
08. maj 2013
131. årgang

TEMA LÆS OM

TOBIAS BAUER,  
059 SØLLERØD 

DEN SIDSTE TOPPRÆSTATION 
AF ”1163” 

UNGERNE ER FLYVEFÆRDIGE 
- HVAD NU?

FRAVÆNNING AF UNGER

OPSAMLINGSPLAN 2013

10

Der trænes!
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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
23 11. september 27. aug

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning Dødsfald

Efterlysning

DAN 071-13-0179 (død)
DAN 075-11-0576 (død)
DAN 030-12-0013 (død)
DAN 135-09-0456 (død)
DAN 199-12-0099 (død)
DAN 025-12-2771 (død)
DAN 022-12-0887 (død)
DAN 127-12-0237 (Død)
DAN 199-12-0080 (død)
DAN 030-12-0032 (død)
DAN 066-07-0900 (død)
DAN 053-04-0794 (død)
BELG 11-4202057 (død)
NL 12-1125476 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 135-07-0368
DAN250-11-0088
Jozsef Vass ,Sverige
Tlf 54604242 (Erik Nielsen)

DAN 075-09-3502
Per Berg 8270 Højbjerg
Tlf 86370042

DAN 030-12-1220   
Børge Helt Nielsen 4600 Køge
Tlf 28606757

DAN 193-13-0566
Poul Christensen 8970 Havndal
Tlf 20769517

DAN 126-12-2159
Gitte Pedersen 9670 Løgstør
Tlf 23306477

BELG 11-6305226
Jane Johannesen 7840 Højslev
Tlf 97535814

NL 12-1962486 Kurt Villadsen
9800 Hjørring Tlf 98965176

098-11-0605
062-12-0740
Aage Faurholt
222 Sjælsø
Tlf 2466 4302

60 ÅR
11/5 Flemming Nielsen,  Dan 038 Ny-
købing F. 
13/5  Arne Skov, 028 Vestjyden

65 ÅR
27/5 Kaj Frederiksen Dan 081 Midtlol-
land

75 ÅR
14/5 Knud Erik Pedersen 096 Vrå

80 ÅR
15/5 Helmut Lorentzen,  140 Løgum-
kloster 

Tak for venlig deltagelse ved min 
mand Erik`s bisættelse.

Venlig hilsen 
Jytte.  
"220 Odense

HANS HANSEN, 081 MIDTLOLLAND
Det var med stor sorg at Brevduefor-

eningen  Midtlolland fik meddelelsen 
om at vores tidligere formand Hans 
Hansen den 21 marts 2013 var afgået 
ved døden  efter længere tids sygdom . 

Hans var en rigtig god kammerat , 
han havde mange opgaver i forenin-
gen vaccination , kontrolarbejde og 
sluttede som formand 

 Hans var også den mand, hvis man 
bad om  at få gjort en ting eller der var 
noget , som skulle gøres i foreningen, 
så var det Hans.

Vi tænker alle på familien, hvor et 
godt familiemedlem er gået bort.
pfv
MS

Nl 12-1079882
Villy Læsø Nielsen 097 8300 Odder
Tlf 86560027-40715027

DV-0265-11-448
Kenneth Christensen 8700 Horssens
Tlf 60148164
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Så kører toget!

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 14, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen, 
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50, 
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 48 96.
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.  
Tlf. 57 53 37 74.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 86 28 69 89.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 46 56 20 85.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Borresen, Sekretariatet, Lin-
degårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretariatet.  
 
Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godkend-
else fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefore-
ningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  ..... 3.700.00
2/3 side ...... 2.500.00
1/2 side ...... 1.940.00
1/3 side ...... 1.295.00
1/4 side ......... 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. ... 5.50
Mindstepris . 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  ......... 40.00

Tillæg pr. farve
Kr. ................ 400.00
4-farve
Kr. ............. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte ..... 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

Af  BJARNE BORRESEN

I den kommende weekend går/kom-
mer de fleste sektioner i gang med 
deres flyvninger som optakt til DdB’s 
første kapflyvninger i uge 21. Det har 
været en kold start med en ekstrem 
kold periode i april (og marts ikke at 
forglemme), men her ved starten af maj 
ser det endelig ud til, at det lysner med 
hensyn til mere normale temperaturer 
for årstiden. Så kan de sidste private 
forberedende træninger komme plads, 
så duerne igen velforberedt kan kom-
me på vingerne.

Det sene forår har helt sikkert også 
forsinket mange medlemmers klargø-
ring af dueslag og elektroniske syste-
mer. Det har givet et forholdsvis stort 
antal henvendelser på Sekretariatet 
og dermed ofte lange ventetider på at 
kunne komme igennem på telefonen, 
hvilket så har fået adskillige til at for-

søge på medarbejdernes private mobil-
telefoner, som vi så har måttet lukke 
ned for at få tid til at klare arbejdsop-
gaverne.

Det har glædeligt også betydet stor 
omsætning i DdB’s butik og hele 3 gan-
ge har lageret været stort set tømt for 
elektroniske systemer og diverse tilbe-
hør. Det er selvfølgelig en dejlig ting, 
men det betyder, at visse varer ind i 
mellem er i restordre, som kan give be-
kymringer og frustrationer, når man 
nu skal kapflyve om få dage. Visse ma-
terialer har også været forsinket fra 
leverandørernes side og det gør det hel-
ler ikke nemmere. Måske vil det være 
en god ide næste år lige at få checket 
alt udstyr i godt tid, så det ikke er det, 
man risikerer at gå ned på!

De første foreninger i Norge og Sveri-
ge er tæt at være kørende på alle DdB’s 
systemer. De største udfordringer har 
været at få de elektroniske systemer 
til at tale korrekt sammen med DdB’s. 

Det har vist sig, at den software, der 
er i de elektroniske systemer, er mere 
forskellig end forventet land for land. 
Men efterhånden er de fleste knaster 
blevet høvlet af. Vore nordiske venner 
har også trukket lidt hårdere på se-
kretariatet end forventet. Det betyder, 
at trykket på medarbejdernes skuldre 
har været ret stort, men opgaverne er 
heldigvis ved at være på plads, så vi 
alle i norden

kan gå kapflyvningssæsonen glad i 
møde.

Dette nummer af Brevduen er det sid-
ste ”farvede” blad inden sæsonen. Her-
efter hedder det hvide resultatblade. 
Det næste ”farvede” nr. af Brevduen 
udkommer primo september. I dette 
nummer er opsamlingsplanen 2013 
optrykt. Desuden indeholder bladet 
kapflyvningsrelateret information fra 
Sekretariatet herunder enkelte kor-
rektioner til Reglementet 2013.

Sekretariatet ser frem til en spæn-
dende sæson med mange gode flyv-
ninger og en hård og spændende 
konkurrence om diverse placeringer 
og mesterskaber, som forhåbentlig så 
mange som muligt tager aktiv del i. 
Spændende bliver det!

Pas godt på jeres duer, jer selv og hin-
anden. God vind 2013.  
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Tekst og foto Peter Knudsen

Tobias har flere gange været vinder 
af Junior- og Begyndermesterskabet i 
DdB-regi i sektion 11. Udover dette har 
han været 2 gange nr. 2 og 1 gang nr. 
3, været REGIONSVINDER i 2011 fra 
Hannover samt flere andre topresulta-
ter på de enkelte flyvninger. Endelig 
kan vi tilføje til hans lange række af 
topresultater, at han også har været 
skandinavisk Junior- og Begynderme-
ster. I 2012 blev han ligeledes nr. 10 
til langdistance Sport i sektion 11 på 
trods af, at han var på ferie og andre 
måtte passe hans duer.

En titel han dog mangler i sit cv er at 
vinde Junior- og Begyndermesterska-
bet lokalt i Sektion 11, og det vil han 
se sker i de kommende år. 

Tobias er 16 år. Hans interesse for 
duesporten har han haft fra helt lille 
af, da han var med sin far Kim Holger-
sen, 059 nede hos hans duer. Han star-

tede fra et slag, han overtog i 2007 i 
foreningen Brede, og her startede han 
med at flyve for sig selv. Sidenhen flyt-
tede de i 2009 til det nuværende slag 
ved kolonien i Søllerød. 

Han har altid syntes, at duerne og 
duesporten var spændende. Højde-

punktet er for ham, når der ventes på 
hjemkomst fra flyvning for at se, om 
ens indsats og forhåbninger bliver ind-
friet.  Det er også spændende, når man 
har sit slag i en koloni, om det er til en 
selv, duen skal ned til.

SLAGET
Slaget, der flyves fra i 059 Søllerød, 

deles med hans far. Her har Tobias sin 
egen flyveafdeling.

Ungeslag og avlsslag er de fælles om.

UNGER
Hvert år læggers ca. 50 unger til og 

disse deles ligeligt mellem Tobias og 
hans far. Fordelingen sker ved, at de 
skiftes til hver at tage en unge, de godt 
vil have. 

BESTANDEN AF DUER
Er primært fra hans far. Det er 

GRONDELAERS / FLOR ENGELS, 
som basisstamme, og de senere år er 
der indkøbt duer fra ”GUSTJE linien” 
fra Michael Harder og Carsten Peter-
sen - JO VANGEEL i Belgien og fra 

Juniormester sektion 11 - 2012

Tobias Bauer 
059 Søllerød
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Bent Thomsen-Petersen. 
Men det er endnu den gamle base af 

duer, som er stærkest på flyvningerne.
Ved indkøb af nye duer, som sker i 

fællesskab faren, giver Tobias sin me-
ning til kende, men som han siger, at i 
sidste ende er det jo hans far, som skal 
betale, og han må derfor godt bestem-
me lidt.

Duerne har tidligere været fløjet på 
det naturlige system, men i sæson 
2012 prøvede han for første gang to-
talsystemet, da han året før havde en 
rigtig god oplevelse med en due, som 
mistede sin mage. Efter nogen tid fik 
den en ny lige inden afsendelse, og det 
resulterede i at han blev regionsvinder 
fra Hannover i 2011, så systemet blev 

afprøvet med stor glæde i 2012. 
Han har 15 par flyveduer, der alle fly-

ves stort set hver weekend.

FODER OG MEDICIN
Duerne fodres med årstidens blan-

dinger .
Der tilsættes en hel del hvidløg i van-

det. Metoden er, at hvidløgsfeddet knu-
ses og lægge direkte i vandet. 

Pasningen af duerne sker med god 
hjælp af hans far, som tager sig af mor-
gentjansen, da Tobias skal i skole og 
der er ca. 6 kilometer til slaget.

Udover hvidløg bruges der flere for-
skellige naturprodukter til styrkelse 
af duernes immunforsvar og deres al-
mene velværd.

SORTERING TRÆNING
Sortering sker primært via kurven. 
Duerne trænes ikke særligt meget, 

men sendes derimod på flyvningerne.

OP OG NEDTUR MED DUERNE
I 2012 havde Tobias en af de kede-

lige oplevelser med sine duer nemlig, 
at hans REGIONSVINDER fra 2011 
(Hannover) udeblev fra Emmen. Det 
var ikke det sjoveste. Dog, 3 uger efter 
sæsonen vendte han hjem, og det skab-
te stor glæde hos Tobias.

Gode råd til andre juniorer og andre 
nye i sporten

Tobias har et godt råd til andre unge 
og nystartede i sporten, og det er, at de 
skal prøve at finde én at være i kom-
pagniskab med, da det letter arbejds-
byrden meget og også giver plads til 
lidt andre interesser i livet,  hvilket og-
så er meget vigtigt for en ung person. 

Tobias har rigtig stor hjælp af sin far, 
der i det daglige arbejde sørger for at 
duerne om morgenen og også træder 
til, når festen er blevet for lang eller, 
han skal arbejde på sit fritidsjob i Net-
to.

REGIONSVINDEREN 059-09-0124 samt 4 bedste ES due i sektion 11. Der i sæson 2012 var placeret som nr.

162 fra Soltau, 16 fra Gøttingen, 91 fra Minden

059-10-0005 Der i sæson 2012 var placeret som nr. 48 fra Jønkøping, 7 fra Ørebro, 25 fra Vetlanda

35 fra Borlänge

Kasper betragter duerne
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Da jeg besøgte Tobias kunne jeg ikke 
lade være med, at spørge ham om hvor-
dan det er at være junior i en sport / 
hobby, hvor hovedparten af medlem-
merne er af ældre årgang.

Tobias svarer, at det er helt fint, man 
han kunne dog godt tænke sige lidt 
flere på sin egen alder at snakke duer 

059-11-1053 Der i sæson 2012 var placeret som nr. 7 fra Emmen, 10 fra Hannover

120 fra Henstedt

Udluftningen er helt i top!

Nyt GSM-modul til 
TauRIS-systemet

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

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

optil 3 telefonnumre.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning.

Pris kr. 1.550,- og er kan nu leve-
res fra lager.

med, og han fortalt om nogle af de få 
jævnaldrende, han er i kontakt med, 
der også er interesseret i duesporten.  

Vi talte også om, hvad der kunne 
være med til at skaffe flere juniorer, 
og Tobias fortalte, at han har haft fle-
re af sine kammerater med nede ved 
duerne, og de synes, at det er fint nok 

at holde en due men ellers kender de 
ikke så meget til sporten. En måde til 
øget kendskab til sporten, mente To-
bias, kunne være , at man skulle være 
mere synlig ude, hvor de unge kommer 
i sportsklubber og andre samlingsste-
der for unge.   
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Sekretariatet informerer
RETTELSER TIL REGLEMENT 2013

NATIONAL CUP SIDE 6
På lands-/overnatsflyvningerne fra 

Limburg, Baden-Baden, Karlsruhe og 
München arrangeres en konkurrence 
om bedste sammenlagte resultat med 
mindst 4 placerede duer fordelt på de 
4 flyvninger.

HUSK IØVRIGT
Altid at udskrive sammensætnings-

lister, når medlemmer har fået sam-
mensat duer i det elektroniske system. 
Gem alle udskrifter fra hele sæsonen 
således, at historikken kan følges af 
DdB’s kontrollanter.

Altid at få overført data fra de elek-
troniske anlæg til Foreningsprogram-
met på indleveringsdage, således at 
der er overensstemmelse mellem sy-
stemerne.

Såfremt der foretages rettelser inden 
duer løslades da at sende et nyt regn-
skab til DdB på regnskab@brevduen.
dk. Ændringer efter duernes løsladelse 
kan medføre diskvalifikation eller tab 
af spillepenge.

Husk at plombere kurvene og at 
bruge korrekte farvede manila-
mærker og kurveattester.

SMS
Selv om tidsfristen er udløbet, hol-

der vi stadig åbent for tilmelding til 
SMS-systemet. Så er der medlemmer, 
der ønsker at blive tilmeldt, så giv os 
en mail eller brev, og I vil straks blive 
oprettet

INDBERETNING AF DUETAL.
I henhold til Reglementets kap 8 § 8 

stk. 6 skal alle foreninger indberette 
duetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indbe-
rette regnskabet til regnsk@brevduen.
dk, skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS 
til 1919 med deres duetal. SMS skal 
opbygges således:

144 - ”RIBE”, 6760 Ribe
Klubhus: Rosenalle 2 A, tlf. 50 51 44 62
Formand: Jens-Knud Andersen, Jasminparken 58, tlf. 75 21 13 47
Kasserer: Kristian Beck, Sneppevænget 10, tlf. 75 42 29 86
Povl Kulmback, Fasanvej 2, tlf. 75 42 23 09 slagtlf 23 71 07 20  . . . . . . . . . . . . 3001 - 3030
Ejler Hansen, Kongevej 71, 6510 Gram, tlf. 23 20 45 72 slagtlf 51 32 61 74  . . . . 3031 - 3100
Andreas Andresen, Horsbølvej 21, 6780 Skærbæk, tlf. 74 75 36 57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3101 - 3230
Vagn Hansen, Jasminparken 1, tlf. 75 42 16 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231 - 3270
Jørgen  Bertram, Syrenparken 30, tlf. 75 42 47 58 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3311 - 3370
Poul Erik Juul, Damparken 29, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 16 60  . . . . . . . . . . . . 3371 - 3420
Kristian Beck, Sneppevænget 10, tlf. 75 42 29 86 slagtlf 30 56 79 86 .  .  .  .  .  .  .  .  . 3421 - 3470
Jørgen Laursen, Gl Hviding Vej 11, Hviding, tlf. 75 44 50 37  . . . . . . . . . . . . . 3471 - 3530
John Hansen, Hovedgaden 9, 6534 Agerskov, tlf. 74 83 30 40  . . . . . . . . . . . . . 3531 - 3580
Jens-Knud Andersen, Jasminparken 58, tlf. 75 21 13 47 slagtlf 30 12 70 47 .  .  .  .  . 3581 - 3650

FLYK fff uu kk aaa 

FLYK = id til 1919
fff = foreningsnr
uu = ugenr
kk = kapflyvningskode (93=hvid, 

94=rød, 91=orange, 92=grøn)
aaa = antal duer

Koderne ”kk” og ”aaa” kan gentages i 
samme SMS:

Eksempel:
FLYK 127 21 93 52 94 54
DAN 127 sender i uge 21 på hvid-

flyvning 52 duer og på rød flyvning 54 
duer.

Tallene er yderst vigtige for Trans-
portudvalgets disponering..

Korrektion Ringlisten 2013
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Kontrolsted
København

Hovedgaden 501 A
2640 Hedehusene

Leder: Niels Larsen
(148 Hedehusene)
Tlf. 22 95 35 39
Sektionerne: 11-12-13-21-22

Rute 1:
Højmølle Kro ...........................kl. 18.00
081 Midtlolland .......................kl. 18.30
Afkørsel 41 ”Vordingborg”  .... kl. 19.15
033 Køge + Bornholm  ............kl. 20.00
Til ompakningsplads.
038 leverer ved Højmølle Kro kl. 18.00
012 leverer i 081 ...................... kl. 18.15
112 Rødby leverer i 081 .......... kl. 18.15
018 leverer ved afkørsel 41  ... kl. 19.15

Rute 2:
114 Asnæs ............................... kl. 18.15
037 Kalundborg  .....................kl. 19.00
009 Slagelse ............................kl. 19.45
030 Ringsted ...........................kl. 20.30
Til ompakningsplads.
243 Tornemark 
 leverer i Slagelse  .............kl. 19.00
100 Haslev leverer i Ringsted kl. 19.30
151 Hvalsø leverer i Ringsted kl. 19.30
245 Næstved
 leverer i Ringsted ............kl. 19.30

Rute 3:
062 Grib ................................... kl. 19.15
071 Rødovre .............................kl. 20.00
Til ompakningsplads.
098 Isefjord leverer i 062 Grib 
  ..........................................kl. 19.00
087 Helsinge- 192 Hilledrød-
219 Nordsjælland-222 Sjælsø
 leverer i 062 Grib .............kl. 18.30

Ankomst Horsens ...................kl. 23.30
129 og 194 leverer i 211 .......... kl. 17.45
026 og 068 leverer i 086 ..........kl. 18.40
084, 175, 189, 196, 212, 217
 leverer i 025 ..................... kl. 19.15
215 leverer i 195 ......................kl. 20.00
023, 034, 074 leverer i 053 .....kl. 20.20
077 Arden leverer i 165 Års ... kl. 19.15

Rute 2
126 Løgstør..............................kl. 18.45
 ompakning Ib Kristensen
165 Aars .................................. kl. 19.15
233 Skals .................................kl. 19.45
021 Viborg  ..............................kl. 20.00
113 Hammel  ........................... kl. 21.15
 Ompakning Allan Nielsen
Ankomst Horsens ...................kl. 22.15
182 leverer i 165  ..................... kl. 19.15
188 pakker sammen med 126
224 leverer i 021  .....................kl. 19.45
108 leverer i 113  .....................kl. 20.45

Rute 3
031 Randers ............................kl. 18.45
 ompakning Erik Rasmussen
164 Østdjurs ............................kl. 19.30
117 Hornslet ............................kl. 20.00
154 Standard ..........................kl. 20.30
 ompakning Michael Jensen / Allan  
 Troelsen
073 Skanderborg .....................kl. 21.00
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
019 leverer på
Rudolfsgårdsvej.......................kl. 21.00
127 & 193 leverer i 031 ...........kl. 18.30
085 & 246 leverer i 154 ..........kl. 20.00
019-046-097-153 leverer på ompaknin-
gen i Horsens  ..........................kl. 20.15

002 Danmark-045 Søborg-
 049 Lyngby-059 Søllerød-
 242 Brøndby 
 leverer i 071 Rødovre .......kl. 19.30

Rute 4:
205 Hornbæk ...........................kl. 18.45
Til 062 Grib ankomst ............. kl. 19.15
004 Kronborg-035 Gilleleje
 leverer i 205 Hornbæk .....kl. 18.30

Rute 5:
135 Tårnby ..............................kl. 18.00
199 Valby .................................kl. 18.30
116 Vido ...................................kl. 18.45
225 Tåstrup  ............................ kl. 19.15
Til ompakningsplads.
148 Hedehusene leverer
 på ompakningsplads .......kl. 19.30

Kontrolsted
Horsens
Lokes alle 69
8700 Horsens

Leder: Peter Wendt
Tlf. 20 40 42 08
Sektionerne 31-32-33-34-41-42-52-
53-54-60-61-62-63

Rute 1
211 Voerså ................................kl 18.00
 ompakning Henrik Larsen
128 Sæby .................................kl. 18.25
086 Bangsbo ............................kl. 19.00
 ompakning Søren Andersen
025 Hjørring ............................kl. 19.45
 ompakning Herluf Nielsen
195 Brønderslev ......................kl. 20.15
053 Sølyst ................................kl. 21.00
 ompakning Martin Sørensen
142 Hadsten ............................kl. 22.00

Opsamlingsplan
for DdB’s kapflyvningsplan

2013
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Rute 4
075 Morsø ................................kl. 18.30
 ompakning Chr. Mikkelsen
066 Skive .................................kl. 19.00
 ompakning Lauge Bak
076 Holstebro ..........................kl. 19.30
 ompakning Linda Gravesen
172 Ringkøbing .......................kl. 20.15
 ompakning Viktor Degn
093 Herning  ...........................kl. 21.00
190 Ikast .................................kl. 21.30
 ompakning Mark Skovbo Madsen
Ankomst Horsens ...................kl. 22.30
024 leverer i 075 ...................... kl. 18.15
131 og 170 leverer i 066 ..........kl. 18.45
130-214-232 leverer i 076  ......kl. 19.00
204 leverer i 172  .....................kl. 20.00
216 leverer i 093  .....................kl. 20.30
180 & 237 leverer i 190  ..........kl. 21.00

Rute 5
111 Vejen .................................kl. 13.30
Esbjergforeninger ................... kl. 19.15
144 Ribe ...................................kl. 19.45
070 Åbenrå ..............................kl. 20.15
 ompakning Paul Mc Burnie
227 Koldinghus  ......................kl. 21.00
Ankomst Horsens ...................kl. 21.45
140-207-240 leverer i 070 .......kl. 19.45
036-063 leverer i 227 ..............kl. 20.30

Rute 6
105 Albani  ..............................kl. 18.45
 ompakningsleder John Frandsen
209 Midtfyn  ............................kl. 19.30
 ompakning Jørgen Rasmussen
171 Nordvestfyn  .....................kl. 20.15
 ompakning Erik Trans
055 Vejle  .................................kl. 20.55
 ompakning Erik Dybdahl
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
010-122-220 leverer i 105  ...... kl. 18.15
013-016 leverer i 209  .............kl. 19.00
166 leverer i 171  .....................kl. 20.00
183 leverer i 055  .....................kl. 20.30

Telefonisk 
indberetning
Foreningerne skal indberette deres 
hurtigste due via DdB’s Indberet-
ningssystem.

Løsladelser og resultater, DdB’s hjem-
meside www.brevduen.dk

I tilfælde af ”teknisk uheld” indberet-
tes til nedennævnte kontaktpersoner.

Sek. 11
Dennis Madsen .................. 43 62 18 70
Sek. 12
Børge Godtfredsen ............. 45 86 19 15
Sek. 13
Carsten Krøier Madsen ..... 56 47 02 22
Sek. 21
Peter Knudsen ....................57 53 37 74
Sek. 22
Peter Pedersen ................... 56 71 12 19
Sek. 31
Bent Busk ............................50 70 17 49
Sek. 32
Per Reider ........................... 24 28 83 70
Sek. 33
Anders Bo Brøbech ............ 23 20 35 88
Sek. 34
Peter Andersen .................. 86 28 69 89
Sek. 41
Dieter Nicolaisen ............... 40 15 68 12
Sek. 42
Jens Jørgen Nielsen ........... 75 14 29 44
Sek. 52
Erik Rasmussen ................. 86 43 05 65
Sek. 53
Henrik Larsen ................... 20 46 60 12
Sek. 54
Peter Liljendal ................... 25 46 10 96
Sek. 60
Søren Kristensen ............... 22 18 38 05
Sek. 61
Niels Arne Knudsen .......... 98 63 21 47
Sek. 62
Leif Tønning ....................... 97 89 14 94

Sek. 63
Ib Kristensen ..................... 22 91 11 30

Løsladere i de enkelte 
sektioner
Sek. 11: 
Dennis Madsen, 071
Sek. 12: 
Bent Kornerup, 192
Sek. 13: 
Finn Rasmussen, 015
Sek. 21: 
Peter knudsen, 030
Sek. 22: 
Jan Qvortrup, 100
Sek. 31: 
John Frandsen 105
Sek. 32: 
Henning Jørgensen, 227
Sek. 33: 
Anders Brøbech, 073
Sek. 34: 
Peter Andersen, 097
Sek. 41: 
Flemmin Boisen, 111
Sek. 42: 
Flemming Q. Nielsen, 028
Sek. 52: 
Allan Nielsen, 113
Sek. 53: 
Ole Johansen, 128
Sek. 54: 
Peter Liljendal, 074
Sek. 60, 61: Chr. Mikkelsen, 075
Sek. 62: 
Leif Tønning, 232
Sek. 63: 
Ib Kristensen, 126

kontakt Sekretariatet
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Tekst og foto Brian Petersen

Duen 016-06-1163 har tidligere været 
præsenteret i brevduebladet, idet den 
igennem en række år har fløjet helt 
fantastisk for Tom Hansen i Svend-
borg. Hun har været sektionsvinder 4 
gange og herudover har hun fløjet sek-
tionsplaceringer som 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 
5, 6, 8, 9, 9 mv. Flere gange har hun 
været ES due i DDB, flere gange helt i 
top på landsplan på landsflyvingerne. 
Den 2. juni 2012 gik det dog galt fra 
Hannover og ”1163” returnerede ikke 
til Svendborg. Vi der kender Tom ved 
hvor ondt dette gjorde, da ”1163” vir-
kelig var en af de allerstørste stjerner. 
Den 30 april 2013 sker der dog noget i 
Svendborg. 2 duer lander på Tom slag 
hvilket undrer Tom, idet han ikke har 
duer ude. Som enhver anden brevdue-
mand går han ned og lukker op og 
tænker ”hvad mon det er for nogen, 

og hvorfor sidder der 2”. Den ene fly-
ver straks ned og går ind i slaget og så 
flyver hun op i sin gamle rede. Nu går 
det op for Tom, at det er ”1163” der er 
kommet hjem efter at have været væk 
siden den famøse Hannover. Nu burde 
lykken jo være gjort, men Tom kan nu 
konstatere at både den elektroniske og 
den faste ring er VÆK – ja de er VÆK 
– klippet af. 
Hvem gør sådan noget og hvorfor lige 
på ”1163” som mange brevduefolk ken-
der i dette land. Det er ubegribeligt. 
Nu tænker flere ”det er garanteret en 
tysker, en polak eller noget helt andet” 
for sådan noget gør vi ikke herhjemme. 
Nu landede der jo en anden due på 
taget. Dette var en han som bestemt 
ikke hørte til hos Tom. Det var nem-
lig nok den han som ”1163” har været 
forsøgt parret med, men hvor ”1163” 
trods menneskelig indblanding var 
den stærkeste og fløj hjem til hendes 
gamle slag inkl. hendes nye han. 

Brevduehannen på taget havde ring 
på og Tom fik med lidt arbejde lokket 
hannen ind på slaget. Her kunne han 
konstatere at duen var PÆREDANSK 
og dermed hverken polsk, tysk eller no-
get andet. 
Den danske brevduemand der for-
mentlig har ”lånt 1163 uden at spør-
ge” siden juni 2012 må dog have fået 
en lang næse trods sine ”tyvetricks”, 
da ”1163” ikke har lagt et eneste æg 
de sidste 2 år. Derfor må ”avlsforsøget” 
være noget spildt, men jf. Tom går der 
nu en god velbygget han i Svendborg 
som naturligvis kan afhentes af rette 
ejermand. 
016-06-1163 er hjemme hvor hun hø-
rer til og end ikke identitetstyveri, for-
søgsparringer mv. kunne holde hende 
fra den sidste klassepræstation – nem-
lig at finde hjem til sin rette ejermand 
og så tillige at trække hendes han med 
– ja hvem var stærkest i sidste ende !  

Den sidste klassepræsta-
tion af topduen ”1163”
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Vil du 
med til 
TOPS
i 2013

Du kan nu komme til 
at flyve på det samme 
foder og biprodukter 
som Arne Porsmose 
026, J&S Brøbech 
115 og Brdr. Brøbech 
073 fløj på i 2012.

Der er en blanding til sprint, 
en til mellem og en til lang. 
Det er nemt at bruge. Du giver 
samme blanding til alle dine 
flyveduer fra lørdag til lørdag. 
Der er en blanding som hed-
der aftenskaffe som bruges til 
at give duerne hver aften ved 
20 tiden.

Vi har også en billig blanding 
og en super avlsblanding.

Alle blandinger er lavet af An-
ders Bo Brøbech og de er ud-
viklet gennem de sidste 10 år. 
Fodret bliver produceret i Bel-
gien.

VI SÆLGER
 BIPRODUKTER 

FRA RÖHNFRIED 
OG BROCKAMP

På vores hjemmeside kan du 
se priser og hvilke produkter 
vi har på lager. Vi sælger kun 
korn og produkter som vi selv 
bruger. Der er en foderplan til 
unge, mellem og langdistance 
som alle nemt kan følge.

For yderligere information se 
www.brdrbroebech.dk Ring til 
Anders på tlf. 23 20 35 88 el-
ler send en mail til andersbo-
broebech@gmail.com

Vi har korn på lager nu i Grenå 
og Skanderborg.

Du kan afhente 
og købe korn hos:

Jan Bo Brøbech,
Glesborg, 

tlf. 23 74 02 16.

Arne Porsmose, 
Frederikshavn, 
tlf. 61 75 50 75.

Ole P. & Sønner, 
Viborg, 

tlf. 40 36 10 99.

Det er muligt at få sendt en 
palle foder direkte til din 
adresse. Det kan også lade 
sig gøre med en ½ palle mod 
betaling af 250kr.
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af Herbert Wieden ”Die Brieftaube” 1994

Vi kender alle øjeblikket, hvor un-
gerne går af reden både hos avlspar-
rene, flyveduerne og de 1-års. Så står 
vi overfor spørgsmålet: »Hvad skal vi 
beholde?«

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

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

LAD OS BEGYNDE MED DE PRØVEDE 
AVLSPAR

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

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

Den unge, som ikke vokser rigtigt til 
allerede i reden, har fjerfejl eller tynd 

mave, skilles straks fra. Sundhed og 
mod standskraft er uomgængelige be-
tingelser for, at ungerne kan forblive 
på slaget, de er jo sla gets fremtid. Un-
ger der vedva rende skriger og tigger, 
kan man også skille sig af med. Den 
unge, der løber med ba skende vinger 
langs fodertru get eller ikke kan finde 
vand tårnet er intet værd. Det er nu 
engang de små kendetegn, som ikke 
har noget med afstamnin gen at gøre. 
Ligegyldigt fra hvilket par de stam-
mer, bliver de ikke til noget.

TILBAGE TIL SPØRGSMÅLET - HVAD 
SKAL MAN TRÆKKE PÅ?

Er de afprøvede par allerede gamle, 
f.eks. over 6 år, ville jeg forsøge med 
yngre mager, helst l-års. Selvom ge-
nerne forbliver uforanderlige af al 
deren, spiller vitaliteten tilsy nela-
dende en rolle. Viser avls duer tegn på 
afmatning, kan man næppe forvente 
gode un-ger. Hvis et avlspar 2 år i træk 
ikke har givet noget godt, er der næppe 

mulighed for, at det bliver bedre. Hvis 
de bedste flyvere er ordentligt parret, 
skal vi altid beholde deres un ger. Dis-
se duer har vist gode re sultater under 
vores forhold. De er vigtigere end duer, 
som måske langt borte og under an dre 
forhold har givet resulta ter.

Men hvad gør brevdueman den, som 
ingen kanoner har? Han har j o hårdt 
brug for godt afkom. Hvis der virkelig 
ikke findes avlsværdi i egen be stand, 
må der hentes duer ude fra. Senunger 
eller æg efter gode flyvere er altid til 
at få fat i, og så må man være på tæ 
erne. De fleste har også duer på avls-
slaget. Stammen er fremragende, det 
er oprindel- sesslaget også. Hvis af-
kommet kan hævde sig, er det vidun 
derligt, gør de det ikke, skal ungerne 
behandles nøjagtigt på samme måde 
som afkom met af egen familie. Prisen 
si ger ikke noget om kvaliteten. Des-
værre er det næsten overalt således, at 
dyre duer stadig forbliver på avlsslaget 
også ef ter 10 år, selvom de aldrig har 

Ungerne er flyvefærdige
- hvad nu?
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avlet en ordentlig avlsdue eller flyver. 
Man bør give en avlsdue 2 år til at be-
vise sin værdi, så man kan nå at se re-
sultaterne af anden generation. Er der 
ikke nogen - frasortering.

1-ÅRS DUERNE
Mange kendte avlsduer har grund-

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

Selvfølgelig er det ikke et hvert godt 
slag, der sætter sine avlsduer ud på 

Fravænning 
af  ungerne

grund af disse forhold, og med de hor-
rible priser, der fåes for unger efter 
disse par, er det næppe at for vente. 
Men igen tilbage til de flyvefærdige 
unger.

Unger, som er ca. 24 dage gamle, er 
som de senere vil blive igen som gamle 
duer. Her imellem ligger en række ud-
vi klingstrin i hvilke ungerne i korte 
skift hele tiden ser ander ledes ud. I 
den periode skal un gerne kun kasse-
res, hvis der er helbredsmæssige pro-
blemer, eller hvis de er tilbage i udvik 
ling, aldrig fordi de ikke beha ger eje-
ren.

Unger på 24 dage skal kunne spise 
og drikke selv og må ikke hjælpema-
des. De skal være opmærksomme, ha-
ve glat fjerdragt, lukkede læggeben og 
en levende muskulatur. Halsåbningen 
skal se normal ud, og åndedrættet må 
ikke være raspende. Et mørkt øje-æble 

tyder på god gennem blødning af hjer-
nen. Ungen bør heller ikke sidde sør-
gende og tynd i et hjørne to dage efter 
fravænning. Er disse forud sætninger 
tilstede, kan man have fuld tiltro til 
ungernes fremtid.

DET ER EN USKIK AT FYLDE UN-
GERNE MED MEDIKAMENTER OG 
VITAMINER

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

af Svend Langhorn, 1989

Mange ungeslag er blot et lille af-
lukke, hvor man efterhånden sætter 
sommerens tillæg ind. Dette er en 
kapitalfejl, men det er det også selv 
i rummeligere ungeslag, hvis der er 
flere unger, end pladsen tillader, for 
det skaber overbefolkning og dermed 
stress og sygdomme. Der skal altid 
være mindst en hel hyldepakke 

tilovers, når der er maksimal belæg-
ning på ungeslaget.

(Et lille tip: sæt hylderne ca. 1 tom-
me ud fra væggen, så er det lettere at 
rense, fordi man kan skubbe gødnin-
gen bagud). Myten om, at det er de 
bedste unger, der erobrer de øverste 
hylder, er ikke den bare fantasi. Det er 
i hvert fald ikke dem, der kommer til 
at sidde i kapflyvningskurven og være 
prygelknabe for alle de andre unger i 
kurven. Jeg erindrer om, at man får 

pålideligere unger ved at få dem leve-
ret som æg og selv ruge dem ud, frem 
for at få ungerne leveret »færdige«.

Fravænning af ungerne begynder 
faktisk allerede, når de er ca. 3 uger 
gamle, for da sætter man en lille skål 
med foder ind i rederummet, så unger-
ne hurtigt lærer at æde sammen med 
forældrene, inden de i fire ugers alde-
ren udsættes for den store omvæltning 
at få deres eget hjem.

De sættes forsigtigt op i sputnikken, 
så de kan se sig om, og efter en tid ta-
ges de ned igen, hvorefter de søger hen 
i det hjørne, hvor man har anbragt et 
lag hø og halm, som de kan sidde i de 
første dage. I modsat hjørne af hylder-
ne, så ungerne kan se disse.

I nærheden af halmhjørnet anbrin-
ges nogle af de skåle, som ungerne er 
kendt med, fyldt halvt op med unge-
foder, enkelte af skålene med grit og 
picksten.

Længere ude på gulvet anbringes 

drikketårnet, som jo er noget helt nyt 
for ungerne. Man dypper ungernes 
næb deri nogle gange, og holder i øv-
rigt øje med, at de alle får vand, som 
er vigtigere end foderet. Hvis en unge 
sidder og misser med øjnene, er det 
tegn på, at den er tørstig. Jeg holder 
altid øje med disse unger for det viser 
sig som regel senere hen, at de generelt 
er dummere end deres slag- fæller (for-
udsat at alle er lige gamle).

I de følgende dage sættes ungerne 
forsigtigt op i sputnikken, de fremme-
ligste vover selv springet ned, de andre 
må hjælpes. Snart vil man se unger på 
de nederste hylder, og når de fleste er 
på hylderne, flyttes vandtårnet op på 
sin sædvanlige plads over gulvet.

Når ungerne er så vidt, at de selv kan 
flyve op i sputnikken nærmer den sto-
re dag sig, da man må vove springet 
med at lukke udflyvningen op. Tiden 
inden dette sker, har man benyttet til 
at gøre ungerne fortrolige ved at hånd-
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fodre og snakke med dem. Det kan 
lyde idiotisk, men prøv det selv og se, 
hvordan det beroliger ungerne.

Som sagt. Den store dag nærmer 
sig, og dermed også den tid, hvor man 
grundlægger ungernes fremtidige va-
ner, både gode og slette. De skal lære 
disciplin, så de kommer ind på kaldet, 
derfor skal de altid lukkes ud på tom 
mave, de må ikke vænnes til at hænge 
rundt på naboens tage. De skal være 
enten i luften eller inde på slaget.

Man må ikke jage med dem, når de 
første gang gives mulighed for at flyve 
op på slagets tag fra sputnikken. Da-
gen skal vælges med omhu: Det må 
ikke være blæsevejr, ingen andre duer 
i luften, aldrig på en kapflyvningsdag, 
aldrig når konen har vasketøj ude, det 
skal være sigtbart, men det må gerne 
småregne, og ungerne skal have tom 
mave, når de lukkes ud.

Det er også tiden nu, hvor de små skå-
le skiftes ud med de lange fodertrug, og 
nu skal der også være lidt større foder i 
renderne, såsom majs i ringe mængde, 
samt piller. Ungerne må ikke blive for 
fede. Til at begynde med fyldes foder-
truget, men længe må det ikke vare, 
før ungerne skal vænnes til at æde op 
hver dem gang. De skal vide, hvad sult 
er, og hvor de kan få denne stillet. Vi 
er nu i den periode, hvor vi faktisk kan 
vænne ungerne til alt, men jeg vil alli-
gevel fortælle om et lille kuriosum: For 
en del år siden skulle jeg selv opmade 
to unger, som jeg fik i 4-5 dages alde-

ren. Dette skete ved hjælp af en ballon-
sprøjte, som jeg fyldte med æg, fløde, 
sukker og så meget vand, at det hele 
kunne gå gennem sprøjten. Ungerne 
trivedes udmærket på denne blanding, 
men da de blev ældre, ville de ikke æde 
selv, end ikke en foderivrig han kunne 
påvirke dem. Skønt ungerne fort sat 
trivedes godt på ballonsprøjten, måtte 
jeg sluttelig aflive dem i 6-ugers al-
deren. Tidspunktet til at lære dem at 
æde selv var forpasset. Jeg havde fod-
ret dem i prægningsperioden og derfor 
var jeg for dem blevet deres mor. Den 
første fare, der møder ungerne, er alle 
de tråde, der findes omkring duesla-
get, men deres helbred er også i fare, 
blandt andet fra smudsige tagrender, 
som ungerne 

mærkeligt nok hellere vil drikke af 
end af drikkekarret, forgiftninger fra 
mosser på eternittaget eller fra haven, 
hvis man har brugt duernes gødning 
der.

Der er også spørgsmålet om at lære 
duerne at æde og drikke i kurvene. Jeg 
har en gammel foreningskurv, hvor un-
gerne har fået vand og foder i de hvide 
drikkekar. Men selv om de har stået i 
kurven hele dagen, mens de gamle var 
på kapflyvning, kunne jeg hver gang 
se, at de om aftenen styrtede ud af 
kurven og lige ind på ungeslaget, hvor 
de var ved at vælte vandtårnet for at få 
noget at drikke. Derfor har jeg inde på 
ungeslaget lavet et lille »hus« med et af 
de hvide kar fyldt med vand bag trem-

merne, og det lærer de snart at drikke 
af. Man må jo huske, at hvis ungerne 
ikke har lært at drikke i kurvene, så 
kan de det heller ikke som etårs.

Det er min opfattelse, at ungerne 
bedre lærer at orientere sig, hvis man 
sender dem på mange småture fra alle 
verdens hjørner, 10-15-20 km, frem for 
at sende dem bestandigt længere ud 
fra samme retning. Lilmoes sagde al-
tid: »Træn ikke fra Hedensted«. Der er 
en dyb sandhed i dette, for erfarings-
mæssigt har alle foreninger deres »He-
densted«, dvs. en cirkel med slaget som 
centrum og ca. 65 km ud. Jeg mener 
at have erfaret, at den »døde zone« 
ligger et sted mellem 35 og 75 km, så 
man går sikrere ved at træne unger-
ne mange gange til 35 km og derefter 
springe med dem til ca. 80 km. Selv 
om man ved ihærdig træning af un-
gerne selvfølgelig hærder deres fysik, 
så de bedre kan modstå hårdt vejr, så 
tror jeg ikke, at overdrevne træninger 
forbedrer ungernes orienteringsevne. 
Den er medført, enten har de evnen, 
eller de har den ikke, uanset den in-
tensive træning. Flyver man i en stor 
forening med mange unger i flokken, 
vil retningstræning næppe hjælpe ret 
meget, modsat en intensiv retnings 
træning i mindre foreninger, der vil 
lære deres duer at g fra flokken, dog 
mest anvendelig med ældre duer. Slip-
stedet for træning med unger bør ikke 
lægges sådan, at ungerne straks skal 
gå over vand for at komme hjem. De 
skal have »tilløb«. For at illustrere det 
med et eksempel. En start i Nyborg til 
Nakskov ville give et pauvert resultat. 
Men trænes de fra Fåborg, så ungerne 
kan følge sydkysten og få både fart og 
sætning inden de gør det store spring 
over bæltet, da ser chancerne helt an-
derledes ud. De virkelige gode duer 
(etårs og æld re) skal kunne flyve lige 
såvel fra nord som fra syd. Også øst/
vest eller omvendt, men på en eller an-
den måde er der et dødpunkt, hvis slag 
og startsted ligger omtrent på samme 
breddegrad, det vil bringe duerne van-
skeligheder, også ungerne.

Men der er ingen faste regler i brev-
duesporten, det der var rigtigt i lør-
dags, passer måske ikke i dag, for 
sagen er den enkle, at der er ingen at 
os, der virkelig ved noget om brevduer.  
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PRÆMIERÆKKE 

I REGION ØST & VEST
110 PRÆMIER VÆRDI 100.000,-

PRÆMIE GAVEKORT KR. 10.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  5.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  2.500,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.500,- + DIPLOM

– 15 PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.000,-
16. – 55 PRÆMIE GAVEKORT KR. 500,-

 

Vindere 2012 Vindere 2012

NATURAL CUP 2013  

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

BRUG NATURAL

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

INDBERETNING: Skemaer kan fra 15/8 hentes på vores hjemmeside/hos vores for handler. 
Formålet med Natural Cup er at arrangere en konkurrence blandt Naturals faste kunder, 
afvigelse fra propositio nerne samt modtagelse af indberetnings skemaer stemplet senere 
end 1/10 2013 medfører automatisk diskvalifikation.

STATIONER:
Der indberettes de 5 bedste resultater af de 7 DdB sport 

mellemdistanceflyvninger med 1. stemplet sportsdue 
(uanset alder) 

(ovennævnte under forudsætning af at 
kapflyvningsplanen bliver godkendt)

PROPOSITIONER:
At slagets forbrug af kornblandinger i perioden 

1. januar - 1. oktober 2013 
Skal være indkøbt hos Natural Brande A/S

Konkurrenen er opdelt i region Øst og region Vest, med 
flest sektionspoint på 5 DdB mellem sportsflyvninger. 

Der er tale om slagkonkurrene på basis af 1. stemplet due
- resultatet skal være indberettet til DdB 

og være over 333,33 mpm
(Bemærk propositionerne er ændret!)

Ole Nielsen, 225 Tåstrup

Tage Gravesen, 172 Ringkøbing

Bjarne Nutzhorn, 153 Tempo

Jørgen Pihl, 116 Vido

Bent Bøgh, 086 Bangsbo
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Der trænes i DdB’s Indberetningssystem.

Foto: Allan Nielsen 113 Frijsenborg


