænd, der flyver enormt godt især på 
de første par flyvninger. Og senere på 
sæsonen måske lidt mindre. Du kan 
være sikker på, at de har trænet de-
res duer grundigt. Ofte hævder de, der 
flyver godt fra starten med både gamle 
såvel som unge duer, at duerne knapt 
er blevet trænet. Jeg tror dem ikke. For 
mig er de ikke kun supermestre, men 
også superløgnere.

Jeg har bemærket, at mange af de op-
drættere, der klarer sig godt på natio-
nalflyvningerne for unger og et-årige, 
ofte havde trænet duerne i dagene før 
denne flyvning. Undertiden næsten 
dagligt. 

Vi har i år i Belgien hver uge haft 
en nationalflyvning med unger. Det 
er der mange, der er glade for. Men jeg 
frygter, at det mest er til gavn for de 
professionelle. De, der ikke behøver at 
arbejde.

Men er de ikke begunstiget på 
mange områder? 

Jeg har størst beundring for de, der 
flyver godt, mens de har et job ved si-
den af. Selvom der ikke er mange i du-
esport tilbage, der har at arbejde. Eller 
rettere, de findes ikke mere! 

Lidt at tænke over?

 Arie van den Hoek anså en temperatur på 12 gra-
der som nederste grænse. Meget koldere burde 
det ikke være.
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•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

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

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

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

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

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

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

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

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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af Folmer Mikkelsen, foto: Mark Skovbo Madsen

Jeg husker stadig den junidag i 
1993, hvor jeg som 11-årig knægt 
første gang trådte ind i haven på 
Rypevej i Vildbjerg. Det var en 
lørdag, og jeg havde fået lov til at 
komme og se Dorit og Jans duer 
komme hjem fra kapflyvning. 

Jeg havde lige ”opdaget”, at der var 
noget, der hed kapflyvning med brev-
duer. Duer havde jeg altid haft i mit 
liv, men at de kunne være så kraftful-
de i deres udtryk, som brevduer kan, 
var nyt for mig.

Vi var kommet i god tid, min far og 
jeg – troede vi. Det viste sig dog, da jeg 
ankom, begyndte duerne – jeg tror det 
var fra Løgumkloster – at falde ned fra 
himlen. Sådan så det ud i mine barne-

øjne. 

Det var mit først indtryk fra 
haven, hvor jeg sidenhen har 

tilbragt mange timer.

Dorit og Jan Pedersen. Det er et navn 
mange har hørt eller set før. Det skyl-
des sandsynligvis, at det ikke er første 
gang, de er præsenteret her i bladet, 
eller måske har du set resultatlistene 
fra sektion 60 og tidligere sektion 62. 
Her finder du nemlig hver gang - næ-
sten med garanti – navnet Dorit og 
Jan Pedersen.

Mesterskabet i 2012 kom i hus trods 
et par uheld undervejs. Sæsonen teg-
nede ellers lovende, da slaget alle-
rede efter få weekender havde fået 4 
sektionsvindere. Desværre ramte en 
bølge af uheld slaget. Der forsvandt 
en dobbelt sektionsvinder i høgens 

kløer, en af de duer, der havde været 
sektionsvinder i begyndelsen af sæso-
nen, kom hjem med et brækket ben, og 
sidst, men ikke mindst, landede ”385” 
med et stort hul i brystet, hvor vand og 
korn faldt ud, når det kom ind. ”385” 
havde ellers vist storform og været 
sektionsvinder de to foregående week-
ender. Han kunne med lidt held have 
indhentet sin lidt mere kendte halvsø-
sters 5 førstepladser. Halvsøsteren – 
”Mille” boede indtil for kort tid siden 
hos Bent Th. Pedersen.

Heldigvis for Dorit og Jan, tog de øv-
rige 15 enkehanner og 16 løse uparrede 
1 års hanner over, og da sæsonen var 
slut, havde duerne hentet 9 førsteplad-
ser i sektionen. En enkelt regionsvin-
der blev det også til, da pindhannen 
”331” i vestenvind akkurat klemte sig 
foran 2 slagfæller og hev sejren hjem 
fra Henstedt.

Dorit og Jan har været med i spor-
ten siden 1967. Jan fortæller, at når 
man er en af ”de gamle” i sporten, har 
man selvfølgelig en del erfaringer, så 
man undgår at begå helt så mange fejl 
som tidligere. Jan gør tingene på sin 
egen rolige måde. Han kan dog ikke 
helt lade være med at tænke på alle de 
mange forskellige teorier, han har hørt 
om og også til tider efterprøvet gennem 
sin tid. 

Som engageret brevduemand eller 
som ny brevduemand er man nysger-
rig. 

Er der ting, som er bedre at gøre 
end andre? 

Jan svarer selv på sit spørgsmål. 
Man er nødt til at gøre sig sine egne 
erfaringer, men man kan selvfølgelig 
undgå de mest basale fejl ved at lytte 

Mellemdistancemestrene 

Dorit og Jan Pedersen, 
216 Aulum-Vildbjerg

Jan og Dorit i haven ved slagene
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godt efter de erfarne og succesfulde 
brevdue m/k’ere. Derudover er det hel-
ler aldrig af vejen at bruge sin sunde 
fornuft. Jan mener dog, at langt hen af 
vejen er det sundt at gøre sig sine egne 
erfaringer. 

Ting, der fungerer for én brevdue-
mand, kan vise sig ikke at fungere for 
en anden.

Gennem tiden har Jan og Dorit haft 
en del forskellige duetyper på slaget. 
Gennem 60’erne og 70’erne var det 
Gerhards-duer fra Michael Madsen og 
Villy Th. Jensen fra Ikast, der husere-
de. I 80érne kom Groendelaers duerne 
til via Bent Th. Pedersen. Den linje 
kan stadig findes i duerne, men siden 
da er der også tilført Gaby Vandenabe-
ele og Jos Thoné duer – også via Bent 
Th. Pedersen.

Da jeg spørger ind til nogle af de 
første duer, jeg kan huske fra slaget, 
”Blohm-hunnen”, ”889” og ”760”, smi-
ler Jan og fortæller historien om, hvor-
dan man indimellem kan tilsidesætte 
næsten alt, man ved om duer, og så 
bare lade lykkens gudinde bestemme.

I 1988 hjalp Jan et par duekammera-
ter med at parre duer sammen. Blandt 
de hanner, de havde med, sad der en 
stor, grov og ikke særlig køn han. De 
var ikke vilde med den og spurgte, om 
det ikke var en Jan skulle låne. Det vi-
ste sig at være et lykketræf. 

I 1989 avlede hannen ”Blohm-
hunnen”, der skulle vise sig at 

blive en helt fantastisk avlshun. 

Her følger en præsentation af de to 
vigtigste hanner af ”Blohm-hunnen”.

I 1990 kom ”760” til verden. Han for-
måede at placere sig 43 gange og blive 
sektionsvinder 7 gange, og 3 gange 
gruppevinder i den forbindelse. 

I 1992 klækkede ægget til ”889”. 
”889” blev selv sektionsvinder 2 gange, 
men hans eftermæle er i højere grad 
præget af den mængde vinderduer, 
han producerede. For blot at præsen-
tere et par af dem kan vi nævne 5 han-
ner ”706” – sektionsvinder og vinder af 
Naturals Es-due konkurrence, ”642” 
sektionsvinder, ”753” sektionsvinder, 
”588” dobbelt sektionsvinder og slut-
teligt ”572” 3-dobbelt sektionsvinder.

Som 16-årig blev ”889” parret med et 

barnebarn til den berømte ”Sars” fra 
Jos Thoné og de 5 efterkommere de 
producerede går i dag på avlsslaget og 
har allerede bevist, at ”889 ś” gener vil 
præge slaget flere år frem i tiden.

I 2003 besøgte Jan igen Bent Th. Pe-
dersen. Bent havde ved tidligere lejlig-
heder omtalt ”Gaby-duerne”. Så da Jan 
tog derfra, havde han et par senunger, 
han havde fået lov at vælge, med i kur-
ven.

De to duer var Jan dog ikke så impo-
neret af, så da avlsduerne blev parret 

sammen, fik de to hinanden. Så kunne 
de da ikke gøre skade på den gamle 
stamme af duer. Af de 4 unger parret 
fik i 2004, fik kun én lov til at overleve. 
Jan kunne simpelthen ikke lide dem. 
Den, der fik chancen, skulle igennem 
hele ungeprogrammet, før den slap 
gennem nåleøjet og fik en plads på fly-
veslaget som løs han. 4 år senere hav-
de ”391” været sektionsvinder 3 gange 
og var derudover 2 gange slået på ind-
gangen af en slagfælle. Dette Gaby-
par har nu givet 15 sektionsvindere i 

Avlsparret 200/111 og 216-04-391

”395”
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to generationer. For Jan viser det, med 
al tydelighed, hvor let vi kan tage fejl.

Når man spørger lidt nærmere ind 
til dette emne, viser det sig dog, at Jan 
mener, der også er ting, der kan hjælpe 
os til at forstå duerne lidt bedre. Det er 
noget, det er svært at sætte ord på. Det 
er, når man observer duen, at man kan 
se den, som den er. Den særlige due 
har som oftest noget specielt over sig. 
Det er ikke nødvendigvis noget fysisk 
ved duen, der gør at den skiller sig ud, 
men nærmere duens udstråling. Den 
måde, duen agerer i forskellige situa-
tioner sammenlignet med andre duer, 
kan hjælpe os til at forstå, at her er en 
særlig due. En sådan due falder måske 
kun én gang fra et par, så selvom man 
bliver ved at avle søskende til sådan 
en vinderdue, er der ingen garanti for 
succes. Af samme årsag vil Jan gerne 
have, at en stor del af avlsduerne selv 
har supergode resultater. På den måde 
vil man med større sandsynlighed sik-
re kvaliteten forbliver høj og mulighe-
den for at lave ”den særlig gode due” vil 
være forøget.

Gaby-duerne er dog ikke den eneste 
nyere linje i avlsslaget. Den måske vig-
tigste linje er nu Jos Thoné-linjen. Jan 
havde besøgt Bent Th. Pedersen i ef-
teråret 2005. På dette tidspunkt havde 
Bent Th. netop hjemhentet en større 
mængde unger fra Jos Thoné. Jan var 
noget imponeret over de unger, og da 

muligheden så bød sig på en auktion 
i 2008, købte han bl.a. ”395”. Bent Th. 
havde været nødsaget til at sælge ud af 
duerne og det viste sig senere, at Jan 
havde fået fat i en absolut top-avlshan.

”395” er indtil videre far og bedstefar 
til 21 sektionsvindere, bl.a. den kendte 
”Mille” fra Bent Th. Hun blev i foråret 
solgt på Pipa for et ganske anseeligt 
beløb. 

Som man måske kan fornemme, 
er det avlen der interesserer Jan 

mest.

 For ham er flyvningerne noget, duer-
ne skal igennem for at se, om avlen er 
på rette vej. I den forbindelse er Dorit 
mere interesseret i flyvningerne end 
avlen, så ægteparret supplerer hinan-
den godt.

Da talen falder på fremtiden i 
brevduesporten, kommer vi ind 

på de strukturelle forhindringer, 
der er for vores sport. 

De samfundsmæssige strukturer 
er markant anderledes end tidligere. 
Den mængde af fritidsaktiviteter, der 
findes, er voldsomt forøget. Man skal 
helst være i konstant bevægelse for at 
udvikle sig. Der er ikke den samme in-
teresse for at fordybe/forgabe sig i for 
eksempel brevduesporten. En af de for-
hindringer, vi står overfor, er de store 
omkostninger, der er i forbindelse med 
opstart af brevduer. For de af os, som 
har været med i mange år, forsvinder 
det lidt i baggrunden. 

Når man som nyt medlem skal an-
skaffe sig dueslag, duer, elektronisk 
anlæg osv., kan det tænkes at man 
vælger en mindre omkostningsfuld 
hobby/sport at kaste sig over. Vi andre 
kvier os, når prisen stiger et par kro-
ner på flyvning, kontingent og korn. 
For en nybegynder kommer det oveni 
alt det andet.

Jan og jeg er enige om, at flere med-
lemmer kunne tiltrækkes, hvis blot 
menigmand kendte mere til duespor-

Interiør fra slaget

”385”
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”391”

ten og kendte til de glæder, der er for-
bundet med avl og flyvning. 

Det er for Jan tankevækkende, 
hvor lidt sporten er kendt af 

menigmand.

 De spørgsmål, der bliver stillet om 
duer og sporten generelt, når ens duer 
lander hos ikke brevduefolk viser, hvor 
lidt almen viden de fleste har om spor-
ten,

Mange af de medlemmer, Jan har 
mødt, er kommet ind i sporten oftest 
ved, at en søn, der via en kammerat 
er blevet interesseret i sporten, senere 
har mistet interessen af forskellige år-

sager.
Forældrene er så forsat med at flyve 

med duerne. Det viser, at er man først 
bekendt med den fascination, der er 
forbundet med sporten, så ligger der 
mange oplevelser heri.

Eller; Tænk, hvis der kunne ska-
bes interesse hos et par af de mange 
sportsudøvere, der af forskellige år-
sager ikke længere kan udøve deres 
sport/hobby enten på grund af ska-
der, helbred  eller alder, men ikke kan 
undvære spændingen, der er forbundet 
med konkurrencer.

At gøre brevduesporten mere kendt 
er ikke noget, der udelukkende er or-
ganisationens ansvar. Det er i lige så 
høj grad den enkelte duemand, der har 

mulighed for at oplyse sit netværk om, 
hvor skønt det er at have med duer at 
gøre.  

Mange af de yngre medlemmer 
har diverse profiler på sociale 

netværk.

Der igennem kunne de måske opfor-
dres til at reklamere lidt for sporten. 
De ældre medlemmer kunne derefter 
eksempelvis fungere som mentorer for 
de nye medlemmer. 

Derudover er det af højeste vigtig-
hed, at vi behandler positivt de fore-
spørgsler, der er om medlemskab i de 
lokale foreninger. Desværre har Jan 
flere gange oplevet, at nye medlems-
forespørgsler er blevet behandlet skidt 
i andre lokalforeninger, da den gæng-
se holdning dér har været, at der ikke 
skulle flere konkurrenter ind i sporten. 

Jan har gennem sine mange år i 
sporten set samfundsstrukturen for-
andre sig hastigt og kunne ønske sig, 
at strukturen i DdB også kunne æn-
dres. 

Måske skal tavlen vaskes ren, 
så gamle rutiner og vaner bliver 

glemt. 

Teknologisk har DdB flyttet sig mi-
levidt, hvorfor skulle den så ikke også 
kunne det strukturelt og organisato-
risk. 

Bestil allerede ny det nye GSM-modul 

til DdB’s elektroniske TauRIS-system. 

Så er du også klar til sæsonen 

2014!!

Modulet skal udstyres med et SIM-

kort og kan sende SMS’er op til 3 

telefonnumre.

GSM modulet leveres med nødven-

digt kabel, software til terminalen og 

dansk brugervejledning.

Pris kr. 1.550 u. porto.

GSM-modul til 
TauRIS-systemet
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Af Bent Vestergaard, fra ”Rosenholmeren”

DER ER MANGE EKSEMPLER PÅ, HVAD 
MENNESKER HAR AF FORSKELLIGE 
HOBBYER. NOGLE SAMLER FRIMÆR-
KER, ANDRE FORDRIVER FRITIDEN 
MED AT OMGÅS LEVENDE DYR OG 
FUGLE. FOR MIG HAR DET I DE SENESTE 
36 ÅR VÆRET BREVDUESPORTEN, 
SOM HAR VÆRET MIN HOBBY. – MEN 
HVORNÅR OG HVORDAN BEGYNDTE 
DET!

Jeg har altid haft en levende inte-
resse for dyr og duer. I mine drengeår 
under anden verdenskrig var det kani-
ner, som jeg havde sammen med min 
far. Vi avlede såvel udstillings- som 
slagtedyr. Der var dengang en god pris 
på kaninens kød og skind.

Vi boede dengang i Bendstrup ved 
Mørke, hvor mine forældre var besty-
rer af den daværende telefoncentral. 
Til huset var en stor have med mange 
frugttræer, og så var der et stort ud-
hus, hvor den tidligere bestyrer havde 
haft et tømrer- og snedkerværksted, 
og hvor der også i den ene ende af huset 
var et rum, der havde været benyttet 
som hønsehus.

Det var et udhus, hvor der var en god 
mulighed for at lave en kaninstald. 
Og et sådant projekt gav min far sig 
i kast med. Langs den ene væg op-
byggede han bure for vores avlsdyr af 
racen Belgisk Kæmpe, som vi havde 
som udstillingsdyr, og for racen Hvid 
Landkanin, hvis formål var at avle 
slagtedyr. Langs den modsatte væg 
blev lavet løbebure til slagtedyrene, 
der blev leveret til og afhentet af Ran-
ders Fjerkræslagteri. Materialerne til 
opbygning af kaninstalden blev hentet 
hos den lokale Termestrup Brugsfor-
ening, hvortil dengang hørte en lager-
bygning for korn og fodersstoffer samt 
trælast.

Denne hobby var om sommeren for-
bundet med en del arbejde ved indsam-
ling af græs til dyrene i de omliggende 

vejgrøfter og enge, der dengang for en 
stor del var udlagt som tørreplads for 
tørv. Ofte blev græsset håndplukket, 
men det, som skulle tørres til hø for 
vinterfodring, blev høstet med le, som 
min far med sin tidligere landbrugsud-
dannelse var en mester i at bruge.

Dette var en omgang nostalgi fra 
drengeårene.

BEGYNDELSEN PÅ DUESPORTEN
Interessen for duer kom på et sene-

re tidspunkt. Den begyndte med, at 
jeg under min læretid som typograf i 
en tombola på en brevdueudstilling 
i Hornslet vandt et par brevduer. Jeg 
boede dengang hjemme hos mine for-
ældre på en gård. I en ledig boks i he-
stestalden fik jeg lov til at indrette et 
rum til de to duer. Senere blev duer 
flyttet til et lille slag, som jeg havde 
bygget i min mors hønsehus. De fik ik-
ke et langt liv, da de blev bidt ihjel af 
de rotter som i stort antal huserede i 
hønsehuset og på gården i øvrigt.

Det blev ikke til flere brevduer i den-
ne omgang. Derimod fik jeg af en kol-
lega et par Danske Tumlinger, der fik 
et lille slag på loftet over hønsehuset. 
De fløj et par gange tilbage til min kol-
lega, hvorfra jeg hentede dem tilbage. 
Jeg fik heller ikke meget ud af disse 
duer, da det viste sig, at de begge var 
hanner.

Der kom nu et stop med duerne. 
Jeg tabte for en tid interessen, og et 
giftermål og en militærtjeneste på 
halvandet år skulle overstås, inden in-
teressen for duesporten vendte tilbage. 
Det skete i forbindelse med, at jeg efter 
endt militærtjeneste købte en bygge-
grund i Hornslet. På grunden stod op-
ført et halvfærdigt havehus. Det blev 
nedrevet og genopført i et hjørne af 
grunden. Det skulle nu huse raceduer. 
Jeg købte et par duer af racen India-
ner, men som tidligere oplevet viste det 
sig også at være to hanner. De havde 
ellers koste 50 kroner, der dengang var 

en betydelig sum penge for et par duer. 
Min kone blev noget fortørnet over, at 
jeg havde brugt så mange penge på et 
par duer. Trodsigt gik hun til en ma-
nufakturhandler i byen og købte en ny 
kjole – på afbetaling. Selvfølgelig med 
den bagtanke, at jeg skulle betale af-
dragene, indtil den var betalt.

Som det fremgår, havde jeg ikke den 
bedste start med mine første duer. 
Men interessen for raceduer var vakt. 
På et lørdagstorvemarked på Åboule-
varden i Århus lige over for min da-
værende arbejdsplads som typograf i 
Aarhuus Stiftebogtrykkeri, kom jeg 
i snak med en mand, der ville sælge 
nogle raceduer – såkaldte Luchsduer. 
Jeg fulgte med manden hjem til hans 
dueslag, der var indrettet oppe un-
der taget på en flere etagers ejendom, 
og jeg købte her to par duer, som jeg 
i en papkasse tog med hjem i toget til 
Hornslet. Disse duer blev begyndelsen 
til 23 års opdræt af denne race. Det 
udviklede sig til, at jeg senere blev ek-
samineret som dommer, og som sådan 
var jeg i en årrække dommer på race-
dueudstillinger over hele landet og en 
enkelt gang i Sverige. Jeg var også i 
nogle år instruktør på dommerkurser, 
som blev arrangeret af Danmarks Ra-
cedueforening.
BREVDUERNE

Den egentlige interesse for brevdu-
esporten tog sin begyndelse efter, at 
jeg havde været på besøg hos en brev-
duemand i Hornslet. Her overværede 
jeg, at hans duer vendte hjem fra en 
kapflyvning – og så var interessen for 
brevduesporten vakt.

Jeg og min familie var netop i 1977 
flyttet til adressen Rosenvang 21 i 
Hornslet, hvor jeg fortsat bor alene ef-
ter, at min kone døde for 15 år siden. 
Da jeg endnu ikke havde fået opført et 
dueslag, fik duerne et indelukke bag 
i garagen, hvor de havde opholdssted, 
indtil jeg samme år fik opført et slag i 
haven med fire afdelinger. Det var min 
tanke, at raceduerne, som jeg stadig 
havde nogle stykker af, skulle være i 

Brevduesport
- en flyvende hobby
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de to afdelinger. Men ret hurtigt blev 
de udskiftet med brevduer, som jeg 
købte hos en brevduemand i Odder, og 
sidsen har der været brevduer i mit cir-
ka 40 kvadratmeter store slag.

Min interesse for at deltage i udstil-
linger med mine Luchsduer fulgte 
med, da jeg fik brevduer. Selv om det 
primære formål med brevduerne er at 
deltage på kapflyvninger, har jeg også 
stræbt efter, at brevduerne skal have 
et eksteriør, så de også kan udstilles. 
Siden brevduerne for 36 år siden fik 
indpas på slaget, har jeg vundet ad-
skillige udstillingspræmier. Interes-
sen for at deltage i udstillinger førte 
med sig, at jeg i 2001 i en alder af 70 år 
bestod dommereksamen. 

Jeg sluttede i 2011 mit virke som 
dommer med at dømme på en udstil-
ling i Horsens. Men jeg har fortsat et 
brevduehold, der for mig som pensio-
nist har noget at stå op til hver mor-
gen.

Desværre har der i de senere år væ-
ret et frafald af brevdueentusiaster. 
Det er vanskeligt at få tilgang af nye 
medlemmer, især blandt ungdommen. 
For de unge er der i dag mange andre 
fritidstilbud. I Hornslet Brevduefor-
ening har vi kun èt juniormedlem, og 
det er med baggrund i, at både hans 
far og bedstefar er med i brevduespor-
ten. De fleste af foreningens medlem-
mer er i dag efterlønsmodtagere eller 
pensionister.

De danske Brevdueforeningers 
slogan er så vidt huskes ”Brevdu-

esport – en flyvende hobby”. 

Et slogan, der for nogle år siden kom 
til verden efter, at landsorganisatio-
nen havde opfordret medlemmerne til 
at bidrage med forslag til en sådan. 
I øvrigt er det Hornslet Brevduefor-
enings nuværende formand, Jørgen 
Sørensen, der foreslog et slogan med 
ordlyden: ”Brevduesport – en højtfly-
vende hobby”, men dette blev af ho-
vedbestyrelsen ændret ved at fjerne 
orddelen”højt”. 

Glimt fra bustur til Belgien/Holland
med Meldgaard 2013
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Sektion 62.
MESTERSKABER 2013.
Championatet sport Evald Jensen 076 Holstebro
Championatet åbent Klaus Rasmussen 232 Lemvig
Kortdistance sport Klaus Rasmussen 232 Lemvig
Kortdistance åbent Flemming Olesen 214 Struer
Superlangdistance Bjarne Nielsen 172 Ringkøbing
Ungemesterskabet sport Ulla & Jan Rønn 232 Lemvig
Ungemesterskabet åbent Thorkild Pedersen 172 Ringkøbing
Begyndermesterskabet Dan Dominte  076 Holstebro

SEKTIONSVINDERE ÆLDRE DUER.
19 Løgumkloster Allan Thorsen   076 076-10-0077 1632 mpm
20 Tinglev Viktor Degn  172 172-11-1458  1337 mpm
20 Tinglev Viktor Degn  172 172-11-1461  1360 mpm
22 Tinglev Linda Graversen  076 076-11-0357 1005 mpm
23 Løgumkloster Sv. Juul Jensen   076 076-09-0477 1769 mpm
24 Tinglev Viggo Dahl Knudsen  232 232-12-0436 1900 mpm
25 Åbenrå Sv. Juul Jensen   076 076-12-0373 1287 mpm
26 Tinglev Sv. Juul Jensen   076 076-08-0504  1121 mpm
27 Løgumkloster Evald Jensen   076 076-10-0339 1209 mpm
28 Tinglev Flemming Olesen   214 214-12-0227 1105  mpm
29 Åbenrå Tage Gravesen   172 172-10-1203  1267 mpm
30 Tinglev Tage Gravesen   172 172-10-1264 1385 mpm
30 Løgumkloster Viktor Degn   172 172-09-0290 1796 mpm
UNGER
27 Løgumkloster Chr. Schmidt  214 214-13-0353 1102 mpm
28 Tinglev Leif Tønning   232 232-13-0797 1045 mpm
29 Åbenrå Ulla & Jan Rønn   232 232-13-0812 1133 mpm
30 Tinglev Brdr. Nielsen   172 172-13-3358 1340 mpm
31 Løgumkloster Ulla & Jan Rønn   232 232-13-0938 1556 mpm

Meddelelser fra foreninger og sektioner

Opgørelse frivlligt indskud på regions 
konkurrencerne.

REGIONSKONKURRENCE ØST
REG.KONKURRENCE
1. Ulrik Lejre Larsen 242 1500

REG.KONKURRENCE LANG
1. CMN 100 1500
2. Peter Pedersen 100 1000

REG.KONKURRENCE MELLEM
1. Benny Jakobsen 151 1250
2. Ulrik Lejre Larsen 242 750

REGIONSKONKURRENCE SYD
REG.KONKURRENCE
1. Meldgaard/Jeppesen 070 1500
2. Thorkild Thomsen 070 1000

REG.KONKURRENCE LANG
1. Meldgaard/Jeppesen 070 2500
2. Thorkild Thomsen 070 1500

REG.KONKURRENCE MELLEM
1. Meldgaard/Jepsen 070 2500
2. Thorkild Thomsen 070 1000

REGIONSKONKURRENCE NORD
REG.KONKURRENCE
1. Arne Porsmose 026 3500
2. Hans Schougaard 108 1500

REG.KONKURRENCE LANG
1. Arne Porsmose 026 4000
2. Hans Schougaard 108 2000
3. M&C Hansen 023 1500

REG.KONKURRENCE  MELLEM
1. Arne Porsmose 026 4000
2. Dorit & Jan Pedersen 216 2500
3. Hans Schougaard 108 1500

INDSKUD I ALT  KR. 36500

SEKRETARIATET

Drikkekar

Så har vi igen drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2014!

Sekretariatet

Fatter er gal og måske forvirret! Foto Allan Nielsen 113
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kontakt Sekretariatet

Hædersbevisning - DdB’s sølvnål
Jens Sørensen
086 Bangsbo

Jens er indmeldt i De Danske Brevdue-
foreninger den 27/3-1963 Jens var i de 
første år medlem af 128 Sæby, men for 
ca. 10 år siden meldte han sig ind i 086 
Bangsbo.

Vi kender Jens som en lidt stille person, 
der altid har orden i de ting han beskæf-
tiger sig med.

Her tænker vi ikke mindst på de år 
hvor Jens har været formand for kurve-
udvalget i vores forening.

På det sportslige er Jens ofte helt i 
front, og har indenfor de senere år vun-
det langflyvermedsterskabet.

Jens har stadig et godt helbred og er et 
aktivt medlem i vores klub.


