
18. december 2013
131. årgang

TEMA LÆS OM

VINGER I FLUGTEN- 2. DEL

HB-MØDE 30. NOVEMBER

 LÆSERBREVE

HB-møde november 2013

DM-SUPER
PETER ANDERSEN

097 ODDER

29



290 #29_2013

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

Forside foto:
HB-møde 30. 
november 
2013

Blad nr. Udkommer Deadline
1 2. januar 17. dec.
2 15. januar 2. jan.
3 29. januar 14. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Sekretariatet
holder ferielukket
fra den 23. december til den 3. januar

begge dage inkl.

Glædelig jul og et godt nytår

JENS PETERSEN - 018 VORDINGBORG
Det var med stor sorg, vi i Dan 018 

Vordingborg Brevdueforening modtog 
meddelelsen om, at Jens Petersen er 
afgået ved døden kort før sin 81 års 
fødselsdag.

I foreningen vidste vi godt, at Jens 
var ramt af en alvorlig sygdom, men 
derfor er det altid meget trist at miste 
én, man holder meget af. Og Jens var 
meget afholdt. Altid var han parat til 
at hjælpe med det praktiske forenings-
arbejde, altid var han i godt humør, et 
varmt og positivt menneske, som vi 
virkelig vil savne.

I Danmark blev Jens vel nok aldrig 
kendt for de store resultater indenfor 
sporten. Mest markant var hans re-
sultat fra Antwerpen i 2005, hvor han 
havde den hurtigste due i Region Øst 
og dermed vandt Kong Christian d. 
X’s Vandrepræmie. Jens hyggede sig 
med sine duer, som han holdt meget 
af, og den sidste, svære tid, hvor han 

ikke længere kunne klare sin daglige 
gang hos duerne, fik han familien til 
at hænge billeder og diplomer op på 
væggene omkring hans seng, så han 
kunne ligge og nyde dem dér.

Diplomerne var fortrinsvis vundet i 
Sverige, hvor han var bosiddende fra 
han var 5 år gammel og indtil 1995, 
hvor han sammen med sin kone, Brita, 
flyttede til Viemose og blev meldt ind 
i Præstø Brevdueforening. Da Præstø 
Brevdueforening lukkede i 2009 fik vi 
fornøjelsen af Jens og Brita i Vording-
borg Brevdueforening.

I Sverige var parret bosiddende lidt 
udenfor Stockholm, nærmere betegnet 
i Troldbäkken. Allerede som barn fik 
han sit første brevdueslag midt inde i 
Stockholm sammen med sin far, og i 
Sverige er Jens kendt viden om for de 
store resultater, som han opnåede med 
duerne. I en årrække var Jens i øvrigt 
formand for 04 Stockholms Brevdue-
forening.

Meget medfølelse samler sig om Bri-
ta, som har mistet sin gode livsledsa-
ger og om hans børn, som har mistet 
en god og kærlig far. Æret være Jens’ 
minde.

På foreningens vegne 
Jenny Nygaard, 018

DAN 148-13-406
Fl. Chiler Engel
4230 Skælskør
Tlf 26225546
DAN 023-13-0630
Kaj Pedersen, 7470 Karup
Tlf. 42386584
DAN 148-13-0039 DAN 009-13-0328
Erling Madsen, 5762 Vester-Skernin-
ge Tlf 62241803
DAN 068-13-3485 DAN 073-11-2344
Peter Jensen, 9220 Aalborg Ø
Tlf. 50906425
DAN 240-13-0208
Hans-Jürgen Heinsohn Klaus Groth 
Straße 1 3879 Mölln Tyskland
NL 09-1718468
GB 13-E-15816
Jørn Rosengreen 7620 Lemvig
Tlf 97822050
DV 0773-13-016
DV 09232-13-1008
Per Sørensen 9870 Sindal
Tlf 98936301
DV 08182-13-266
Flemming Hübschmann Tønder
Tlf. 74775569

50 ÅR
1/1 Søren Jensen 0100 Haslev
70ÅR
21/12 Henri Tølbøll, 075 Morsø
30/12 Knud E. Andersen 086 Bangsbo 
80 ÅR
30/12 David Pedersen, 211 Jet
2/1 Arne Hansen 026 Fladstrand

60-ÅRS JUBILÆUM
Vagn Hansen har den 1. januar 2014 

været medlem af DdB i 60 år. Vagn har 
været medlem af Dan 039 indtil 1987, 
hvor sammenlægningen fandt sted 
mellem de to foreninger i byen. Vagn  
har gennem sine mange år i forenin-
gerne bestridt mange forskellige po-
ster i foreningerne og i sektionen. I de 
senere år har helbredet ikke været så 
optimalt, men han sørger for udenoms-
området ved klubhusene og er næsten 
altid den faste dirigent ved generalfor-
samlingerne.

 På det sportslige har Vagn ikke holdt 
sig tilbage med  bl.a. championatet, 
sektionsvindere og gruppevinder. 

Vi   ønsker   et  stort tillykke med dagen og 
tak for det storearbejde gennem årene. 
038. JK

LANDSUDSTILLING 
2014

Ved udstillingen i Brædstrup 
1. februar 2014 vil det være 

muligt for medlemmer at købe 
en stand til salg af duer.

Standen vil være 2 x2 meter.
Pris kr. 500,-

Bestilling af stand sker til:
Peter knudsen

pmk@slagelse.dk 
2428 33047
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2013

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

Her, hvor 2013 lakker mod enden, 
er det som altid et godt tidspunkt at 
fundere over året, der næsten er gået. 
Årets vigtigste begivenheder er for de 
fleste kapflyvningssæsonen. Det blev 
en af de sværere sæsoner med koldt 
og klamt vejr til næsten slutningen af 
maj måned. Faktisk var det så slemt 
at DdB for første gang i mands minde 
måtte stryge en hel kapflyvningsuge 
fra planen, nemlig uge 21. Det kunne 
mærkes de følgende uger derefter, at 
duerne manglede den gode start. De 
2 tidligere opsamlingspladser i Jyl-
land var blevet samlet i Horsens. Her 
fik et hold engagerede brevduefolk den 
nye plads til at fungere på flotteste vis. 
Det, at samle tingene i Horsens, viste 
sig som forventet at sætte et positivt 
aftryk på DdB’s kapflyvningsregn-
skab.

I skrivende stund er revisorerne ved 
at lægge sidste hånd på DdB’s regn-
skab for regnskabsåret 2012-2013. De 
foreløbige meldinger om årets resultat 
falder 100 % sammen med vore egne 
forventninger. De omlægninger og be-
sparelser, der er sket over de sidste 
år, har nu sikret, at DdB’s økonomi 
er på rettet spor. I processen med at 
komme tilbage på sporet, nu hvor vort 
tilskud er næsten faldet væk, har det 
betydet øgede gebyrer på specielt mel-
lemdistance flyvningerne, men på det 
seneste HB-møde i november blev det 
besluttet, at disse gebyrer skulle have 
en kraftig nedsættelse i den kommen-
de sæson således, at forbedringerne 
i økonomien kommer medlemmerne 
til gode. På samme møde blev det be-
sluttet, at prisen på vaccine til 2014 
vaccinationerne bestilt gennem Se-
kretariatet holdes på samme niveau 
som i det år, vi er på vej ud af. Trods 
prisstigninger fra leverandørens side 

er der blevet forhandlet en yderst for-
nuftig pris på plads for det kommende 
år. Det kan vi kun gøre, fordi så mange 
foreninger bestiller vaccinen gennem 
DdB til glæde for de fleste. Husk, at 
import/afhentning i udlandet ikke er 
tilladt i henhold til dansk lovgivning - 
og at det er belagt med bøder i 5-cifret 
størrelsesorden. 

Vejret har artet sig rimelig mildt her 
i starten af december; dog noget blæ-
sende. Stormen Bodil er stadig i skarp 
erindring, og vi håber ikke, det gik ud 
over alt for mange dueslag denne gang. 
Stormen i oktober gav stormskader på 
indtil flere dueslag rundt omkring. Det 
milde vejr har betydet, at vinteravler-
ne har haft fine forhold til at få duerne 
sat sammen under, og det er jo altid 
godt med en god start.

2014-ringene forventes afsendt fra 
Sekretariatet den 27. december, såle-
des at de kan forventes at ville være 
fremme den 30. december. 2014-ringe-
nes farve er gul. De bliver sendt som 
pakker, som ikke kan komme i de fle-
ste postkasser, så vær endelig obs. på, 
hvor posten lægger den. Den skulle jo 
nødig gå op røg og damp nytårsaften. 


Sekretariatet vil gerne slutte året 
med at ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår med en stor tak til alle for 
det gamle år.  
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Af Ove Fuglsang Jensen, Brevduenord.dk

I sin artikel om brevduens vinge 
pointerer Parkinson kraftigt, hvor 
vigtigt det er med en fuld indervinge, 
dvs. at de inderste fjer mod kroppen 
(Tertial) er veludviklet. Hans påstand 
er, at dette sparer energi på de lange 
flyvninger. Er dette rigtigt rent viden-
skabeligt? Af den grund må vi se på 
aerodynamikken i en vinge på det teo-
retiske plan.
VINGENS AERODYNAMIK

For hundrede år siden begyndte 
mennesket at lave flyvemaskiner. Si-
den dengang er der sket en rivende 
udvikling med flyvemaskinen, og rent 
videnskabeligt ved vi nu alt om aero-
dynamikkens grundprincipper. I prin-
cippet er det ligegyldigt, om vi ser på 
en vinge på en fugl eller flyvemaskine, 
da grundprincippet er det samme.

Luften passerer vingens for-
kant og presses opad. Hermed 

opstår der et reduceret lufttryk 
over vingen, medens lufttryk-
ket er konstant under vingen. 

Dette udvirker en opadgående 
kraft på vingen, og fuglen eller 

flyet løftes opad.

 Luftstrømmen over vingen er kraftigst ved toppen 
af vingens runding, og dette giver et kraftigt løft af 
duen. Vippes vingen lidt ned forøges vingens evne til 
løft, men sænkes vinklen yderligere på vingen ”staller” 
fuglen og den synker nedad.

På billedet nedenunder ser vi hvorledes luft-strøm-
men bliver mere turbulent ved nedsænket vinge.

Vinger i Flugten
2. del
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FUGLE I FLUGTEN
Indervingen og kroppen laver et løft 

ved både op og nedslaget af vingerne. 
Nedslaget af vingen giver et skub frem-
ad, men dette neutraliseres af vingens 
opslag. Derimod vil ydervingen bevare 
en vinkel ved nedslag og specielt ved 
opslaget, og dette bremser ikke frem-
driften af fuglen. Indervingen skaber 
mest opdrift, hvorimod ydervingen 
mest skaber fremdriften. Vingen er 
altså en smidig og elastisk del af fu-
glen, der foretager disse bevægelser i 
brøkdele af et sekund. På tegningen 
viser pilene opdriften. Det må nu være 
bevist at Parkinsons påstand om, at en 
fuld indervinge til langdistance er rig-
tig og er energibesparende!

Ved landende duer ”staller” de vingen og vipper Lillevingen-Alula op, således at disse virker som ”flaps” på et fly, idet luftstrømmen over vingen svækkes og giver 

mindre opdrift. Vi må konstatere, at alt hvad vi mennesker har opfundet, allerede er i naturen og har været det i mange millioner år.

BREVDUEN - VINGER OG MUSKLER
Emnet for denne artikel er brevduens 

vinge, men på sidelinjen bør også næv-
nes, hvad der driver vingen, nemlig de 
store flyvemuskler. Enhver brevdue 
er fysisk sammensat af vinger, flyve-
muskler samt skelettet, og sammen-
sætningen af disse 3 faktorer gør en 
due til sprint, mellem eller langflyver.
BREVDUEN SOM SPECIALIST

Parkinson gør i sin artikel udmærket 
rede for de forskellige typer vinger til 
de forskellige afstande. Lad os til dette 

tilføje muskulatur og skelet.
1. Sprinterduen: Indervingen er 

ret bred og slagfjerene er proportio-
nalt længere. Muskulaturen hos sprin-
terduer, har ca. 86% røde muskelfibre 
(de seje!), og resten er de hurtige hvide 
muskelfibre. Ved opstart har duen 9,5 
vingeslag pr. sekund, og duen er gene-
relt med vinger, muskler og skelet en 
let og hurtig due.

2. Mellemdistanceduen: Indervin-
gen noget smallere/kortere end sprin-
terduer og slagfjerene må gerne være 
brede samt fjer nummer 7 og 8 være 
lidt længere end normalt. Muskulatu-
ren hos Mellemdistanceduer har ca. 
94% røde seje muskel-fibre med godt 
lager af aminofedtsyrer, hvilket gør 
den stabil på op til 500 km.

3. Langdistanceduen: Indervin-
gen er fuldt udbygget med god aero-
dynamik til de lange seje træk, og 
slagfjerene må gerne være brede med 
indskæringer på de yderste slagfjer. 
Muskulaturen i denne type due er med 
94-96% røde seje muskelfibre, der har 
et stort lager af aminofedtsyrer. Leve-
ren for denne type due er højeffektiv 
til lagring og produktion af aminofedt-
syrer til energi. Denne due har vinger 

Venstre: Nedslag med store flyvemuskler Højre: Opslag med indre flyvemuskler

BREVDUENS FLYVEMUSKLER
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,der sparer energi samtidigt med, at 
duen har et stort lager af brændstof. 
Den er en ægte langflyver!

Det er selvfølgelig forkert at opdele 
vore duer i 3 skarpt adskilte katego-
rier. Grænserne er vel flydende, hvor 
en sprinterdue kan tage en kort Mel-
lemdistance, og en mellemdistance-
due kan være god i sprint samt på de 
korte langdistancer. En  langdistance-
due kan dog aldrig bruges til decideret 
sprint.
OVERARMENS OPBYGNING OG SKE-
LETTET

Parkinson nævner desværre ikke 
i sin artikel overarmens krumning 
og muskulatur, og disse elementer er 
utroligt vigtige af 2 grunde: 1. Overar-

 På denne due ses tydeligt en kraftigt hvælvet overarm, og dette giver et godt reduceret lufttryk over 

indervingen og derved et godt løft af duen i fart.

men skal have gode fyldige muskler. 2. 
Overarmen skal være hvælvet, da det 
giver god aerodynamik over vingen og 

derfor giver et godt løft til duen.
Duer på mellem og langdistance skal 

have et stærkt skelet. 

EN IDE TIL EFTERFØLGELSE ? INSPI-
RATION.

af Poul E. Meulengracht

I mere end 40 år har vi i brevdue-
foreningen 0192 ”HILLERØD” hver 
sæson konkurreret om ”Handicappræ-
mien”. 

I de første mange år var præmien en 
sølvpokal der blev graveret med vin-
dernes navne og senere, da pokalen 
var vundet til ejendom, en pæn penge-
præmie.

Konkurrencen har gået over et min-
dre antal kortere DdB-flyvninger 
med en faldende pointgivning i for-
hold til antal aktive medlemmer. 
(12-11-10-o.s.v.)

Ideen med denne særlige konkurren-

ce har været at give såvel nye medlem-
mer som medlemmer der p.g.a. særlige 
forhold, det være sig økonomi/plads/
tid eller helt andre ting, har svært ved 
at gøre sig gældende helt i toppen i de 
mange forskellige sammenhængen-
de konkurrencer som vi alle har (for) 
mange af, en vindermulighed.

Som det fremgår af vedstående ek-
sempel (hentet fra en konkret forening 
i det jyske) er idegrundlaget for kon-
kurrencen, at man for at vinde skal 
have fremgang i forhold til samme 
konkurrence året før, idet alle star-
ter med et ”handicap” svarende til de 
point hver enkelt opnåede i sidste års 
konkurrence.

Egentlige nye medlemmer starter 
med et handicap svarende til en tred-
jedel af det muligt opnåelige (i det her 
viste eksempel ville det være 5 point 

pr flyvning), medens det for overførte 
medlemmer kan beregnes på grundlag 
af deres opnåede resultater på de sam-
me flyvninger

Læg i det viste eksempel mærke til 
hvor meget de 3 bedst placerede (ko-
denr: 019, 016 og 012) har forbedret 
sig i forhold til 2012, medens de største 
”pointslugere” i begge år skulle være 
helt ekstremt gode for at vinde.

Vi har som nævnt altid haft glæde af 
denne konkurrence og ideen er hermed 
givet videre i håb om at andre kan ha-
ve glæde af noget lignende.

Hvis ikke, har undertegnede ikke 
spildt, men bare brugt, lidt tid på sa-
gen og den (tiden) er jo min egen og jeg 
har nok af den, så!!

Med de bedste ønsker for den tilstun-
dende jul, for det nye år og vor sports 
fremtid. 

UGE STATION/KNR: 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013 015 016 017 019 021

24 OSNABRÜCK 7 12 3 10 15 13 EL DELT 14 EJ DELT 9 6 8 4 5 11

26 MINDEN 13 15 11 14 12 8 0 3 10 6 5 9 2 4 7

28 HANNOVER 11 15 14 10 9 5 EJ DELT 7 EJ DELT 13 4 8 EJ DELT 6 12

30 MAGDEBURG 11 9 14 13 10 EJ DELT 15 7 EJ DELT 8 6 0 EJ DELT 0 12
32 HANNOVER 14 15 9 13 12 EJ DELT 7 11 EJ DELT 6 8 EJ DELT EJ DELT EJ DELT 10

5 FLYV. OPNÅEDE POINT 56 66 51 60 58 26 22 42 10 42 29 25 6 15 52

EJ DELT 2012 10 10 20 5 15 5
HANDIC. 2013 56 66 51 60 58 36 32 42 30 42 29 30 21 20 52

UGE STATION/KNR: 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013 015 016 017 019 021

24 OSNABRÜCK 11 15 6 10 14 9 EJ DELT 4 8 7 3 13 2 5 12

26 MINDEN 15 14 4 6 8 7 5 10 9 12 2 11 1 13 3

28 EMMEN 13 15 8 10 7 9 0 6 3 5 4 14 EJ DELT 12 11

30 MAGDEBURG 9 13 4 15 14 EJ DELT EJ DELT 12 7 11 8 6 EJ DELT 10 5
32 HANNOVER 9 15 0 14 7 EJ DELT EJ DELT 8 10 EJ DELT 12 EJ DELT EJ DELT 13 11

5 FLYV. OPNÅEDE POINT 57 72 22 55 50 25 5 40 37 35 29 44 3 53 42

HANDICAP -56 -66 -51 -60 -58 -36 -32 -42 -30 -42 -29 -30 -21 -20 -52

RESULTAT 1 6 -29 -5 -8 -11 -27 -2 7 -7 0 14 -18 33 -10
PLACERING 5 4 3 2 1

OPN. 2013 57 72 22 55 50 25 5 40 37 35 29 44 3 53 42

EJ DELT 2013 10 15 5 5 15
HANDICAP 2014 57 72 22 55 50 35 20 40 37 40 29 49 18 53 42

FORENING XXX GRUNDLAG FOR KONKURRENCEN OM  "HANDICAPPRÆMIEN" POINT OPN. I 2012

FORENING XXX "HANDICAPPRÆMIEN 2013"

AT OVERFØRE TIL 2014

Læserbreve
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287#28_2013

227#26_2011 227#25_2011

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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Af Henrik B. Sørensen og Peter Knudsen

Vi har flere gange her i bladet 
præsenteret Peter Andersen - 
097 Odder for nogle af de mange 
mesterskaber han har vundet 
igennem de senest år. 
At sæson 2013 skulle ende med 
dette fantastiske resultat lå i 
foråret ikke i kortene, hvor vi 
næsten dagligt snakkede om 
duer og due-sporten. Her sagde 
Peter, hvilket jeg også kunne 
mærke på ham, at han ikke rigtig 
havde gløden som tidligere år før 
en sæson. 

Det resulterede i, at træningen kom 
lidt senere i gang end andre sæsoner, 
og der blev heller ikke trænet så man-
ge gange med de gamle duer, som han 
plejede. Men vejret i år var heller ikke 
til de store udskejelser i starten af sæ-
sonen.

Når man så dertil kigger på sæsonen 
for Peter og den for alle duefolk meget 
hårde weekend uge 22, hvor der blev 
fløjet fra Stendal i Region Syd, var det 
en lørdag med meget spredte hjem-
komster. Lørdag aften var der meget 
få duer hjemme på slaget, og det var 
ikke kun de dårligste han manglede 
(min. 15 sektionsvindere). 

Da vi snakkede sammen om sønda-
gen, var der ikke de store forhåbnin-
ger til resten af sæsonen, og lysten til 
kapflyvning den kommende uge var 
på noget nær nulpunktet. Vi talte om, 
at det eneste, som kunne få lidt gejst 
ind i én igen var, at den kommende 
uge ville der komme nogle af de gode 
duer hjem ,og at uge 23 ville ende med 

nogle topresultater.  
Disse ønsker blev opfyldt, idet der 

kom en del af de gode duer hjem i ugen 
efter, og han blev sektionsvinder fra 
Limburg. 

For at lave en lidt anderledes artikel 
har redaktionen bedt tidligere medlem 
af brevduesporten Henrik B. Sørensen 
om at skrive om Danmarksmesteren:

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil skri-
ve en artikel om Peter Andersen, 097 
”Odder”, i anledning af, at Peter i 
sæson 2013 vandt Super Danmarks-
mesterskabet (igen). Sikkert fordi jeg 
engang selv har haft brevduer og har 
kendt Peter i de sidste 40 år. Og vi er 
begge ikke meget ældre end det. Bare 
så I lige ved det . 

Den eneste betingelse, jeg havde, var, 
at jeg ikke ville skrive en traditionel 
artikel. Det var OK, men omvendt var 
jeg jo også nødt til at finde den ”nye” 
synsvinkel”. Gode råd var dyre.

Hvad har Peter Andersen tilfæl-
les med disse?

Mine første tanker gik på at sam-
menligne ham med Sebastian Vettel 
fra Formel 1, Caroline Wozniacki fra 
tennis eller Eskild Ebbesen fra guld - 
fireren i roning. 

Men han ligner ikke nogen af dem: 
Hans duer – og Peter selv – har ikke 
Vettel’s hurtighed, ser ikke lige så godt 
ud som Caroline og han har heller ikke 
Eskild Ebbesens udholdenhed.

Men noget har Peter dog til fælles 
med Vettel, Wozniacki og Ebbesen: 

Nu nævnte jeg lige, at jeg selv tidli-
gere havde haft brevduer. Jeg kender 
jo mange af Peter’s konkurrenter til 
mesterskaberne. Og når jeg tænker på 
dem – konkurrenterne altså – så har 
de også det bedste udstyr. De ved også 
en masse om deres sport. De træner 
også meget. De tænker også nyt og er 
eksperimenterende. De ser også detal-
jerne. De er også meget i kontakt med 
sportsfæller og har et vidtforgrenet 
netværk og de bruger også meget tid 
på sporten. Men hvad er så forskellen?

Jeg tror bedst jeg kan belyse det med 
et eksempel. Eksempler er altid gode, 
da de fortæller meget mere end mange 
ord:

Jeg havde aftalt med Peter, at jeg 
skulle kigge ud den dag DdB fløj den 
dobbelte Giessen plus et par sektions-
flyvninger den 20.7.2013. Jeg var hos 
Peter klokken 07:45, da jeg kom, var 
han lige ved lukke de allersidste ting 
med hensyn til dagens løsladelser. Den 
friskbryggede kaffe, rundstykkerne og 
morgenbasserne var allerede klar. 

Vi satte os ud i haven, snuppede 
rundstykkerne, basserne og kaffen. 

Danmarksmester (SUPER)

Peter Andersen 
097 Odder

 De har alle sammen det bedste udstyr 

 De ved en masse om deres sport 

 De træner meget 

 De tænker nyt og er eksperimenteren-  

 de 

 De ser detaljerne 

 De er meget i kontakt med sportsfæl-  

 ler og har et vidtforgrenet netværk 

 De bruger meget tid på sporten.
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Jeg kunne godt se på Peter, at der var 
noget i gærde. Det var også lidt mor-
genkoldt, så vi havde jakkerne på. Men 
vi kunne se solen og vejrudsigten var 
god. Det skulle nok blive en god due-
dag, hvis altså resultaterne også fla-
skede sig, og det var faktisk det eneste, 
vi lige manglede nu. 

Jeg vidste godt, Peter lå ind til me-
sterskabet, og lidt efter lidt faldt snak-
ken også på det. Peter nævnte, at det 
ville blive en meget afgørende dag, 
og jeg kunne godt se, at den dobbelte 
Giessen var noget, han håbede på at 
slippe hen over uden alt for mange 
skrammer. Men hans tro på sine egne 
hold på de to Giessen’er var intakt. 

Kun to ting kunne rokke ved hans 
sikkerhed: 

1) Peter havde for et par år siden lig-
get godt til et andet DM og der mangle-
de kun München - den sidste flyvning 
det år - og for at trykke lidt i det sår, så 
vandt hans gode venner i Team Knud-
sen mesterskabet dette år, og selvom 
Peter sendte 29, fik han ingen hjem i 
flyvetid. Og så var det slut; 

2) Det andet forhold var, at et par 
hårde konkurrenter, vistnok L. & M. 
Sørensen 023 ”Ålborg”, Brdr. Brøbech 
i 073 ”Skanderborg”, Karsten Larsen 
211 ”Voerså” og Per Kristensen 066 
”Skive” var så tæt på, at det – hos Pe-
ter – føles lige snært nok. Der var ikke 
meget at give af.

Jeg kunne kun smilende sige til ham: 
jo tættere de er, jo sjovere er det – for 
jer alle. Jeg havde jo ikke noget på spil. 
Jeg kunne imidlertid mærke på Peter, 
at det var en speciel dag: Jeg kunne se 
på Peter, at han var spændt, koncen-

treret og med blikket låst mod himlen 
som en radar. Hver bevægelse i luften 
blev fanget. 

Sektionsflyvningerne blev velover-
stået, og for Peter’s vedkommende gik 
det fint. Men Peter’s distræthed steg. 
Heldigvis var Lone, Peter’s kone, nu 
kommet ud i haven, og udover at servi-
ceniveauet steg, så kunne vi også sidde 
at iagttage ham: Han prøvede at slap-
pe af, men gik hvileløst rundt i haven 
og på dueslaget. 

Der var ingen tvivl om, at det var no-
get på spil indenfor nogle timer. Jeg 
synes, det er meget anerkendelsesvær-
digt at ville så meget med sin sport. At 
leve sig så meget ind i det, der er krum-
tappen og hele fascinationen i sporten. 
Jeg tror på, at det er en af de ting, som 
betyder meget, når mestrene skal ud-
peges.

Det gik lige pludselig op for mig 
(igen), hvad det er, der ER så fascine-
rende ved brevduesporten. Det, at se 
duerne komme højt oppe på den skyfri 
himmel, med solen i baggrunden og så 
se dem ”pakke” ned mod slaget. Imens 
gik andre flokke videre nord på og vi 
fik også nogle fantastiske billeder (på 
vores nethinder) af nogle af Peters du-
er, der brød ud af de flokke, der kom. 
Flere gange sagde vi ”hvor fedt”, ”se 
lige”, ”spektakulært” og ”wauv” til hin-
anden. Prøv at tænke over, hvor minu-
tiøst forberedelserne skulle være for, 
at alt dette ender på den rigtige måde; 
At nogle, som hos Vettel, kan sætte 
turboladeren på og køre først over stre-
gen, eller som hos Wozniacki at kunne 
slå det afgørende smash eller tage det 
sidste kraftfulde åretag, der skubber 
Ebbesen’s båd forbi konkurrenterne.

DAN 246-09-0651 

GIESSEN nr 7 sekt, FREIBURG Sekt.vinder
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Nå, men tilbage til virkeligheden. For 
det er jo ikke Formel1-sport, Tennis el-
ler roning jeg skal skrive om. Det er 
brevduesport i sin yderste konsekvens. 
Når det er allermest spændende. Når 
brevduesporten rammer det, som alle 
brevduefolk synes er godt ved at have 
brevduer. Jeg vil ikke beskrive, hvor-
dan Peter havde det. Men hans blik 
skiftede mellem luften, slaget og op-
dateringen af hjemmesiden på nettet. 
Jeg vil vædde på, at der lige nu ikke er 
noget, han hellere vil have end, at der 
kom en due.

Det gjorde der. Hele to gange formå-
ede en due fra sektionsklubflyvnin-
gerne om morgenen at stille. Jeg tror 
alle brevduefolk kender den situation 
og har oplevet den: Vi mærker begge 
suset, men det er nittere. De kan ik-
ke bruges nu. Skuffende. Ærgerligt og 
hvorfor ikke en af dem, vi har så hårdt 
brug for nu. Nu tæller kun Giessen-
duer. 

Vi stod begge og ventede spændt. 
Jeg kan godt huske fra ”gamle” dage, 
hvordan det er lige op til, duerne skul-
le lande. Og jeg håber selvfølgelig det 
bedste for Peter. Vi havde som sagt øj-
nene rettet lige dele mod både himlen, 
slaget og internettet. Det ”sjove” ved 
denne konkurrenceform er, at det pla-
ceringspoint, der tæller. Det vil sige, 
at andre kan ”ødelægge” det for Peter. 
Der skal helst ikke for mange ind ”for-
an”. Vi vidste også begge, at mindst én 
af dem, der er tilbage i konkurrencen, 
nok skal ”trække” nogle gode resulta-

ter. Spørgsmålet er nok, om en eller 
flere af Peter’s konkurrenter får godt 
hjem på begge Giessen-flyvninger eller 
falder af på den ene Giessen eller dem 
begge.

Vores øjne faldt igen på både luften, 
slaget og nettet. Vi kiggede spændt på 
hinanden og grinede. Det er rigtigt 
spændende. Lige pludselig skete der 
noget. 246-11-0420 kommer bragende 
”ud af ingenting” fra en skyfri, blå og 
solfyldt himmel. Det så kanon godt ud, 
da den lige tog et enkelt sving rundt 
foran slaget og samtidig brød solens 
stråler. Kun for at gøre Peter opmærk-
som på, at den er hjemme. Ned på 
taget og ind. Super. Ingen duer indbe-
rettet og Peter står som Landsvinder 
på nettet. ”What a day”. Men belært 
af erfaringen, ved vi begge, at der kan 
ske meget. Der er langt til de nordlig-
ste slag i landet. Det skal senere hen 
vise sig, at kun to slag i landet flyver 
stærkere end Peter, men på grund af, 
at det er placerings- pointene, der tæl-
ler til DM, er det væsentligste, at kun 
det ene slag er beliggende i sektion 34. 
Peter har 19 duer med her, og der går 
cirka en time inden næste due stillede. 
Cirka 100 meter pr. minut efter den 
første. Og endnu længere inden den 3. 
due stillede. 

Nu viste Peter’s professionalisme 
sig igen. Lettet over at slippe godt fra 
landsflyvning Giessen melder bekym-
ringerne sig om langflyvning Giessen. 
Men Peter var fortrøstningsfuld. Peter 
havde 9 duer med og de tre af dem er 

”toppen af poppen” på slaget, som det 
vist hedder i et kendt fjernsynspro-
gram. Men der er laaaangt tid til, at 
langflyvning Giessen-duerne skulle 
komme. Det blev tid til frokost. Lone 
havde været ved slagteren og købt ind 
til en god frokost. Det var rigtig dejligt 
at sidde i haven og se de sidste duer fra 
sektionsklubflyvningerne lande sam-
men med nogle af Giessen landsflyver-
duerne og samtidig få en god frokost og 
nyde vejret. 

Vi begyndte så småt at sidde og spej-
de efter langflyvning Giessen. Der 
skete ikke ret meget, hverken i luf-
ten, på slaget eller på nettet. Vi sad 
og fulgte det hele spændt, og snakken 
faldt på, hvor den første due i landet 
ville lande. Og lige pludselig skete det. 
På nettet. Peters klubkammerat i 097 
”Odder”, John Olsen, sætter en due på. 
Nu ved vi, at der inden for 15 minut-
ter skulle falde en due af til Peter. Der 
er nogle lange minutter. Der gik 11 af 
slagsen, 12 af slagsen går der også, og 
samtlige minutter varer de 60 sekun-
der, som et minut nu engang er. Vi kan 
endda høre minutviseren gå på vores 
armbåndsure. Tik.tik.tik tik. Åndeløs 
spænding. Det var nu, hvis det skulle 
være. I det 13. minut ud af de 15 mi-
nutter, Peter havde som respit til John 
Olsen’s due, kom Peter’s sort-tavlet 
han 246-11-0059 drønende gennem 
luften. Sætter sig på taget. Peter ved, 
han har travlt med at få den ind og ef-
ter cirka 30 sekunder, hoppede den ned 
på taget og går over anlægget. Den er 
registreret. Det hele føltes som et langt 
splitsekund. Vi vidste, at det var tæt 
på i mpm., og da placeringen kunne 
blive altafgørende, var det vigtigt, at 
0059 sneg sig foran John Olsen’s due. 
Det gjorde den. 4 meter er der i mel-
lem dem. Vi åndede lettet op, men 
snakkede også om, at det havde været 
fint, hvis John havde vundet den her. I 
mine øjne er det godt sportsmannship. 
Senere på eftermiddagen viste det sig, 
at Peter er sektionsvinder fra lang-
flyvning Giessen. Fedt nok. Og Peter 
får en opfordring til at få noget læk-
kert snack på bordet og en kold øl. Det 
skulle fejres.

Mens vi sad og hyggede os, spejdede 
vi selvfølgelig efter resten af Giessen 
duerne. Der var jo kun kommet en en-
kelt. Sekunderne, minutterne og ti-

DAN 246-11-0723 MINDEN Sekt.vinder, MINDEN nr. 3 i sekt., SOLTAU nr. 8 i sekt. OSNABRÛCK nr. 13 i 
sekt, FREIBURG nr. 15 
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merne gik uden, at der kom flere duer. 
Ret bemærkelsesværdigt, når det nu 
var ”toppen af poppen” der var med. 
Men der skete ikke noget. I hvert fald 
ikke i luften og på slaget. Det eneste 
sted der skete noget var på nettet. Li-
ge så stille kom den ene due efter den 
anden på nettet og et opkald fra en af 
Peter’s gode venner, Poul Erik Helweg 
i 164 ”Ebeltoft” bekræftede, at duerne 
er kommet ”helt” til Grenå. Men i den 
sydlige del af Aarhus – der hvor Peter 
bor – skete der ikke noget. 

Det vakte en del bekymring hos os. 
Det kunne nu være rart, hvis der stil-
lede andre duer. Men for at gøre en 
lang historie kort, så er jeg nødt til 
at skrive, at Peter ikke blev DM uden 
held. For der kom ikke andre duer i fly-
vetiden (jeg tog hjem efter grillmaden 
og et par glas rødvin). Han fik den ene 
og det reddede det hele. 

Og held betyder meget: Hvad sker 
der, hvis Sebastian Vettel fra Formel 1 
laver en kørerfejl, Caroline Wozniacki 
fra Tennis en forkert serv ellers Eskild 
Ebbesen fra guld-fireren mister et tag 
i åren? De taber mesterskabet. Og det 
kunne Peter have gjort den her efter-
middag. Men der skal også dygtighed 
til, viden, intensiteten, forberedelse 
og ikke mindst masser af træning og 
knofedt. Det har Peter også. Det viser 
eksemplet.

Så jeg vil slutte den her artikel med 
at give dig et stort ”tillykke” med DM-
titlen. Nyd nu, at du har den hele vin-
teren, for du har den kun til låns. I 

2014 vil mange af dine sportsfæller gø-
re alt for at overtage din titel.  Så hvis 
du ikke kommer ind til sæson 2014 
med samme dygtighed, viden, intensi-
tet, forberedelse og ikke mindst sam-
me mængde træning, knofedt og held, 
så er du nødt til at aflevere ”pokalen”.

PS: Jeg vil også lige sige tak for en 
god dag, hvor jeg fik genoplevet det 
spændende ved at flyve med brevduer. 
Spændingen og intensiteten. Konkur-
rencen. Og så gør det jo ikke noget, at 
vi også har det hyggeligt samtidigt og 
at vejret var rigtig godt. Så alt i alt, på 
en skala fra 1 til 10 (den de bruger i 
”Vild med Dans”), så er det 10’er herfra 
. Hvornår skal jeg kigge ud i 2014?

Henrik B. Sørensen

10 x Sektionsvinder på DdB flyvninger.

6 DM SPORT

Regionsmester lang - med (max.point 5000)

2 Regionsmester Åben

Langflyver mester SPORT

Langflyver mester Åben - med (max. point 

5000)

3 Mellemdistance Åben sekt. 34

8 Mellemdistance Sport sekt.  34

11 Regionsmesterskab mellem Åben

6 et-års mesterskab sekt. 34

Es due nr. 3: 246-11-0723

Es due nr. 6: 246-11-0059 - nr. 1 langflyv

Es due U nr. 2: 246-11-0738

Es due lang nr. 7: 075-10-2843

Peter har mange duer, det ved alle, 
men duerne bliver også gennemfløjet. 
Der sendes hver uge et stort antal duer 
på både DdB og sektionsflyvningerne, 
så det er kun ganske få duer, der ikke 
er på vingerne. 

Til de mange duer er der rigtig god 
plads i de meget fine slagforhold, han 
har i Hasselager. 

Sæsonens øvrige resultater. 

DAN 246-11-0059 
LIMBURG nr. 14 sekt., WÛRZBURG Sekt.vinder, ANTWERPEN 19 sekt, GIESSEN Sekt.vinder

DAN 246-11-0552 

STENDAL nr 12 sekt, HANNOVER nr 17 sekt. SOLTAU nr. 14 i sekt. GÖTTINGEN nr 2 sekt. 

At opnå de resultater Peter opnår, 
gøres ikke uden en enorm arbejdsind-
sats, og det er stort set hele året rundt. 
Men især om sommeren ved jeg, at Pe-
ter yder lige netop det ekstra, der skal 
til for hele tiden, at kunne være med 
fremme. Det være sig træning af de 
gamle duer før sæsonen starter, og her 
er der ikke en dag, der ikke trænes i 
april / maj måned, hvis vejret tillader 
det. 
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DAN 246-07-0153  - SEKTIONSVINDER 6 gange. En super sprinter due - har aldrig fløjet andet end sekti-

onsflyvninger. En af Danmarks bedste sprinter duer. 4e bedste OL-klasse A due i 2013.

DAN 246-11-0433

ALTONA nr. 4 sekt, EMMEN nr. 2 sekt.  SOLTAU nr. 9 sekt.

Ligeledes er han altid også rigtig me-
get opmærksom på at give sine mange 
unger den rette forberedelse og træ-
ning. Her kan fortælles, at træningen 
med ungerne gøres der meget ud af. 
Der startes, når vinterungerne er klar 
omkring maj måned med de første kor-
te ture på ca. 5 kilometer, og der gives 
rigtigt mange kortere træningsture 
til de unge duer, så de kan lære hele 
rumlen omkring pakning, transport 
og også lære at drikke i kurve, idet Pe-
ter har en trailer, hvor det er muligt at 
give vand og evt. foder til duerne.

Med de mange gode resultater igen-
nem sæsonen var der de sidste uger 
lagt op til en spændende sæsonafslut-
ning, og da resultater for uge 31 blev 

lagt på hjemmesiden, viste det sig, at 
kampen om det Danske mesterskab 
SUPER 2013 skulle blive rigtig spæn-
dende, idet ikke mindre end 5 slag lå 
inden for 79 point. Med den sidste og 
altid krævende flyvning fra München 
på programmet kunne meget ske igen.

Vejret i München-området viste sig 
fra sin værste side med en massiv 
regnfront i det sydøstlige Tyskland, og 
derfor blev duerne flyttet til Freiburg. 
Herfra blev en vanskelig og meget 
spændende landsflyvning afviklet, 
som årets sidste flyvning.

Så der ventede Peter og Lone en 
spændende dag i venten på duerne 
fra Freiburg. Spændingen og nervøsi-
teten blev ikke mindre af, at da den 

første due landede i Kolding hos Leif 
Petersen. Ikke meget senere landede 
landsvinderen kl. 10.44 hos Helle og 
Louis i Horsens ikke langt fra Has-
selager. Der efter fik en af de hårdeste 
konkurrenter til mesterskabet Brdr. 
Brøbech 2 duer kl. 11.53 og 12.00, så 
nervøsiteten og spændingen fik et eks-
tra nøk indtil klokken blev 12.05, hvor 
den rødbåndede 09-651 landede som 
5. bedste due i landet fra Freiburg og 
som sektionsvinder. Hermed kunne 
armene strækkes i vejret. Det var lyk-
kedes i en knivskarp konkurrence at 
vinde DM supermesterskabet 2013. 

Vingen på DAN 246-07-0153

DAN 246-11-0474
HANNOVER nr. 10 sekt,  SOLTAU  nr 14 sekt 
SOLTAU nr 4 sekt.

Auktion 066 Skive

Lørdag d. 4. januar 2014 kl. 14.15
Resen Skole, Furvej 9, 7800 Skive

Ca. 25 stk. unger 2013 fra 
M&C. Hansen, 023 Aalborg

Katalog kan hentes på 
M&C. Hansens hjemmeside.

Arr. 066 Skive
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Sektionsklub 22

Sektionsklub 22 afholder fredag den 
17. januar 2014 kl. 19.00 delegeretmø-
de i Vordingborg Hallen, Kuskevej 1, 
4760 Vordingborg.

Mødet har følgende dagsorden:
 1. Konstatering af mandater.
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
 3. Formandens beretning (Peter Pe-  
 dersen).
4. Regnskab (Freddi Nygaard).
5. Valg af formand: Peter Pedersen 
(modtager genvalg)
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
 Jan Qvortrup 0100 (modtager ikke  
 genvalg).
 Kaj Pedersen 038 (modtager gen-  
 valg).  
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
 Carsten Pedersen 0100.
 Doris Arnesen 038.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
 Lars Ruskov 081, revisor.
 Poul Erik Szymula 0100, revisor. 
 Jan Kania 038, suppleant.
 9. Valg af 2 løsladere:
 Peter Pedersen 0100.
 Henning Hansen 012.
10. Indkomne forslag:
11. Kontingent: 
 Juniormedlemmer – kontingentfri  
 i 2014.
 Familiemedlemskaber – 150,00 kr.  
 pr. kodenr. 
 Øvrige medlemmer – 150,00 kr.   
 pr. medlem.
12. Flyveplan – pokaler.
13. Eventuelt.
Præmieuddeling før delegeretmødet.
P.B.V.
Peter Pedersen

Sektion 22
Brevdueudstilling lørdag d. 18-01-2014 
fra 12.30 – 15.30 Vordingborg Hallen, 
Kuskevej 1, 4760 Vordingborg
Der udstilles i flg. klasser:
Klasse 1: Hanner: I klassen udstilles 
hanner der i 2013 var mindst 1 år og 
som på DdB flyvninger/sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 5 placeringer 
indenfor 20 % eller minimum 1600 pla-
ceringskilometer.
Sektionsvindere og ES-duer kan del-
tage uden at opfylde ovennævnte krav, 
dog skal alder overholdes.
Klasse 2: Hunner: I klassen udstilles 
hunner der i 2013 var mindst 1 år og 
som på DdB flyvninger/sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 3 placeringer 
indenfor 20 % eller minimum 1000 pla-
ceringskilometer.

Sektionsvindere og ES-duer kan del-
tage uden at opfylde ovennævnte krav, 
dog skal alder overholdes.
Klasse 3: Hanner: I klassen udstilles 
hanner årgang 2011 og ældre uden fly-
vekrav.
Klasse 4: Hunner: I klassen udstilles 
hunner årgang 2011 og ældre uden fly-
vekrav.
Klasse 5: Hanner: I klassen udstilles 
hanner årgang 2012 uden flyvekrav.
Klasse 6: Hunner: I klassen udstilles 
hunner årgang 2012 uden flyvekrav.
Klasse 7: Hanner: I klassen udstilles 
hanner årgang 2013 uden flyvekrav.
Klasse 8: Hunner: I klassen udstilles 
hunner årgang 2013 uden flyvekrav.
Indlevering af duer i Vordingborg 
Hallen fredag d. 17. januar 2014 mel-
lem 17.30 – 18.30.
Stadepenge: kr. 20,00 pr. due.  
Betaling ved indlevering.
Grand Prix hanner klasse 1-3-5.
Grand Prix hunner klasse 2-4-6.
I klasse 7 og 8 skal duens nr. ikke op-
gives på forhånd.
I øvrige klasser skal nr. altid opgives.
For klasse 1 og 2 skal foreningspro-
grammets præstationskort (statistik) 
benyttes.
Tilmelding af duer forenings vis senest 
10.01.2014 til Kaj Pedersen, Nederga-
de 17 1. th. 4800 Nykøbing F.
I forbindelse med udstillingen arran-
geres fællesspisning i Vordingborg 
Hallens cafeteria lørdag d. 18.01.2014  
kl. 13.00.
Pris ca. 100,00 kr. pr. kuvert.
Bindende tilmelding til Peter Pedersen 
senest 10.01.2014 på tlf. 22134258 el-
ler 56711219.
P.B.V. Peter Pedersen

Sektion 52

Afholder repræsentantskabsmøde 
søndag den 12. januar 2014 i DAN 031’s 
klubhus, Tjærbyvej 104, Randers.

Dagsorden iflg. lovene. (er udsendt)
Repræsentantskabsmødet starter kl. 

10.00
Frokostbord kl. 12.00
Prisen pr. kuvert er kr. 120,00
Tilmeldelse (foreningsvis) til froko-

sten senest den 4. januar 2014
På tlf. 8642 4435 / 26171528   (helst 

på mail)
Mail: henrik.vinther@hotmail.com
Præmieoverrækkelse i forbindelse 

med frokosten.
Efter præmieoverrækkelsen vil der 

være en lille auktion over 11 hanner 
fra Lars Simonsen, Silkeborg, da hans 
nuværende slag ophører.

Arrangører Sektion 52 / 031 Randers
på bestyrelsens vegne 
Hans Pedersen,  Sektion 52

Meddelelser Forening og Sektion

FORTID, FREMTID, NUTID.

af Henri Tølbøll, 075 Morsø

I forlængelse af polemikken ved-
rørende fællesslaget i Hjørring til-
kendegiver jeg hermed, at Hjørring 
– gruppens opfattelse af begrebet kom-
pagniskab efter min mening er fuld-
stændig korrekt. Selvfølgelig skal man 
handle i overensstemmelse med både 
reglementets bogstav og dets inten-
tion.

Med hensyn til begrebet proforma-
ejerskab af duerne er det jo sådan, at 
bestandlisterne, som efter hver vacci-
nation indsendes til DdB, tilsammen 
skal indeholde alle danske brevduer, 
hvilket med andre ord vil sige, at alle 
danske brevduer ejes af medlemmer 
af DdB. Organisationens fodringe må 
jo kun sælges eller udleveres til med-
lemmer. Svar på ovenstående pro-
blemstillinger kan vel i øvrigt findes 
i reglementet, hvis sprog skal være 
klart og utvetydigt.

Rigtig mange medlemmer er begej-
strede for fællesslagene rundt i ver-
den, og disse slag er således et fint 
supplement til brevduesporten, men vi 
skal være opmærksomme på, at der er 
en fare for, at de er medvirkende til at 
fjerne fokus fra det væsentligste, nem-
lig organisationen DdB.

Angående tilgang og fastholdelse af 
medlemmerne er det selvsagt vigtigt, 
at DdB følger med tiden, så det er fan-
tastisk positivt, at vore elektroniske 
muligheder befinder sig på et meget 
højt niveau, men nogle fortidslevn som 
divisionsopdeling og totalisatortanker 

Læserbreve

fortsættes på bagsiden
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Afholdtes 30. november 2013 på Se-
kretariatet i Linde. 

Til stede var den samlede Hovedbe-
styrelsen og sekretariatets personale.  
Formanden bød velkommen og gen-
nemgik dagsordenen for mødet samt 
det forventede forløb af mødet.

Overordnet var det glædeligt at kon-
statere, at alle de tiltag, der havde 
været igangsat for at sikre DdB’s øko-
nomi, nu direkte kunne ses i det for-
ventede resultat for regnskabsåret 
2012-13. DdB’s økonomi var blevet for-
beredt væsentligt.
REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Repræsentantskabsmødets dagsor-
den blev gennemgået punkt for punkt.
FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning var udsendt 
til alle og enkelte korrektioner blev 
gennemgået og foretaget.

Der havde været lidt udfordringer 
omkring den danske deltagelse i un-
ge SBU-landskampen, hvor der havde 
været tilmeldt 18 unger i stedet for 15. 
Det havde givet problemer ved resul-
tatopgørelsen. Sammenhængen bliver 
der redegjort for i Brevduen. 
REGNSKAB

Regnskabet blev gennemgået under 
punktet Økonomi. 

Det blev aftalt, at næstformanden 
fremlægger regnskabet på repræsen-
tantskabsmødet. Herunder vil det 
fremgå hvilke ændringer og besparel-
ser, der er blevet gennemført de sene-
ste år. 
VALG

Følgende er på valg:
Gruppe 1 & 2: Niels Larsen (modtager 
genvalg) 
Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen (mod-
tager genvalg) 
Gruppe 4 & 6: Villy Petersen (modta-
ger genvalg)
Landsvalg:
Peter Andersen (modtager genvalg)
PETER KNUDSEN (MODTAGER GEN-
VALG)  
DDB’S LOVE

I forbindelse med afskaffelsen af De-
legeretmødet og indførelsen af regions-

møderne var der blevet ”glemt” et par 
definitioner i lovenes kapitel 1A §7A 
vedr. A & B-flyvninger. Disse 2 defini-
tioner foreslår HB udgår. 
KONTINGENTFORHØJELSE

Hovedbestyrelsen foreslår uændret 
kontingent.
INDKOMNE FORSLAG

Der forelå forslag fra 3 foreninger. De 
to af forslagene blev vurderet til at væ-
re af administrativ karakter og derfor 
ikke kan behandles på repræsentant-
skabsmødets dagorden. Såfremt for-
eningerne ønsker debat om punkterne, 
kan det ske under formandens mundt-
lige beretning. Det tredje forslag blev 
sat på dagsordenen.
FESTAFTENEN MM.

Såvel lørdagens muligheder for da-
merne som festaftenens forløb blev 
genstand for en længere debat om mu-
lighederne. Der lægges op til sammen 
med Pejsegården at arrangere boder/
stande fra lokale handlende med vare 
og ydelser, der kunne falde i de delta-
gende damers smag og fornøjelse. Ind-
slagene på selve festaftenen blev også 
gennemgået, og det blev besluttet at 
forsøge at tilføje et par ekstra indslag, 
som kunne sætte humøret i vejret og 
give aftenen et bedre indhold. Forskel-
lige forslag blev gennemgået og den 
økonomiske ramme blev fastlagt. 

Der blev opfordret til ikke at forlade 
festlokalet alt for tidligt på aftenen.   

Gæsteliste blev udarbejdet og god-
kendt.
Følgende gæster er invite-
ret til festmiddagen af DdB: 
Præsidenten for det norske forbund 
(NBF)
Præsidenten for det svenske forbund 
(SBF)
Dirigenterne
Børge Godtfredsen (tidligere HB-med-
lem)
Svend Åge Krogsgaard (tidligere HB-
medlem)
Jørn Boklund (tidligere HB-medlem)
Poul E. Meulengracht (tidligere HB-
medlem & Forretningsfører)
Hans Schougård (DdB’s veterinær)

Bendt Nielsen (Valgt revisor)
Christian Mikkelsen (Løslader Region 
Nord)
Peter Wendt (Ompakningsleder Hor-
sens)
John Mogensen (Udstillings transpor-
tør)
Tim Larsen (DdB chauffør)
Kurt Reichardt (DdB chauffør)
Karen Den Haan og søn (Holland)

Alle inviteres med frue/ledsager.
LANDSUDSTILLINGEN

Udstillingsudvalget redegjorde kort 
for status, og at alt kørte efter planen. 

Det blev besluttet at (gen)indføre et 
par es-due klasser som en invitations-
konkurrence. Sekretariatet udarbej-
der en liste med de 25 bedste hanner 
og hunner i hele landet ud fra de gene-
relle propositioner for es-duerne. 

Der vil være auktion over ca. 40 un-
ger fra de hollandske ungespeciali-
ster Karen Den Haan Holland. Karen 
Den Haan og søn forventes at komme 
til Brædstrup og være til stede under 
auktionen. Ungerne vil komme på pre-
auktion på DdB’s hjemmeside.

Der udarbejdes det nødvendige mate-
riale, katalog, artikel og foto’s mm.

PR-slaget er nu færdigt. Det kan 
skilles ad og transporteres på den til 
formålet indkøbte trailer. Inventar til 
slaget, reder mm. er sponseret af Na-
tural Brande. Slaget stilles op første 
gang ved raceduernes nationaludstil-
ling i Fredericia den 11. og 12. januar 
2014. Her har DdB en stand på ca. 32 
m2. Flere medlemmer har tilbudt de-
res assistance til at befolke standen i 
den weekend. Det er en flot hjælp til 
udstillingsudvalget.
ØKONOMI

De besparelser, der henover året er 
blevet iværksat, har sat sine positive 
spor i DdB’s økonomi. Alle væsentlige 
områder blev gennemgået.

Sekretariatet er af kommunen ble-
vet pålagt at gennemføre separering 
af kloaksystemet på grunden og der 
er indhentet tilbud på arbejdet. Der 
forventes en udgift på ca. kr. 120.000, 
som der hensættes midler til i regn-

Hovedbestyrelsesmøde
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skabet. Arbejdet skal gennemføres i de 
kommende måneder.

Den forbedrede økonomi kan for-
mentlig give mulighed for at gennem-
føre væsentlige gebyrnedsættelser på 
mellemdistance-flyvningerne til den 
kommende sæson. Forskellige scena-
rier på gebyr-området blev diskuteret, 
men en endelig beslutning sker først 
på HB-mødet sidst i februar 2014. 
DEN VETERINÆRE SITUATION

Status på vaccinesalget pr. d.d. blev 
gennemgået. Bestillingsrunden afslut-
tes den 15. december. Herefter bestil-
les vaccinen, som forventes leveret lige 
i starten af januar måned. Distributio-
nen bliver offentliggjort på hjemmesi-
den. Trods en mindre prisstigning på 
vaccinen fra leverandørens side fast-
holdes prisen fra sidste år på kr. 460,- 
pr. flaske med 80 doser.

Der havde været fremsendt ønske 
om, at vaccinationsperioden udvides, 
så der kan vaccineres allerede fra no-
vember gældende for året efter. Det 
blev godkendt. Dog skal Forenings-
programmet kontrolleres for evt. dato-
check og rettes om nødvendigt.

Det blev besluttet, at hovedbestyrel-
sen ved vejrudsigter med høje tempe-
raturer kan nedsætte antallet af duer 
i kurvene. 

Enkelte igangværende nabo-sager 
blev kort gennemgået
TRANSPORT

Efter sæsonen har Århus Container 
Trucking fundet en bedre plads i Hor-
sens end den, der blev benyttet i 2013. 
Transportudvalget har set den nye 
plads og er yderst tilfreds.

Det blev besluttet, at DdB-sæsonen 
i 2014 starter i uge 22 lørdag den 31. 
maj.
BREVDUEN

Redaktøren redegjorde kort for sta-
tus på Brevduen.
ELEKTRONISKE SYSTEMER

Der er på et tidspunkt blevet intro-
duceret en fejl i et af de elektroniske 
systemer vedr. dokumentationen på 
udskrifterne ved evt. manuel start af 
systemet. Fejlen er yderst menings-
forstyrrende og er påpeget overfor le-
verandøren. Der skal følges op på, at 
der sker en rettelse heraf inden sæson 
2014.

Da der i medlemskredsen hersker nogen tvivl om, hvordan man i DdB kan 
hædre vore medlemmer for godt arbejde såvel i lokalforeningerne, sektionsklub-
berne som i DdB, har hovedbestyrelsen fundet det rigtigt at genopfriske kriteri-
erne for de forskellige hædersbevisninger:

DDB’S SØLVNÅL
Tildeles for mangeårigt, værdifuldt arbejde i lokalforeningen. Indstilles af på-

gældende medlems lokalforeningsbestyrelse. Nålen er til ejendom.

DDB’S GULDNÅL
Tildeles for usædvanligt godt, mangeårigt arbejde på ledende poster i såvel 

lokalforeninger som sektionsklubber og/eller mangeårigt, værdifuldt arbejde for 
DdB, eksempelvis for totalisatoren, kontrollant, transportmedarbejder, løslader, 
hovedbestyrelsesmedlem. Desuden som skribent af belærende artikler til Brev-
duen etc. Nålen er til ejendom.

DDB’S GULDMEDALJE
Tildeles for enestående, initiativrigt, årelangt arbejde for DdB. Medaljen er 

DdB’s ejendom.

Evt. indstillinger stiles til Hovedbestyrelsen og sendes til sekretariatet,
På hovedbestyrelsens vegne
Erik Dybdahl

GPS-systemet til visning af en dues 
flyverute har nu lagt om længe fundet 
i mål. Systemet blev demonstreret, og 
det forventes nu endelig at kunne sæl-
ges til medlemmerne.

Sekretariatet orienterede om, at HI-
TAG-2 transponderen, der sidder i 
mange af de elektroniske ringe/chips, 
er udgået af produktion. Det betyder, 
at der fremadrettet anvendes en trans-
ponder med navnet HITAG-S. Det vil 
ikke være alle elektroniske antenner, 
der vil kunne læse denne. Antennerne 
til nye elektroniske anlæg af mærket 
TauRIS, indkøbt på sekretariatet, kan 
læse denne transponder, men har man 
TauRIS-antenner fra før 2007 kan der 
være problemer. Der arbejdes pt. for 
at skaffe en opgraderingspris til dis-
se antenner. Der vil blive orienteret i 
Brevduen om status.

Et par andre ændringer til DdB’s it-
systemer blev herefter gennemgået.
HÆDERBEVISNING

Der forelå en enkelt ansøgning, som 
blev godkendt. Det blev aftalt, at pro-
positionerne for tildeling af organi-
sationens hædersbevisninger skulle 
genoptrykkes i Brevduen snarest.
DIVERSE SAGER
SBU

Den nuværende sekretær i SBU, Per-
Kristian Hansen, ønsker ikke genvalg. 
Lars Corneliussen NBF er i forslag til 
at overtager jobbet. HB bakker op om 
Lars Corneliussen.

HB diskuterede herefter kontingent-
strukturen i SBU. Her ønsker HB, at 
det ændres fra det nuværende kontin-
gent pr. medlem til et landekontingent 
således, at DdB ikke bærer størstepar-
ten af kontingentet i SBU, men at det 
bliver mere ligeligt fordelt landene i 
mellem. Derudover ønsker HB, at præ-
miebeløbene til SBU-konkurrencerne 
sættes betragteligt ned fremover.
ONE-LOFT SLAG

Det blev besluttet at One-loft slag, 
der opfylder betingelser for at deltage 
på DdB’s flyvninger, ikke kan deltage i 
DdB’s Junior-begyndermesterskaber i 
sektionerne eller SBU.
AUKTIONER

Forslag til kommende auktioner på 
DdB’s hjemmeside blev gennemgået og 
der arbejdes videre med mulighederne.
 

Tildeling af 
hæderstegn
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Jozef De Wilder, St.-Katelijne-Waver, Belgien

Som en god tradition skal vi selvfølgelig besøge Jef De Wilder. Rigtigt mange i Danmark 
kender ham, da han har været mål for vores bustur hvert år og han har også holdt flere 
auktioner i Danmark gennem de senere år.

Men skulle der nu være et par stykker, som ikke kender Jef De Wilder, kan vi sige at Jef 
er en fantastisk brevduemand af den gamle skole med 60 års erfaring og som ansat hos 
kornfirmaet Mariman har duer været hele hans liv.

Normalt er Jef en meget stille og ydmyg mand, men vi ved at han har haft en supersæson 
2013 - vanen tro flyver han som en af de bedste i det område.

Hans stamme er duer er stadig centreret omkring stamhannen ”De Slab”, som er far 
og bedstefar til mere end 20 vindere. I dag bliver denne familie krydset med duer fra 
Francois De Keyser, Geerinckx, Gaston Van De Wouwer, Vervoort eller andre toplinier fra 
belgiske supermænd.

20 unger fra 
Jef de Wilder

- nærmere præsentation af Jef er vist overflødig. 
Han er kendt vidt omkring i det danske land, 

hvor der er opnået flotte resultater med duer fra Jef.

11 unger fra 
Enrico Doldersum
Enrico er en ung fremadstormende hollænder, 
der har haft mange fremragende resultater.  

Hvornår: Lørdag 11/1 2014 kl. 14.00

Hvor: Vokslev Friskoles Hal,
Hobrovej 97, 9240 Nibe

SuperauktionN
I
B
E

www.enricodoldersum.nl

Auktionskatalog DdB’s hjemmeside under »Aktiviteter« samt Sektion 63 hjemmeside

SEKTIONSUDSTILLING 0182 NIBE

Kommission: Jørgen Nielsen, tlf. 60 62 50 07 · Mail: citta.konrad@hotmail.com

er der ingen fremtid i, og den stramme 
indberetningspligt skal moderniseres. 
I al almindelighed er det i øvrigt alt-
afgørende, at vi gør os klart og giver 
udtryk for, at glæden ved den daglige 
omgang med duerne er det grund-
læggende fundament i vores alsidige 
sport, der blandt andet er unik derved, 
at vi kan konkurrere på tværs af alder, 
slagstørrelse og engagement.

Vigtigt er det også, at antallet af me-
sterskaber reduceres til en overskuelig 
mængde, og at vi via hellere for lange 
end for korte kapflyvninger og via de 
i reglementet fastlagte dobbeltprin-
cipper og kontrolhandlinger sikrer en 
spændende, regulær, maksimalt ret-
færdig og derfor attraktiv sport. 

fortsat fra side 301


