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50 ÅRS JUBILÆUM.
Arne Hansen, 026 Fladstrand har den 
1. februar været medlem af 026 Flad-
strand i 50 år. Arne er oprindelig fra 

ALLAN GADE -  211 JET
Det er en stor sorg at meddele, at vo-
res kære ven og medlem af brevdue-
foreningen 211, Allan Gade er død i en 
alder af kun 58 år efter lang tids syg-
dom. Allan tabte kampen mod kræf-
ten og sov stille ind kort tid før jul på 
hospice. Vore tanker er hos Kirsten og 
børnene.
Æret være Allan’s minde.
Voerså Brevdueforening.

SVEND AAGE PEDERSEN - 224 SCT. 
KJELD 

Det var med stor sorg vi i Brevduefor-
eningen Sct. Kjeld modtog budskabet 
om, at Svend Aage Pedersen var gået 
bort lige op til jul.

Svend Aage havde været medlem af 
foreningen i en lille menneskealder, og 
var i sine velmagtsdage aldrig fravæ-
rende ved kontrolhandlinger. Gennem 
mange år var der ikke en eneste fra-
værsdag.

Kassererjobbet, der nok er et af de 
mest krævende i foreningen, bestred 

Nibe. Efter at han havde været i Kø-
benhavn i nogle år for at gennemgå 
uddannelse til politiet, kom han til 
Frederikshavn politi, og han meldte 
sig ind i 026.
Arne har i de fleste år været medlem af 
foreningens bestyrelsen, heraf mange 
år som formand. Han var også i besty-
relsen for den tidligere sekt. 33 og nu 
53, - i alt i 14 år.
For sit store arbejde modtog han DDB.s 
sølvnål i 1998.
På flyvningerne har Arne haft mange 
fine resultater med flere sektionsvin-
dere. I 1991 vandt han Mellemdistan-
ce sport DDB sekt. 53, og igen i 1993 
vandt han både åben og sport Mellem-
distance DDB sekt. 53.
Så sent som sidste sæson var han tæt 
på at vinde et DDB-mesterskab, men 
desværre missede den sidste flyvning.
Arnes interesse for sporten er stadig 
lige stor hvilket er til stor gavn for for-
eningen.
Kære Arne. Fra foreningens medlem-
mer skal lyde en stor tak for din store 
indsats, og vi ønsker dig tillykke med 
jubilæet og god vind fremover.
026 Fladstrand

Svend Aage gennem mange år. Der var 
altid styr på finanserne, at alle vidste, 
at der skulle betales til tiden. De op-
gaver, Svend Aage påtog sig blev løst 
til perfektion, hvilket han satte en stor 
ære i.

I mange år var Svend Aage ligele-
des kontrolformand. Her var kravene 
til alle, at der skulle være styr på ske-
maer og duer. Slinger i valsen var ikke 
et tema. Der var altid styr på Svend 
Aages egne papirer, derfor kunne han 
med sindsro stille samme krav til os 
andre. Alligevel var han også mand for 
at tackle evt. sløs med en snilde, der 
gjorde, at der aldrig blev uenighed om 
hans og kontrolkomiteens beslutnin-
ger.

Mens der blev ompakket duer i Vi-
borg var Svend Aage ligeledes leder af 
dette. Her gik det igen, at der skulle 
være styr på tingene. Når duerne blev 
ompakket og læsset var det omhu og 
koncentration om opgaven. Forment-
ligt var det også det sted i Danmark, 
hvor der blev lavet færrest fejl. Ikke 
mindst takket være Svend Aage.

Resultaterne med duerne har altid 
været gode. Mens han boede på Sles-
vigsgade og havde hobbyen sammen 
med Mie, var det altid duerne, der var 
i fokus. Et hav af topresultater og vin-
dere blev det til, især på indlandsflyv-
ningerne og mellemdistancen.

Siden flytningen til Færøvej var det 
især sprint-flyvningerne, der blev sat-
set på. Gennem de seneste sæsoner 
var det især superhannen ”305”, der 
var Svend Aages et og alt. Flere gange 
OL-due og sektionsvinder 5 gange, var 
blandt resultaterne. Denne han betød 
alt for Svend Aage og det var Svend 
Aages ønske, at ”305” kom ned til Arne 
Fjord i Ikast, da Arne gennem Svend 
Aages sygdomsperiode har været en 
uvurderlig ven og støtte.

De seneste år var helbredsmæssigt 
svære, men vi hørte aldrig Svend Aage 
beklage sig. Duer og fugle blev passet 
med samme nidkærhed, når det lod sig 
gøre, haven var trimmet, selvom de fle-
ste af os andre nok for længst havde 
kastet håndklædet i ringen. Sådan var 
Svend Aage.

Vores tanker går til sønnen Ole og 
hans familie, der har lidt det største 
tab. Æret være Svend Aages minde.

Kammeraterne i Sct. Kjeld.



19#02_2014

Januar

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.
Niels Peter Aggerholm, Lundkjærvej 8, 
7900 Nykøbing M. Tlf. 97 73 16 80.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.

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

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

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

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

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

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

Tryk: DdB’s Sekretariat

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

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

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

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

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

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

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

Af  BJARNE BORRESEN

Så er vi lige midtvejs i denne vinter, 
som indtil nu har været rigtig mild, 
men også våd. Dagens længde er allere-
de tiltaget med ca. 36 minutter, og det 
varer ved de næste knap 6 måneder.

I løbet af uge 2 blev den bestilte vac-
cine distribueret ud til centrale punk-
ter i landet, hvorfra den enten bliver 
afhentet af klubberne eller fortsætter 
ud til de møder, der samler brevduefol-
ket her i januar. Det lykkedes DdB at 
støvsuge leverandøren så godt som 100 
% for al vaccine i Danmark, hvilket er 
en klar indikation af, at DdB’s projekt 
med at skaffe brevduefolket vaccinen 
så billigt som muligt til glæde for os 
alle ser ud til at være en succes, som 
rigtigt mange klubber og medlemmer 
bakker op om. Skulle der være forenin-
ger, der ikke har fået bestilt, vil vi have 
et lille lager i køleskabet på Sekreta-
riatet, men det kan også hurtigt slippe 

op. For bestilling af vaccine til brug for 
ungerne er der deadline den 15. marts 
2014. Så er det bare huske, at vaccinen 
skal opbevares på køl hele tiden, var-
mes op i lommen, når den skal bruges 
og sidst men ikke mindst, at det i hen-
hold til dansk lovgivning ikke er tilladt 
at importere/hente vaccine i udlandet. 
Det koster bøder af dimensioner at bli-
ve taget.

Igen i år må vi konstatere en nedgang 
i antallet af medlemmer, der ønsker at 
deltage i DdB’s aftensfest efter repræ-
sentantskabsmødet. Det er en yderst 
beklagelig tendens, der kan betyde, at 
organisationen kan blive nødsaget til 
vurdere Pejsegården som mødested. 
Det at afholde hele arrangementet på 
Pejsegården,skal ses som en win-win 
situation for såvel DdB som Pejsegår-
den, idet vi for stillet alle faciliteter 
til rådighed mod, at Pejsegården får 
solgt alle deres værelser og får den om-
sætning, der automatisk følger med et 

sådan arrangement herunder aften-
festen. Vi har gennem mange år af-
holdt vores årlige samling efter stort 
set samme koncept, fordi vi ved, det 
fungerer, og vi gerne vil have et dejligt 
samlingspunkt for vores sport og vore 
medlemmer. Men måske er vi ved at 
være nået til en skillevej, og der skal 
tænkes alternative tanker.

Den 20. januar afsendes ordren med 
de bestilte ekstra ringe årgang 2014 
til fabrikken, og de vil blive leveret til 
klubberne medio marts måned. Så skal 
I bruge flere ringe, er det med at få dem 
bestilt nu – deadline er den 15. januar 
jvf. erindringslisten i Ringliste 2013. I 
Erindringslisten er det også angivet, 
at ringlisten for 2014 skal være Sekre-
tariatet i hænde senest d. 1. februar og 
sektionernes kapflyvningsplaner for 
2014 senest d. 15. februar. Ansøgnin-
ger til Sverige og Tyskland skal sendes 
i februar måned.

Og så et lille opstød afslutningsvis: 
Mærkedage, der indsendes så sent, at 
de falder efter Brevduens udgivelses-
dag, bliver normalt ikke bragt. Så vær 
nu i god tid, så ingen bliver skuffede. 
”Det synes altid umuligt, indtil det er 
gjort”.  
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Af Albert Roording. Oversat af Peter Knudsen

Det Hollandske superteam Jan og 
Karen Den Haan er et verdens-
kendt navn i den internationale 
duesport. Chokket var stort, da 
Jan Den Haan døde i marts 2013. 

Fra hele verden strømmede det ind 
med sympatierklæringer, og dette 
styrkede Karen i at fortsætte Jan livs-
værk. Med Karens entusiasme, der er 
så kendetegnende for hende, fik hun en 
ungesæson udover det sædvanlige med 
4 x 1. præmier. Heriblandt 1. proven-
cial af 9.003 duer. Jan er ikke blandt 
os mere, men legenden Den Haan fort-
sætter.

En større cadoux til Jan Den Haan 
kunne ikke gives med sejren til den 
blå hun ”Remember ME” i de første 
julidage i 2013. Hun vandt provencial-
flyvningen fra Wolverten. En flyvning 
foran 9.003 andre unger. En første sejr 
af 4 i sæson 2013, og når man så tager 
højde for, at slaget kun deltog på 8 flyv-
ninger i sæsonen. Karen Den Haan be-
viste sine evner i duesporten og kunne 
fortsætte Jans arbejde og føre den su-
veræne duefamilie til nye højder. 

At vinde er et specielt varemærke for 
Den Haan duerne. Dette har de gjort 
over hele verden gennem mange år. Og 
igen i 2013 viste de sig fra den bedste 
side. 

DEN GYLDNE KOLONI
Basen for deres succes blev lagt til-

bage I midten af 80’erne med indkøb 
af 30 duer af de bedste Verbart linier 
direkte fra Krouwel-Pollmann. 

På dette tidspunkt ejede Jan og Ka-
ren allerede superhannen “ROVER”, 
en superhan direkte efter ikonet “DE 
46” fra Piet Verbart, vinder af ikke 
mindre end 15 x 1. præmier og en af de 
mest legendariske sønner af “VESCH-
TER” x “WITPENNEKE” fra Jos de 
Klak. Fighteren ”ROVER” var pla-
ceret i en separat sektion, og han var 
parret med 3 hunner på samme tid på 
Rovershol, som slaget hos Jan og Ka-
ren hedder. Ikke meget senere kom og-
så en hun ”FREULE” til Den Haan en 
datter af ”De 46”.

Slagets absolutte topavler er ”PRO-
VO” avlet direkte efter den legendari-
ske ”811” fra Krouwel-Pollmann, en af 
de bedste sønner direkte fra “DE 46”. 

Moderen var direkte fra Brdr. Jans-
sen i Arendonk, en hun avlet fra 
”BLAUWE VAN 69” x ”DUIFKE van 

de SCHONENTAFEL”.
Et hele regiment af børn og børnebørn 

efter ”PROVO” har erobret duesporten 
med deres blodlinier fra legendariske 
duer fra fortiden. 

Årene gik, og det viste sig, at købet 
af de mange Verbart duer og dermed 
dynastiet ”PROVO” virkelig bragte 
succes til slaget. De flyver kun unge-
flyvningerne fra deres base ”ROVERS-
HOL”. NPO vindere, mesterskaber og 
en endeløs række af første præmier er 
vundet gennem årene. 

Med Jans viden og Karens charme 
måtte dette være nøglen til succes også 
udenlands. Den Haan duerne blev eks-
tremt efterspurgt af duefolk over hele 
verden, hvor den ene sejr efter den an-
den tikkede ind.  

Stadig den dag i dag bliver største-
delen af ungeårgangen efter flyvesæ-
sonen solgt til Kina, hvor nogle af de 
vigtigste nationale flyvninger er vun-
det med den gyldne blodlinie fra Jan og 
Karen Den Haan.  

Et meget vigtigt tilkøb af blodforny-
else til bestanden blev gjort hos Pieter 
Veenstra, vel nok den mest domine-
rende brevduemand i Holland. Længe 
før hans rekordstore auktion på PIPA, 
købte Jan og Karen Den Haan ikke 
mindre end 60 duer hos Pieter og Gea 
Veenstra direkte efter superstjerner 
som ”MISTER BLUE” – 1. og 3. Natio-
nale ES-due WHZB og enstamhannen 
på Veenstra’s slag, ”GOLDEN WING” 
8 x 1. præmie og topavler, en bror og 
søster til ”ARMANI” 7. Nationale ES-
due all-round 2009, børn efter ”MISS 
VONDER” 6. og 19. NPO vinder (hel-
søster til MR. BLUE), indavl omkring 
”SISSY” 1. Nationale hun WHZB 
2009, datter af ”SPARTACUS” 8. Na-
tionale han WHZB 2006 m.fl.

GYLDENT KRYDS MELLEM DEN HAAN 
X VEENSTRA

Krydsningen mellem superstammen 
fra Den Haan med top performance 

Comb. Den Haan (Honselersdijk, NL): 
Legenden fortsætter 
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duerne fra Veenstra var et gyldent 
hit. En direkte Veenstra han ”SALI-
NERO” fra 2003 har allerede vist sin 
store værdi i avlen og har avlet 1. nati-
onale unge ES-due 2008 ”LEEUWEN-
HART”. Derfor havde Jan og Karen 
ingen tvivl om, at deres investering i 
Veenstra duerne ville blive tilbagebe-
talt. 

Den provencielle vinder i 2013 ”RE-
MEMBER ME” er igen et kryds mel-
lem Den Haan duerne og Veenstra 

duerne, linien fra ”DARRYL” (super 
søn af ”KLEINE DIRK”)

Efter Pieter Veenstra duernes indfly-
delse, har også duerne fra det belgiske 
sprintmonster Heremans-Ceusters 
haft sin meget vigtige indflydelse for 
Jan og Karen Den Haan. Via Hans & 
Evert-Jan Eijerkamp er der bl.a. kom-
met Heremans-Ceusters blod af lini-
erne ”DEN EURO”  ”SPINNIKE”  og 
”ROSSI”. Fra Adrie Kors er kommet 
børnebørn af ”DEN OLYMPIADE”, 

Comb. Den Haan (Honselersdijk, NL): 
Legenden fortsætter 

men også børn direkte efter den be-
rømte avler ”EURO LADY”, måske 
den bedste datter af ”DEN EURO” no-
gensinde. 

Men da succesen klæber til Den Haan 
duerne, er duer fra dem kommet til 
Adrie Kors og en hun direkte fra HET 
ROVERSHOL (Den Haan x Veenstra) 
vundet 1. prov. Boxtel af 12.838 duer 
og 34. prov. Pommeroul af 18.753 duer.

Tilbage til sæson 2013, hvor Karen 
Den Haan har ledet sit team af unger 
til fantastiske højder, ”REMEMBER 
ME” vandt 1. prov. Wolvertem af 9.003 
duer, ”DREAM WITH ME” og ”EMO-
TION” vandt 2. og 5. prov. Pomme-
roul af 4.051 duer, kvartetten ”ONLY 
YOU”, ”ALMAYS THERE”, ”GOLDEN 
MEMORY” og ”PRIDE” vandt alle top 
50 prov. fra NIjvel af 8.932 duer (10 - 
40 - 44 og 50). “TOUCH ME” vandt 1. 
Peronne af 744 duer. 

Appelsinen i turbanen er helt sikker 
Adri Vd Bijl, der vandt 1. Nationalt 
ZLU 2013 med ”LEX”, et barnebarn to 
3 x 1. præmie vinderhunnen ”SNELLE 
66”, der er mor til 3 forskellige NPO 
top 10 vindere. Denne hun er en 100 % 
Den Haan due.

Karen Den Haan holder fanen højt på 
slaget og for den verdensberømte Den 
Haan stamme af duer uden hendes livs 
kærlighed, Jan, som vogter i himlen. 
Disse tanker giver Karen styrken til 
at bliver ved med at arbejde hårdt med 
avl af nye stjerner fra ROVERSHOL og 
for brevduefolket verden over. 

På nedenstående billede ses sæson 
2013’s stjerne, og vi kan fortælle, at 
duerne ”TOUCH ME” og ”EMOTION” 
bliver solgt på ungeauktion i forbindel-
se med landsudstillingen 2014.

Vi kan også fortælle, at der allerede 
er faldet sektionsvindere efter de duer, 
som slaget har solgt i Danmark i 2011 
og 2012. 
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af O. Hartvig Hansen

For de fleste af brevduens læse-
re, synes man nok, at det her er for 
meget,men er det ikke nu, der skal ske 
noget?

De fleste af os kan ikke bare vente, 
der skal nogle nye tiltag til, og der skal 
gerne nye folk til, inden vi forlader 
skuden.

Og efter at jeg har forestillet mig, at 
sektionerne er nedlagt og alt det ad-
mistrative er overført til DdB, vil jeg 
fremkomme med en ide til måske en ny 
måde at flyve på.

Der trækkes en linie langs jyllands 
kyster, som føres ned i Tyskland i 
den længde vi f.eks vil flyve. Derefter 
trækkes en midterlinie ned genmem 
Danmark og Tyskland, ud for den mid-
terlinie lægger vi vore flyvninger, skif-
tevis på højre og venstre side.

På den måde kommer vi næsten til at 
flyve i en direkte linie fra slipstedet til 
hjemstedet, når det gælder jylland.

De forskelige område hvor vi flyver 
fra skal opdeles i zoner. F.eks 2 til 3 i 
syddanmark, og 5-6 i Tyskland.

Hver region som Danmark er opdelt i, 
skal således kunne sende duer til f.eks. 
flere zoner i Danmark og Tyskland.

Der kan flyves fra alle zoner, hvis der 
er nok tilmeldte duer.

Hver region bestemmer selv, hvil-
ken zone man vil flyve fra, man kan 
deltage på alle de zoner , hvor der er 
tilmelding nok. ( duer skal forhånds-
meldes til sekretariatet senest tirsdag 
middag) med cirka antal til hver zone.

Sekretariatet melder tilbage senest 
onsdag middag, om der er duer nok til 
de påtænkte zoner.

Hvis der f.eks er flere duer tilmeldt, 
end der skal til for at dække den givne 
flyvning, kan prisen på den givne flyv-
ning måske nedsættes.

DdB fremsender regning efter man 
har set de direkte omkostninger.

Flyvninger ud over de vidste zoner , 
kan der feks. være nationaleflyvninger 
(overnatningsflyvning.)

Som noget nyt flyves alle mesteskabe 
fra ca. samme afstand.

Det vil sige, at alle officielle mester-

skaber flyves fra ca. samme afstand,og 
på samme dato.

Det vil sige at man godt kan komme 
til at flyve fra alle zoner for at opnå den 
givne km.afstand til den pågældende 
region.(hjemsted.) Danmark . Syddan-
mark opdeles således i 2-3 zoner. Tysk-
land opdeles ligeledes i zoner,4 til 6.

Opmærkning af kurve.
Kurvenes venstre side påsættes den 

farve fra hvilken zone, man vil flyve 
fra. Højre side påsættes farven, for om 
det er kort,mellem eller lang flyvning.

Hvis alle kort mellem og lang distan-
cen kan lukkes ud samlet,kan vi und-
gå mærkning i højre side,samt undgå 
fejludlukning?

Her er et tænkt eks. Flyvning fra 
zone 1 i Tyskland, kurvene males el-
ler påsættes i venstre side den farve, 
der skal markere, at det er en flyvning 
fra zone 1. I højre side påsættes så den 
farve, som skal markere, hvad for en 
flyvning man vil deltage på, en kort en 
mellem eller lang, hvis der ikke lukkes 
ud samlet.

Kurvene påsættes samme farve på 
bagsiden.

På denne måde er det nemmere at se 
om kurven er fejlplaceret.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi ud 
over de ordinære flyvninger kunne ar-
rangere en pengeflyvning, samt at der 
på de korte zoner kunne medtages evt. 
træningsduer, alt det skulle være med 
for at holde prisen nede, samt at få 
fyldt bilerne op.

De fleste områder flyver op til ca 50 
kapflyvning i sæsonen, så der skulle 
være plads til at prøve noget andet.

Kapflyvningsplanen kunne evt laves 
af en repræsentant for hver region, 
sammen med en medarbejder fra se-
kretariatet, efter de kriterier, der er 
sat af DdB.

Arbejdet kunne måske udføres over 
en weekend,sådan at denne kunne 
færdiglaves og godkendes på delegert-
møde.

De fleste af de flyvninger i den tænk-
te flyveplan, kan pakkes fredag aften 
til stor lettelse for de fleste.

Men hvad med om vi pakkede torsdag 
aften, og fløj fredag eftermiddag,så al-
le kunne få weekend fri??

Det er nogle tanker jeg har gjort mig, 
der må være andre, der har gjort nogle 
lignende, lad os få dem på bordet,for 
det har vores dejlige sport brug for 
nu.!! 

Læserbrev
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Af:  Carsten Pedersen.

De bor ved Farsø, længst oppe 
i det nordvestligste område af 
sektion 61, godt ude på landet på 
en lækker lille ejendom med mas-
ser af udenoms plads.

De har i 2013 opnået helt suveræne 
resultater. Se bare her:

Nr. 1. Langdistance åben
Nr.1. Sprint forår, åben, Sektion 61
Nr. 1. Sprint sommer, åben, 
Sektion 61
Nr. 1. Sprint sport, sektion 61
Nr. 2. Generalmester, sektion 61.
Nr. 4. Langdistance sport.
Nr. 4. Mellemdistance, 1. div.
Nr. 4. Et- års mesterskabet
Nr. 5. Reg. mesterskab, åben
Nr. 6. Reg. mesterskab, lang
Nr. 1. ES due hunner sektion 61
Nr. 1. Årets fund A, sektion 61
Nr. 1. Årets fund U, sektion 61

Og tager jeg ikke meget fejl, så ser 
vi utvivlsomt også næste år masser af 
gode resultater fra dem.

Resultaterne er opnået med 30 par, 
som flyves på det totale system. Flyv-
ningerne startes op med alle duerne. 
Efter kort tid stoppes de dårligste og 
bruges som stand in duer.

De har 16 par avlsduer, som parres 
sidst i december. Godt 50 % af avlsdu-
erne er deres tidligere bedste kapfly-
vere, som er overført til avlsslaget.

Der laves tre kuld.  Et kuld er til 
Niels & Bente. Et andet kuld afleve-
res til duevennen Poul E. Bach. Sid-
ste kuld gik førhen til Vagn Simonsen, 
som er holdt med sporten, så nu får en 
anden glæden. Andet hold overdrages 
som æg. På den måde kommer der tre 
hold unger, som alle kan kapflyves og 
det vel at mærke fra tre forskellige 
steder. En effektiv måde at finde ud af 
ungernes kvalitet og forældreduernes 
formåen i avlen. På den måde kan man 
roligt sige, at avlsduerne afprøves opti-
malt på kort tid.

Og så er det i øvrigt en aftale, at de 
duer, der klarer sig allerbedst, skal til-

bage til avlsslaget hos Niels & Bente, 
så de evt. kan indgå i den fremtidige 
avl. Men dog først efter deres fire års 
sæsoner.

Grundstammen i duerne er af Hou-
ben afstamning, men hvert år tilføjes 
lidt blodfornyelse, som oftest købes på 
deres årlige bustur til Belgien & Hol-
land. Nok 1 til 4 duer, som så afprøves 
på deres bedste avlsduer.

Begge påpeger, at de ikke går op i, 
hvilken stamme de er ud af, men at de 
skal være fra en duefamilie, som har 
klaret sig godt på kapflyvninger gen-
nem flere generationer.

Der parres efter bedst til bedst me-
toden, og der beholdes æg efter 4-5 par 
af de bedste flyveduer. De placeres så 
under nogle af de avlsduer, hvor tredje 
hold ikke ønskes.

Niels kigger selv i duernes øjne, men 
tillægger ikke øjenteorier den store be-
tydning. Der parres dog ikke to duer 
med samme øjenfarve. Han kan dog 
godt lide et velpigmenteret øje med 
dybde og en god colleration.

Kapflyverne parres ca. 25 marts 
og samtidig startes træningen! Hvor 
mange gør lige det så tidligt? Men Niels 
& Bente mener, at duerne er nemmere 
at træne, når de er sammen og nypar-
ret. Kulde tillægger de ikke den store 
betydning, men det må dog ikke være 
frostvejr eller storme. Det bedste vejr 
er med sol og så let medvind.

De trænes minimum 15 gange før 
de kapflyves efter en fast plan 

på 3 x 15 km, 3 x25 km, 3 x 35 km, 
3 x 55 km og til slut 3 x 80 km. 

Ungerne trænes efter samme kon-
cept. De startes i uge 28, for her star-
ter Niels & Bente på deres ferie, og så 
er der tid til træning. Ungernes træ-

På visit hos Niels og Bente
165 Aars

Langdistancemester Åbent Sektion 61



28 #02_2014

ning afsluttes med 3 x Kolding. Unger-
ne trænes kun og kapflyves ikke.

Ungetillægget til eget brug er ikke 
overvældende stort ca. 45 unger. Hvert 
år plejer de at skænke nogle unger væk 
til auktioner o.l. I år har de f.eks. givet 
unger til fire sektioner.

Det gode foder vægtes højt. Det skal 
være gode blandinger, og det skal 
bruges rigtigt. I fældeperioden bru-
ges fældeblanding, hvor der tre gange 
ugentligt iblandes kold presset raps-
olie med ølgær og desuden to dage med 
hvidløg. I vinterperioden anvendes en 
renseblanding med stort majsindhold. 
Der fodres let max 25 gram pr. due. 
Det letter opstarten om foråret, for så 
er duerne ikke så tunge. Der fodres 
kun én gang om dagen fra 1.12 til 1.3. 
Fra den 1.3. til 1.5. fodres duerne to 
gange dagligt, men med samme blan-
ding, da der ikke opfodres unger hos 

kapflyverne. Der bruges nu 35 gram 
daglig.

I sæsonen fodres tre gange dagligt 
for at få duerne til at optage så meget 
foder som muligt, men der fodres ikke 
mere, end at duerne spiser op efter 
hver fodring.

Niels siger, at når man bruger et godt 
foder, som indeholder mange forskel-
lige sorter, så skal de spise det hele, 
da de mener, at alt hvad der er iblan-
det foderet, er noget duerne har behov/
brug for.

De fodrer med en foderblanding som 
indeholder mange kulhydrater de fire 
første dage i ugen og så et foder med 
stort fedtindhold de sidste dage.

I flyvesæsonen bruges olie på foderet 
tre gange om ugen. Heri blandes ølgær 
og et produkt, som optimerer mave/
tarm floraen og øger duernes immun-
forsvar, så de bedre kan modstå smit-

tefare i kurvene om sommeren.
Der bruges hver dag hele året en 

blanding af grit, piksten og vitaminer, 
der gives i fodertruget.

Hvert år i januar gives en kur mod 
gul knop og en ormekur. Midt i sæso-
nen i uge 26 eller 27 gives endnu en 
kur mod gul knop.

Ved hjemkomst er der elektrolytter i 
vandet. Også før afsendelse, men her 
med tilsat B vitamin.

Endvidere gives der æbleeddike 
i vandet hver dag fra den 1.3. til 

15.4. Herefter to gange ugentlig, 
søndag og mandag.

Det er ret meget at holde styr på, sy-
nes jeg, men de er begge to med i arbej-
det, så det klares fint.

I sæsonen er duerne kun ude en gang 
om dagen. Når der køres på job kl. ca. 
5.30 lukkes ungerne ud og de er så ude 
indtil kl. 15.30, hvor de kommer hjem 
fra job. Herefter lukkes hunnerne ud, 
og de er så ude til kl. 18.00, hvorefter 
det så er hannernes tur til at motione-
re. De er så ude til kl. 20.00

Mange har duerne ude to gange dag-
ligt, men det er tiden ikke til hos Niels 
& Bente på grund af, at de begge ar-
bejder. Deres duer sendes så også på 
flyvning hver weekend.

Noget, de vil ændre på til næste sæ-
son, er at bruge deres bedste duer lidt 
mere på DdB flyvningerne for at prøve 
på at få DdB Es-duer. De har ellers al-
tid kørt hver anden weekend på sekti-
onsflyvningerne, men på den måde får 
de max seks DdB flyvninger, og da der 
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skal medtælles 5 flyvninger, så skal de 
være i top hver gang

Niels & Bente har, før de fik brevdu-
er, været meget aktive i travsportens 
verden. De har haft heste i ca. 40 år og 
med godt 300 sejre i travløb som resul-
tat. Imponerende. En hel væg var da 
også spækket med fotos af forskellige 
flotte heste. 

Så vinderønsket fra travsporten kan 
man vist roligt sige, de har taget med 
over i brevduesporten.

På alvorsspørgsmålet om brevdues-
portens fremtid, ja, så ser det jo ikke 
for lyst ud, siger de. Der skal ske en hel 
del ændringer f.eks.:

Større sektioner. Det giver en bedre 
økonomi. 

Der skal så laves konkurrence om-
råder, for at få flere duer med. Det vil 
blive mere attraktivt med flyvninger, 
hvor der sendes mange duer. For som 
Niels siger: ”Hellere nr. 10 af 1000 du-
er end nr. 2 af 100” 

At få flere medlemmer kan være be-
sværligt, men ikke umuligt. Så der 
skal satses på at beholde dem, vi får 
ind i sporten. Mange stopper efter 2-3 
år. Derfor skal der tages godt imod alle 
nye. De skal føle sig rigtig velkommen 
i klubben og i sporten. Perfekt ville det 
være, at der findes en ”mentor”, som 
kan hjælp i de første år.

Og det må være en selvfølge, at de 
duer, man forærer eller sælger til nye, 
skal være af de allerbedste, for uden 
rimelige resultater efter et par år, så 
stopper de fleste nok.

Niels & Bente hygger sig med lidt 
indbyrdes konkurrence, når de sidder 
ved morgenkaffen og ser ud på duesla-
get, som er placeret, så de kan se, når 

duerne kommer hjem. Om konkurren-
cen  medfører lidt håneret for den dag, 
det vides ikke. Netop det, at de hygger 
sig med sporten, sætter de begge stor 
pris på.

Hvert år deltager de i en bustur til 
Holland og Belgien. Her snakkes og 
ses duer, og man lærer andre duekam-
merater at kende på en afslappet må-
de. Det glæder de sig til hvert år.

De nævner fire faktorer for at kun-
ne flyve godt. 1. slaget. 2. manden. 3. 
sundhed og 4. gode duer. Så enkelt kan 
det siges, og så sandt er det.

”Man” kan blive ved med at købe go-
de duer for at få resultater, men er de 
fire foranstående faktorer ikke i orden, 
så nytter det ingenting.

I starten fløj de med duerne fra et 
loftslag oven på deres tidlige heste-
stald, men for nogle år siden købte de 
et rigtig godt slag i Skive fra en due-
mand, der stoppede med sporten grun-
det sygdom.

Det blev sat op, så de fra stuen har 
fri udsigt til slaget og kan se, hvornår 
duerne kommer hjem og nyde dem, når 
de motionerer omkring slaget i hver-
dagen.

Det tidligere loftslag, som er ret 
stort, fungerer nu som avlsslag, så 
duerne her har god plads. Jeg må dog 
sige, at trappen op til slaget hører til i 
den stejle ende, men rebet, man holder 
i, hjælper.

Et dejligt besøg, hvor vi fik snakket 
duer og om mange alvorlige og sjove 
ting i sporten over et veldækket mor-
genbord. Tak for et hyggeligt besøg. 

Sektion 60

Generalforsamling sektion 60 Skive d. 
04.01.2014

Dirigent: Jens Bukh, 075
Alle mandater var til stede

Beretning: Sidste års møde blev af-
holdt i Skive med sektion 60 som 
arrangør af både udstilling og møde. 
Sektionens oplæg til at arrangere ud-
stilling og at medinvitere sektion 61 er 
en succes. De mange duefolk fik sig en 
rigtig god duesnak. Det hele sluttede 
med en god auktion med et hold unger 
fra M & C Hansen 023. Formanden 
afsluttede med at takke løslader Chr. 
Mikkelsen, 075. 
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.
Regnskaber viste et pænt overskud. 
Enstemmigt godkendt.
Til bestyrelsen: Johs. Christensen, 170 
blev enstemmigt genvalgt.
Til suppleant: Chr. Mikkelsen, 075
Valg til revisorer: Bjarne Jørgensen, 
216 og Calle Frandsen, 075
Valg af løslader: Chr. Mikkelsen, 075
Kapflyvningsplan: Gråsten/Løgum-
kloster/ Åbenrå, kun én flyvning.
De første weekender særskilt slip. De 
to første slip med unger særskilt slip.
Kontingent og gebyr uændret 200/7 kr. 
Mesterskaber: Uuændret
Præmier: Uændret
Næste års mødested Skive. Sektion 60 
vil arrangere møde og udstilling for 
både sekt. 60 og 61. Bestyrelsen vil for-
dele arbejdet mellem de 4 foreninger i 
sektion 60.

Pbv. Jan

Meddelelser Sektion

Blad nr. Udkommer Deadline
3 29. januar 14. jan.
4 12. februar 28. jan.
5 26. februar 11. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”
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Kurth Larsen

ONE LOFT SLAG
Jeg læser i sidste nr. af ”Brevduen”, 

at hovedbestyrelsen på sit sidste mø-
de har drøftet Erfagrp. ”Må vi være 
med” ś anmodning om at udelukke 
One Loft slaget ”Team Femhøje” fra 
deltagelse i alle konkurrencer i sekti-
on 63 og DdB. Man besluttede, at One 
Loft slag, der opfylder betingelser for 
at deltage på DdB ś flyvninger, ikke 
kan deltage i DdB ś Junior-begynder-
mesterskaber i sektionerne eller SBU. 
Det er dog et skridt på vejen, men ikke 
godt nok. Som vi skrev i vort første læ-
serbrev, er det en unfair konkurrence 
ikke alene for nybegyndere i sporten, 
men for alle medlemmer i sektion 63.

For medlemmer, der måske ikke 
har fulgt debatten, kan jeg oplyse, at 
formålet med dette One Loft slag er 
bl.a., at medlemmer i Danmark og i 
udlandet kan få afprøvet deres duer i 
konkurrence med de allerbedste mel-
lemdistanceslag i Danmark. Fint nok 
og et godt supplement til vore traditio-
nelle konkurrencer i sektioner og DdB.

 De duer, der indsættes, kommer altså 

fra mange af de allerbedste slag i hele 
landet, ja, selv vor super Danmarks-
mester Peter Andersen. Tillykke med 
det. Peter, kan deltage sammen med 
Brdr. Brøbech og Peter Pedersen for 
blot at nævne nogle af dem, jeg kender. 
Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke 
har noget udestående med de herrer, 
men tværtimod har stor respekt for de-
res evne til at flyve med duer. 

Det kan være svært nok for de med-
lemmer, der er i samme sektion som 
ovennævnte, men I er trods alt kun 
oppe mod én af dem, hvorimod vi i sek-
tion 63 er oppe mod dem alle. 

Jeg må nok have hjælp af bl.a. sekti-
onsformændene i det ganske land, men 
I har det måske ligesom Niels Hausga-
ard, når han synger om atomkraft. (Af 
hensyn til sjællænderne og de nord-
mænd, der har duer på One Loft slaget 
gengives verset på rigsdansk): ”Skal vi 
have atomkraft?”

”Det kan der ikke være tvivl om, at 
vi skal. Men værket skal ligge på Sjæl-
land, har vi tænkt. Eller Fyn henne i 
den østre ende. For at have det her ved 
os, nej, det vil vi godt nok ikke. Det vil 
også bare komme til at ligge i vejen.”

Til sidst lige en lille bemærkning om 
de  kreative finurligheder, der udfoldes 

Læserbrev

for at lovliggøre dette One Loft slag. 
Duerne overtages/købes midlertidigt 
af ”Team Femhøje”, men evt. præmie-
beløb fra sektion eller DdB tilfalder 
den ”rigtige” ejer /indsætter.

Jeg har i øvrigt selv tilmeldt 2 un-
ger til One Loft slaget på Mors. Dette 
slag drives som alle andre One Loft 
slag med træninger og en afsluttende 
finale. Man kan følge sine duer på net-
tet under træningerne, og man mødes 
med andre brevduekammerater til en 
festlig og hyggelig finale. Et evt. over-
skud tilfalder, så vidt jeg ved, forenin-
gen, idet foreningens medlemmer er 
sammen om at udføre det store arbej-
de. Hvordan et evt. overskud i ”Fem-
høje” fordeles, ved jeg ikke.

Jeg kan endvidere gøre opmærksom 
på, at bestyrelsen for sektion 63 på de-
res generalforsamling den 11. januar 
2014 har foreslået, at ”Femhøje” kan 
medsende duer på sektionens flyv-
ninger, men at de ikke kan deltage i 
sektionens konkurrencer og mester-
skaber. Dette vil blive fulgt op af et 
tilsvarende forslag på DdB ś repræ-
sentantskabsmøde i februar 2015.  Lad 
det ikke komme så langt, men stop det 
nu. 
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      TOP RESULTS ACHIEVED  -   BASED ON RESEARCH AND PATENT - NOW IN UK!"

"

Den "Gyldne bog"
Vi har placeret et udvalg af 
vores referancer i denne bog, 
som du Þnder  pŒ 
www.pigeonvitality.com
Her pr¾senterer vi stolt ud-
talelser fra vores kunder, som 
viser at vores produkter har 
givet sunde duer, utallige 
pr¾mier og mesterskaber, 
samt bedre hjemkomster. 
Flere kunder har oppnŒdd 
Nasjonalvindere pŒ vŒrt pro-
gram.

N¿glen til succes
Vores produkter 
skal bruges i et 
program over hele 
ugen. Hvert produkt 
er formuleret 
sŒdan at de 
passer sam-
men. 
N¿glen er 
riktig til-
skudd - 
og ikke for mejet 
og ikke for lite. Giver sunde 
duer som restituerer sig 
hurtigt efter flyvning og som 
yder maksimalt- uge efter 
uge.

  

For optimal sunhed og ytelse
  Pigeon Vitality produkter

ÒVi har i de seneste to s¾soner anvendt det fulde program fra Pigeon Vitality 
og har begge Œr vundet det store mesterskab pŒ Fyn. I Œr blev det desuden til 
Langflyvermesterskabet sport og Œben samt Mellemdistance- mesterskabet 
Œben. Flere duer er i ES-duer¾kken og et bevis pŒ, at duerne har v¾ret i sŒ 
god form, at de i flere uger har v¾ret med helt fremme.
Vi oplever en super vitalitet og hurtig restituering efter hver flyvning og har 
ikke haft Žn eneste syg due. Det nye produkt TriColi STOP blev anvendt pŒ 
enkelte duer i slutningen af s¾sonen,  med fine resultater til f¿lge.

Vi har hermed fundet et komplet program af tilskudsprodukter til fornuftige 
priser og vil ogsŒ fremadrettet anvende dette program. Det er nemt at 
anvende og vi er overbevist om, at duerne fŒr de n¿dvendige vitaminer til at 
klare weekendens flyvninger - og som brevduem¾nd er det en rigtig god 
fornemmelseÓ.

Les gerne om vŒr bruk av Pigeon Vitality produkterne  pŒ 
www.top-brevduer.dk under ÓsŒdan g¿r viÓ.

Med venlig hilsen / Best Regards
Thomas B. & Povl Pedersen
Dan 013 Svendborg

	  	  	  Ny	  god	  sæson	  i	  2013	  med	  produkter	  fra	  Pigeon	  Vitality	  	  	  

Informasjon og bestilling:

Danmark & Sverige: Martin.Hansen@ PigeonVitality.com, tlf. 21 24 68 86
Norge: Frode.Brakstad@PigeonVitality.com, tlf. 99 27 94 96

VŒre produkter kan i januar/februar  2014 ogsŒ k¿bes pŒ NBF og DdBs   
arrangementer hhv i Stavanger og i Br¾dstrup.

  

www.PigeonVitality.com
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FLYVERESULTATER MED SEKTIONS-
PLACERINGER:
2011:
9/7 Vetlanda 253km 43/580
16/7 Emmen 488 km 38/190
6/8  Rødbyhavn  132 km  107/855

2012:
26/5 Soltau 344 km 44/826
2/6 Hannover 410 km 16/581
 23/6 Gøttingen  493 km  94/563
21/7 Trier   766 km 3/289
 4/8 Henstedt  262 km 64/841
 11/8 Hannover 410 km  8/241

2013:
 1/6 Soltau  344km  59/310
 8/6 Münster  500 km  11/328
 22/6 Gøttingen  493 km  45/422
 6/7 Antwerpen  696 km  1/347
 20/7 Giesen  621 km  3/245

AFSTAMNING: 
Far: 901-04-6150710 Jozef de Wilder, 
Skt. Katelijne- Wawer
Bedstefar: 901-99-6359640 Søn af 
”Vale 09” fra Geerinckx, Wommelgen
Bedstemor: 905-99-2318854 fra Van 
Loon

Mor: 135-09-0412 afstamning fra Jo-
zef de Wilder og Stan Rayemakers
Bedstefar: 135-05-0450 særdeles god 
flyver og avlsdue afstamning Stan Ra-
yemakers
Bedstemor: 135-05-0454 afstamning 
Jozef de Wilder fra ”Slab” og ”Schim-
mel” Meldgaard. 

DAN 0135-10-0244 
ES- DUE 2013 NR. 1 SEKTION 11 
LANGFLYVNING MED 
48, 663 POINT.
EJER:  JØRN BOKLUND

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

LARS HELLGREEN RUSSKOV 
081 MIDTLOLLAND 
Lars  er tildelt DdB’s sølvnål for man-
geårigt konstruktivt arbejde for brev-
duesporten. 


