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Vi gratulererFremlysning DdB’s 
auktions-

forum er klar!

ET TILBUD TIL  
FORENINGER / SEKTIONER   

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 mu-

lighed for at benytte dette.
 

Ring og hør nærmere hos 
TOMMY RASMUSSEN, 

PETER KNUDSEN ELLER  
SEKRETARIATET

Forside foto:
Fra artiklen
Vinger i Flug-
ten

TOP AUKTIONER
Kurt S. Sørensen, 055 Vejle

Han har haft duer i over 50 år med fantastisk mange mesterskaber, vindere og  
esduer på alle distancer - dog med de længste flyvninger som sit speciale!

Den gamle stamme Delbar-Van Riel-Verstraete-Des Hoog og Søn har ligeledes gjort det godt  
hos andre - hvem kan prale af ophav til 1-1-1-2-2-3-4-4-8-8-9-9 nationalt på landsflyvningerne?

Et livslangt avlsarbejde sælges nu. Duerne sælges online fra 5/12-17/12 2013.

Sælges eksklusivt online på www.hansen023.dk

Jess D. Christensen, 023 Aalborg
Jess har igennem mange år været en sand mester på de helt lange flyvninger.

I Aalborg og omegn kan mange berette om hans fantastiske resultater - og han var
ofte mester på langdistancen eller på maraton-mesterskaberne.

De senere år er der indkøbt fra øverste hylde til en ny opstart, men en flytning til rækkehus
har gjort at Jess måtte opgive denne drøm. Hans duer sælges online fra 28/11-5/12 2013.

2 langflyvermestre har desværre valgt at stoppe med deres elskede sport!

• • •

HUSK!!

VACCINE SKAL 
BESTILLES INDEN 

15 DECEMBER.

/SEKRETARIATET

DAN 000-13-3695 (død)
DAN 021-2012-1125 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 031-13-0001 
Preisler Walter 24955 Harrislee/Tysk-
land Tlf 01608564635
DAN 111-09-0516
Anita Horne 6330 Padborg
Tlf 74675638
DAN 059-11-1116 DAN 071-12-0518
DAN 071-11-0268 DAN 071-11-0283
DAN 071-11-0296 DAN 071-12-0976
DAN 071-11-0281 DAN 071-11-0290
DAN 071-11-0273 DAN 116-11-0326
DAN 148-11-0043 
Preben Low 2635 Ishøj Tlf 45533818
NL-2013-1171602
Ib Clemmensen 5230 Odense M
Tlf 66158360
DV 091170 13 279
Morten Hansen 5800 Nyborg
Tlf 28704424
DV 09542-13-55
Jan Madsen 8660 Skanderborg
Tlf 28771099
GB 10-T-32365
Harry Petersen 6700 Esbjerg
Tlf 75135192
CHN 13-328466
Bjarne Jørgensen 7840 Højslev
Tlf 23450173

60 år
7/12 Egon Nissen, 240 Gråsten

Guldbryllup
14/12 Karin & Bent Busk,  
166 Bogense

Blad nr. Udkommer Deadline
29 18. december 2. dec.
1 2. januar 17. dec.
2 14. januar 2. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”
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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

Der er ingen tvivl om, at vi som or-
ganisation har behov for flere med-
lemmer. Det vil klart løse mange af de 
udfordringer, vi står overfor i fremti-
den. Mange af de tiltag, der er blevet 
gjort, har endnu ikke haft den ønskede 
effekt, men det skal da ikke få os til at 
give op. I dette nummer af Brevduen 
er der en artikel omkring DdB’s nye 
PR-slag. Som det fremgår af artiklen, 
er der tale om et kraftigt supplement 
til det nuværende materiale, som der 
flittigt bestilles af og leveres til hele 
landet. Da hele slaget med reklame-
materiale ligger klar på en trailer, kan 
det hurtigt fragtes rundt i hele landet 
og det er håbet, at rigtig mange vil gø-
re brug af dette til gavn for os alle.

Totalisator bliver oftere og oftere 
nævnt som et projekt, der burde tages 
op igen. HB og Sekretariatet har i fle-

re omgange været i gang med at kigge 
på mulighederne. Siden 2004 er loven 
blevet ændret på række områder om-
kring totalisator og spil på duer, hvil-
ket klart giver os nogle udfordringer. 
Der har allerede været følere ude fra 
DdB til politikere omkring vores mu-
ligheder, uden at der er kommet et 
klart svar. Lad os derfor kort ridse op, 
hvad der pt. er muligt: Enkeltforenin-
ger under DdB kan ansøge Spillemyn-
dighederne om et antal løbsdage, som 
normalt bliver bevilget. Herefter skal 
den lokale politimester godkende spil-
lestedet. Der må kun gøres indsatser 
direkte ved spilleboden dagen før eller 
på selve løbsdagen. Der kan ikke ar-
rangeres internetbaseret spil eller spil 
andre steder f.eks. i kiosker.

Men der er plads nok i disse mulig-
heder for få prøvet et koncept af i det 
lokale område. En del arbejde om-
kring totalisatoren kan i dag mind-
skes betragteligt ved at anvende de 

elektroniske systemer og DdB’s resul-
tatformidlingssystem. Det betyder, at 
man kan lave en spændende online 
visning af duernes registrerede hjem-
komsttider.  Sekretariatet har allerede 
været til møde med Sektion 53, som nu 
arbejder på at få sat en totalisator på 
skinner i 2014, og vi står i øvrigt ger-
ne til rådighed, såfremt andre ønsker 
at drøfte mulighederne i netop deres 
område. Mere landsdækkende mulig-
heder, herunder et internet baseret 
spil, arbejdes der stadig videre med, 
men det er ikke lige til højrebet at få 
ændret spillelovgivningen i Danmark. 
Men som skrevet står, har vi nogle mu-
ligheder, så lad os prøve at bruge dem. 

Indholdet af Brevduen kan altid de-
batteres, nogle kan lide det ene, an-
dre noget andet og de sidste ingen af 
delene. Antallet af brevduefolk, der 
bidrager positivt og konstruktivt til 
Brevduens indhold, så vi gerne var me-
get større, end det er dag. Bidraget be-
høver ikke at være lange artikler, men 
også gerne artikler om stort og småt, 
som rører sig i brevduesporten. Vi skal 
nok hjælpe med redigering, opsætning 
og billedbehandling.  
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Af  Les. J. Parkinson, stillet til rådighed af PIPA. 

Oversættelse: Ove Fuglsang Jensen

I de sidste 28 år, har jeg skrevet 
mange artikler om forskellige 
emner fra brevduesporten. 
Jeg mener, at det nu er tiden at 
evaluere på de ting jeg har set 
på mine mange besøg i diverse  
brevdueslag. Jeg vil bruge denne 
artikel til at gå i dybden med teo-
rien om brevduens vinge.

DE TIDLIGSTE FUGLE
Udviklingen af fugles evne til at 

flyve, har udviklet sig meget siden de 
første kendte fugle som er Archaeop-
teryx, hvis fossil blev fundet i limsten 
i det sydlige Tyskland i 1861. Dette 
fossil, der er ca. 140 millioner år gam-
melt, gav ornitologerne en viden om 
disse første fugle, der havde krybdyre-
nes karekteris-tika, men kunne flyve. 
Denne primitive fugl udviklede sig ik-
ke meget i 25 mill. år, men derefter tog 
udviklingen fart til de fugle vi kender i 
dag. Evolutionen af fugle, og deres ev-
ne til overlevelse, har gjort dem til en 
af de mest succesfulde dyre-grupper i 
verden, og de overlever overalt på jor-
den.

BREVDUEVINGENS UDVIKLING
Gennem millioner af år, har fuglene 

udviklet deres vinger til de enkelte ar-
ters måde at overleve på. Brevduen er 
ingen undtagelse, og den har udviklet 
sig betydeligt gennem årene, og er ble-
vet tilpasset til de afstande duen skal 
kunne klare i kapflyvningen. Hvad der 
er optimalt for et slag at avle, er ikke 
optimalt for andre, hvilket er grunden 
til, at en enkelt brevduemand ikke kan 
have duer der dækker alle afstande. 
Vingen på en brevdue, er ikke anderle-
des end andre dele af duen, der er ud-
viklet til perfektion for at give fart og 
udholdenhed. Gennem årene har man i 
brevduesporten forsøgt at avle sig frem 
til de afstande duerne skal flyve. Er-
farne avlere har arbejdet hen mod de-
res optimale f.eks. ved at forme vingen 
til sprint, der i dag kan være op til 400 
km.  For år tilbage blev en sådan af-
stand regnet for mellemdistance, men 
med de senere års udvikling af duerne, 
er afstanden i sprint øget. Dette gæl-
der også mellemdistance fra 400 km tl 
640 km, og flere og flere duer dækker 
disse afstande. Får man ikke en due 
hjem på dagen fra 640 km, er der no-
get galt. På langdistanceflyvninger på 
800 km, vil antallet af hjemkomster 
på dagen være noget reduceret, med-
mindre der gives gode meteorologiske 
forhold. Selv under disse forhold, er 

der nogle slag der får duerne hjem ri-
meligt. Over 960 km er der tale om to 
dags-flyvninger.
VINGEN TILPASSES AFSTANDEN

I det sydlige England har man den 
ide, at en tidlig løsladelse er godt, men 
dette er et problem fra Pau i sydlige 
Frankrig, da duerne har 800 km til 
sydkysten af England, hvor duerne 
ikke når over inden mørket lægger 
sig. Det bedste sted at bo som brevdue-
mand i England, er nok den centrale 
del af landet med gode afstande både 
fra nord og syd, og samtidig er sta-
tionerne i Frankrig så højt mod nord 
(Niort), at duerne når at krydse Engel-
ske Kanal tidligere på ruten.

Vi må huske, at hastighed og 
sværhedsgraden af en given 

kapflyvning, vil have indflydelse 
på hvilke duer der vinder, og 

dette må tages i betragtning ved 
udvælgelsen af duer til Sprint, 

Mellem og Lang.

Dette gør sig gældende på flyvnin-
ger, hvor hastigheden falder til 1.000 
m.p.m., og hvor de slag der er bedst på 
længere afstande, vil klare sig bedst i 
den type flyvninger. Af den grund er 

Vinger i Flugten

Archaeopteryx er en uddød fugleslægt der 
danner en af de vigtigste fossile mellemfor-
mer mellem krybdyr og fugle. Til højre ses en 
illustration af hvordan man forestiller sig ur-
fuglen har set ud. Aftrykket i kalkstenen var 
perfekt også af fjerene, og derfor er fjerene 
korrekt tegnet. Urfuglen er dog  anderledes 
end moderne fugle: Tænder i næbbet, kløer 
på vingen og lang hale. 
Læg mærke til hvor færdigudviklet vingen er 
på denne urfugl 140 mill. år gammel!
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det meget vigtigt hvordan vi parrer 
vores duer, og her skal vi være meget 
selektive med vores valg. Vi må aldrig 
gøre den fejl, at vurdere en due som 
en der "kan det hele" på grundlag af 
at duen har vundet en længere flyv-
ning, men aldrig har været i Frankrig 
og krydset Kanalen. Vil man vurdere 
en dues præstationer, må man vurdere 
sværhedsgrad og afstand på flyvnin-
gen. Det er et faktum, at nogle slag 
ikke sender duer over Kanalen på 
grundlag af kun en god præstation 
over land, og dette er klogt, da duen 
er bygget til sprint og vinge teorien 
vil fortælle os, at duen ikke kan klare 
disse afstande.

 Hvad er det afgørende i vingeteori-
en, hvor det afgørende er de krav der 
stilles til duen på dagen? Jeg husker 
da jeg vandt en 200 km flyvning, og 
om mandagen var meget tilfreds med 
dette, men det lige indtil den nu af-
døde George Stubbs trak mig til side 
og sagde, at man kan ikke klassifice-
re en due der vandt i medvind! Dette 
bringer os tilbage til vingeteorien og 
hvilken vinge der passer til hvilken af-
stand. Selvfølgelig er det vigtigt med 
den kommentar om medvind, og mon 
ikke mange af de bedste i sporten er 
klar over dette.
VILDE FUGLE OG BREVDUER

Iagttager man rovfuglene der kred-
ser højt på himlen, såsom ørne og 
Musvåger, har alle disse en stor inder-
vinge, der giver en stor besparelse af 
energi i flugten i søgen efter føde. En 
bred fyldig indervinge, gælder også de 
fugle der trækker lange afstande.

I brevduesporten er der også slag der 

Mørktavlet hun der har en del placeringer på ca. 
800 km, og hun har været anden due to gange 
fra Niort, Frankrig. Denne vinge er som skabt til 
Mellem/Langdistance, hvor den fuldt udbyg-
gede vinge med de stærke slagfjer, gør det let 
for duen at få hastighed. Læg mærke til den 
fuldt udbyggede indervinge tæt på kroppen, 
samt også bredden af slagfjerene gennem hele 
vingen. Hos Mellemdistance-duerne er de yder-
ste slagfjer noget kortere end hos denne due.

Dette er en sprintervinge, og da duen blev 
testet på 480 km tog han noget lang tid om 
hjemkomsten. Denne due har ikke siden været 
på en kanal-flyvning. Hvis man sender en typisk 
sprinterdue på f.eks. en anstrengende tur over 
Kanalen, kan det risikeres at dens evner som 
sprinter bliver ødelagt. I sprintflyvninger har 
denne han opnået fine placeringer inklusiv num-
mer to i Federationen. På mine rejser til diverse 
slag, har jeg erfaret, at dette er den generelle 
type vinge der giver duen fart på korte afstande 
. Læg mærke til, at slagfjerene bliver proportio-
nalt længere i sprintduer sammenlignet med 
vingen af en Mellem/Langdistance-due. 

Denne vinge vil bringe enhver due helt i top på 
afstande fra 640 km til 720 km, men da heller 
ikke længere. Denne han har vundet placeringer 
i klubben, Federationen og Classic op til 660 km. 
Duen har en god indervinge der er lidt større 
end lang-sprinter duer, og dette giver god 
hastighed under alle forhold. Vær opmærksom 
på de lidt længere slagfjer nummer 7 og 8, samt 
også afstanden mellem de 4 yderste slagfjer. 
Dette kan også findes i Sprint/Mellemdistance-
duer.

Denne vinge er til de helt lange afstande, og 
vingen har en fuld indervinge, der gør flyvning 
nemt for duen, og kan holde den i luften i lange 
perioder. Denne type due behøver ikke så 
mange vingeslag for at tilbagelægge de lange 
afstande.

VINGETYPER
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foretrækker de lange afstande, og de 
avler bevidst efter en bred fuld inder-
vinge. Skal en fugl trække over lange 

afstande, er det nødvendigt at fuglens 
krop og vinger er skabt rigtigt, og sam-
tidig ikke bruger for meget energi, så-
ledes at den ikke brænder for hurtigt 
ud. Problemet med brevduer er den re-
lative høje forbrænding af energi, der 
gør at sprinterduer med de hurtige 
vingeslag, ikke kan dække de lange 
afstande. Mange gange ses det, at hvis 
et slag har en suveræn 800 km due, da 
har duen en fuld indervinge. 
HAV TÅLMODIGHED

Nogle slag vil gerne ud på de lange 
distancer, men det lykkes dem ikke 
rigtigt at få duerne godt hjem eller de 
mister duerne. Grunden til dette er, at 
disse slag bruger deres duer mest på 
kortere distancer, og avler selvfølgelig 
efter vinderne på disse distancer, men 
skal der flyves på langdistance, kræves 
der tålmodighed. Er det et ønske at gø-
re sig gældende på de længere distan-
cer, skal man være meget målrettet og 
selektiv i sin avl, og sætte en standard 
for at få succes. En stabil due med god 
afstamning vil altid stå distancen. Der 
findes enkelte tilfælde hvor en due med 

stancer. Jeg ved ikke hvem der tager 
de billeder af brevduevingerne, men de 
burde lære hvordan duen bruger sine 
vinger før end de tager deres billeder. 
At tage et billede af en vinge der er helt 
strakt ud, giver overhovedet ingen me-
ning. Hvis det skal gøres ordentligt, 
skal det gøres rigtigt med vingen i ret-
te stilling !

Vi må altid huske nøje at overve-
je vores handlinger og vores mål, 
ellers er alt nytteløst. I brevdues-
porten skal vi bruge vores viden i 

praksis.   (fortsættes)

langdistance gener, avler  en sprint el-
ler mellemdistance-due, og hvis dette 
sker, er disse undtagelser et tilbage-
skridt. Denne type duer vil nok ikke 
avle unger af langdistance typen, og 
slaget kan risikere at miste evnen til 
at producere langflyvere. 
HVORLEDES VISES VINGEN?

En ting der er irriterende ved diverse 
brevdueudstillinger, er den måde bil-
leder af vinger er vist for diverse di-

Vinge af Hjejle som er langdistancetrækker. Det er her tydeligt med de lange fjer på indervingen tæt på 

kroppen - de kaldes Tertial.

KOMMENTAR TIL ERIK DYBDAHLS 
SVAR TIL VORT LÆSERBREV I BREV-
DUEN NR.27.

af Kurth Larsen 025.

Det glæder formanden, at vi har ta-
get initiativ til at opstarte en erfagrp. 
i sektion 63 – Tak for det.

Dernæst finder formanden det svært 
at skelne mellem kompaniskab og One 
Loft slaget i Hjørring. Måske kan vi 
hjælpe: 

I brevduesporten opfattes et  kom-
pagniskab som  et samarbejde mel-
lem 2 eller 3 medlemmer, der finder 
det praktisk at gå sammen for at spare 
tid, for at udveksle erfaringer og må-
ske af økonomiske grunde. Et One Loft 
slag er efter vores mening et specielt 
konkurrenceslag, hvor et stort antal 
medlemmer  hver især ejer de duer, der 
indsættes. 

Disse duer, ofte flere hundrede, pas-
ses og oplæres så af - uden tvivl - dyg-
tige brevduefolk  mod betaling. Der 
konkurreres  indbyrdes om et stort 
antal præmier, ofte store pengebeløb. 
Dette koncept er altså helt forskelligt  
fra vore traditionelle kapflyvninger , 
og bør ikke sammenblandes.

Det forsøger man nu i Hjørring ved at 
udarbejde proformaovertagelse af dis-
se unger og lade dem som et-års duer 
deltage i sektions- og DdB flyvninger 
om mesterskaberne. Dette er ikke fair 
konkurrence mod medlemmerne i sek-
tion 63 og bør afskaffes. Ingen andre 
One Loft slag har os bekendt en lig-
nende konstruktion. Hvad mon med-
lemmerne i sektion 32 vil synes om at 
skulle konkurrere mod One Loft slaget 
i Aabenraa på sådanne vilkår?

Vi vil gerne understrege, at vi ikke 
har spor imod One Loft slag og menne-
skene bag. Tværtimod er det et friskt 
og godt supplement til vores sport. Så 
godt, at nogle af os sikkert kunne finde 
på at deltage, og vi har iøvrigt også i 
025 talt om at etablere et sådant for 
på den måde at skaffe et økonomisk bi-
drag til vores slunkne klubkasse.

Formanden gør opmærksom på,  at 
der er andre store slag i Danmark. Ja, 
men de ejes  af en måske to personer, 

Læserbreve
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og det står os alle frit for at gøre det 
samme.

Det er skuffende. at formanden ikke 
forholder sig  til ovennævnte kends-
gerninger, men efter vores opfattelse  
snakker udenom ved at nævne kam-
meratskab og sportsflyvninger, og at vi 
15 blot kan konkurrere mod hinanden. 
Er det virkelig, hvad formanden og be-
styrelsen kan bidrage med i forsøget 

Tekst og foto Peter Knudsen

Lørdag den 16. november af-
holdtes det årlige landsdommer-
træf. Igen i år var dagen henlagt 
til klublokalerne i Vejle hos Dan 
055, hvor det hele var vældigt 
fint arrangeret.  

Til dette års stævne var der mødt 12 
landsdommere og aspiranter.
Lørdagen startede med, at det sports-
lige udvalg, Mogens Stub, Tommy Gy-
desen og Henry Rieder, gennemgik 
dagens program med fokus på, hvor-
dan bedømmelsen skulle gribes an. 
Og endelig blev der foretaget fordeling 
til de enkelte dommerhold, der skulle 

være dagen igennem. 
Efter bedømmelse og frokost blev årets 
generalforsamling afholdt. Her var 
der ikke de store ændringer. Nyvalgt 
til det sportslige udvalg blev Bjarne 
Jensen i stedet for Mogens Stub, der 
ikke modtog genvalg. De forskellige 
satser blev genvedtaget med satser for 
kontingent 200,- kr.,  dommerhonorar 
250,- kr. og kørepenge på 2,50 kr. pr. 
km. 
Landsdommerklubben vil også her 
gerne have lov til at sige tak til de per-
soner, der hvert år giver et par unger 
til årets tombola, hvis overskud er med 
til at drive landsdommerklubben.
Årets tombola på landsudstillingen 
bliver i år arrangeret i fællesskab mel-
lem alle dommerklubber, og der bliver 
udsendt anmodningsbreve fra sekre-

på at fastholde nye medlemmer i brev-
duesporten. Det kan vist ikke passe.

Vi vil derfor opfordre formanden til  
sammen med bestyrelsen at få løst 
ovennævnte problem.

Vi er selvfølgelig bekendt med, at 
sektionsbestyrelsen allerede tidligere 
har gjort indsigelse mod denne urime-
lighed.

Det kunne i øvrigt være interessant 

at høre, hvad andre medlemmer/sek-
tioner mener om denne sag.

På vegne af erfagruppe ”Må vi være 
med”

Landsdommerstævne 
2013

tariatet. 
Stor tak til Tommy Gydesen og fami-
lie for det flotte arrangement, og tak 
til medlemmer i Dan 055 Vejle for de 
flotte duer, de stillede til rådighed.  
På landsdommerstævnet var Jan 
Qvortrup og Rune Rasmussen til 
landsdommerprøve og begge bestod. 
Tillykke med det.
Kort inden mødet havde Ddb modtaget 
en henvendelse fra Tyskland, om det 
var muligt at stille med nogle domme-
re til en stor udstilling i november må-
ned 2014. Det arbejdes der videre med.
Der var også præmieuddeling for den 
interne konkurrence, og her var det 
igen Bjarne Jensen 086, som var den 
bedste. 
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Af Peter Knudsen

Efter Theo Weytjens (se nr.27) 
skulle vi videre til et virkelig 
stærkt mellemdistanceslag. 
De flyver kun flyvninger fra 
100 - 500 kilometer, som de har 
vundet mange toppræmier på de 
seneste år. I forgangne sæson 
har de vundet ikke mindre end 35 
rene førstepræmier. 

Slaget flyver under navnet Frans og 
Gert Ronsdag, som består af far og 
søn; far Frans Ronsdag var for man-
ge år siden belgisk langflyvermester 
sammen med sin far, Laurent.

At resultaterne de senest år er så 
gode, skal også ses i lyset af, at slaget 
i 2008 solgte stort set alle deres duer 
ved en ophørsauktion. De startede 
først op igen i 2010 og har siden ople-
vet, at der blev stjålet en lang række 
duer fra slaget. 

I 2013 har slaget bl.a. opnået følgen-
de resultater til de Belgiske mester-
skaber KBDB.

STAMMEN
Tidligere bestod Frans’ bestand 

af duer (da han fløj sammen med 
sin far) primært af linjerne fra Tom 
5136212/2004 en han, der vandt 16 x 
1e præmie og Lewis 5076817/2005, der 
vandt 9 x 1e præmie samt efterkomme-
re af Bom, der vandt 11 x 1e præmie. 

Der er vindere i flere genrationer og 
avlskvaliteten på duerne er meget høj.

De bedste flyveduer bliver herefter 
krydset med det allerbedste blod fra 
Paul Huls, Zonhoven og må betegnes 
som særdeles succesfuldt. 

Især efterkommere af Monk x Kan-
nibolleke samt Speedy Gril laver fan-
tastiske resultater. Derfor består den 
primære bestand på avlsslaget i dag af 
duer fra Paul Huls, Dolf Verschueren 
samt linjer fra Tom og Lewis. 

SLAG OG FLYVESYSTEM
Som ses af dette billede, er der stor 

forskel fra det slag, vi kom fra til dette, 
men det viser blot, at med de rigtige 
duer og hårdt arbejde kan man opnå 
topresultater.

Flyveholdet består af 40 enkehanner 
og 12 hunner, der alle bliver fløjet efter 
det klassiske enkesystem. 

Enkehannerne har i løbet af vinte-
ren opfostret en runde unger og er fra 
begyndelse af februar til starten af 
sæsonen ugentlig sammen med deres 
partner. 

Hunnerne derimod har en helt anden 
forberedelse til sæsonen. De bliver sat 
sammen i januar og får lov til at ruge 
på æg i nogle dage. Herefter skilles de 
ad igen. 

Duerne, der er udset til mellemdi-
stancen, flyver hver uge. Enkelte af 
disse bliver sidenhen sat på holdet til 
de nationale flyvninger. 

Alle duer lukkes ud 1 x dagligt i hele 

Rejsebeskrivelse 
oktober 2013 - 3. del

4e Halve fond
4e Vitesse unger
1e Ungdomskonkurrence
2e Es due halve fond
8e Es due halve fond



281#28_2013

sæsonen indtil slutningen af august. 
Hunner har ugen inden Bourges II 
lagt æg og flyver de sidste flyvninger 
på denne ekstra motivation.

Normalt er der foran hunnernes re-
der opsat siddetrekanter og der er ikke 
adgang til reden. På gulvet er der op-
sat ruller således, at de ikke vil gå på 
dette og parring forhindres. 
MOTIVATION

Partnerne ser hinanden inden afsen-
delse, og hvis der er udsigt til en hård 
flyvning, er de sammen i 30 minutter 
og ellers 45 minutter. Ved hjemkom-
sten er de sammen alt efter den leve-
rede præstation. For det meste indtil 
aften. 

På slaget her fik vi fremvist en ræk-
ke af avlsduerne samt duen, som hav-
de været 2e national fra Argenton. Jeg 
må sige, at det var nogle virkelig dejli-
ge duer. Ikke for store, med super blød 
fjerdragt og en dejlig muskulatur. 

Efter nogen hyggesnak og kaffe med 
småkager skulle vi videre i dagens 
slagbesøg. Næste stop på var 
THIJS - PETERS FRA MAASMECHELEN

I den østlige del af Limburg kører vi i 
retningen af Massmechelen. Her kom-
mer vi til Ludo Thijs og Christel Pe-
ters. 

Dette kompagniskab har haft en 
fantastisk sæson. De har vundet 1e 
præmie på Bourges I, Montlucon og 
Argenton i hele Zone C2 og fra Mont-

lucon var de også 3e nat. af 21817 duer. 
Superklasse er, hvad der befinder 

sig på dette slag. Også langdistancen 
flyver de fantastisk og med deres su-
perhun 5081942/2010 har de den 5. 
bedste es-due i Belgien på langdistan-
cen 2013. 
Slagets øvrige højdepunkter i 2013.

 1. nat. Zone C2 Montlucon 2084d

 1. nat. Zone C2 Argenton 2033d

 1. nat. Zone C2 Bourges    733d

 2. nat. Zone C2 Argenton 2033d

 2. prov. Vierzon 1190d

 2. nat. Zone C2 Bourges    733d

 3. nat. Montlucon 21827d

 3. nat. Zone C2 Bourges    733d

 3. prov. Limoges 1265d

 4. nat. Zone C2 Argenton 2033d

 5. nat. Zone C2 Montlucon 2084d

 5. nat. Zone C2 Bourges I 2030d

 5. prov. Montelimar 1070d

STAMMEN
Stamduen på slaget er Witte Barce-

lona 5050208/2007,  der stammer fra 
Christian Peck fra Tyskland og inde-
holder 50 % blod fra Dirk Van Dyck. 
Denne due har været topflyver og bl.a. 
1e Gueret og 267 nat. Barcelona af 
13502 duer. Derefter blev han sat på 
avlsslaget. 

For det meste bliver Witte Barcelona 
parret med 5154104/2009 De vijftien 
nul. En hun, som er mor til 1e prov 
Narbonne, 1. S. Nat Jarnac, 1. Nat Zo-

ne C2 Bourges I, 3. Nat Montlucon 3. 
bedste unge over 3 Nationale flyvnin-
ger i 2011. Hun er 50 % Flor Vervoort 
afstamning og hendes bedstefar er en 
bror til superduen Fieneke 5000. Af-
kommet af dette bliver herefter kryd-
set med duer af afstamningen fra van 
Knockaert, Wervik. 
BESTAND

Bestanden består af 30 avlspar. Fly-
veduerne består af 12 enkehanner og 
12 hunner, der bliver fløjet på det klas-
siske enkesystem. De et-års består af 
24 par, der alle bliver fløjet på det tota-
le enkesystem. Sluttelig flyves der med 
ca. 120 unger. 

Systemet for gamle og et års
I slutningen af november bliver hele 

flyveholdte parret, og der trækkes en 
runde unger. 

I slutningn af februar bliver de igen 
sat på slaget og afventer træningen. 
I begyndelsen bliver de tvangstrænet 
for at opbygge en basis kondition. Nor-
malt bliver de lukket ud til tvangstræ-
ning 2 gange dagligt.
MOTIVATION

Duerne ser altid hinanden inden af-
sendelsen. Tiden er afhængig af hvil-
ken flyvning, der skal flyves. På de 
lange mellemdistancer er det ofte 1½ 
time. Langdistance duerne bliver nog-
le gange sat sammen til middag.  

Ved hjemkomsten er det meget for-
skelligt, hvad der sker. I begyndelsen 
af sæsonen er de sammen i ca. 2 timer 
og enkelte gange til næste morgen. 
Når det er de nationale flyvninger, bli-
ver de ofte sammen til aften, og hvis 
det har været meget svært, er de sam-
men til næste morgen. 
UNGER

I de sidste 2 sæsoner har de fløjet de 
nationale ungeflyvninger. De bedste 
unger herfra får så som 

et-års og ældre mulighed for at bevi-
se deres værd. Der er stor chance for, 
at de bedste unger også vil være deres 
bedste duer de kommende sæsoner. 
Sidste år fløj deres unger en flyvning 
fra Nantieul mellem nationalflyvnin-
gerne.

Alle ungerne bliver mørkelagt fra 1. 
juni til 1. juli. Kønnene bliver adskildt 
efter første flyvning i begyndelsen af 
juli. I år begyndte det fantastisk med 
1e plads fra Marne. 

Ungerne trænes intensivt om slaget 
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og er ude 2 gange dagligt for at flyve 
med de gamle duer. 

Ungerne er altid sammen en halv-
time før flyvningen og når de kommer 
hjem er de sammen indtil samme af-
ten.  
FODER

I sæsonen består fodringen af to for-
skellige blandinger, en sportsblanding 
og en super diætblanding.  

Der gives ingen byg eller renseblan-
ding i sæsonen, da duer, som skal præ-
stere, skal have god mad. 

Ved hjemkomsten får de 100 % 
sportsblanding og med Naturaline og 
æbleeddike i vandet. 

Om søndagen og til og med tirs-
dag morgen får de ½ superdiæt og ½ 
sportsblanding, som tilsættes flydende 
ølgær med vitaminer og aminosyrer. 
De 2 sidste dage ingen afsendelse får 
de ikke noget på fodret, fordi de vil 
have duerne til at spise så meget som 
muligt.

Om Onsdagen går de tilbage til 100 
% sportsblanding. Hver dag får duerne 

lidt jordnødder og småfrø.
MEDICIN

Når de har brug for dyrlæge og medi-
cin, anvendes dyrlæge Vincent Schro-
eder fra Bilzen. Ludo kontrollerer også 
selv regelmæssigt sine duer for tricho-
monader således, at han ikke giver 
blind kur og har et minimalt forbrug 
af medicin. 

Flyveduerne får, inden de skal avle, 
en 6 dages kur mod trichonomader. 
Det bliver gentaget lige inden flyve-
sæsonen. I Februar måned får alle du-
erne også en kur mod paratyphus, og 
der vaccineres mod coli,  paramyxo og 
kopper. 

Mod orienthose gives der inden sæso-
nen en kur med doxycykling og en eller 
2 gange pr. sæson gives der en enkelt 
dag med Suanovil eller Linco Spection. 
PETER STAKENBORG

Sidste slag på årets tur var besøg hos 
en af vores gamle kendinge nemlig Pe-
ter Stakenborg, i Neeroeteren - Et af 
Belgiens stærkeste sprinterslag.

I sæson 2013 har han været helt ene-

stående på sprint og kortdistancer, og 
han opnåede flere topplaceringer til de 
Belgiske mesterskaber 

4e Vitesse mesterskab
11e Unger mesterskab 
7e Es due sprint
14e Es due sprint
Samt flere es-duer og mesterskaber 

provincial.
Peter Stakenborg arbejder stadig på 

3-holdsskift, og derfor flyver han kun 
sprint og kortdistance, hvor han kan 
indlevere duerne lørdag aften og se 
dem komme hjem søndag. 

For ham har vindretning og belig-
genhed ingen betydning. Mine duer 
skal og kan være i top under alle for-

hold, udtaler han. 
At han er et af de bedste slag til 

sprint i Belgien ses af nedenstående 
placeringer i KBDB siden år 2000. 8 x 
placering til de nationale mesterska-
ber KBDB siden 2000:

-  4. NAT kamp snelheid oude 2013
-  4. NAT kamp snelheid oude 2008
-  4. NAT kamp snelheid-halve fond 

jonge 2000
-  5. NAT kamp snelheid jonge 2011
-  7. NAT kamp  snelheid zone c 2002
-  7. NAT kamp snelheid jonge 2006
-11. NAT kamp snelheid oude 2013
-11. NAT kamp snelheid oude 2007

DAGLIGE ARBEJDE 
Peter starter gerne sæsonerne med 

23 gamle og et-års duer på enkesy-
stem. Han flyver alle sprint- og kort-
distancer fra april til slutningen af 
august. Af og til deltager han også 
på en mellemdistance flyvning. Disse 
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afstande passer også perfekt til hans 
duer. I begyndelsen af ugen får du-
erne GERRY PLUS. Sidenhen bliver 
det mere og mere enkemandsblanding. 
De får ca. 1 spiseske morgen og aften. 
Dette kan dog varieres lidt alt efter 
vejrudsigten. 

Peter holder meget øje med, at hans 
duer æder som løver om fredagen. El-
les er der ingen præmier. Efter den 
almindelige fodring tilbydes duerne 
altid småfrø og afskallede jordnødder. 

Før afsendelsen ser hannerne altid 
deres hun. De første 10 uger benyttes 
det almindelige enkesystem. Herefter 
sætter han siddetrekanter og små eks-
tra redekasser op. Ved hjemkomsten 
gives altid rent vand, og senere med 
elektrolytter i vandet. 
STAMMEN

I 1998 kom de første duer til slaget 

i Neeroteren. Den virkelige stamfader 
til slaget er hentet fra W. Neven og Søn 
er fra efteråret 1999. Han gik i en se-
parat afdeling, og jeg kunne se alle de 
børn og børnebørn, som de havde efter 
ham. Selvfølgelig måtte de have andre 
duer til at krydse med denne fremra-
gende avlshan. Han fik jeg to hunner 
fra naboen Croymans og en han fra 
Certskens i Maasaik. - Disse 2 par var 
hans første og vigtigste stampar, og de 
har givet førstepræmievindere i flere 
led.  Nu er det kun BEL-99-52470071, 
der stadig er på slaget. 

Frem til 2003 fløj Peter sine duer fra 
slaget hos sine forældre (ca. 5 km her-
fra), men i 2004 flyttede han slaget til 
sin nuværende adresse.

For hele tiden at gøre slaget endnu 
stærkere investerer han hvert år i eks-
tra forstærkning, og her kan ses nogle 

af de nye indkøb. 
Duer af Gaby Vandenabeele afstam-

ning:
Primært børnebørn af Bliksem.
Duer fra Ulrich Lemmens - Helbror 

til Gust
Med det sidste slag på årets tur var 

alle ved at blive trætte og vendte hjem 
til hotellet, hvor vi gjorde klar til at 
vende næsen hjem mod Danmark næ-
ste morgen.  

Klasse A
Nr  Ringnr Ejer For Point
 1 189-08-0175 Finn Nielsen 189 61,141
 2 189-11-0700 Finn Nielsen 189 118,824
 3 189-10-0595 Finn Nielsen 189 121,767
 4 246-07-0153 Peter Andersen 097 125,747
 5 086-09-0347 Peter Petersen 086 125,895
 6 075-10-3508 Jens Bukh Jensen 075 132,314
 7 075-08-2376 Hans L. Jensen 0131 134,682
 8 075-10-2037 Frode Hansen 075 140,797
 9 189-10-0547 Finn Nielsen 189 151,606
 10 207-10-0449 Team Nikolajsen 207 178,410

Klasse B
Nr  Ringnr Ejer For Point
 1 126-09-0886 I. & J. Kristensen 126 116,659
 2 086-10-0958 Palle Sanderhoff 086 125,208
 3 196-08-8521 Team Andersen 196 200,158
 4  073-10-2662 Brdr. Brøbech 073 208,617
 5 021-10-0321 Erling Nielsen 021 212,724
 6 901-11-5539 Brdr. Brøbech 073 233,838
 7 148-09-0160 Jørgen og Tim 148 258,271
 8 027-10-0131 Kaj Rasmussen 025 264,170
 9 153-11-0570 Bjarne Nutzhorn 153 292,604
10 127-10-0074 Hans E. Pedersen 127 295,015

Klasse C
Nr  Ringnr Ejer For Point
 1 205-08-0231 Carsten og Kurt 205 519,652

Klasse D
Nr  Ringnr Ejer For Point
 1 205-09-0177 Carsten og Kurt 205 309,953
 2 246-10-0474 Torben Mortensen 246 328,659
 3 246-11-0294 Torben Mortensen 246 331,461
 4 073-11-2059 Brdr. Brøbech 073 336,826
 5 154-08-8500  Bjørn Weiglin 154 344,723
 6 901-11-5539 Brdr. Brøbech 073 348,318
 7 098-06-1057 Michael Harder 098 351,505
 8 073-10-2662 Brdr. Brøbech 073 375,513
 9 026-11-0698 Arne Porsmose 026 381,187
10 189-10-0628 Bent S. Andersen 189 386,386

Det er ikke en fejl at der kun er offentliggjort 
én due i Klasse C. Der er ikke flere der opfylder 
kravene.

OL-duer 2013
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Sektion 12
Sektion 12 afholder udstilling lørdag 
den 11. januar 2014 i Centerhallen i 
Allerød.
Der kan udstilles i følgende klasser:
Klasse 1: Hanner, som i 2013 var 
mindst 2 år og som på DdB eller sek-
tionsflyvninger over 200 km. opnåede 
mindst 5 placeringer indenfor 20 % el-
ler minimum 1.600 placeringskilome-
ter.
Klasse 2: Hunner, som i 2013 var 
mindst 2 år og som på DdB eller sek-
tionsflyvninger over 200 km. opnåede 
mindst 3 placeringer indenfor 20 % el-
ler minimum 1.000 placeringskilome-
ter.
Klasse 3: Hanner, som i 2013 var 
mindst 2 år, ingen flyvekrav.
Klasse 4: Hunner, som i 2013 var 
mindst 2 år,  ingen flyvekrav.
Klasse 5: Hanner, årgang 2012, som i 
2013 har op nået mindst 2 placeringer 
indenfor 20 % på DdB eller sektions-
flyvninger.
Klasse 6: Hunner, årgang 2012, som i 
2013 har op nået mindst 2 placeringer 
indenfor 20 % på DdB eller sektions-

flyvninger
Klasse 7: Hanner, årgang 2012, ingen 
flyvekrav.
Klasse 8: Hunner, årgang 2012, ingen 
flyvekrav.
Klasse 9: Hanner, årgang 2013, som 
har kapfløjet. 
Klasse 10: Hunner, årgang 2013, som 
har kapfløjet.
Klasse 11: Hanner, årgang 2013, in-
gen flyvekrav.
Klasse 12: hunner, årgang 2013, in-
gen flyvekrav.
Præmier til ca. 10 % af duerne i hver 
klasse. Endvidere er der præmie til 
den due i klasse 1 og 2 som har flest 
placeringskilometer sammenlagt for
2013. Grand Prix til højest bedømte 
ældre han og ældre hun.
Anmeldelser sendes til Erik Marcu-
ssen, Jespervej 11, 3400 Hillerød, 
e-mail epm.192@gmail.com senest fre-
dag den 3. januar 2014.
Indlevering af duerne fredag den 10. 
januar kl. 19,00-20,00.
Præstationskort for duerne i klasse 
1 og 2 skal afleveres fredag sammen 
med duerne. 
Udstillingsgebyr kr. 30,- pr. due hvoraf 
kr. 5,-  samt evt. overskud af udstillin-
gen går til præmier, som de udstillede 
duer konkurrerer om på flyvninger i 
2014. Gebyret betales ved indleverin-
gen.
Duemarked: I forbindelse med udstil-
lingen er der mulighed for at stille du-
er til salg. Leje af bur kr. 5,-.
10 % af salgssummen tilfalder sektio-
nen.
Anmeldelse til duemarked senest fre-
dag den 3. januar 2014.
Udstillingen er åben lørdag 11. januar 
kl. 14,00-16,00. 
Præmieuddeling lørdag 11. januar kl. 
16.00.                                                    
Udstillingsudvalget

SEKTION 32
Generalforsamling
Dato: Lørdag den 11. Januar 2014 kl. 
09.30
Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Ho-
vedgade 11, Hoptrup, 6100 Haderslev
Dagsorden :
1. Valg af dirigent og konstatering af 
mandater
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse: Torben Juhl, Per 
Rieder, Henning Jørgensen
Valg af  suppleant – Stig Lilleøre
Valg af revisor Henrik Meldgård
5. Indkomne forslag (indsendes inden 

Sektion 32 og sektion 41
indbyder til UDSTILLING og AUKTI-
ON i Hoptrup d. 11. & 12 januar.
Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup 
Hovedgade 11,  6100  Haderslev
AUKTIONEN byder på duer fra  
M&C HANSEN, DAN 023 og fra 
KLAUS STIENEKER, Tyskland
Program
Fredag d. 10. januar
Indlevering af duer til udstilling fra 
kl. 18.30-20.30
Tombola er åben og der kan købes pøl-
ser mv.
Lørdag d. 11. januar
Kl. 09.30 Generalforsamling
Kl. 10.00 Tombola åbner
Kl. 12.00 Frokost for sektion 32 og sek-
tion 41 og gæster
Kl. 12.30-16.30  Udstillingen er åben 
for besigtigelse af duer
Søndag 12. januar
Kl. 09.00 udstillingen åbner og aukti-
onsduerne kan besigtiges
Kl. 12.00 Auktionen starter
Kl. 12.30 Overrækkelse af udstillings-
præmier
Kl. 14.00: Udstillingen afsluttes
UDSTILLING
Der udstilles i følgende klasser:
Klasse 1: Hanner med min 5 placerin-
ger indenfor DdB- eller sektions flyv-
ninger i sæsonen 2013
Klasse 2: Hunner med min 3 placerin-
ger indenfor DdB- eller sektionsflyv-
ninger i sæsonen 2013
Klasse 3: Hanner årgang 2012
Klasse 4: Hunner årgang 2012
Klasse 5: Hanner årgang 2013
Klasse 6: Hunner årgang 2013
Der er holdkonkurrence i klasserne  
3 og 4 og klasserne 5 og 6.

Meddelelser Forening og Sektion
20.12.2013)
6. Kapflyvningsplan 2014
7. Mesterskaber & Præmier 2014
8. Næste års mødested
9. Evt.
Efter generalforsamlingen inviteres 
alle medlemmer i sektionen til FRO-
KOST kl. 12.00 på samme adresse, 
hvor også præmieoverrækkelsen vil 
foregå. 
Tilmelding foreningsvis til Torben 
Juhl – mobil 20 40 55 72, dog senest 
den 30.12.2013
Sportslig hilsen
Bestyrelsen

Sektion 11
Sektionsudstilling & Auktion  2014
Lørdag d. 25 januar 2014 Mørkhøj sko-
le, ilbjerg Alle 25 2730 Herlev
Program
Kl. 08.00  Indlevering af duer/betaling
Kl. 08.30  Morgenmad
Kl. 10.00  Generalforsamling sektion 
11
Kl. 12.00  Fælles frokost*
Kl. 13.30  Super Auktion  30 unger fra 
KOEN CRUCKE 
Kl. 15.00  Præmieoverrækkelse af 
præmier på flyvninger og udstilling
Klasser
Klasse 1:  Es duer hanner min. 5 pla-
ceringer på DdB/Sek. eller 1600 km in-
denfor 20 % 
Klasse 2:  Es duer hunner min. 3 pla-
ceringer på DdB/Sek. eller 1200 km in-
denfor 20 %
Klasse 3:  Hanner 
Klasse 4:  Hunner
Klasse 5:  Hanner årgang 2012
Klasse 6:  Hunner årgang 2012
Klasse 7:  Hanner årgang 2013 (for-
enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hanner)
Klasse 8:  Hunner årgang 2013 (for-
enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hunner)
 Præmier til hver 8. due 
Flyvekonkurrence 2014 i klasserne 7 
og 8. Pris pr. due kr. 25,00
 *Frokost : 3 stk. smørebrød og 1 stk. 
sildemad pris kr. 50.00 
Ved tilmelding af 4 duer til udstilling 
gratis frokost / ekstra frokost tilmeld 8 
duer til udstilling  
Tilmelding udstilling og frokost inden 
12 januar 2013 til:
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Sektion 42 
Der indbydes til sektionsudstilling lør-
dag den 11. januar 2014 i Fælleshuset 
Randersvej 53 Esbjerg. 
Duerne udstilles i følgende klasser. 
Klasse 1: hanner som i senest afviklede 
sæson på DdB eller sektionsklubflyv-

ninger opnåede mindst 5 placeringer 
indenfor 20% eller minimum 1600 
placeringskilometer. Tillægspoint for 
hver ekstra 200 km gives ¼ point dog 
max 11/2 point. 
Klasse 2: hunner som klasse 1, dog 
kræves mindst 3 placeringer eller mi-
nimum 1000 km. 
Klasse 3: hanner som i senest afvikle-
de sæson var 1 år, og som på DdB og/el-
ler sektionsflyvninger opnåede mindst 
2 placeringer indenfor 20 %. 
Klasse 4: hunner som klasse 3. 
Klasse 5: hanner årgang 2013 
Klasse 6: hunner årgang 2013 
Der udsættes præmier til 10 % i klas-
ser 1-6. 
Der afholdes foreningskonkurrencer i 
klasse 3,4 og 5 og 6 efter følgende pro-
portioner, flest point på 5 af 6 duer, der 
forenings vis er forud anmeldt. 
Der afholdes ligeledes foreningskon-
kurrence i klasserne 1 og 2 sammen-
lagt på 5 duer, hanner og/eller hunner, 
der er ingen forud anmeldelse, for-
eningens 5 højest bedømte duer tæller. 
Es-duer fremstilles gratis. De kan li-
geledes udstilles mod gebyr. 
Anmeldelse indsendes til Vivi Hansen, 
Odinsvej 7, 6705 Esbjerg senest den 
22. december 2013. 
Med anmeldelsen på kl. 1,2,3 og 4 du-
erne medsendes kopi af foreningsud-
trækket på den enkelte due. 
Gebyr kr. 25,- pr. due, betales ved ind-
levering til udstillingen. 
Duerne indleveres fredag den 10. ja-
nuar 2014 mellem kl. 18.30 og 20.00. 
Udstillingen har åben lørdag fra 11.30 
– 15.00. Uddeling af udstillingspræmi-
er lørdag kl. ca. 14.45. 
Sektion 42`s repræsentantskabsmø-
de afholdes lørdag den 11. januar kl. 
10.00 i Fælleshuset. 
Uddeling af officielle præmier fra DdB 
og sektionen under frokosten lørdag 
kl. ca. 13.00, hvor alle kan deltage. 
Der serveres gule ærter + én genstand 
for en kuvertpris ´a ca. kr. 90,-. Til-
melding til frokosten skal ske senest 3 
dage før udstillingen til Vivi Hansen,  
tlf. 26197370. 
Esbjergforeningerne

SEKTION 34 

Ordinært repræsentantskabsmøde 4. 
januar 2014 kl. 10.00 på Rosmus Skole, 
Bispemosevej 5, 8444 Balle 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent . 
2. Konstatering af mandater. 
3. Formandens Beretning. 
4. Regnskabet. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg : 
a. Bestyrelsens størrelse. 
b. Kassere Vagn Pedersen 164. 
c. 2 Bestyrelsesmedlemmer : 
Poul Erik Helweg 164 , Peer K. Vester-
gaard 097. 
d. 2 bestyrelsessuppleanter : 
Jørgen Boesen 117, Peter Mortensen 
164 
e. 2 Revisorer : 
Jørgen Boesen 117, Bo Lindballe 164 . 
f. Revisor sup. : Jørgen Sørensen 117. 
7. Kontingent for 2014. 
8. Flyveplan 2014. 
9. Løslader ,Peter Andersen 097. 
10. Gebyrer. 
11. Mesterskaber. 
12. Præmier. 
13. Spil. 
14. Næste års mødested. 
15. Eventuelt. 
BESTYRELSEN.

Sektion 62
Generalforsamling afholdes 11. januar 
2014  kl. 10,00 i Gimsing Sognegård,   
Drøwten 1,  7500 Struer.

Sektion 34
Afholder udstilling lørdag den 4. janu-
ar 2014 i Rosmus.
Sted: Rosmus Skole Bispemosevej, 
Rosmus, 8444 Balle.
Udstillingen er åben:  
lørdag fra 13.00 – 17.00
Der kan udstilles i følgende klasser:
Klasse 1: Hanner, der i 2013 var 
mindst 2 år, og som på DdB-flyvninger 
opnåede mindst 5 placeringer indenfor 
20 % eller minimum1600 placeringski-
lometer.
Klasse 2: Hunner, der i 2013 var 
mindst 2 år, og som på DdB-flyvninger 
opnåede mindst 3 placeringer indenfor 
20 % eller minimum1000 placeringski-

Sektion 41

Der indkaldes til ordinær repræsen-
tantskabsmøde lørdag den 11.1.2014 kl 
09:30 i Efterskole-Hoptrup Hovedgade 
11, Hoptrup, 6100  Haderslev.
Eventuelle forslag skal være forman-
den i hænde senest den 27. December.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af mesterska-
ber, diplomer og pokaler.
 /Bestyrelsen
 Samtidigt opfordres sektionens med-
lemmer til aktivt at deltage i, eller på 
anden vis støtte den fælles udstilling 
for sektionerne 32 og 41 som afholdes 
samme sted og weekend.

Tilmelding til udstilling sendes for-
eningsvis til  Torben Juhl, Hoptrup 
Hovedgade 72, 6100 Haderslev.
Senest  mandag d. 30. december, gerne 
før. Pris pr. tilmeldt due kr. 25. 
Vel mødt
DAN 070 ”Aabenraa”, arrangør

lometer.
Klasse 3: Hanner, årgang 2012, og 
som på DdB/sektionsflyvninger opnåe-
de mindst 2 placeringer indenfor 20 %.
Klasse4: Hunner, som for Klasse 3 an-
ført.
Klasse 5: Hanner, årgang 2012, ingen 
flyvekrav.
Klasse 6: Hunner, årgang 2012, ingen 
flyvekrav.
Klasse 7: Hanner, årgang 2013, ingen 
flyvekrav.
Klasse 8: Hunner, årgang 2013, ingen 
flyvekrav.
Klasse 9: Hanner, årgang 2011 eller 
tidligere, ingen flyvekrav.
Klasse 10: Hunner, årgang 2011 eller 
tidligere, ingen flyvekrav.
Anmeldelse af duer til udstilling sen-
des forenings vis senest den 20. decem-
ber 2013 til: Karsten Johnsen, Øster 
Alle 11, 8500 Grenå.
Stadepris pr. stk. kr. 30,-, præmie for 
hver 10. due.
Duerne indleveres fredag den 3. janu-
ar 2014 mellem kl. 18.00-20.00.
Middag lørdag kl. 12.30 til pris ´a kr. 
125,-. Tilmelding sammen med duer-
ne.
Der kan købes pølser, øl og vand.
Østdjurs Brevdueforening DAN 164
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Sektion 63

MESTERSKABER 2013 
1. Div.
1. Finn Nielsen    189
2. Finn Norup      195
3. Evald Sørig  084
2. Div.
1. Mikkel Højen  025
2. Kurth Larsen  025
3. Jesper Pedersen  126
3. Div.
1. Team Andersen  196
2. Søren Jensen  084
3. Orla Madsen  212
Sektionsmesterskab Åben
1. Finn Nielsen  189
2. Flemming Larsen 025
3. Team Andersen  196
Sektionsmesterskab Sport
1. Finn Nielsen   189
2. Mikkel Højen  025
3. Team Andersen  196
Ungemesterskab
1. Knud E. Andersen 084
2. Kr. E. Christensen 196
3. Kjeld Jacobsen  196
Junior Mesterskab
1. Mikkel Højen  025
2. Mathias Villadsen 217
3. Team Femhøje  217
Begynder Mesterskab
1. Søren Jensen  084
2. Poul Sørensen  025
3. Finn Ibsen  196
Stort Mesterskab DDB Åben
1. Kjeld Villadsen  217
2. Lene & Bent  196
3. I&J Kristensen  126
Stort Mesterskab DDB Sport
1. Lene & Bent 196
2. Kjeld Villadsen 217
3. I&J Kristensen 126

af Hartvig O.Hansen, 046

Da DdB’s landsformand nu har lagt 
op til debat om DdB’s fremtid, vil jeg 
gerne  komme med det, jeg har gået og 
tænkt på de sidste par år.

For det første nedlægges sektionerne 
og alt det administrative overlades til 
sekretariatet.

DdB tilrettelægger alle flyvninger, 
gerne i samråd med de forskellige re-
gioner, men sådan at de passer ind i 
samkørslen for hele landsdelen.

Dernæst opdeles DdB i regioner, som 
det er nu, men f. eks. i 8 regioner i ste-
det for de nuværende 3. F.eks kunne 
formanden for hver region være selv-
skreven som medlem af hovedbestyrel-
sen.

Formanden for DdB vælges særskilt 
på repræsentantskabsmøde af de man-
dater, som hver forening har iflg. ved-
tægterne.

Kassererposten kunne flyttes til se-
kretariatet, som fører regnskabet på 
edb, som så altid skal være lagt ud på 
nettet.

Alt materiale fremsendes elektro-
nisk.

DdB. kunne købe et regnskabspro-
gram, som rettes til sådan, at alle re-
gioner har samme  kontoplan

Jeg foreslår også, at DdB  laver et 
regnskabsprogram  i kontoplanen, 
som kan tilbydes alle foreninger og 
DdB kan også tilbyde at føre deres 
regnskab.

Jeg tror, at det vil være en lettelse til 
evt. fremtidens kasserere.

Jeg kan godt forstå, at det er for man-
ge er en stor mundfuld, men vi bliver 
ældre. De fleste  af os  er jo i pensions-
alderen - eller skal vi sige som en del 
gør: "Det går nok i vor tid".  Jeg ville 
være ked af det, hvis det skulle ende 
sådan, så derfor synes jeg, at vi ældre 
skulle tage os sammen og gøre noget 
for vor dejlige sport inden, det er for 
sent. Det fortjener den.

LæserbreveREGION ØST UDSTILLING.

Duedag i Hedehusene  
lørdag den  07. – 12 – 2013
Du / I inviteres til duedag i fritidscen-
teret, Hovedgaden 371, Hedehusene
Udstilling – Morgenbord – Foredrag – 
Frokost – Auktion
Program for dagen.
Kl.  7 – 8  
Indlevering af duer til udstilling.  
Pris kr. 30,- pr. stk.  6 stk. kr. 150,-
Kl.  8 – 9 
Morgenbord med alt, hvad dertil hører  
pris kr. 50.-
Kl. 10.00 Foredrag ved DdB’s lands- 
formand Erik Dybdahl, hvor alt kan 
behandles.  
Kl. 12.30 Frokost. Det store kolde ju-
lebord, med masser af lune retter.  
Pris Kr. 150.-
Kl. 13.30 Præmieuddeling (Mens vi 
spiser færdig og drikker kaffe)
Kl. 14.30 Super Topauktion. Årets 
auktion er en superflot samling unger 
fra De-Rauw-Sablon Avlscenter Dan-
mark v/ Poul Stærkær og Jan Rønn 
Specielt avlet til at styrke ethvert slag 
Eftersyn af auktionsduer  fra kl. 09.00 
– kl. 14.30.
Udstillingsklasser:
Klasse 1  Hanner årgang 2011 eller 
ældre (ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Klasse 2  Hunner årgang 2011 eller 
ældre   (ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Klasse 3  Hanner årgang 2012                           
(ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Klasse 4  Hunner årgang 2012                           
(ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Klasse 5  Hanner årgang 2013                           
(ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Klasse 6  Hunner årgang 2013                           
(ingen flyvekrav)  Max 4 duer
Man kan udmærket deltage i dagen 
uden at udstille, men det kræver alli-
gevel tilmelding.
Tilmelding sendes til: Niels Larsen  
Maglehøjvej 9, 2640 Hedehusene  (alm. 
post) E-mail adresse: npl@ofir.dk
Bjarne Mogensen Vildkildevej 20   
2640 Hedehusene (alm. Post)
Tilmelding senest  den 03–12- 13
Evt. spørgsmål ang. duedagen / aukti-
onen rettes til Niels Larsen, 2295 3539  
eller Jørgen Larsen, 6063 0148 eller 
Bjarne Mogensen 4656 3396
Niels Larsen, 0148 Hedehusene

Sektion 63

Generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling. Dagsorden ifølge vedtægter-
ne. 11/1/2014 kl. 10.00 i Vokslev Hallen 
i forbindelse med sektionsudstillingen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 10 dage efter offentliggørelsen i 
Brevduen.

Dagsorden ifølge lovene er udsendt til 
foreningsformændene.
Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være sektionsformanden i hænde  
senest d. 21-12-13.
Mandatfordelingen fremgår af  
”Brevduen” nr. 23 side 205.
Indkomne forslag og forslag til flyve-
plan kan ses på www.sektion62.dk
Tilmelding til frokost og eftermid-
dagskaffe á 150,- kr. til Viktor Degn,   
tlf. 40935596 senest 03-01-2014.
Sektionsudstilling samme sted/dag. 
Invitation er udsendt til foreningerne.
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NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURA L  

Natural Brande ønsker
alle brevduefolk 

en glædelig jul 
og et godt nytår 2014
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kontakt Sekretariatet

Af Peter Knudsen

De danske brevdueforeninger 
har anskaffet et PR-slag, som kan 
udlånes til foreninger eller sekti-
oner, som vil gøre en indsats for, 
at lave PR for brevduesporten.

Til slaget er der ligeledes blevet 
sponseret forskelligt inventar af NA-
TURAL som f.eks. reder, siddeplader 
og foderkopper m.m. – Alt udstyr kan 
sættes ind i den trailer, som også er 
anskaffet til formålet.

Der er ligeledes anskaffet en del PR 
materiale bl.a. andet reklamebannere 
og roll up bannere.

I tilknytning til dette vil det også væ-
re muligt at få brochurer og materialer 
fra sekretariatet til udlevering. 

Slaget er en voliere på 2 x 2 meter 
med indflyvning (se billedet), som er 
nem at samle og sætte op. 

Interesserede foreninger, sektioner 

eller PR udvalg er velkomne til at hen-
vende sig til sekretariatet for udlån af 
PR-slaget.

Det er Hovedbestyrelsens håb og tro, 
at foreninger og medlemmer vil sam-
arbejde om eventuelle arrangemen-
ter på dyrskuer og andre udstillinger, 
hvor der kan være behov for nogle eks-
tra hænder, som måske den enkelte 
forening ikke har medlemmer til at 
dække.

PR slaget skal stå sin prøve i forbin-
delse med raceduernes nationaludstil-
lingen 11. og 12. januar 2014, hvor 
DdB har købt en stand og vil forsøge 
at fremvise vor sport på den bedst mu-
lige måde.

God PR

PR-slag i 
De danske Brevdueforeninger


