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Vi gratulerer

Fremlysning Dødsfald

 
Kampagne i forbindelse med landsudstillingen 
Bestil nu! Få leveret eller afhent selv i foråret, 
når det passer med dine planer. 
 
Altid fri levering ved køb af en hel palle. 
 
Kontakt Matador i Danmark: 
Ulrik Lejre Larsen 
ulrik@engroskorn.dk 
+45 40 11 57 27 
 

Spar 20 kr. 
per sæk på 

Premium-blandinger 
 
 

HENNING MADSEN – 113 FRIJSEN-
BORG

Det er med stor sorg, at vi i Dan 113 
modtog den sørgelige meddelelse at 
Henning Madsen døde tirsdag nat d. 
21/01-2014 på sygehuset efter længere 
tids sygdom.

Henning startede med brevduer i 
DAN 113 d. 1-11-1980 og har fløjet med 
brevduer indtil slutningen af sæson 
2013, hvor han besluttede sig for at 
stoppe pga. sin sygdom. 

Henning fortsatte som passivt med-
lem i Dan 113.

Henning har i en lang årrække været 
medlem af bestyrelsen. Han har væ-
ret tlf. passer i mange år. Derforuden 
mødte han altid op i foreningen og del-
tog i alle gøremål.

Henning har haft indtil flere sekti-
onsvindere. Han har været langflyver-
mester i sek. 52 og en landsvinder på 
en 2 dagsflyvning opnåede han også 
samt mange andre flotte resultater.

Henning var en virkelig god sports-
kammerat, og han vil være savnet i vo-
res forening.

Vores tanker går til Bodil og familien
Æret være Hennings minde
Medlemmerne i Dan 113

DAN 116-11-0957
Gert Persson
23165 Trelleborg
Tlf 0410- 42897 
DAN 053  2012 2738
DAN 209  2011 0061
Bernd Petersen Bahnhofstraße 8 
25782 Gaushorn, Tyskland
Tlf 04838 / 7766
NL 13-1358272
Thorkild Pedersen 6950 Ringkøbing
Tlf 40361916
DV 07943-13-668
Johnny S Andersen 9362 Gandrup
Tlf 25384266

DV 07938-13-163
DV 01868-13-1363
DV 03664-13-61
NL 11-1456907
Ivan Hansen 6400 Sønderborg
Telefon: 30358044
FR 10-272296
Ingolf Andersen
9480 Rubjerg
Tlf 42968028

60 ÅR
10/2 Kåre Christiansen 086 Bangsbo

DAN 026-11-0074 
A 
 

6. juli 2013  Antwerpen.  

Sektionsvinder af 183 

duer, 

Regionsvinder af 1177 

duer og nr. 3 i Danmark 

af 3192 duer. 

769.372 km

Ejer

Kåre Christiansen, 086 

“Bangsbo”.  
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Så går det mod
Brædstrup

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 slutningen af denne uge er rigtigt 
mange brevduefolk forhåbentligt på vej 
mod Pejsegården i Brædstrup til DdB’s 
landsudstilling og repræsentantskabs-
møde. Det er nogle dejlige dage, hvor 
man møder venner og sportskammera-
ter fra det ganske land til nogle hyg-
gelige stunder sammen. Der vil som 
vanligt være nok at kigge på. En for-
håbentlig stor udstilling af de bedste 
brevduer i dette land. I år er også de 
50 bedste es-duer inviteret. De fleste 
leverandører vil være til stede og præ-
senterer deres produkter på bedste vis. 
Der vil være salgsboder, tombola og ik-
ke mindst en spændende auktion over 
et hold 2013-unger fra Den Haan’s slag 
i Holland. Karen Den Haan og hendes 
søn vil være til stede i Brædstrup.

Ved bedømmelsen af duerne på lands-
udstillingen vil DdB’s udstillingsud-
valg afprøve et nyt system til opgørelse 

af pointkortene. Skriveren vil være ud-
styret med en tablet/pad, hvor han pr. 
bur kan markere de enkelte fradrag og 
få lavet sammentællingen præcist. Når 
bedømmelsen er slut, kan de enkelte 
bedømmelser skrives direkte ud på de 
fortrykte pointkort, hvad enten det er 
DdB’s eller et af kornfirmaernes. Sy-
stemet vil være integreret med DdB’s 
Udstillingsprogram, således at alle 
informationer nemt kan føres frem og 
tilbage. Et spændende tiltag der gerne 
skulle lette arbejdet og sikre korrekte 
opgørelser af point-kortene.

DdB’s nye PR-stand forventes også at 
være sat op i Brædstrup, således at det 
er muligt at tage den nærmere i øjesyn 
og vurdere om man selv, i forbindelse 
med et lokalt tiltag, ville kunne bruge 
den som et aktiv, man gerne ville lå-
ne. Hele pr-udstyret vil være pakket 
i DdB’s PR-trailer, som lige er til at 
sætte på jydekrogen. Nemmere kan det 
næsten ikke være.

Sekretariatet vil som vanligt også 
være på plads i det udstillingslokale, 
der er nærmest receptionen på Pejse-
gården. Vi vil medbringe alle de varer, 
som er bestilt på forhånd, og derudover 
står vi selvfølgelig gerne til rådighed 
for henvendelser, spørgsmål og bestil-
linger. 

Nu håber vi kun, at vejrguderne vil 
være med os således, at vejene er sikre 
at køre på, og at vi får nogle hyggelige 
og rare timer og dage sammen omkring 
den sport, vi alle holder af – brevdues-
porten.

Her ved indgangen til februar skal 
ringlisterne leveres til Sekretariatet. 
Rigtig mange er allerede afleveret, og 
det er positivt, så vi kan få Ringlisten 
gjort færdig. Vi har bestilt ringe til de 
foreninger, som skal bruge flere ringe 
end forventet sidste sommer. De for-
ventes klar lige i starten af marts må-
ned. Sektionerne skal aflevere deres 
kapflyvningsplaner senest 15. februar 
og gerne før, således at vi kan få gjort 
slip-ansøgninger klar til de svenske og 
tyske stationer hurtigst muligt. Spe-
cielt tyskerne udbeder sig snart vores 
planer for den kommende sæson og det 
er altid bedst at komme dem i forkøbet. 
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af Brian Dalsgaard

Selvom jeg egentligt havde lovet 
mig selv, at jeg ville lægge ”pen 
og papir” på hylden, er denne ar-
tikel bare nødt til at blive skrevet. 
Og ingen er vel egentligt nærer 
til det end undertegnede! Sagen 
er nemlig, at min gode kammerat 
og kompagnon i vores avlsslag, 
hvor også Jakob Noe indgår, har 
præsteret ret bemærkelsesvær-
dige resultater. Og det er ikke 
første gang!

VIGTIGSTE TITLER:
Gennem de seneste 2 sæsoner har 

Lars været det mest vindende slag i 
Sektion 61, med følgende mesterska-
ber på samvittigheden:

• Nr. 1 Championatet Sektion 
61 2012 og 2013

• Nr. 1 Langflyvermesterska-
bet Sport Sektion 61 2012 og 2013

• Nr. 1 Lang- og Landsflyvnin-

ger Sektion 61 2012
• Nr. 1 Indland Åbent Sektion 

61 2012
• Nr. 1 DdB’s Vandrepræmie 

2012 og 2013
• Nr. 1 Esdue Sektion 61 2011, 

2012 og 2013
• Nr. 1 Esdue Lang Sektion 61 

2012 og 2013 
• Nr. 1 Sprint Forår Sektion 61 

2012
• Nr. 5 DM Sport 2013

Dertil kommer en række flotte præ-
stationer på enkeltflyvninger, hvoraf 
den flotteste nok var placeringen som 
nr. 2 Nationalt fra Limburg 2012.
KÆRLIGHED TIL SLAGET

Lars motto har altid været, at hvis 
blot duerne har ”kærlighed til slaget”, 
skal de nok præstere i top. Dette bety-
der, at der er stort fokus på slagmiljøet 
og ”duernes trivsel”. Det lyder lidt som 
et pædagogisk begreb, men er ikke 
desto mindre sandt. Der bliver sjæl-
dent gjort noget, blot for duemandens 
skyld. Slaget er langtfra ligesom andre 
mesterslag: Reder i forskellige størrel-

ser, ofte mere end en til hver, mørke 
hjørner til ungerne og masser af plads. 
”Miljø” er vel det rette ord.

Et tiltag, der beskriver dette ”miljø” 
ganske godt er den voliere, der hvert 
år sættes op, når det bliver efterår. 
Den ville nok ikke pynte i mange vil-
lahaver, men med god plads i haven, 
er selvfølgelig plads til at sørge for, at 
duerne hele vinteren kan gå ud i det 
fri og få regn og rusk. Det giver en god 
fjerdragt og duerne elsker det. Og de er 
alle i behold, når det bliver forår, hvil-
ket ellers ikke ville være tilfældet, når 
man har en stor skov som nærmeste 
nabo.
SERIØSITETEN ER GODT SKJULT

Kender man Lars Hansen, ved man, 
at der altid er liv og glade dage om-
kring ham. Der er altid en fest i an-
march, ellers arrangerer han selv en. 
Pral og gøgl er en vigtig del af Lars, og 
når han siger, at duerne kommer godt 
grundet kærligheden til slaget, er det 
kun den halve sandhed.

Den anden halvdel dækker nemlig 
over en hamrende seriøs duemand, der 
kender sine duer langt bedre end de 
fleste konkurrenter! Et talent for at se 
det, vi andre ikke ser, er for mig nok 
den største hemmelighed bag de gode 
resultater.

Dette underbygges bl.a. af, at han 
gang på gang er i stand til at tage de 
kommende stjerner ud. Når Lars siger, 
at den han med det nummer, har no-
get særligt, kan man roligt regne med, 
at man kommer til at høre om denne 
due senere! Og det er ikke kun på bag-
grund af stamtavlen, men evnen til 
at observere det usynlige, er impone-
rende. Vi tog i en del år vores bedste 
kommende etårs ud i vores lille ”Ung-
domsbande”, og irriterende er det jo, 
når man ved, at manden bare altid er 
lidt ”heldigere” i forhold til vi andre…

Et andet eksempel på dette er Lars’ 
indsats som jæger. Det virker for os 

107 A: Nr. 1 Esdue Sektion 61 2012 og nr. 3 Esdue Lang. Fløj i 2012 mere end 5000 km med præmie. Bla. 

nr. 2 nationalt fra Limburg overnatning og nr. 27 nationalt fra Baden Baden. 1-2-2-3-5-5-7-7-7 osv. i 

sektionen. Desværre sat i 2013. Foræring fra Brian Dalsgaard og Søn på superlangflyveren ”Zorro”, der 

bl.a. var sektionsvinder fra Dresden

Langflyversmester Sport 
Sektion 61 2013

Lars Hansen, 224 Sct. Kjeld
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udenforstående nok tilfældigt, om 
man står det sted, hvor bukken kom-
mer. Men hvis man har været i områ-
det en del morgener for lige at se på 
forholdene, er der nok andet end held, 
der spiller ind.

Det er denne indsats kombineret med 
talentet for at arbejde med dyr, der gi-
ver det sidste og gør forskellen på nr. 
1 og nr. 5.
SÆRLIGE PRÆSTATIONER

Lars elsker at nævne, at det nu lige 
var ham, der tog førstepladsen igen. 
Fanger man ham i et mere seriøst 
øjeblik, er der dog ingen tvivl om, at 
det særligt er to præstationer, han 
er rigtigt stolt af: At genvinde DdB’s 
vandrepræmie, der går på alle 4 duer 
på samtlige Mellem Sport i Gruppe 6 
samt at have Esdue nr. 1 for tredje år 
i træk.

Mellemdistancen Sport har haft høj 
prioritet på slaget gennem de seneste 
to sæsoner. Der sendes altid de 4 bed-
ste duer, hvis de er klar og ikke skal 
flyve en af de tre lange (Antwerpen, 
Giesen og Dresden) ugen efter. Om 
de er klar, vurderes i løbet af ugen, og 
med Vandrepræmien hjemme for an-
det år i træk, må man konstatere, at 
de har været klar. Stort set samtlige 
duer har været hjemme i rimelig tid to 
sæsoner i træk!

At få Esdue nr. 1 kræver, at man 
har rigtige topduer og er i stand til at 
trække det optimale ud af dem. De se-
neste tre sæsoner har denne gået hos 
Lars, og det har vel at mærke været tre 
forskellige duer, der alle har præsteret 
på både indland, mellem og lang. I år 

lå tre slag lige og kæmpede om før-
stepladsen, men på den sidste Altona 
var det kun af de tre duer, der kom in-
denfor 20 %. Og sjovt nok var det lige 
”1271” hos Lars.

”1271” er i øvrigt ikke en hvilken 
som helst due, idet den blev nr. 1 Es-
due i sektion 61, nr. 1 Esdue Lang Sek-
tion 61 og var Danmarks næstbedste 
langflyver i 2013. ”1271” havde en ko-
efficient på 53, mens Jørn Boklunds 
Esdue i Sektion 11 havde 48. Så kan 
man jo godt ærgre sig over, at ”1271” 
på den sidste flyvning blev nr. 3, slå-
et af en slagfælle og af undertegnede. 
Det var desværre nok til at ødelægge 
koefficienten, så det ”kun” blev til en 
andenplads nationalt. Nævnes kan det 
også at en halvbror 224-05-606 blev 
Danmarks bedste Esdue i 2007, fløjet 

af Jakob Noe.

UNGERNE
Gennem flere sæsoner var Lars et af 

de absolut stærkeste slag i Sektion 61 
på ungeflyvningerne. Hvert år i top-3 
når mesterskabet skulle opgøres. Det 
har gennem de seneste sæsoner ikke 
helt været tilfældet, hvilket primært 
skyldes store problemer med ungesy-
ge. Desuden er der ikke længere det 
samme fokus på ungeflyvninger fra 
Lars’ side, selvom han gerne vil vinde 
alt.

Som udgangspunkt skal ungerne dog 
trænes og kapflyves.

Ungetillægget udgør ca. 30 unger, 
der primært kommer fra det fælles 
avlsslag ”Åets Fund”, som Lars har i 
samarbejde med Jakob Noe og under-
tegnede
FÆLLESSKABET

Grund nummer to til, at denne arti-
kel bare skulle skrives, er vores fælles 
avlsslag og fællesskab omkring duer-
ne. Duesporten er en individuel sport, 
hvor du konkurrerer med dine klub-
kammerater. Du er – som udgangs-
punkt – alene mod de andre, men det 
kan faktisk gøres anderledes. Og un-
dertegnede, Jakob og Lars er vist al-
le enige om, at fællesskabet omkring 
duerne er en væsentlig årsag til, at vi 
kan have duerne på et rimeligt niveau.

Fællesskabet omkring duerne går 
langt tilbage, men ikke før i 2006 be-
gyndte vi at bytte duer. En af de første 
succeser, jeg husker, var da Lars blev 

193 A: Har været “ankermand” på sportsflyvningerne de seneste sæsoner. Regionsvinder Soltau 2011 

og yderligere bl.a. 3 x nr. 2 i sektionen. Søn på stamhannen 617 og halvbror til 286.

267 A: Nr. 1 Esdue Lang Sektion 61 2011 og nr. 3 Esdue i Sektionen. Sektionsvinder fra Giesen og place-

ret på 9 af 10 langflyvninger i 2010 og 2011. Søn på vores stamhun ”561”.
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sektionsvinder med en lille sort hu-
nunge på en DdB-flyvning. Præstatio-
nen var i sig selv flot, men at duen var 
fløjet af Lars, moderen var fra Jakob 
og faren fra Brian gjorde, at vi alle tre 
følte os som sektionsvindere den week-
end.

Siden blev det til vores fællesavls-
slag, som nu har eksisteret 6 år.
GEVINSTERNE

Der er flere gevinster ved at have 
avlsduerne sammen. Og vi vil rigtigt 
gerne give vores erfaringer videre, så 
andre slag kan have glæde af at sam-
arbejde.

Vi gik først rigtigt sammen omkring 
sæson 2009, og inden da havde vi talt 
mange ting igennem. Vigtigst var det 
at lave nogle aftaler omkring fordelin-
gen af ungerne. Vi har ikke et stykke 
papir eller en fast aftale. Det hele er 
baseret på, at vi nok skal blive enige. 
Udgangspunktet er, at vi vil have ca. 
12 avlspar. Disse er fælles. Der drives 
vinteravl på disse og vinterungerne er 
til Lars og Brian. For at kunne trække 
ungerne fra avlsduerne parrer begge 
slag også deres flyveduer. Samtlige æg 
fra flyveduerne trækkes, hvis muligt, 
og ungerne deles efter en ikke-eksiste-
rende fordelingsnøgle! Er der 4 unger, 
giver det sig selv. Ellers er udgangs-
punktet, at man har ret til unger efter 
de duer, man ikke har flyvehanner på. 
Man har også en delvis førsteret til de 
unger, hvor faren er en han man selv 
har kapfløjet. Ingen af ovenstående 
regler er nagelfaste.

Det er endnu ikke lykkedes os at bli-
ve rigtigt uenige om fordelingen af un-

gerne, så reglerne fungerer.
Når der er trukket vinterunger, får 

duerne lov at gå sammen, og Jakob 
kan få nogle tidlige forårsunger, der 
dog har det med at fælde, så de ikke 
kan flyves på mere end to flyvninger, 
eller vente til næste runde. Brian og 
Lars kan supplerer med de unger, der 
ikke skal ind til Jakob.

Gennem de seneste år er rigtig man-
ge unger givet til lotterier rundt om-
kring. Det har vi dog valgt at sige nej 
til i sæson 2014 – af flere grunde. For 
det første har vi ikke altid selv fået på 
de duer, vi gerne ville. Vinteravlen er 
ikke altid ukompliceret. I en åben voli-
ere er der ikke altid 100 % befrugtning 

om vinteren, og æggene falder ikke 
helt regelmæssigt. Desuden har vi al-
tid et vist spild på vinterungerne, pri-
mært til høgen, og så kan der hurtigt 
blive et par, der ikke får hanunger på 
vingerne hos os.

En anden vigtig grund er, at vi har 
fire nystartede slag i foreningen. I den 
forgangne sæson var der ikke unger 
nok til, at vi kunne ”byde velkommen” 
med et par gode unger i ordentlig tid, 
så der kunne flyves med dem. Det skal 
vi have rettet op på i år.

De bedste flyveduer deles ungerne ef-
ter. Lars og Brian deler om vinteren og 
man kan altid få unger efter de bed-
ste. To unger til en selv, og så kan den 
anden få et hold æg. På den anden ved 
man også, at der oftest er unger tilba-
ge efter flyverne, når sæsonen er slut.

Motivationen for at passe hinandens 
duer i løbet af sæsonen øges også.. 
Som regel holder alle tre slag mindst 
en uges ferie. Lars er 14 dage i Itali-
en, og her passer især Jakob duerne. 
At vi er fælles om duerne er med til at 
øge lysten til at gøre det bedst muligt 
for hinanden, og Lars har sat en del ”i 
banken”, da han hele året bruger mas-
ser af energi på at lave de bedste unger 
til os andre.
AMBITIONER OG TANKER

Der ligger store ambitioner til grund 
for vores fælles avlsslag, Vi vil gerne 
kunne kalde det for et af Danmarks 

617 A: Lars stamhan. Far til bl.a. 2 x regionsvinder og yderligerre 5 x sektionsvinder samt 1 x nr. 1 Esdue! 

Giver de gode resultater videre i de næste generationer. van de Merwe fra Jørgen Nielsen.

1271: Nr. 1 Esdue Sektion 61 Lang 2013 - nr. 2 nationalt. Esdue nr. 1 Sektion 61 2013.Placerede sig som 

nr. 3 på Göttingen, nr. 2 fra Giesen og nr. 3 fra Göttingen. Sektionsvinder på indlandet som etårs med 

flere minutters forspring. Moren er den gamle Vervoort-hun, der også er mor til nr. 1 Esdue nationalt i 

2007 fløjet af Jakob Noe. Et barnebarn på denne hun har netop vundet en flyvning i Sydafrika med en 

stor pengepræmie til en flok glade duemænd på Mors.
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stærkeste avlsslag. At måle styrken på 
et avlsslag er jo ikke let, men vi synes, 
vi er på rette spor.

Vi måler os primært på, om vi kan 
avle duer, der kan gøre sig gældende 
i esduekonkurrencer. Det er den type, 
der tager mange placeringer og helst 
en stor del af dem i den rigtige ende 
af resultatlisten, vi alle stræber efter. 
Med bedste Esdue efter sektionens be-
regningsmodel med kilometer + point 
på alle flyvninger de seneste 4 sæso-
ner, og i år 4 af de 5 bedste, synes vi, vi 
er på rette vej. Det er i alt blevet til 18 
gange nr. 1 Esdue siden 2007.

Samtidig vil vi gerne have duer, der 
kan gøre sig på alle afstande. Det skal 
helst være på de lange, de særligt 
slår til, og især på de tre længste en-
dages-flyvninger, Giesen, Dresden og 
Antwerpen, selv om vi gerne var Ant-
werpen foruden. I det hele taget væg-
ter vi de svære flyvninger højt. Flere af 
vores duer har bevist, at de kan flyve 
i top på flere afstande, mest markant 
nok ovennævnte ”1271”, der har været 
Sektionsvinder på indlandet med flere 
minutters forspring og altså Esdue nr. 
1 på lang.

På mellemdistancen satser vi pri-
mært på Sportsflyvningerne. Egent-
ligt ville vi nok alle tre gerne markere 
os på Åbent, men med flyvninger mod-
satte weekend af de lange, passer 
sportsflyvningerne bedst til os. Vi er 
alle tre i kategorien små slag, med 
mindre end 25 flyveduer, og så må 
man prioritere. Det betyder dog, at det 
er svært at få duer med frem til DdB’s 
esduekonkurrence Allround, men det 
må jo være sådan.

Vi har valgt at satse på vores egne 
flyveduer i avlen. Der er 4 udgangs-
duer, der går igen på samtlige duer 
stamtavler, og så vil vi med hård sor-
tering via kapflyvning holde fast i en 
god standard. På avlsslaget går der 
kun 3 hanner, vi ikke har kapfløjet: 
Lars’ gamle stamhan 224-02-617, der 
er far til 2 regionsvindere og yderlige-
re 5 x sektionsvinder samt to indavlede 
hanner af egen afstamning. Resten af 
hannerne er gamle topflyvere.

I 2011 fik avlsslaget en stor salt-
vandsindsprøjtning, idet Brian var 
kørt træt i at bruge al energi i løbet 
af sommeren på at flyve med duerne. 
Det var blevet til både mellem- og 

langflyvermesterskabet i Sektion 61, 
Championatet og nr. 2 til DM Sport 
– deltog kun på én landsflyvning. De 
5 duer, der havde hjemfløjet 17 af 18 
andele i ovenstående kom i avlsslaget 
og Brian startede forfra med duer fra 
2011. Af de 5 hanner har de 4 vist, de 
kan give evnerne videre. 2 har avlet 
sektionsvindere, en har avlet nr. 1 og 
2 Esdue og yderligere en har avlet nr. 
2 esdue. Da der samtidig var tale om 
unge duer fra ’07, ’08 og ’09, håber vi at 
have sikret os et stykke ud i fremtiden.

En anden af vores stamduer, hunnen 
224-04-561, avler stadig. Hun er på 
stamtavlen af rigtigt mange af vores 
topflyver, bl.a. er hun mor til 4 gange 
nr. 1 Esdue. Både ”617” og ”561” er i 
øvrigt fra afdøde Jørgen Nielsen.

De to øvrige stamduer er Brians 
”863”, der er på stamtavlen af alle 5 
duer, der kom i avlen i 2011. ”863” av-
lede sin sidste unge i 2010. Desuden 
053-03-589 U, der er mor til Dan-
marks bedste Esdue 2007 og mor til 
”1271”, nr. 2 Esdue i Danmark Lang.
TRÆNING

Her er Lars’ holdning helt klar. Duer-
ne skal kunne klare sig uden træning, 
for det er der ikke tid til. Det er en fæl-
les holdning for hele teamet. Lars har 
sin jagt, Jakob er håndboldtræner og 
Brian er fodboldtræner, så duerne må 
klare sig med et minimum af træning.

Man er udmærket klar over, at re-
sultaterne nok kunne forbedres med 
noget træning, men på sigt er det ikke 
vejen frem. Ved et Bill ”The Book” Ri-

286 A: Nr. 1 Esdue Sektion 61 2011. Regionsvinder Bremen 2011 og Sektionsvinder Kiel 2010. Se omtale 

i artiklen. Far til to sektionsvindere i 2013. Sønnen 224-11-1328 blev sektionsvinder Altona Sport, nr. 2 i 

sektionen fra Giesen samt nr. 2 Esdue DdB Sektion 61 og nr. 3 Esdue Sektion 61.

chardson foredrag brugte Bill vendin-
gen, at ”jo mere du hjælper faderen, 
desto mere skal du hjælpe sønnen”. 
Det har slagfællesskabet taget til sig, 
så træning gøres der ikke noget ud af. 
Foreningen har en trailer, der kører en 
8-10 gange med både unger og gamle, 
og her er duerne så vidt muligt med.

224-08-286
Den gode og sjove historie fra den for-

gangne sæson er helt klart super-han-
nen ”286”. Han var egentligt ringet til 
Jakob, men da han havde rigeligt med 
unger, kom han til at gå hos Lars. Han 
nåede at blive 2 x sektionsvinder, den 
ene gang også regionsvinder og nr. 1 
Esdue i sektionen i 2011. Herefter blev 
han sat i avlsslaget. Grundet dårlig 
befrugtning særligt omkring vinterav-
len, blev han sat tilbage i flyveslaget i 
starten af denne sæson og kom med på 
de sidste 9 flyvninger. Det resulterede 
i 9 placeringer i præmielisten, mere 
end 10.000 esduepoint og en placering 
som nr. 16 på listen.

Ydermere blev ”286” far til to sekti-
onsvindere i 2013, den ene endda også 
Esdue nr. 2 og 3, så her er nok en han, 
der kan bidrage til at holde kvaliteten 
på duerne de kommende sæsoner.

Om Lars kommer til at være med 
fremme også den kommende sæson, 
er der nok ingen tvivl om. Men under-
tegnede vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak for god pasning af vores 
avlsduer, og ønske dig held og lykke. 
Der er ikke nogen jeg hellere vil slå! 
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af Henrik Tagesen

Danmarksmester….ja, ordet lig-
ger godt i munden, og det gør det 
helt bestemt også hos vinderen 
af sports DM 2013. Det var en 
stor fornøjelse for mig endnu 
engang at lægge vejen forbi 
Gardervej i Randers for her at 
besøge Jens Peter Pedersen, der 
på fornemmeste vis har fløjet os 
andre bag ud af dansen i 2013.

Ikke mange i landet kan fremvise en 
lind strøm af mesterskaber, ES duer, 
sektions-, gruppe- og regionsvindere, 
som Jens Peter. Disse fremragende re-
sultater gennem årene er ikke kommet 
af ingenting, men gennem systematisk 
planlægning året rundt koblet med 
en ildhu og entusiasme, som altid har 
kendetegnet årets Danmarksmester.

Sæson 2013 skulle så overgå alle 
andre, måske ikke med antallet af 
sektionsvindere, men med kronen på 
værket, Danmarksmesterskabet. Ud 

over denne fornemme titel blev det i 
sæson 2013 ligeledes til følgende top-
resultater:

1 DM Sport

1 Lang sport

1 Årets fund (031-12-622)

2 Lang åben

2 Mellem sport

2 ES due lang (031-11-464)

3 1 års mesterskab

Dertil 3 gange sektionsvinder på 
DdB ś flyvninger.

FAMILIESPORT.
Det er altid hyggeligt at slå et smut 

forbi årets DM champ. Ikke mindst 
fordi man mærker, at det ikke kun er 
Jens Peter, men også fru Lis, der in-
teresserer sig for vor dejlige sport. Før 
Jens Peter gik på pension, var det så-
ledes fruen, der klarede hunner og un-
gers daglige eksercits. Uden slinger 
i valsen. Ikke noget med at sidde og 
hænge ude hele dagen. Næh, når der 
var fløjet af, var det ind igen. Enten i 
luften eller på slaget. Sådan!

Så, hvem af de to, der har den hår-

deste hånd i dueforstand, er ikke helt 
nemt at gennemskue.

DEN SJÆLDNE EVNE
Duerne, der befolker slaget i Randers, 

ligger for hovedpartens vedkommende 
tilbage på tidligere års topflyvere. Det 
er primært af stammerne Janssen, 
Kruk og Delbar. Igennem de senere år 
er disse suppleret med duer fra Ulrik 
Lemmens og duer fra andre belgiske 
topslag. Disse er primært indkøbt på 
studieture til Holland/Belgien, som 
Jens Peter gerne deltager i og har væ-
ret en fast bestanddel af gennem de se-
nere år.

Jens Peter kan nemlig noget ikke 
mange er begavet med. Han har en 
sjælden evne til lige nøjagtigt at pille 
de rigtige ud. Det har vist sig et utal af 
gange. At det så ikke altid lykkes ham 
at få duen med hjem, fordi guld jo også 
kan købes for dyrt, er en anden sag.

Men evnen den har han. Nogle af 
de bedste avlspar, der har gået på 
Gardervej, er således hentet hos an-
dre sportskammerater, som ikke lige 
umiddelbart kunne få sat dem rig-
tig sammen. Det er nemlig én af Jens 
Peters forcer. Her anvender han ofte 
øjenteori, som den vigtigste parame-
ter. Der bruges da også utallige timer 
i kælderen, hvor der i de opsatte reder 
vurderes til og fra, hvor det er nu lige, 
de næste sæsoners kanoner skal kom-
me fra. Og det lykkes ham igen og igen 
lige at ramme det rigtige, hvilket jo er 
en af grundene til, at slaget har ligget 
på toppen i en menneskealder.

LANGFLYVNINGER
Årets danmarksmester hører til de, 

der arbejder stenhårdt med sporten. 
Der skal være topresultater på alle ty-
per flyvninger, og Jens Peter deltager 
på alt, der bare lugter af kapflyvning. 
Topresultaterne indfinder sig da også 

Danmarksmester Sport 2013
Jens Peter Pedersen

031 Randers
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på alle typer flyvninger til trods for, at 
der ikke lægges skjul på, at det afgjort 
er de længste distancer, der har den 
store interesse. Der er da også gennem 
årene hjemført utallige mesterskaber 
på alt fra sektions-, unge-,  mellem- og 
langdistanceflyvninger. Mest succes 
har Jens Peter de senere år haft på 
landsflyvningerne, hvor man til tider 
kunne tro, han nærmest havde patent 
på sektionsvinderen. Konstant lykkes 
det ham at finde lige præcis de duer, 
der har den specielle evne og psyke til 
netop disse distancer.

MESTERSKABSDUERNE
Sæson 2013 forløb næsten som Jens 

Peter kunne ønske sig og dog. Det var 
jo gået meget godt, og han lå lunt i 
svinget indtil en af favoritstationerne 
Antwerpen. Det gik ikke helt som jens 
Peter havde forestillet sig. Ingen top-
placering, men en placering som nr. 
43. Men som altid, og det der kende-
tegner en sand mester, så er han oftest 
giftig….i modvind. 

Sådan kom det også til at gå, og Jens 
Peter rejste sig og satte en formidabel 

slutspurt ind i hård kamp med bl.a. 
klubkammeraterne West & Vinther.  

Selvom det gik forrygende i slutspur-
ten, måtte Jens Peter skære lidt i af-
sendelserne. Typisk for mesteren er 
det, at hvis ikke duerne er i top kon-
dition, ja, så skal de ikke med. Dette, 
selvom der er et sportsdue antal, som 
så ikke kan opfyldes, bare man har de 
rigtige med.

AVL OG UNGER
Alle duer sættes som regel sammen 

sidst i februar. Det gælder både avls- 
og flyveduer. Der trækkes så unger på 
ca. halvdelen af parrene, hvor æggene 
så flyttes rundt således, Jens Peter får 
to kuld af de ønskede par. Alle flyvedu-
erne mader på den måde kun ét kuld 
unger op inden sæsonen. Ungerne får 
så samme medicin som de gamle. Hvil-
ket vil sige, der bliver ikke lagt fingre 
imellem. Der skal bestilles noget og 
arbejdes for føden. Samtlige unger del-
tager på sektionens og DdBs ungepro-
gram, for som Jens Peter siger, så er de 
meget nemmere at starte op som etårs. 

SÆSONEN
Når alle flyveparrene har lagt 2. 

kulds æg og disse er tæt på udrugning, 
fjernes de og parrene enkes. Der er i de 
seneste sæsoner fløjet med enkemænd 
25-27 stk., men de fleste hunner holdes 
dog i gang på sektionens flyvninger. De 
er normalt ikke ude fra slaget i ugens 
løb, men tages direkte i enkerummet 
til afsendelse. Jens Peter anvender 
denne metode, dels for at få hunnerne 
rørt, dels for at holde muligheden åben 
for at anvende disse enkehunner til 
kapflyvning i kommende sæsoner. 

Inden sæsonstart gennemtrænes du-
erne på forskellige afstande inden de 
startes op på sektionens første flyv-
ninger. Generelt ryddes slaget til hver 
weekend, dog kan landsflyvere være 
undtaget op til afsendelsen.

Mesteren har gennem årene også 
eksperimenteret med forskellige foder-
produkter og måder at fodre på. I de 
senere år er anvendt Natural produk-
ter og der fodres efter en plan lignende 
Brdr. Brøbechs. 

Der anvendes generelt ikke meget 
medicin på slaget, idet det ganske en-

031-11-464 A: 1 Giessen 3 Münster 43 Antwerpen

031-12-643 A: 8 Soltau 031-10-743 A: 4 Henstedt

031-11-456 A: 1 Göttingen 4 Altona 8 Altona
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kelt ikke er nødvendigt. Dog gives der 
kur mod trichomonader og orm inden 
sammensætning og under rugning.

SLAGET
De gange, jeg er kommet forbi på 

Gardervej, er jeg altid kørt derfra med 
Jens Peters slag i mine tanker. Det er 
et fantastisk velfungerende et af slag-
sen. Der er små finesser, gennemtænk-
te detaljer og finurligheder, der gør 
arbejdsgangen så nem og veltilrette-
lagt som muligt. Samtidigt ses det ty-
deligt, at duerne på slaget stortrives. 
Måske det skyldes den dejlige musik, 
der lyder fra transistoren, som altid er 
tændt. Som tømrer ved Jens Peter jo 
godt, hvordan tingene skal se ud, og 
det bærer alt jo selvfølgelig præg af. 
Her er der ikke noget, der vender for-
kert. Lyst funktionelt og indbydende 
med en optimal udluftning gør, at ba-
sis for topresultaterne her er til stede, 
og de bliver indfriet. Tidligere rådede 
Jens Peter ikke over et avlsslag, men 
havde enkelte par til at gå ved un-
gerne o.l.. Der blev derfor for nogle år 
siden bygget et lille åbent avlsslag, så 
der lidt bedre kunne eksperimenteres 
i avlen. Dette har også givet slaget et 
ekstra løft og udvidet mulighederne for 
lige netop at avle det, Jens Peter gerne 
vil.

ONE LOFT SPECIALIST
Som tidligere nævnt, deltager Jens 

Peter på alle flyvninger, der findes. Ef-
ter det er blevet populært med one loft 
races også i Danmark, skulle det da 

også prøves. Så kan man jo se, om man 
kan lave dem, som Jens Peter siger. Og 
det kan han….

Efter flere gange med fine placerin-
ger lykkedes det Jens Peter at tage sej-
ren i MVL-cup i Åbenrå i 2011. Det var 
jo noget af en gevinst ikke kun økono-
misk, men også en stor fjer i hatten til 
mesteren.  At det ikke var nogen til-
fældighed, for sådant forekommer ikke 
hos JP, ses af, at vinderen i 2013 rent 
faktisk er en direkte søn på Jens Pe-
ters vinder anno 2011. Kan det blive 
meget bedre? Jens Peter har i øvrigt 
selv stor fornøjelse af flere søskende til 
vinderen fra 2011, både kapflyvnings- 
som avlsmæssigt. 

SPITZEDUER
Der har igennem årene været et utal 

af fantastiske duer på det Randrusi-
anske slag. Som regel lykkes det Jens 
Peter konstant og løbende at have en, 
to eller tre kanoner. DdB havde på et 
tidspunkt igangsat en konkurrence, 
KilometerVrider, hvor de duer i lan-
det med flest præmiekilometer skulle 

præmieres. Det havde Jens Peter i før-
ste omgang jo ikke skænket en tanke, 
men da jeg af og til lægger vejen forbi 
Gardervej og altid lige skulle mærke 
min gamle ven ”705”, en usandsynlig 
fremragende han, spurgte jeg om lov 
til at pille lidt i hans meritter. Og det 
var da bestemt en fornøjelse at ”705” 
kunne blive nr. 2 med næst flest præ-
miekilometer i landet. Ikke kun ”705”, 
men også mange andre, f.eks. ”689” og 
”306” er duer der er kendt langt udover 
kommunegrænsen i Randers.

NEDSKÆRING.
Efter i mange år at have haft et due-

antal på 25-27 par har Jens Peter  be-
sluttet sig for at skære ned. For nyligt 
forlod han arbejdsmarkedet, og der 
skal jo også være plads til andet end 
duer. Derfor blev 2013 sidste sæson 
med fuldt hold, og der vil fremover bli-
ve kapfløjet med max 18 par. Det har 
været svært at få sorteret så kraftigt 
i bestanden, og mesteren har da også 
besluttet, at en del af duerne vil blive 
afhændet til andre sportsfæller ved 
lejlighed.

VÆR BEREDT
Selvom Jens Peter gearer lidt ned 

rent antalsmæssigt, har han bestemt 
ikke tænkt sig at gå i stå. Der eksperi-
menteres og fornyes stadigvæk, kigges 
i øjne og dømmes duer på udstillinger, 
mens der arbejdes stadigt stenhårdt 
på at blive bedre.  Så ingen tvivl om, 
at denne fremagende duemand med 
stort D vil gøre alt, hvad der står i 
hans magt for at forsvare titlen i sæ-
son 2014. 

Tillykke endnu engang Jens Peter og 
Lis. Titlen har i om nogen fortjent, og 
jeg vil se frem til at kigge ind på adres-
sen igen i den kommende sæson.  
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Vi lægger vægt på følgende:

• ungernes sundhed

• de naturlige og optimale 
• omstændigheder, hvorunder
•ungerne er opvokset

• ungernes afstamning 
• og herunder den årlige
•tilbagevendende selektion 
• af forældreduerne.

Alle kunder bliver behandlet ens.
Ingen får lov til selv at udvælge 
sig de bestilte duer. 

Ungerne er mærket op med dine
initialer ved afsendelsen fra Belgien.

Hvert år avles ca. 40.000 unger, og
avlsstationen har nu bestået i 57 år,
og hvert år må vi afmelde mange
bestillinger. 

Ovennævnte er den bedste garanti
for de duer, som vi sælger, samt
måden hvorpå dette foregår. 

Prisen i 2014 er kr. 270,- 
pr stk. frit afhentet i Brande. 

Ungerne er vaccineret, men 
skal jævnfør gældende regler
genvaccineres.

V I  
T A K K E R  

F O R  
D E R E S
T I L L I D !

NATURALS AVLSSTATION 

UNGER 2014
udfyldes og sendes i brev til:

NATURAL BRANDE 
GL. KÆRVEJ 17 • DK-7330 BRANDE

Til: AFHENTNING I MAJ bestilles ……… stk unger årgang 2014.
Undertegnede ønsker: ............................................hanner   ......................................................hunner

Kønsgaranti kan ikke gives.

Beløbet kr. 270,- pr unge afhentet i Brande. 
I check vedlagt bestillingen .....................................  sendt på gironr. 5909082.
Følgende afstamming kan tilbydes:

K = kortdistance   -   M = mellemdistance   -   L = langdistance

Såfremt De ikke kan bestemme Dem for en bestemt afstamning, men vil overlade 
dette til os, da venligst understreg hvilken afstand duerne skal flyve fra:

Kortdistance  •  Mellemdistance  •  Langdistance

Navn & Adr.: ........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

(...............................................) ......................................................................................................................................................................

Forenr.: ....................................................................................................................................................................................................

Dato: .................................................... Underskrift: .................................................................................................................

➥➦ ➥➦

K/M JANSSEN GEBR.
K/M LEUS
K/M MARCELIS A.
K/M PAUWELS F.
K/M SOONTJENS J.
K/M TOURNIER
K/M VAN DYCK
K/M WOUTERS L.
K/M ENGELS J. & J.
M FABRY
M GEERTS W.
M GRONDELAERS
M HOREMANS
M HOUBEN J.

M/L VANDENABEELE
M/L HUYSKENS-VAN RIEL
M/L AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

M/L MEULEMANS K.
M/L ROOSENS M.
M/L TOYE S.

M/L DE SCHEEMAECKER
M/L THONE J
M/L VANDENABEELE
M/L TOYE S;

L AARDEN J.
L BOSTYN
L BRICOUX
L CATTRYSSE
L DELBAR
L DE SMET-MATTHYS
L SION
L STICHELBAUT
L VAN BRUAENE
L VAN DER ESPT
L VANHEE
L VAN SPITAEL
L VAN WANROY

K/M WUYTS-COMINES (WHITE)

HANNER HUNNER HANNER HUNNER

D
S

_C
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af Peter Knudsen

Tidligere resultater.
DANMARKSMESTER og nr. 2 til 
DM – 2 x GRUPPEMESTER langdi-
stancen og mange topplacerin-
ger til forskellige mesterskaber.
Vinder af forsvarets vandrepræ-
mie
Vinder af forsvarets guldmedalje
Et utal af sektionsvindere igen-
nem årene.

LIDT OM DIG SELV.
Younas som han kaldes i daglig tale 

startede med duer i 1992 og han har 
fra starten med sine duer haft et godt 
tag på duerne og arbejdet benhårdt 
med at opnår resultater. 

En af hans mærke sager i duesporten 
er duernes sundhed. 

Han har også bemærket sig, at det er 
ikke nemt, at begå sig i sporten – man 
skal arbejde rigtigt hårdt for, at opnå 
sine mål.

Han tror selv, at en årsag til at han 
klarer sig godt er, at han startede med 
duer i foreningen 033 Køge hvor der fra 
dag et var og stadig er en rigtig hård 
konkurrence og hvor man ikke får no-
get forærende og skal kæmpe sig til.

HVORDAN VIL DU BEVARE STANDAR-
DEN PÅ DUERNE.

Ved hele tiden, at fortsætte sin avl 
omkring de bedste duer og derved høj-
ne standarden på duerne. 

Der sættes af og til nye duer ind for 
derved også at prøve at forbedre og høj-
ne standarden på sit slag. 

Når der indkøbes nye duer kigger han 
meget efter resultaterne på stamtav-
len.

HVAD LYKKES IKKE I DEN FORGANG-
NE SÆSON SOM PLANLAGT.

I starten af sæsonen kom han lidt bag 
ud til mellemdistance mesterskabet og 
derfor besluttede han, at han ville sat-
se benhårdt på langdistance mester-
skabet i stedet resten af sæsonen.

PARRING OG FLYVEMETODER.
Duerne parres ca. 1 marts og når un-

gerne tages fra skilles parrene igen og 
herefter bliver de sat på det totale sy-
stem.

Duerne flyves meget og det bliver for 
alle duer til mange ture i kurvne i løbet 
af sæsonen men der forsøges hele tiden, 
at give duerne de hvil der skal til for at 
klare sig på de hårde langflyvninger.

De et års duer flyves også meget på 
både foreningsflyvninger og sektions-
flyvninger.

Duerne trænes meget for hele tiden, 
at være klar til de udfordringer de måt-
te møde.

FODER OG MEDICIN.
Duerne bliver altid fodres med de for 

årstiden gængse blandinger fra Bel-
gisk kornfirma hertil tilsættes lidt 
jordnødder.

Der gives hvert år kure mod gul knop 
og luftvejs infektioner.

Men der holdes altid et ekstra vågent 
øje med duernes sundhed og der gribes 
ind hvis der er optræk til noget der kan 
give problemer.

SLAGET.
Er et flot haveslag der er sydvendt og 

opdelt i flere afdelinger til enkehan-
ner, enkehunner og unger - derudover 
er der et avlsslag med plads til 10 par.

Hvert år lægges der 60 unger til
Der flyves med ca. 60 duer hvert år. 

Flyveduerne trænes både privat og 
med foreningen. 

STAMMEN AF DUER.
De fleste duer på slaget er fra Dan 

Kristiansen – og de har igennem flere 
år haft fælles avlsslag.

Basisstammen er som beskrevet fra 
Dan Kristiansen hvor det er det gamle 
DELBAR / VAN RIEL blod som er ho-
vedbestanden delen og herudover fin-
des der forskelligt top blod tilsat dette.

Langflyvermester Sport sektion 11

Mohammed Younas – 033 Køge
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SORTERING.
Duerne sorteres hvert år rigtigt 

hårdt og til dette har han igennem alle 
årene haft en stor støtte og en virkelig 
dygtig mentor i Dan Kristiansen der 
har sorteret duerne i alle årene. 

Younas er dog også så ærlig, at ind-
rømme, at han flere gange har beholdt 
duer som er frasorteret af Dan og for-
søgte sig med disse – men han må ind-

rømme, at de aldrig er blevet til noget.

UNGER.
Som sagt lægges der årligt ca. 60 un-

ger til eget brug og disse trænes en del 
privat og herefter deltager de i flere 
træninger med forening. 

GSM-modul til 
TauRIS-systemet

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 modulet er klar 
til levering.
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Sektion 21 er stolt over, at præsentere denne auktion.  
Ophørsauktion over duer fra Bertus Roording og salg af Belgisk topblod. 

31 duer fra Bertus Roording - Holland. 
Alle hans avls- og flyveduer på slaget sælges.

15 duer fra Søren Eilsø
(Jo Vangeel og Arien Verreckt afstamning - Belgien)

Bertus Roording har flere gange holdt auktion i Danmark og der findes ikke så få duer 
med topresultater af dette blod.
Alle hans duer sælges her - afstamningen er primært SLIM SHADY linien (Eijerkamp-
Van Loon) - DE KLAK indavl omkring 613 og Marcel Aelbrecht / DE Rauw Sablon blod. 
På auktionen vil være :
706/09 – Signal, vinder af : 1.-1.-1.-1.-2.-2.-3.-3.-4.-4.-4.-6.-7.-7.-8.-8.-9. 
704/09 – New Beauty, vinder af : 1.-1.-2.-2.-2.-3.-3.-3.-4.-6.-7.-8.-8.-8.
683/09 – Rondo, winner 2.-2.-2.-3.-4.-4.-4.-6.-6.-6.-7.-7.-7.-8.-8.-8.-10
298/11 – Golden Promise, winner 1.-1.-1.-1.-2.-4 (billedet) 
Der er også halvsøskende til 1e prov. ES-due 100 % Marcel Aelbrecht afstamning. 
Duer indavlet omkring KLAK’s superdue 613.  
Søren Eilsø sælger nogle af sine importerede avlsduer af stammerne Arien Verreckt og 
Jo Vangeel. Alle duer af egen import fra disse slag og slagene har nogle imponerende 
præmielister.

Eftersyn: fra kl. 10.00 - samme dag foredrag kl. 10.30 ved TEAM CMN.
Sted: Ringsted brevdueforenings klubhus, Balstrupvej 86, tlf - 57 61 75 76.
Katalog og kommission : Peter Knudsen – 2428 3304 eller pmk@slagelse.dk
Før auktionen vil duerne være på preauktion online på www.brevduen.dk hvor der kan bydes på duerne inden auktionen – 

disse bud vil være start bud på auktionen.

Der kan købes øl, 
vand og brød.

Hollandsk Ophørsauktion
&

Belgisk topblod

Søndag den 16. februar kl. 14.00

af Erling Leth, 180 Karup

ØKONOMISKE /SPORTSLIGE
Jeg sidder her og læser læserbreve i 

Brevduen, som jeg har gjort trofast i 
32 år. Man kan ikke lade være med at 
gøre sig sine tanker om, hvad der har 
gjort, at vi er blevet reduceret fra ca. 
5000 medlemmer i 1981 til i dag ca. 
1400. Det, der slår mig er, at det altid 
har været det økonomiske kontra det 
sportslige, og ikke både og. Den gang 
jeg startede, havde vi flyvninger fra 
øst til vest, f.eks. Polen, Holland, Bel-
gien og Tyskland (Berlin mm). Dem, 
der ældre i gårde end mig, kan også 
huske Norge og  Sverige.

I vores sekt. 61, havde vi Tønder, 
Åbenrå, Nykøbing Falster, Spodsbjerg, 
Nyborg og senere også Odense. Altså 
nogle flyvninger med ”vifte” og ikke 
som i dag lige ned ad autobahnen. Vi 
havde også noget længde på mellemdi-
stancen 400 til 500 km og langflyvnin-
ger 600 til 700 km. Den gang var det 
sportslige, der var i højsædet. Så blev 
der først kortet af mellemdistancen og 

siden langflyvningerne, så vi i dag er 
nede på 200-500 km i vores område.

Alle ved at vinden har størst indfly-
delse, jo kortere en flyvning er, og at 
det er dem, der bor i ‘smørhullet, der 
vinder præmie, ikke nødvendigvis for-
di de har de bedste duer, men fordi de 
bor det rigtige sted. Da vestenvinden 
er den mest udbredte i Danmark, vil 
de, der ligger i den østlige del af sek-
tionen, have en fordel med de afstande. 
Hvis der var et klogt hoved, der havde 
formlen på, hvordan man indregner 
vindens retning med  beliggenhed, be-
tød det ikke så meget med afstande. 
Duen kan korrigere for vindens ret-
ning på de lange flyvninger, men ikke 
på de korte.  Her lige en indskudt be-
mærkning. Hvorfor sløjfer man ikke 
Antwerpen. Duerne tror jo, de skal 
flyve nordpå fordi, det de er vant til, 
men hov, der er jo vand, derfor mister 
man en masse duer på den konto, også 
gode. Selvfølgelig skal man ikke lade 
økonomien sejle, men der må være an-
dre måder at skaffe indtægter på end 
tipsmidler. Vi lever i en tid, hvor tek-
nologien er under konstant udvikling 
(Her er DdB godt med, ros for det). Men 

Læserbrev
der må kunne gøres mere. Her ser jeg 
ONLINESPIL som vejen frem. (Kan 
evt. siden udvides med tips). Som jeg 
har forstået det, er det fra politisk side, 
der er modvilje. Men de må forstå, at 
når vi hverken har tipsmidler eller to-
talisator som indtægtskilde, må vi gå 
andre veje. Når både fodbold og heste 
kan for lov, kan vi vel også. Der er også 
en sidegevinst. Kendskabet til brevdu-
esporten vil blive væsentligt forøget 
med nye medlemmer til følge.

Når man er så spareivrig, at man 
begynder at lave om i en kapflyv-
ningsplan, som er vedtaget på et re-
præsentantskabsmøde er man på den 
gale vej. Jeg har et andet forslag. Man 
kunne jo starte med at spare på Ho-
vedbestyrelsen ved at gå fra 9 med-
lemmer til 5. Med de få vi er tilbage, 
må arbejdsbyrden jo være tilsvarende 
mindre. Forslag: Langflyvning: Cen-
tralindlevering  Større byer hver an-
den torsdag. Afstand: Min. 600 km  
Mellemdistance : Sendes hver fredag 
sammen med sekt. Afstand: Min. 300 
km  Landsflyvninger: Centralindleve-
ring  Alle overnatningsflyvninger. Af-
stand: Min. 900 km   
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NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

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

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

NATURA L CUP 2014  

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) 

PROPOSITIONER:
At slagets forbrug af kornblandinger i perioden 

1. februar  - 1. oktober 2014.

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

Ole Nielsen, 225 Tåstrup

Tage Gravesen, 172 Ringkøbing

Bjarne Nutzhorn, 153 Tempo

Jørgen Pihl, 116 Vido

Bent Bøgh, 086 Bangsbo

Blandinger produceret efter egen opskrift af 
Natural deltager på lige fod. 
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Duen  081-11-1260 som er enkehan og var sektionsvinder fra Soltau 1/6-2013. 

Afstamningen på duen er Vandoninch. Ejer Mogens Stub DAN 081 Midtlolland


