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Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
5 26. februar 11. feb.
6 12. marts 25. feb.
7 26. marts 11. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

90 ÅR. 
Kaj Knattrup, 0243 "Tornemark" fyl-

der 90 år lørdag den 8. marts 2014. Kaj 
er fra Hurup i Thy, men flyttede som 
ung til Nordsjælland.

Tidligere havde han haft duer, kal-
det "månedsduer", men interessen 
for brevduer blev begyndt ved at læse 
brevduebladet.

I 1952 blev Kaj medlem af 05 "Sor-
genfri" i Lyngby og vandt tre ungeflyv-
ninger, og han har siden været aktiv i 
brevduesporten. 

I1961 flyttede Kaj og Lilly til Tor-
nemark, og han meldte sig straks ind 
i den nystartede brevdueforening i 
Sandved, hvor han siden har været 
medlem.

Fra 1970 har han været formand for 
foreningen, som skiftede navn til "Tor-
nemark" og samme år blev han brevdu-
edommer, og mange har især i sydlige 
område af Sjælland fåret bedømt duer 
på udstillinger af Kaj.

På flyvningerne har Kaj haft man-
ge fine resultater, især husker han 

NYT UNGESLAG I DANMARK
(Pigeon Race)

Se mere på
www.marsk-cup.dk

eller ring på
3052 5431

DAN 009-10-0154 (død)
DAN 074-13-1369 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 016-13-0168
Johnny Plath
6310 Broager
Tlf 40875375

DAN 224-13-1312
F.Nielsen
8740 Brædstrup
Tlf 30580010

DV 07848-13-1936
Flemming Hübschmann
6240 Løgumkloster
Tlf. 74775569

DV 0896-13-290, 
 Finn Thomsen 
9900 Frederikshavn
Tlf 61774489

GB-10-H12481
Michael Rasmussen
8660 Skanderborg
Tlf 30103814

PL 5106-12-0323
Steen Kisbye
2800 Lyngby
Tlf 61337240

60 ÅR
24/2 Kenny Herskov, 038 Nykøbing F.
28/2 Jesper Jungløw 046 Horsens

75 ÅR
12/2 Jørgen Hansen, 245 Næstved
13/2 Leif Christiansen, 156 Pax  
18/2 Heine Blohm, 075 Morsø 

8.7.1967 da hans due 229 blev grup-
pevinder fra Hannover, og 1999 da en 
due blev første due i regionen fra Bre-
men.

I den senere år har helbreddet bety-
det, at han flyver med færre duer og 
ikke fra alle stationer, men så sent som 
sidste sæson blev een af hans duer sek-
tionsvinder på langflyvning fra Trier.

Kaj er nu stoppet som formand og 
som duedommer, men vi er flere med-
lemmer af foreningen, som har lyttet 
til Kajs erfarne råd om duer. Kaj er al-
tid villig til at give æg eller unger til os 
andre, og hans interesse for brevdues-
porten er usvækket.

 Kære Kaj. Foreningens medlemmer 
ønsker dig tillykke med fødselsdagen 
og siger tak for din store indsats i for-
eningen. 

Dan 0243 "Tornemark"

A-026-11-0112: 1.juni 2013 - Sektionsvinder fra Hensted af 461 duer, 418.884 km, 1126,12 mpm

Tilhørende Atle Andersen, 086 “Bangsbo”. 

Snart forår!
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Dejlige dage...

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

Årsmødet i Brædstrup er nu vel over-
stået. I det næste nummer af Brevdu-
en vil vi bringe et fyldigt referat fra 
repræsentantskabsmødet og med re-
portage og billeder fra de øvrige akti-
viteter. Det var som altid dejlige dage 
i rigtigt godt selskab med leverandører 
og brevduekammerater fra det ganske 
land. Årets møde var nok det korteste i 
mands minde, som dels skyldtes en kort 
og ikke særlig kontroversiel dagsorden 
og dels vel en vis tilfredshed med det 
arbejde, som hovedbestyrelsen har ud-
ført. Flottere regnskab er vel ikke set 
i lang tid. Et beslutningsreferat blev 
som de seneste år, løbende opdateret 
på DdB’s hjemmeside, så hele landet 
kunne følge med i beslutningerne. Et 
lille intermezzo ved mødets afslutning, 
hvor en foreningsrepræsentant på vej 
ud fra mødet blev overfaldet fysisk, kan 
vi sagtens undvære. Det skal og må ik-

ke finde sted i vores verden. Det vil der 
blive taget hånd om fra HB’s side. 

Udstillingsudvalget tog et nyudviklet 
it-system i brug, som ved hjælp af pads/
tablets gjorde pointgivningen og udfyl-
delse af pointkort væsentlig nemmere 
end hidtil og nu helt uden sammentæl-
lingsfejl. Tre printere kørte kontinuer-
ligt pointkort ud efterhånden som de 
elektronisk blev sendt fra udstyret ude 
ved burene. Som altid var der forskel-
lige begyndervanskeligheder, men alt 
i alt en stor succes. Udstyret er fuldt 
integreret i DdB’s Udstillingsprogram 
således at tingene kun skal registreres 
én gang. Bedømmelserne var desuden 
klar på DdB’s hjemmeside sekunder ef-
ter, at den sidste dommer var færdig. 
Systemet kan lånes ved henvendelse til 
Sekretariatet.

Auktionen med duer fra Comb. Den 
Haan, Holland, forløb flot og med fine 
priser på den yderst flotte samling du-
er fra det hollandske slag. Karen Den 

Haan og sønnen Mark var selv til stede 
hele lørdagen og havde medbragt flotte 
hollandske tulipanløg til alle køberne.

Der var tilmeldt ca. 150 personer til 
aftenfesten og de fik nogle uforglemme-
lige timer. Som vanlig en flot pyntet sal 
og borde og dertil Pejsegårdens lækre 
mad. De skaber gode rammer for os på 
Pejsegården. DdB havde fået en mu-
lighed for at engagere en dygtig solist, 
som på fantastisk vis fortolker Kim 
Larsen sange. Han ligner og snakker 
som Kim Larsen, og han fik under sin 
timelange optræden latteren til at run-
ge igen og igen. Der blev sunget med 
på de mange skønne sange, som vi alle 
kender og danset så det var en fryd for 
både øjne og øre. Super aften i brevdu-
esportens tegn.

Sidst i februar afholder HB møde, 
hvor den kommende sæson skal plan-
lægges i detaljer. Bl.a. skal gebyrerne 
lægges fast. Det bliver spændende at 
se, hvor meget den annoncerede gebyr-
nedsættelse på mellemdistancen ender 
ud med i kroner og øre. 

Afslutningsvis skal vi bede de sidste 
foreninger om at få indsendt ringli-
sterne for 2014. De fleste var på plads 
allerede inden deadline 1. februar (og 
tak for det), men desværre ikke alle. 
Sektionerne anmodes desuden om at få 
indsendt deres kapflyvningsplaner for 
den kommende sæson. Deadline er 15. 
februar.  
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Tekst: Henning Jørgensen, Foto: Anne-Karin An-

dersen og Lars F. Hansen

Derudover er han nr. 4 til DM-
sport, 4. til regionsmesterskabet 
på lang, 3. og 7. til mellemdistan-
cemesterskaberne, 4. og 8. til 
sektionsmesterskaberne. På 
esdue fronten er høsten også 
stor. På langdistancen således 
1-2-3-9 blandt hannerne og 1 
blandt sportshanner. I Mariman 
mesterskaberne har han også 
været fremtrædende: nr. 3 i 
2011, 2 i 2012 og 21 i 2013. Det 
bør vel også nævnes, at han i 
2012 vandt Mellemdistanceme-
sterskab Sport og i 2010 Ét-års 
mesterskabet.

Denne brede palet af topresultater 
vidner om, at han deltager på stort 
set alle flyvninger eller rettere sagt, 
han kan det hele, og alle forventer vel 
også nu, at de skal læse om en større 
duefarm. Det er imidlertid ingenlunde 
tilfældet. Lars har et slag med plads 
til 16 par, unger og eventuelt enkehun-
ner. De 16 par flyves generelt på total-
system. 

Brevduerne ind med ”fadermælken”
Jeg har kendt Lars lige siden sand-

kassetiden. Ikke fordi jeg legede med 
der, men fordi jeg på det tidspunkt 
startede et stort samarbejde og ven-
skab med hans far, H.C. Hansen. Han 
var dengang den helt store matador 
i Vejen. Med sine fremragende Del-
barduer var han suveræn på lang-
distancen. Vi etablerede et sublimt 
samarbejde på avlsfronten, og jeg lær-
te en masse om det at avle og flyve med 
duer. En lærdom, som Lars naturligvis 
også har suget til sig. Med sin vilje til 
at tænke nyt og afprøve nye veje er han 

nu nået til toppen af brevduesporten i 
Danmark.

SELVSTÆNDIG
Lars startede for sig selv i 2009. På 

parcelhusgrunden i Skodborg, 9 km 
syd for Vejen, blev der lige plads til 
et Punt-slag fra Meldgaard Engros. 
Ikke svulstig i størrelse, men afpas-
set den tid, som Lars kunne afse til at 
lege med duer. Til daglig er han leder 
af Mazda-Vejen, hvilket sluger mange 
timer, og med to drenge i den sportsak-
tive alder, så må far H.C. til tider træ-
de til for at få det med duerne til at nå 
sammen. Den ”gamle” kan imidlertid 
stadig selv. Han blev nr. 2 efter Lars 
til det åbne langdistancemesterskab i 
sektion 41.

AVLSSLAGET
H.C. har et stærkt avlsslag, som i høj 

grad bærer præg af det samarbejde, 
som han og jeg har haft. Der findes så-
ledes mange dubletter af mine gamle 

Langdistancemester både Åben og Sport i sektion 41.

Lars F. Hansen 111, Vejen.
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flyve-og avlsstjerner. Man kan vel med 
rette sige, at også hos H.C. er det ”255” 
og ”Dronningelinjen”(Flor Engels), der 
florerer. En efterkommer, ”257”, af de 
Van Der Pool – duer, som vi hjemkøb-
te for en del år tilbage, har også ta-
get en central plads i avlsslaget.  Fra 
dette avlsslag modtager Lars hvert år 
1. kuld. Det første år var det som om-
stillede duer, og det voldte besvær at få 
dem til at stoppe i Skodborg, men al-
lerede året efter var der gang i løjerne, 
og man må vel nok sige, at det er gået 
stærkt.

FODRING
Her om vinteren praktiseres den 

gængse vinterpasning. Der fodres med 
Gerry Plus og med jævne mellemrum 
får duerne mineralblandingen ”All in 
one” stillet til rådighed. Der gives også 
med jævne mellemrum elektrolytter i 
vandet. Ellers får duerne en sjat æble-
eddike i vandet hver dag. Om somme-
ren fodres hannerne i rederne. Det 
praktiseres ganske enkelt, fordi Lars 
mener, at de informationer, man får 
ved at se det de spiser og samtidigt, 
hvad der kommer ud i den anden ende, 
er en grundlæggende indikator på du-
ens sundhedstilstand. Det er også her, 
at hans lille bestand scorer de første 
point i forhold til de større slag, hvor 
der ikke rigtig er tid til denne form 
for fodring. Han får hver dag kontakt 
med duen i reden og den vænner sig 
til at være tæt på ham. Det stressen-
de slagsmål ved fodertruget på gulvet 
undgås. Man kan lettere tage duen i 
hånden og vurdere dens tilstand. 

TRÆNING OG KAPFLYVNING
Duerne forparres mellem jul og nyt-

år. De er således klar til den endelig 
sammensætning midt i februar. Der 
bliver trukket dobbelt på de bedste 
par. Deres æg lægges under andre par 
i slaget. Foruden disse unger får Lars 
første kuld fra sin fars avlsslag. De 
trænes i starten i fortrolighed, hvilket 
er vigtigt for Lars. Når de har lært at 
flyve i flok og trækker væk, så får de 
flyvetiden om morgenen. Lars starter 
kl. 5.30 om morgenen i sommerhalv-
året og ungerne får lov til at flyve al 
den tid, de har lyst. De fløjtes dog om-
gående ind, når de lander, og de stand-
fodres ikke. De trænes mange gange, 

men kommer også med på kapflyvnin-
gerne. De bedste holdes dog tilbage ef-
ter 2-3 kapflyvninger. Der bliver også 
lidt tid om morgenen til at lade enke-
hannerne flyve en tur. Enkehunnerne 
sidder i reol med gitterdør foran, så de 
ikke kan lave ”unoder” om dagen. De 
hviler der hele dagen og lukkes først 
ud for en lille tur om aftenen, hvis ikke 
lige de skal med værkstedsleder John 
en tur til Gråsten. Han bor der, så det 

er nærliggende at sætte en kurv med 
enkehunner i hans bil. Der er ca. 70 
km. i luftlinje til Gråsten. De får ofte 
den tur flere gange om ugen. Hanner-
ne får fri udflyvning om eftermidda-
gen. De trænes kun med mindre ture, 
når sæsonen er i gang. Det hænder, 
at Lars sælger biler eller arbejder på 
anden vis til meget sent på eftermid-
dagen, og her hjælper standfodringen 
af hannerne ham. Han kan roligt ta-

111-09-460: Afstamning Van Der Pool/Flor Engels/Koopman/255-linje
26 sektionsplaceringer på 3 år. Placeringer i top 20: 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 5 – 6 – 9 – 11 – 12 – 14 – 18 – 20. I 
2012 udeblev 460 fra Antwerpen. Han havde ikke tidligere overnattet ude, så frygten for tabet af ham 
allerede lørdag aften holdt stik. Han var en virkelig vindertype og vil blive savnet. 

111-10-382: Afstamning Van der Pool/ Flor Engels/ 255-linje
24 sektionsplaceringer med top 20: 1 – 2 – 3 – 4 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 20 – 20. Sektionsvinder 
på den ultra vanskelige Giessenflyvning i 2013. To gange Grandprix i kl. 1 på sektionsudstilling.
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ge hannerne til kapflyvning så snart, 
han kommer hjem.

Lars vil gerne flyve alle flyvninger, 
så derfor tænder han lys i slaget efter 
Sct. Hans, så duerne bliver ved med at 
have den lyse tid. Lyset slukkes først 
på det tidspunkt, hvor solen går ned på 
den længste dag. Duerne fælder der-
ved ikke så tidligt, og de kan kapflyve 
med fuld fjerdragt frem til den sidste 
kapflyvning. Dette system bruges også 
af mange i Holland og Belgien. Duer-
ne får Gerry Plus de første dage efter 
hjemkomsten. Det er en blanding rig på 
kulhydrat. I løbet af ugen fodres mere 
og mere med ”tunge” flyveblandinger. 
Når de længere flyvninger nærmer sig, 
tages der hul på frøblandinger, hamp 
og jordnødder, som duerne får ekstra 
dog i små portioner. Jeg husker meget 
tydeligt far H.C. efter den meget van-
skelige langflyvning fra Giessen. En 
hel del fik slet ikke due hjem på dagen, 
men hos Lars og H.C. kom de jævnt 
hele eftermiddagen. Lars var da også 
sektionsvinder. H.C. ringede og var 
meget euforisk over denne storslåede 
præstation, og han var noget på for-
kant med årsagen til deres duers flotte 
præstationer. Det er fodringen, mente 
han. Vi skruer op for vores blandinger 
og duerne får jordnødder serveret for-
ud for disse lange flyvninger. De skal 
have noget at flyve med. Der er alt for 
mange, der fodrer for svagt. Ja, det var 
ikke mange ord, jeg kunne få indført, 
og jeg var næsten glad for, at jeg ikke 
havde haft duer med. Han har givetvis 
ret, men de har også duer af meget høj 
kvalitet. Det er lige så vigtigt, når de 
hårde flyvninger skal klares.

Nu er vi nået derhen i artiklen, hvor 
Lars skulle fortælle lidt om sit syn på 
sportens fremtid. Det har han også 
gjort, men det blev til et længere kom-
pendium, som er så godt og med så 
mange gennemtænkte tanker og idéer, 
at det følger som læsebrev i Bladet.

OVERBLIK OG NOTATER
Som afslutning lidt tekst om nogle af 

topduerne. Lars laver hvert år notater 
til de væsentligste duer og samler dem 
i ringbind. Jeg har haft fornøjelsen af 
at gennemse et ringbind, og det viser 
tydeligt, at duerne bliver observeret 
året rundt til brug for evaluering på 
både resultater og sæsonens forløb.  

111-09-470: Afstamning 255 linje – Flor Engels – Koopman
27 sektionsplaceringer på 3 år. I top 20: 1 – 1 – 1 – 2 – 4 – 4 – 7 – 8 – 9 – 14 – 16 – 17 – 18. De sidste notater 
fra 2012: 470 kom aldrig i gang og manglede flyvelyst specielt først på sæsonen. I de tidligere år var han 
altid den første i luften ved den daglige motion. Ellers i strålende humør og viste pæn form. I uge 29 fra 
Trier, 654 km ankom han først søndag aften. Det var første gang, at 470 havde overnattet efter godt 40 
starter. Han var dehydreret og medtaget og døde desværre i reden. – I en kort periode i vinteren 2011/12 
havde 470 en besværlig vejrtrækning, og brystmuskulatur og kro virkede lidt oppustet. Først troede jeg, 
at han havde fået lidt for meget at spise, men det var ikke tilfældet. Efter få dage forsvandt problemet, og 
jeg havde ikke tænkt over det før efter sæsonen. Kunne der være en sammenhæng?
Hvis man undlader sæson 2012, så var 470 en fænomenal kapflyver. Han vil blive savnet.

Fotograferet i reden.  23 placeringer på 3 år med top 20. 2 – 2 – 4 – 5 – 7 – 7 – 8 - 9 - 9 – 10 – 14 – 15 -15 -18 – 
19 -19 – 20. Bedst på de lange distancer.

Billede fra sektionsudstil-

ling: Lars deltager hvert år på 

sektionsudstillingen, og han er 

nærmest blevet synonym med 

Grand Prix i klasse 1. 
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Kun en god forberedelse af avlen samt optimal
forplejning giver gode sunde unger. Herunder spiller
en korrekt sammensat blanding en vigtig rolle. 
Vi anbefaler at holde duerne slanke i vinterperioden,
og ca. 10 dage før sammenparring at gå over 
til at anvende Finesse Unge & Avl.
Samtidig gives Naturamine i drikkevandet. 
Det er ligeledes vigtigt at duerne har fri adgang 
til Vitamineral – Grit samt Picksten.
I hele opvækstperioden er det vigtigt at duerne 
tildeles Natural hvidløgsolie og Vitaminor (ølgær)
som tilsættes Finesse blandingen. Udvælgelsen 
af de enkelte frøsorter (min. 85% spireevne) 
og den procentvise sammensætning bevirker at 
ungerne opnår optimal udnyttelse af blandingen. 
Det er vigtigt idet ungen – når den er 25 dage 
gammel – har fordoblet sin vægt 100 gange.
I forbindelse med anvendelse af gamle avlsduer 
eller ved vinteravl vil det være en fordel også 
at anvende Nutripower.
Nutripower indeholder 85% fordøjelig protein 
hvilket selvsagt udvikler muskulatur optimal.

NATURAL FINESSE UNGE & AVL

RÅHPROTEIN: 15,59
RÅFEDT: 8,16
KULHYDRATER: 44,94
FUGT: 11,41
RÅASKE: 2,30
CELLULOSE: 6,33

NYT!

N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE 
TLF. 97187040 • FAX 97187090
mail: natural@natural-brande.dk 

www.natural-brande.dk

• FINESSE UNGE & AVL - 25 kg
12% GULE ÆRTER
12% FINESSE SMÅFRØ

HØRFRØ, HIRSE,
KANARIE, RAPS

11% DARI
10% POPCORN MAJS
10% HVEDE
9% KARDI
8% BORDEAUX MAJS 
6% MAPLE PEAS
5% MILO
5% PADDY RIS
4% DUNPEAS
4% GRØNNE ÆRTER
4% VIKKER

FINESSE UNGE & AVL - 25 kg

ADV_UK_FINESSE_UNGE_AVL  02-02-2011  18:14  Pagina 1
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Tekst og foto Peter Knudsen

Øvrige resultater 2013
Langflyvninger Åben nr. 5. I 
region nr. 26
Mellem Sport nr. 23. Åben nr. 14
Sektion 12 mesterskabet nr. 8. 
Indland nr. 9
Sydmesterskab nr. 8 
Nordmesterskab nr. 15

ET-ÅRS MESTERSKAB.
Ja, jeg mener, det er godt mesterskab. 

Alle medlemmer har duer, der kan del-
tage.

TIDLIGERE RESULTATER
Af tidligere resultater har der ikke 

været de store, men Finn har dog væ-
ret nr. 2 til Langflyver-mesterskabet 
Sport et par gange.

Derudover har der gennem de mange 
år i sporten været en hel del SEKTI-
ONSVINDERE på alle afstande. 

LIDT OM DIG SELV
Jeg starter i 1954 med brevduer, er 

formand for foreningen og har været 
det i ca. 30-35 år og kasserer i sektion 
12 de seneste 15 år.

Interessen for brevduesporten har 
Finn fået gennem en nabo. Denne blev 
forstærket, da han kom i lære hos Ro-
bert Wøidemann i Helsinge, hvorfra 
han også fik de første duer efter hans 
engelske Guene duer. De skønneste og 
mest velbyggede duer, Finn har haft.

Tidligere var det duer fra Poul Skov 
Larsen i Hvalsø (DELBAR og FABRY) 
duer og sidenhen Aksel Andersen 087, 
som han havde megen glæde af på sla-
get. 

MÅLSÆTNING
Der er ikke nogen egentlig målsæt-

ning for de enkelte sæsoner, men der 
satses på alle kapflyvninger for deri-

gennem at have mulighed for at vælge 
efter som sæsonen går og der er gode 
resultater til det ene eller andet me-
sterskab. 

Men det er helt klart langflyvninger-
ne der har den største interesse.

HVAD LYKKES IKKE
Sæsonen 2013 startede ikke for godt 

med en meget vanskelig Soltau med 
store tab, der kunne mærkes resten af 
sæsonen. 

Slaget har de senest 3 år været hårdt 
ramt af ungesyge efter et par flyvning. 
Det har haft en negativ indflydelse på 
flyvningerne idet - det at flyve med un-
ger er noget, som Finn godt kan lide 
og altid gør meget ud af. Han har flere 
gange vundet ungemesterskabet i sek-
tion 12.

Han efterlyser gode råd til at undgå 
denne sygdom og spekulerer meget 
over, hvorfor han stort set er det ene-
ste slag i foreningen, der årligt bliver 
ramt af dette problem.

PARRING OG FLYVEMETODER
Avls- og flyveduer sættes sammen 

sidst i februar måned. Æg fra avlsdu-
erne lægges under flyveduerne, så han 
derved får 2 kuld fra sine avlsduer.

Duernes på flyveslaget sættes sam-
men således at tidligere par som re-
gel får lov til at blive sammen. Det er 
primært fra avlsslaget, der trækkes 
unger. Også her er det de par, som 
fungerer sammen, der bliver sammen. 
Han har prøvet at omparre med det re-
sultat, at han stort set ikke fik nogen 
unger af super parrene den sæson. Der 
trækkes normalt 6 unger fra de bedste 
par. 

Avlsslaget køres i samarbejde man 
sønnen Steffen, og de deles om afkom-
met fra slaget. Den opmærksomme 
læser af resultatlisterne vil vide, at 
Steffen har nogle fremragende resul-
tater.

Kapflyver-holdet består af 24 par på 
totalt system og dertil 10 par naturli-
ge, alle et-års duer. Flyveduerne sen-

Vinder af langflyvermesterskab Sport Sektion 12

Finn Hansen - 087 Helsinge

Finn Hansen, 087 Helsinge
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des som hovedregel ca. 10 gange pr. 
sæson. Når de ikke er på flyvning, sid-
der de helt over.  De et års duer flyver 
primært sektionsflyvninger.

Duerne får en del private træninger 
på ca. 25 km inden sæsonstart. 

Derefter på træning med foreningen 
hver tirsdag i hele sæsonen på ca. 50 
km.

I sæson 2013 var det hans hanner, 
som gav de bedste resultater på total-
systemet, men i de andre år har det 
helt klart været hunnerne, som var 
bedst. 

FODER OG MEDICIN
Duerne fodres hele året med Natu-

rals produkter. I hvileperioden med 
flyve/avlsfoder tilsat 1/3 byg. I fæl-
deperioden er flyve-avlsfoderet tilsat 
olieholdige frøsorter.

Når flyvesæsonen nærmer sig og i 
selve sæsonen fodres med enke blan-
ding og diætfoder. Hannerne fodres 
i reden. Efter en time tømmes foder-
truget. Om aftenen får hannerne frø-
blanding og jordnødder. Hannerne 
standfodres med popcorn majs i foder-
trug på gulvet.

Medicin mod gul knop gives, når der 
ruges på første hold æg. Derefter et 
par gange i sæsonen.

Ellers gives der kun medicin mod 
specifikke sygdomme, hvis der er be-
hov for dette. 

SORTERING

Det er primært kurven, der bestem-
mer, da de gamle flyver ret meget og 
her fjernes de ældre duer, som ikke 
længere kan være med. For som Finn 
siger, de bliver ikke hurtigere med åre-
ne.

Et-års får lidt længere snor og disse 
flyver primært sektionsflyvingerne fra 
indlandet. Til sæson 2014 bliver der 
ændret på dette således, at der frem-
over vil blive stillet krav til dem om at 
flyve de korteste DdB flyvninger. 

SLAGINDRETNING
Flyveslaget består af to rum. Et med 

plads til 24 par og et rum til hunnerne.
Et ungeslag med plads til 50 unger, 

en afdeling med 15 reder til et års 

samt et avlsslag til 10 par.
Der er til sæson 2014 foretaget nogle 

ændringer på slaget, hvor flyveslaget 
bliver udvidet med fire reder, så der 
bliver 28 par.

Et-års rummet nedlægges, og der 
bliver fem reder, som lægges sammen 
med avlsslaget til i  alt 15 reder.

UNGER
Hvert år tillægges der ca. 50 unger, 

der alle trænes 8 - 10 gange på private 
træninger, inden de sendes med for-
eningen, som hver tirsdag træner fra 
Roskilde ca. 50 km. 

Disse forenings træninger er der stor 
tilslutning til. Ca. 300 duer hver uge. 
Der er lavet en turnus i foreningen, så-
ledes at de medlemmer, som har træk-
krog på bilen, skiftes til at køre disse 
ture. 

STAMMEN
Basisstammen af duer på slaget er 

stort set fra Marina V. D. Velde og 
Marcel Albrecht. Det er slag, som Finn 
har besøgt og set deres duer og setup. 
På disse ture fik han mulighed for at 
købe nogle duer fra disse i hele verden 
kendte slag. 

Håber jeg kan bevare standarden ved 
hård sortering og tilførsel af enkelte 
gode duer med de helt rigtige kvalite-
ter. 

Efter at have set på duerne (som jeg 
altid glæder mig til), må jeg sige, at det 
var en fremragende samling af duer, 
utroligt udtryksfulde, velbyggede med 
en helt enestående fjerdragt. Jeg er 

En maskine til at fremstille egne redemåtter fremstillet af tapetklister og aviser (en smart sag)

Avls og ungeslaget
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sikker på, at Finn og sønnen Steffen 
kan bevare standarden på duerne i 
mange år frem.

OPLEVELSER MED DUER
Finn har før fløjet overnatningsflyv-

ninger med gode resultater, heraf flere 
sektionsvindere. Et år blev der afvik-
let en svær flyvning fra Basel. Ingen 
duer i sektionen lørdag, ingen søndag,

sidder og venter mandag, regner på 
hastigheden. Der skal komme due se-
nest kl. 12.30 for at holde det den gang 
gældende 333,33 mpm. Klokken 12.30 
lander nr. 96. Regner på hastighe-
den. Den holder de 333,33 mpm. Sek-
tionsvinder og eneste due i sektionen. 

Udregning mandag aften. Den bli-
ver udregnet til 333,25 mpm. og øv, øv, 
stor skuffelse. Uden for flyvetiden. Den 
havde fløjet i flere dage og brugt under 
2 minutter for meget.

PS: Nr. 96 tog revanche året efter. Nr. 
3 i sektionen fra Basel, en flyvning til 
Helsinge på godt 1000 km.

Finn’s søn Steffen Hansen, 0225 Tå-
strup startede med duer i 2008, hvor 
han fik duer med hjemmefra. Han 
vendte disse uden de store problemer. 
Han startede også op på totalsystemet, 
hvor han har hunnerne ude om afte-
nen, men efter nogle dage manglede 

der en hun. Finn har sine hanner ude 
om aftenen, og det skulle gå sådan, at 
pludselig var Steffens hun vendt hjem 
og det resulterede i, at der var liv og 
glade dage på slaget hos Finn. Da han-
nerne var gået ind bliver hunnen jag-
tet i luften, så den kan flyve hjem. Det 
var dog næsten mørkt, inden det lyk-
kedes at få den til at gå af. Finn ringer 
til Steffen for at høre, om den er kom-
met, og jo, det var godt nok, hun fløj 
hjem i mørke, men næste dag kom den 
igen, og bliver jaget af sted. Det sker 
hver dag. Til sidst går den selv, af når 
hannerne går ind om aftenen. 

Der går et stykke tid, hvor hun ikke 
kommer, så derfor ringer Finn for at 
høre, om den er mistet. Duen var des-
værre blevet skadet og skal ikke flyve 
mere, men efter skaden begynder den 
igen at komme på visit og den er virke-
lig i kanonform. Det lykkedes for Finn 
at overtale Steffen til at sende hunnen 
på en kort tur og det blev en succes. 
Den bliver foreningsvinder. Med al den 
selvtræning på 50 km hver vej var den 
i topform. 

TANKER FOR FREMTIDEN
Finn har svært ved se fremtiden for 

brevduesporten, men håber den klare 
sig.

Finn udtaler også, at han godt kunne 
undvære Sverige  - kun en retning fra 
syd vil være det bedste, da der fra Sve-
rige sættes mange duer til,  og det for 
brevduefolket vil være billigere kun at 
have et hold duer, som kan flyves på 
alle stationer. 

Vi taler også om tendenser i sporten 
og her siger Finn, at han synes duerne 
generelt, men også landsflyverne, bli-
ver hurtigere, men også mere ustabile.

FINN’S RÅD TIL NYE I SPORTEN
Få duer fra et par gode slag i områ-

det, avl på dem, flyv med ungerne og 
hav tålmodighed, selv om resultaterne 
ikke kommer med det samme.

AKTIVITETER
Efter flyvesæsonen (først i september) 

bliver duerne lukket inde på grund af 
høgeplage.

Efter kort tid bliver de skilt. Den 
store fældning begynder, duerne får 
olieholdig foder  og hertil rigelige 
mængder af mineraler, vitaminer pik-
sten m.m. 

Der gives bad én gang om ugen.
Før avlssæsonen prøver han at få du-

erne ned i vægt, så det går nemmere 
med æglægningen.

Samtidig tjener det også det mål, at 
duerne ikke er for tunge, når de bliver 
lukket ud i april.

ARBEJDSINDSATS
Arbejdsdagen starter kl. 7 med at der 

bliver renset, enkehannerne kommer 
ud. Er ude ca. en time, hvorefter de fo-
ders ind. Hunner ude fra kl. 8 til ca. 9. 
- De et-års kommer ud kl. 9 til ca. 12 og 
derefter ungerne, som kommer ind ca. 
kl. 17. Enkehannerne kommer ud igen 
kl. ca. 18 og får lov til at blive ude, så 
længe de vil.

Træninger starter, når det er vejr til 
det. Finn kører selv mange småture. 
Derefter med foreningens træninger. 
Foreningen træner hver tirsdag i hele 
sæsonen på 50 km.

AFSLUTNING
Inden jeg tog hjem, fik vi kigget duer, 

og jeg fik set en maskine til at frem-
stille egne redemåtter fremstillet af 
tapetklister og aviser (en smart sag)  

Her er også en blik på planlægningstavlen, som Finn bruger meget. 

Enkemandsslaget. Inde fra slaget. 
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Af Gallez Jules - Foto: Degrave Martin Oversæt-

telse: Ove Fuglsang Jensen. Denne artikel er stil-

let til rådighed af: http://www.pipa.be/

En avls-strategi er vigtig
Familieavl kan konsolidere karak-
teren i et slags duer. Et slag kan 
bruge familieavl til at bevare den 
linje i slaget ejeren helst vil have, 
og dette bevarer eller sagt mere 
præcist, holder blodlinjen mere 
ren.

En del brevduefolk krydser blodlinjer 
for at forbedre deres stamme af duer. 
En krydsning af to forskellige blodlin-
jer vil oftest resultere i mere dynami-
ske unger med stor vitalitet. Har man 
ambitioner om bedre duer for hver 
avlssæson, skal sammenparringen 
tilrettelægges nøje. Nogle brevduefolk 
har held til at lave et godt avlspar uden 
at vide, hvordan de bar sig ad. Vil man 
have succes i brevduesporten, skal 
man avle unger, der er bedre end deres 
forældre, og hvis dette fejler, er man 
allerede bagefter konkurrenterne.

FREMSKRIDT I AVLEN ER NØGLEOR-
DET

Nu kunne der spørges, om hvad der 
er bedst: Familieavl eller krydsning? 
Dette er svært at svare på, da det fuld-
stændig kommer an på situationen i 
slaget, og det varierer meget. De to for-
skellige fremgangsmåder kan begge 
give gode resultater selv med de sam-
me duer. I denne diskussion er der en 
anden faktor: Det er simpelthen umu-
ligt at lave en 100 % ren krydsning! 
Kapflyvningsduen, som vi kender den 
i dag, er reelt én specifik genetisk avl, 
der indeholder mere eller mindre de 

samme linjer. Denne genetiske masse 
i duerne, er ved at miste sin diversitet/
mangfoldighed, hvorimod der tilbage 
i 1950érne og 1960érne var en større 
forskel mellem en due fra Liége og en 
due fra Antwerpen.

Det er med andre ord i dag ikke mu-
ligt at krydse forskellige stammer, 
men vi kan kun krydse forskellige 
blodlinjer!

FAMILIEAVL KONTRA LINJE-KRYDS-
NING

Familieavl er den nemmeste løsning 
for de fleste slag, hvor slagets ejer går 
ind og vurderer hver enkelt af duerne 
på slaget og finder de bedste duer til 
fremtidens avl. Ved denne hårde sorte-
ring, bevares der kun det, der på tiden 
er de bedste på slaget med resultater 
og sundhed. Efter nogle år er duerne 
på slaget i tæt familie, og denne me-
tode bruger mange brevduefolk uden 
at vide bedre. Ved den fremgangsmåde 
er der store chancer for, at kvaliteten 
af avlen er for nedadgående. Der er 98 
% chancer for, at gennemsnittet af de 
bedste duer vil avle en lavere kvalitet 
af unger alt afhængig af antal kryds-
ninger. Der er dog stadig en chance 
for, at femte eller sjette generation er 
en del bedre end forældrene. Imidler-
tid vil der i de fleste tilfælde være en 
svindende kvalitet ned gennem gene-
rationerne. Det skyldes, at den geneti-
ske kobling indenfor familien generelt 
vil give de avlede unger en mindre 
vitalitet. Dette faktum må dog ikke 
forhindre den enkelte avler i at bruge 
familieavlen på en god og konstruktiv 
måde.

Hvis vi tager nogle duer, der er kryd-
set ind til en familie, vil duer fra den-
ne familie være meget velegnede til at 
krydse ind på en anden blodlinje, og 

dette vil give mere energi og vitalitet 
ved de avlede unger. Det er dog tilråde-
ligt ikke at have en for simpelt opbyg-
get familie, men at der i den familie, 
man ønsker på slaget, er mindst to el-
ler tre blodlinjer. F.eks. kan man holde 
sin grundstamme af familie ren, og til 
denne tilføre en anden linje fra et an-
det slag, der matcher familien (sprint/
mellem/lang), og dette kan gøres regel-
mæssigt. Således vil det være klogt, at 
der tilføres nogle få forskellige blodlin-
jer hen ad vejen. På denne måde kan et 
slag vedholde kvaliteten af avlen, uden 
at have alt for mange forskellige blod-
linjer, der ligner hinanden.

GODE RÅD OM AVL
Det er altid en god ide at drage nytte 

af de to systemer: Familieavl og blod-
fornyelse.

1. Familieavl holder familielinjen 
ren.

2. Du vil have et hold af duer, der 
er meget velegnede til krydsning 

med nye blodlinjer.

3. Brug fornyelse med omtanke, 
når du en gang imellem skal 

tilføre nye blodlinjer, som du skal 
have kendskab til kvaliteten af.

4. Du skal have et indgående 
kendskab til de blodlinjer du har 

samt de muligheder, der er i disse 
linjer. Det er dog ikke tilrådeligt 

at mikse alt for mange blodlinjer!

5. Prøv hele tiden at arbejde 
fremadrettet med avlen i dit slag.

Familieavl til at konsolidere 
stammens karakter
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I brevduesporten er det vigtigt at 
have en solid basis af duer i dit slag, 
og helst undgå at "hænge fast" i en be-
stand af middelmådige duer. Generelt 
kan der ikke avles topduer på en mid-
delmådig bestand af duer.

Mange brevduefolk har ikke troen 
på, at de kan avle virkelige topduer, 
og mange af disse slag har 30-40 duer, 
der ikke giver slaget nogle præmier. I 
stedet for at koste penge på disse mid-
delmådige duer, ville det være mere 
fornuftigt at bruge pengene på to eller 
tre par avlsduer af absolut topkvalitet 
og derefter bruge disse par som basis 
for en forhåbentligt kommende familie 
af succesrige kapflyvere.

Dette var nogle få kommentarer om 
familieavl, og det er at håbe, at nogle 

brevduefolk tager ved lære af disse 
råd.
KOMMENTAR TIL ARTIKEL
AF OVE FUGLSANG JENSEN

I sin artikel om familieavl og kryds-
ninger, starter Gallez Jules godt op i 
begyndelsen, men i afsnittet om selve 
familieavl, virker det noget uklart på 
nogle punkter. At familieavl giver tæt-
te genetiske koblinger, er givet, men 
samtidig må det siges, at der til stadig-
hed skal udføres en benhård sortering 
af de avlede unger og selvfølgelig også 
avlsduerne. Ellers vil kvaliteten na-
turligt være nedadgående. Det er sik-
kert rigtigt, at familieavl kan risikere 
at tabe vitalitet, der kan rettes op ved 
en krydsning udefra, men familieavl 
kan også styres med held uden alt for 

mange krydsninger. Her i Danmark 
findes en brevduemand, der de sidste 
22 år ikke har købt en eneste due, men 
alligevel er med i toppen! For at få lidt 
fornyelse i avlsslaget bytter han med 
en due en gang imellem. Sorteringen 
er meget hård blandt flyveduerne, og 
de duer, der bliver 3-4 år med mange 
placeringer, sættes i avlsslaget, og bli-
ver parret med halvsøskende. 

Nøgleordet ved god avl er altså en 
hård sortering af flyve- og avlsduer, 
samt en diversitet/mangfoldighed i du-
er, der tages unger af. Desuden kan vi 
forstå af det foreliggende, at det ikke 
er nødvendigt at købe sig fattig i man-
ge duer på diverse auktioner til ind-
krydsning i slaget - mindre kan gøre 
det!  

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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Sektionsvindere i nord
A-026-12-0380 “SUPER BLUE”:

Tilhørende 
Atle Andersen, 086 “Bangsbo”.
 
Sektionsvinder
20. juli 2013 Haderslev af 243 duer 

 3. august 2013 Haderslev af 161 duer 

Afstand 262.591 km

A-086-13-0250

Tilhørende 
Atle Andersen, 086 “Bangsbo”.
 
Sektionsvinder
6. juli 2013 Horsens af 688 duer, 185.667 
km.
Her havde også Atle Andersen due nr. 2 
(086-13-0248) i Sektion 53, 2,06 m bagud 
“250”

A-196-10-0157:

Tilhørende 
Bent Andersen, 196 “Vrå”.
 
Sektionsvinder
20. juli 2013 Giesen og 157 blev også nr. 
3 i Danmark fra Giesen.
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af Lars F. Hansen 0111.

Brevduesportens fremtid bekymrer 
mig lidt. Konstant tilbagegang i så-
vel medlemmer som dueantal på flyv-
ningerne er en negativ tendens. I den 
forbindelse har jeg haft en del over-
vejelser. Enkelte har jeg faktisk lavet 
(eller er ved) en mindre afhandling 
om, som dog bliver for omfattende her. 
Men, hvis jeg skal gøre det forholds-
vist kort, så deltager jeg stort set kun 
i konkurrencer for at vinde – først og 
fremmeste den enkelte flyvning, men 
forfølger også mine chance for mester-
skaber. Derfor har det ofte irriteret 
mig, at nogle medlemmer ikke udnyt-
ter deres potentiale og chancer i sæso-
nens løb. Er dog efterhånden kommet 
til den konklusion, at vi nødvendigvis 
skal have en flyveplan m.v. for alle ty-
per af medlemmer, der tilgodeser såvel 
de ambitiøse som de mindre ambitiøse. 
De mindre ambitiøse medlemmer skal 
lokkes til at stræbe og sigte højere, og 
engagerede brevdueholdere vil nem-
mere få kontakt til nye medlemmer. 

Kigger vi i seneste udgave af Brevdu-
en, så kåres der rigtig mange mestre. 
Med professionelle briller på, så er det 
nok for mange, men i brevduesportens 
nutid for få. Vi skal simpelthen have 
udfordringer for alle medlemmer i hele 
sæsonen, så medlemmer og dueantal 
på flyvningerne er højt. For den enkel-
te vil der være konkurrencer, som er 
mere eller mindre interessante, men 
det enkelte medlem vil i sæsonens løb 
være udfordret konstant. Det gælder 
såvel på den enkelte flyvning som til 
mesterskaber. Det bør give en bedre 
økonomi i DdB og på sigt en billigere 
sæson for det enkelte medlem.

Først og fremmest skal de enkel-
te flyvninger på alle afstande være 
spændende. Den evige diskussion er 

slip, konkurrenceområder, beliggen-
hed m.v. – og den vil nok altid være der. 

Store brede slip er det bedste. Det 
giver hjemkomst i en bred vifte. I vor 
region Syd er bredden fra vestkysten i 
Jylland til østkysten på Fyn, og det er 
rigtig fint. Men vi har et problem mod 
nord, hvor det østlige Jylland rækker 
noget længere mod nord end i den vest-
lige del. Hvis vi lidt groft trækker en 
streg på tværs af landkortet fra Varde 
og til det nordlige Fyn, så er der ingen 
medlemmer eller duer nord for stregen 
i vest, hvorimod der i øst er såvel sek-
tion 33 som 34. I 2012 skulle ca. 40 % 
af duerne i region syd til disse 2 sek-
tioner. Det vil helt naturligt give kon-
kurrenceforvridende træk af duer op 
langs Jyllands østkyst. Så i min optik 
skal slippene enten gøres endnu større 
– eller som minimum skal sektion 34 
til en anden region. Så er der ingen ar-
gumenter for, at medlemmer på såvel 
Fyn som det vestlige Jylland ikke kan 
accepterer store brede slip på alle af-
stande.

På flyvningerne er der lige nu fokus 
på sektionsresultaterne, fint nok. Men 
regionsresultatet bliver stort set kun 
optalt på Henning Jørgensens hjem-
meside, og det skal der ændres på, så 
der også er en sammenhæng mellem 
slipform og resultater. 

Mesterskaber. Såvel store som min-
dre brevdueholdere skal tilgodeses. 
Så vore nuværende mesterskabsfor-
mer med konkurrencer på åben (ube-
grænset antal duer) og sport (4 duer) 
er jeg fortaler for. Såvel sport som lang 
bør have en flyvning, som kan ”smi-
des” væk. Det holder konkurrencerne 
i gang – ingen vil fortvivle over et en-
kelt dårligt resultat, og stadig se sin 
mulighed. 

Konkurrence på tværs af sport, 
åben, mellem og lang kunne være en 
ide. Flest opnåede point på 5 flyvnin-
ger (frit valg) med eksempelvis mindst 
2000 km tilsammen. Kunne også være 
5 x 2 duer – eller etc. etc.  Med eller 

uden indskud. Fantasien har ingen 
grænser.

Handicap-konkurrence. Golf-sporten 
har givet lidt inspiration. Den super 
gode og den mindre gode kan konkur-
rere på lige fod via et handicap system, 
idet den enkelte spiller skal spille op 
til sit sædvanlige handicap. Overført 
til brevduesporten vil det sige, at hvis 
kode 1 på de seneste 5 mellemdistance-
flyvninger har scoret 980 point i snit, 
så er det eksempelvis definitionen på 
kode 1’s handicap. Kode 2 har 960. 
Kode 3 har 950. Opnår kode 1 så 990 
point på dagens flyvning er scoren +10. 
Kode 2 får 945 = -15. Kode 3 får 965 = 
+15. Kode 3 vinder således denne kon-
kurrence, selv om kode 3 på sektionens 
resultatliste vil være placeret under 
kode 1. Det bør være inspirerende for 
de, der har svært ved at være i toppen 
af resultatlisterne hver uge og en indi-
kator for alle medlemmer om den ak-
tuelle form hos duerne er i plus eller 
minus (det sidste kaldes formbarome-
ter). 

Ide til beregningsområde / område-
point. Hvert medlem skal være cen-
trum for sin egen population. Dvs. der 
”tegnes” en cirkel om ens egen belig-
genhed, hvori der kåres en vinder på 
mpm som får 1000 point med bereg-
ning på sædvanlig vis. Populationen 
(data for beregning) skal udgøre x-
antal af de deltagende medlemmer og 
afsendte duer på netop den aktuelle 
flyvning.  Cirklens radius vil således 
variere løbende, alt efter hvor mange 
medlemmer og duer, der deltager på 
den enkelte flyvning. Den ene uge vil 
HJ f.eks. være med i min egen bereg-
ning, men jeg behøver ikke at være 
med i HJ’s. Lidt svær at beskrive sy-
stemet i tekst-form. Lidt nemmer at 
vise på en tegning/et kort. Point gives 
i dette system på tværs af sektionerne. 
Systemet skal hovedsagligt bruges til 
beregning af point til mesterskaber.

Holder her. Har ellers flere skud i 
bøssen.  

Læserbrev
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PICKSTEN - 620 g

• Et naturprodukt uden tilsætningsstoffer                               
• Rig på naturlige mineraler og sporeelementer                       
• Bringer marken ind på slaget.

VITAMINERAL - 600 g & 2,5 kg

• En komplet mineralblanding tilsat vitaminer                       
• Fremmer frugtbarhed og vækst                                           
• Fremmer duens naturlige modstandskraft.

GRIT - 2,5 kg & 25 kg

• Fremmer en optimal
fordøjelse

• Sammensat af naturlige
komponenter

VITAMINOR - 350 g & 850 g

• Naturlige B-vitaminer                                                         
• Rig på aminosyrer                                                             
• Støtter emunsystemet                                                       

HVIDLØGSOLIE - 150 ml & 450 ml

• Rig på Omega 3 & Omega 6 fedtsyrer
• Indeholder E-vitamin
• Fremmer optimal blodcirkulation                                         

NATURAMINE - 500 ml

• Mineraler-sporeelementer-aminosyrer
• Forstærker emunsystemet
• Optimal vækst hos ungerne

N A T U R A L  B R A N D E
Gl. Kærvej 17 - 7330 Brande • Tlf. 97187040 • Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk • www.natural-brande.dkD
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U-196-08-0420: 8. juni 2013 Sektionsvinder i sektion 63 fra Limburg og duen blev også nr. 8 i Danmark fra Limburg.

Tilhørende Keld Jacobsen, 196 ”Vrå”.


