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Vi gratulererFremlysning

DAN 053-11-1309 (død)
DAN 189-08-0494 (død)
DAN 148-12-0335 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244
DAN 233-13-0419
DAN 097-13-5032
Erik M. Madsen
5600 Faaborg
Tlf 81119645
DAN 077-13-0310
Ole Johansen
9300 Sæby
Tlf 22163682
DAN 074-11-0377
Freddy Herbst
4720 Præstø
Tlf 55990384
Belge-11-6021098
Henning Larsen
9352 Dybvad Tlf 22507764

50 ÅR
13/3 Michael Kjærgård, 156 Pax

70 ÅR
2/3 Karl Hedegaard, 055 Vejle

GENERALFORSAMLING
Vi har generalforsamling i Brevdue-
huset Esbjerg, lørdag den 15. marts 
2013 kl. 13.
 
Dagsorden if. lovene.
 
m.v.h. H.E. Bertram

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.

Fra DdB’s præmiebord i Brædstrup

Blad nr. Udkommer Deadline
6 12. marts 25. feb.
7 26. marts 11. mar.
8 9. april 25. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

GSM-modul til Tauris-systemet
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Marts - forår!

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

Så nåede vi enden på denne vinters 
sidste måned, og vi glider nu stille ind 
i forårets første måned – marts. I dette 
nummer af Brevduen bringer vi, som 
vanligt, et udførligt og fyldestgørende 
referatet fra repræsentantskabsmødet 
samt glimt fra alle de mange aktivi-
teter, som vor landsmøde bringer med 
sig – landsudstilling, auktion, præmie-
overrækkelser mm. Når dette læses 
har Hovedbestyrelsen netop afholdt 
deres ordinære februarmøde, hvor en 
lang række punkter er blevet gennem-
gået med primær fokus på den kom-
mende kapflyvningssæson. Et stort og 
vigtigt punkt på mødet vil være fast-
læggelsen af kapflyvningsgebyrerne 
og med formandens beretning i mente, 
kan der vel forventes pæne nedsættel-
ser af gebyrerne på mellemdistancen. 
Det er jo også her, der sendes flest duer, 
og disse flyvninger er dem, som de fle-

ste medlemmer ser frem at deltage på 
hver uge. Så det bliver spændende at 
se, hvor ”skarpe” DdB’s priserne bliver. 
På de lange distancer ser situationen 
nok noget anderledes ud, og her forven-
tes der nok ikke lavere gebyrer, måske 
tværtimod. Men om alt er, der er spæn-
dende information på vej i den nærme-
ste fremtid på gebyrområdet. Et andet 
vigtigt emne er evalueringen af dage-
ne i Brædstrup. Hvad har været godt? 
Hvad kunne gøres bedre? Der er alle-
rede kommet flere ideer og forslag på 
bordet, som måske kan løfte niveauet 
endnu mere. Disse herlige dage i star-
ten af februar er en vigtig ingrediens i 
det kit, der binder os sammen som or-
ganisation. Det er ikke alt, der muligt, 
men mon ikke at der allerede næste år 
er et par nye ting til afprøvning. Det 
bliver i øvrigt lørdag den 7. februar, der 
bliver omdrejningsdagen for arrange-
mentet i 2015.  

Marts er også den måned, hvor brev-

duefolket for alvor kommer ud af vin-
terhiet. Solen er ”vendt” tilbage fra 
sit vintereventyr på den sydlige halv-
kugle. Dejligt er det også, at man kan 
mærke på duerne, at de føler sig tilpas 
med det tiltagende dagslys. Det hæver 
lige humøret til nye højder. Men - igen 
i år skal vi henlede opmærksomheden 
på kurvene. Få dem nu gjort i stand, så 
de problemfrit kan gennemføre en hel 
sæson uden anmærkninger fra opsam-
lingspladserne. Specielt de små kurve, 
der skal bruges jvf. reglementets kap. 5 
§1 stk. 2. Få dem nu malet i de korrek-
te gruppefarver. Det letter alt arbejdet 
omkring håndteringen af disse kurve 
og ikke mindst at få dem tilbage igen 
til foreningen. Derudover mindsker det 
risikoen for pakkefejl, og dem skal vi 
for alt i verden alle gøre, hvad vi kan 
for at komme til livs. 

Ikke et forår uden transportkurser 
i kørsel med brevduer og sådan bliver 
det også i år. Vi planlægger at holde 
kursus i løbet af april måned. Det vil, 
af hensyn til planlægningen, være 
godt, såfremt de enkelte sektioner mel-
der til Sekretariatet, hvor mange der 
skal på kursus i år. Så kom ud af bu-
sken og giv os et praj.  
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af Bjarne Borresen

Landsformanden, Erik Dybdahl 
bød alle velkommen til DdB’s re-
præsentantskabsmøde. Vi har en 
lille og kompakt dagsorden, og 
jeg håber, at vi får et rigtigt godt 
møde sammen.

Det er desværre sådan, at når et år er 
gået, er der tomme pladser iblandt os. 
Her tænker jeg ikke på dem, der ikke 
havde lyst, kræfter eller tid til at kom-
me til arrangementet her i Brædstrup 
i dag. Nej, jeg tænker selvfølgelig på 
de af vore sportsfæller, som vi aldrig 
ser igen – dem, der er bortgået i det år, 
der er gået. Jeg ved, at de af jer, der 
har mistet én tæt på, er det sådan, at 
når man kommer op i årene, er det des-
værre alt for tit én af éns gode venner, 
der er faldet fra. Jeg vil bede jer hjæl-
pe mig med at mindes dem og bede jer 
rejse jer, idet jeg udtaler et æret være 
deres minde.

Et minuts stilhed.
Tak skal I have – dejligt. Så går vi i 

gang med dagsordenen.
PKT. 1. VALG AF DIRIGENTER

Erik Dybdahl, landsformand: Besty-
relsen foreslår Jørn Boklund og Ole 
Lundbøll. Det ser ikke ud til at være 
andre i forslag, så de 2 herrer er her-
med valgt. Jeg vil bede jer komme her-
op og overtage ledelseshvervet. 

Jørn Boklund, dirigent: Ole Lundbøll 
og jeg vil gerne takke for valget til di-
rigenter. Vi skal forsøge at lede mødet 
efter vore bedste evner. Det er imidler-
tid lige så væsentligt, at I, der sidder 
hernede i salen og er repræsentanter, 
hjælper os med at føre en god og saglig 
debat og god tone. Det er jeg sikker på, 
at I alle sammen er indstillet på. Jeg 
skal starte med at gøre opmærksom 
på, at der ved de nummererede borde 
kun sidder repræsentanter, og at evt. 

tilhørere sidder på rækkerne bagved 
de nummererede borde. Min med-di-
rigent Ole har lige hvisket mig i øret, 
at man som regel gerne sidder sekti-
onsvis, og at der har været lidt rokke-
ren rundt. Er I alle sammen glade og 
trygge ved stedet, hvor I sidder? Jeg 
vil bede de repræsentanter, der ønsker 
ordet, at I venligst henvender jer til di-
rigenterne med en seddel påført jeres 
navn og foreningsnummer. 

Vi skal først konstatere, at mødet er 
lovligt indvarslet. I lovenes § 11 står 
således: ”Repræsentantskabsmøder 
indkaldes med opgivet dagsorden med 
mindst 14 dages varsel i tidsskriftet 
Brevduen.” Indkaldelsen er udsendt 
med Brevduen nr. 1 af 2. januar 2014 
og dermed i overensstemmelse med lo-
vene. Jeg skal derfor høre, om der er 
nogen, der har noget at indvende mod 
mødets lovlige indkaldelse? Det ser 
ikke ud til at være tilfældet. Dagsor-
denen var optrykt i samme nr. af Brev-
duen, og her skal jeg høre, om nogen 
har noget at indvende imod dagsorde-
nen?
PUNKT 2. ANTALLET AF REPRÆSEN-
TANTER. 

Jørn Boklund, dirigent: Vi skal have 
konstateret antallet af mandater. Det 
er sådan, at der er 171 stemmeberet-
tigede inkl. de, der stemmer med fuld-
magt og inkl. Hovedbestyrelsen.

PUNKT 3: VALG AF STEMMETÆLLERE 

PUNKT 3A: STEMMETÆLLERE VED 
HÅNDSOPRÆKNING

Jørn Boklund, dirigent: Jeg foreslår, 
at alle repræsentanter, der sidder ved 
repræsentantskabsbordene ind mod 
midtergangen som sædvanlig tager 
den opgave. Ved jeres plads ligger der 
to typer stemmesedler. Når der bliver 
brug for optælling, skal I udfylde disse 
optællingssedler, der ligger ved jeres 
plads. Vi gør det på samme måde som 
de sidste par år. De valgte stemme-
tællere til skriftlig afstemning sam-
ler sedlerne sammen. Optællingen vil 
blive forestået af 4 stemmetællerne 
sammen med sekretariatets folk, så-
ledes vi hurtigt får afviklet vores af-
stemninger.
PUNKT 3B. STEMMETÆLLERE VED 
SKRIFTLIG AFSTEMNING

Jørn Boklund, dirigent: Jeg har 4 
navne her. Jesper Kristensen, 126, 
John Sørensen, 142, Lars Simonsen, 
113 og Ole Mejlgran, 189. I er alle 
valgt.
PUNKT 4. BERETNING

Erik Dybdahl, landsformand: Der 
går jo ikke mange dage uden, at der 
sker noget i brevdueverdenen. Således 
også omkring beretningen. Jeg har 
forsøgt at få så meget som muligt med 
i den skriftlige del, men noget kom-
mer jo altid til, og det tager vi så her-
fra. Noget af det sidste er, at der for 14 
dage blev afholdt et møde i SBU. Det 
var arrangeret i Stavanger af det nor-
ske brevdueforbund, og vi havde som 
sædvanligt et godt møde mellem de 3 
nordiske lande. En af de ting, der var 
på dagsordenen var, at der skulle væl-
ges en ny sekretær i SBU. Per-Kristian 

Repræsentantskabsmøde
2014

Landsformand Erik Dybdahl Jørn Boklund, dirigent Jes  Pedersen, 046 Horsens
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Hansen, som har været SBU sekretær 
gennem 20 år, havde valgt at trække 
sig. Vi havde lavet lidt undergrundsar-
bejde på forhånd, og vi er meget lykke-
lige for, at Lars Corneliussen fra Norge 
valgte at sige ja til det hverv. Lars har 
en familie, der har haft brevduer siden 
hans oldefars tid. Den har været med 
til at starte SBU i 1919, så der er snart 
en rund fødselsdag på vej. Vi har i SBU 
nogle store forskelligheder. Her i lan-
det vi begunstiget af, at vi kan starte 
bilerne og køre mod både syd og mod 
nord for at lave kapflyvninger. Langt 
den overvejede del bliver lavet syd-
fra. Vi har således muligheden for at 
have nogle ret gode afstande at flyve. 
I Norge stiller tingene sig markant 
anderledes. Vi har gennem en rum tid 
registreret, at når vi snakker om det 
skandinaviske mesterskab, så var det 
kun et dansk mesterskab. Det synes vi 
ikke, at der er noget sjovt ved. Det skal 
være skandinavisk. Så derfor er det 
blevet besluttet, at der forsøgsvis laves 
om på de statutter, som man har til at 
lave flyvninger efter. Det er alene gjort 
for, at man i Norge har en chance for 
at kunne være med i de konkurrencer, 
som vi har. Herhjemme vil der ikke ske 
det store, men Norge får en anden til-
gang til det. I Norge har man også nog-
le helt andre betingelser, end vi har 
her. Det var et godt SBU møde, hvor vi 
respekterede hinandens synspunkter. 
Det kan vi kun være tilfredse med. Så 
har jeg skrevet en lille notits omkring 
vaccine. Det har jeg gjort alene af den 
årsag, at når vi skal vaccinere vore 
duer, får langt hovedparten af os med-
lemmer gjort det i vore foreninger med 
vaccine indkøbt gennem De danske 
Brevdueforeninger. Det er sådan, at de 
flasker, vi får gennem DdB, er forsynet 
med et batch-nummer. Det vil frem-
adrettet, men formentlig ikke i denne 
sæson, blive lavet sådan, at man kan 
påføre batch-nummeret på vaccinati-

onsattesten. Det er noget, som vi vil 
blive påkrævet af myndighederne på 
et tidspunkt, fordi man vil til livs med, 
at nogen henter vaccine via nettet eller 
andre steder f.eks. fra England. Det er 
reelt sådan, at bødetaksten for at blive 
taget med ulovlig vaccine er et tocifret 
tusind beløb. Nok omkring en 30 tu-
sinde. Så jeg vil opfordre til, at vi har 
helt rene papirer der. Selvfølgelig kan 
I få jeres dyrlæge til at vaccinere, som 
I har gjort hidtil. Flaskerne, han har, 
har også et batch-nummer, som relate-
rer til, at de er indkøbt det rigtige sted. 
Vær obs på det med vaccinen. Det skal 
I ikke gå på kompromis med. 

Og så til antal duer i kurvene. Der 
har været foreninger, der har ønsket 
at få det debatteret som et punkt på 
dagsordenen. Vi var af den formening 
i bestyrelsen og i samråd med vore di-
rigenter, at det ikke var et emne for vo-
res dagsorden. Der er mange forhold, 
der kan spille omkring antallet af duer 
i kurvene. Men jeg vil sige, at det for 
mit vedkommende er sådan, at vi ger-
ne vil give duerne så optimale vilkår 
som muligt. Men vi ved, - det tror jeg 
ikke, I alle er klar over, - at går man i 
dybden med, hvornår en due skal have 
vand, så er det sådan, at for at den om-
danne det fedt, den har i kroppen til 
sukkerstof, altså energi, kræves der 
vand. Ellers kan det ikke lade sig gøre. 
Vi har den opfattelse efter det, vi kan 
læse os til, at skal der efter 4 timers 
flyvning tæres på de fedtressourcer, 
der er i kroppen, så skal duerne have 
vand. På stort set alle DdB-flyvninger, 
som varer mere end 4 timer, kan vi 
være ret sikre på, at duerne har været 
nede at drikke. Vi kan normalt ikke al-
tid se det på dem. Det er jo kun, når de 
har været tæt på noget olieforurening 
eller andet skidt. Vi har i bestyrelsen 
til sinds, at hvis vi kommer i ekstreme 
varmesituationer, som vi har været før, 
vil vi forsøge at sænke antallet af duer 

i kurvene og sørge for, at I får besked 
betids, at I kan nå at reagere på det 
ude i foreningerne.

Jeg har i den trykte beretning skre-
vet om prisen på kornet. Det har jeg 
gjort al den stund, at jeg får mange 
henvendelser omkring det. Den sid-
ste, jeg fik, gik på, at en landmand, 
der havde lejet jord lige ved siden af 
mig, kunne fortælle, at det korn, han 
avlede, var styrtdykket i pris i forhold 
til tidligere. Det er der også andre, der 
har oplevet, og jeg skrev en lille notits. 
Jeg må så sige, at jeg efterfølgende har 
fået henvendelser fra de firmaer, der 
handler med de produkter. Og de er 
alle af den opfattelse, at de ikke tager 
for meget for det. Det er grossistleddet, 
der fordyrer. De har også fortalt mig 
om de fortræffeligheder, de i øvrigt gør 
for sporten, og der hersker ingen tvivl 
om, at vi ville være kede af, hvis vi ikke 
havde det show, vi har her. Og hvis vi 
ikke havde konkurrencer, som de også 
sponserer på god vis. Men alligevel sy-
nes vi, at hvis de har muligheden, så få 
prisen ned så folk får bedre råd til at 
få duer på flyvning. Nogen har sagt, at 
vi ikke har råd til at annoncere på den 
måde, som I gerne vil have, men vi har 
til gengæld trykket prisen, så det kom-
mer alle til glæde. Der er ikke nogen 
skjulte tanker eller hensigter omkring 
mit skriv omkring priser på korn. Det 
er ikke sådan, at DdB overvejer at gå 
ind i kornsalg, som vi f.eks. har gjort 
med vaccine.

Så har vi heldigvis nogle positive PR-
tiltag. Det er et transportabelt brev-
dueslag, som står herude i forgangen. 
Det står lidt henne i krogen. Måske 
ikke så nemt at få øje for andre end de, 
der lige skal ud at have sig en smøg. 
Det er et lille dueslag, som har haft 
sin debut på raceduernes landsudstil-
ling i Fredericia her for 3 uger siden. 
Vi havde selv en fin stand med masser 
af dygtige brevduefolk som hjælpere. 

Repræsentantskabsmøde
2014



70 #05_2014

Det vil jeg gerne sige tak for. Deres 
oplevelse dernede var, at det var noget 
vi skulle gøre noget mere i, og vi har 
allerede reserveret en stand samme 
sted til næste år. Jeg vil lige sige i den 
forbindelse, at når vi snakker landsud-
stilling for raceduer, så har man et ge-
byr, som hedder 55 kr. pr. udstillet due. 
Alligevel har man 3000 duer på sådan 
en racedueudstilling. Så det er stort. 
Men jeg synes, at vi absolut havde en 
ærefuld plads dernede og blev set. Det 
var den unge del af bestyrelsen med de 
2 gange Peter og Tommy ikke mindst, 
der havde trukket læsset omkring ar-
rangementet og som sagt med gode 
hjælpere. Tak til jer alle. Det var super 
godt. Jeg ved, at vi har plads på Ros-
kilde dyrskue med standen, og at det 
er sektionen derovre, der tager sig af 
det. Jeg ønsker dem god vind, for der 
er en god chance for, at vi kan få nogen 
i tale i sådan en sammenhæng.

Omkring IT så har vi også nyt her. 
Det fik sin debut her på udstillingen. 
Man kan nu på en ipad notere pointene 
og derefter trådløst printe pointkortet 
ud direkte. Jeg ved, at der var nogle 
begynder vanskeligheder omkring det, 
men jeg ved også, at de er så godt som 
løst nu, og at systemet fungerer. Vi har 
haft stor hjælp af en enkelt mand fra 
Ringsted, Ole Steen Larsen, som er 
dygtig til IT, og som i andre sammen-
hænge også har hjulpet os. En tak til 
Ole Steen for det.

Jeg sætter hermed min beretning til 
behandling. Tak. 

Jørn Boklund, dirigent: Tak til Erik 
for beretningen. Jeg skal spørge, om 
der er nogen, der har kommentarer, 
indlæg?

Jes Pedersen, 046 Horsens: Jeg var til 
min første landsudstilling i 1975. Der 
var vi betydeligt flere, end vi er i dag. 
Det vil jeg gerne have, at vi skal gøre 
noget ved. Vi har mange gode brevdue-
kammerater rundt om i landet, der ik-
ke kan være til stede i dag, simpelthen 
fordi foreningerne er for små. Jeg vil 
gerne håbe på, at der er sådan nogle 
som i 211, der har 4 gode brevduefolk, 
der flyver alt det DdB, de har, at vi kan 
få dem ind i varmen. Jeg vil bede Ho-
vedbestyrelsen give mig lov til at stille 
et forslag her i dag til afstemning om, 
at alle brevdueforeninger kan stille et 
mandat til mødet i 2015. Så er de inde 

i varmen, og så kan de komme til at 
stemme alle sammen, når vi skal fast-
lægge en flyveplan der.

Jørn Boklund, dirigent: Det er sikkert 
velment, men jeg skal gøre opmærk-
som på, at det er ikke muligt fra taler-
stolen at stille lovændringsforslag, der 
ikke har været indsendt rettidigt til 
mødet her. Så den går ikke. Men Erik 
skal notere sig, hvad der bliver sagt, og 
så må Hovedbestyrelsen arbejde vide-
re med det. Men skulle forslaget have 
været behandlet i dag, skulle det have 
været indsendt inden 1. november (Re-
ferenten:15. november).

Peter Pedersen, 086 Bangsbo: God 
dag alle sammen. Det er lidt pudsigt, 
at en mand fra Horsens og én fra Sæby 
ved Frederikshavn har det samme på 
hjertet. Jeg vil gerne snakke lidt om 
demokrati og medindflydelse i DdB. 
Allerførst så vil jeg sige tak for en god 
beretning Erik og tak til Sekretaria-
tet for et rigtig godt samarbejde i årets 
løb. I din beretning Erik, så savner jeg 
dog nogle bemærkninger og refleksio-
ner om emnet demokrati og medindfly-
delse i De danske Brevdueforeninger. 
På sidste års repræsentantskabsmøde, 
stillede vi i det nordjyske forslag om, 
at der på sektionernes generalforsam-
linger ville blive givet muligheder for, 
at alle aktive medlemmer i DdB var 
stemmeberettigede således, at man på 
disse generalforsamlinger, altså sek-
tionernes generalforsamlinger, blev 
fri for, at der sad en bestyrelse sam-
men med 6-8 delegerede og kørte den 
såkaldte demokratiske proces. Det 
forslag var Hovedbestyrelsen imod og 
således også et flertal af jer delegerede. 
I vores Sektion 53 er vi 7 foreninger, 
og i det forløbne år er der en af disse 
foreninger, der ikke mere har 5 med-
lemmer, der opfylder DdB’s flyvekrav. 
Dermed har foreningen mistet al ind-
flydelse såvel i sektionen som i DdB. Vi 
har en anden forening, som er i samme 

risikozone. Jeg tror, vi er mange an-
dre foreninger i det ganske land, der 
står i samme situation. Jeg tænker 
her, at man har et demokratisk pro-
blem i vores organisation. Det kan vi 
bare ikke være bekendt. Og hvad kan 
vi så gøre? Vores forslag fra sidste år 
blev nedstemt, men jeg vil alligevel 
kraftigt opfordre til, at Hovedbesty-
relsen tager sig dette problem ad no-
tam. Vi kunne måske forestille os, at 
foreningerne blev tildelt et mandat 
for hver påbegyndt 5 medlemmer, der 
opfylder DdB’s flyvekrav og ikke som 
nu, hvor man skal være 5 medlemmer 
i alt for at have et mandat. En sådan 
lille bitte regelændring vil medføre, at 
alle foreninger har stemmeret i frem-
tiden. Det vil jeg kraftigt opfordre til. 
Jeg vil ønske, at I positivt vil drøfte og 
tage aktion i denne her sag og gøre no-
get ved det således, at vi i fremtiden 
kan give alle forening i DdB lidt mere 
indflydelse, end de har for nuværende. 
Tak!

Jørn Boklund, dirigent: Der var her 
et par opfordringer, som I må tygge på.

Jesper Jungløv, 046 Horsens: 046 stil-
lede forslag om at reducere antallet 
af duer i kurvene, fordi vi alle er rig-
tig glade for vore duer, og vi vil gerne 
have, at de blive behandlet godt i alle 
faser af sådan en duetur. Måske står 
de for tæt i kurvene. Så vi tænker, at 
når sektionerne kan operere med et la-
vere dueantal, så var det nok også mu-
ligt. Så fortæller I nu, at det ikke er 
her, man kan stille et sådant forslag. 
Så vil jeg spørge, hvor er det muligt at 
stille et sådant forslag? I øvrigt er det 
pragtfuldt at høre, at der er en hensigt 
om, at når vejret er dårligt at reducere 
duetallet i kurvene. Det er jo rigtigt, 
rigtigt dejligt. Det opfatter jeg som en 
slags principbeslutning om, at det er 
en god ide at reducere antallet, men 
hvis ikke forslaget kan behandles her, 
hvor skal det så stilles henne? Det er 

Peter Pedersen, 086 Bangsbo Jesper Jungløv, 046 Horsens John Frandsen, 105 Albani
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mit spørgsmål. Tak.
Jørn Boklund, dirigent: Helt princi-

pielt er det sådan, at det, der hedder 
kapflyvningsreglementets sager, er 
Hovedbestyrelsens ansvarsområde. 
Så skal man stille forslag til ændring 
i kapflyvningsreglementet, indsender 
man det til Hovedbestyrelsen, der så 
må behandle det. Sådan fungerer det i 
dag. Skal det fungere anderledes, kræ-
ver det, at vi ændrer vores love.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg har 
3 ting. Det ene er direkte fra beretnin-
gen af. Det står under brede store slip. 
Der står ordret. ”De forsøg, der har 
fundet sted i Syd viser med al ønske-
lig tydelighed, at gruppeslip ikke er 
sagen”. Det kunne jeg godt tænke mig 
at vide, hvad man bygger det nærmere 
på. Jeg har spurgt på repræsentant-
skabsmødet i Sektion 31. Der var ikke 
nogen, der havde fået nogen henven-
delser fra formanden. Så hvad bygger 
han det så på? Så har jeg henstilling til 
Hovedbestyrelsen om at snakke med 
de valgte løsladere i DdB om, at når de 
tager en beslutning om at ville slippe 
nogle duer, så at bekendtgøre løsladel-
sestiden så hurtigt som muligt, så vi 
andre ikke får ubehageligheder i frem-
tiden ved vores løsladelsesarbejde. Det 
er ikke for at stjæle noget fra dem, men 
vi vil gerne vide, når de har taget en 
beslutning. Med hensyn til det, at man 
ikke kan stemme, kan jeg sige, at her i 
Odense den 22. februar rykker vi sam-
men i bussen. Vi nedlægger 2 forenin-
ger og bliver én stor forening. Så 105 
og 122 kommer højst sandsynlig ikke 
til at eksistere mere. Det ligger skitse-
klart det hele med hjemmeside oppe at 
køre. Vi har haft mange gode stunder, 
men nu er vi nødt til at værne om det, 
vi har, og trække sammen i bussen. 
Det, tror jeg, er løsningen. Vi har en 
forening med 4 medlemmer, som ikke 
har en repræsentant. Derfor har vi 
gjort det. Tak.

Jørn Boklund, dirigent: Hermed or-
det til formanden.

Erik Dybdahl, landsformand: De 2 
første indlæg her fra talerstolen, Jes 
fra Horsens og Peter fra Bangsbo, hav-
de jo det samme ærinde. Jeg må sige, 
at jeg har haft en snak ude i korrido-
ren med Peter på forkant, hvor han 
sagde til mig, at han var utrolig ked af, 
at det forslag, han havde haft sidste år, 

havde mødt den modgang, som det vit-
terlig fik. Jeg anmodede ham faktisk 
om at gå på talerstolen, ikke for at gen-
fremsætte forslaget, men for at slå et 
lille slag for, at vi i Hovedbestyrelsen 
måske skal til at se lidt anderledes på 
de ting. Det er jo ikke anderledes, end 
at det kræver en lovændring, hvis vi 
skal have flere repræsentanter til ste-
de. Jeg er helt enig med dig, Jes. Vi er 
for få her i dag. Vi plejer at være flere. 
Vejret er sommetider lidt lunefuldt på 
denne årstid, men det var skønt, om vi 
var lidt flere. Jeg ved ikke, hvor man-
ge af vores foreninger, der er i den her 
helt specielle situation, at de ikke har 
5 mand, der har deltaget på en DdB-
flyvning. Jeg vil love jer, at vi vil tage 
debatten i bestyrelsen. Jeg kan ikke 
vide noget om udfaldet, for vi har ik-
ke debatteret det, fordi forslaget faldt 
markant sidste år. Jeg oplever her, at 
der var klapsalver fra stort set alle jer, 
der sidder her ved de første borde og 
dermed har stemmeret. Så det er no-
get, der ligger jer på sinde, og det vil 
selvfølgelig arbejde med i bestyrelsen. 
Vi tager det med, og hvis vi kan finde 
fodslag, så finder vi nok også mulighe-
den for at stille et forslag, som vi alle 
kan bakke op omkring. Tak for ind-
læggene.

Jesper fik jo et svar på sit indlæg. Jeg 
har jo også talt med formanden i jeres 
forening omkring det, så han havde 
mulighed for at tage det med til jeres 
foreningsmøder. Jeg ved, I har debat-
teret det der. Så jeg tror, at den del af 
sagen også er på plads.

Så var John Frandsen heroppe. Han 
kunne ikke lige fange, hvor jeg havde 
set, at gruppeslippene måske ikke var 
sagen. Jeg indrømmer da, John, at 
jeg ringer da ikke rundt og spørger. 
Jeg slår op i resultatlisterne og ser, 
hvordan tingene nu er fordelt. Det er 
jo mere end jeres sektion og min sek-
tion i syd, som er med i der her for-
søg, som kører et år mere. Så får vi et 
endnu bedre grundlag til at beslutte, 
når vi samles til næste år. Virkelighe-
dens verden er, uden at jeg skal ned-
gøre de der supervindere, vi har haft 
her på scenen her bag mig tidligere, at 
et enkelt slag i en af sektionerne fak-
tisk har vundet alle åbne flyvninger 
med gruppeslip, når vi snakker mel-
lemdistance. Han har også været med, 

men ikke nær så dominerede på vores 
sportsflyvninger, hvor vi hver gang 
har haft regionsslip. Det er sådan nog-
le små ting, man sidder og kigger efter, 
når man bladrer rundt for at se, om de 
ting, vi gør, er fornuftige eller det mod-
satte. Vi er i bestyrelsen indtil nu af 
en opfattelse, at det er fornuftigt med 
de brede slip. Det gavner langt hoved-
parten. Det var mit svar til John. Det 
er ikke bare noget vi skriver pr. auto-
matik. Vi kigger efter. Jeg ved godt, at 
der i sommer indtraf en situation, hvor 
en løslader på Fyn følte sig trådt over 
tæerne. Jeg kan fint følge, at han tager 
det op her. Men det er sådan John, og 
det har jeg også fortalt dig i telefonen, 
at DdB har førsteret, når der snakkes 
slip, og du er jo hjertelig velkommen til 
at kontakte de løsladere, vi har i DdB. 
Du ved, hvem det er, hvis det er sådan, 
at I har duer stående samme sted. 
De skal ikke ringe rundt i landet for 
at fortælle, hvordan de har tænkt sig 
at gøre det. Det er trods alt dem, der 
har ansvaret for langt de fleste duer og 
overfor os alle sammen. Sektionerne er 
her for at forberede duer til DdB, ikke 
modsat. Tak.

Jørn Boklund, dirigent: Formanden 
kom her med et løfte om, at Hoved-
bestyrelsen vil tage problematikken 
omkring foreningernes størrelse og re-
præsentationen op. Jeg tror, det er rig-
tig fornuftigt, at er der en ting, vi skal 
værne om her i vores organisation, er 
det demokratiet. Der kan være et pro-
blem her, hvis det skal lykkes. Det var 
godt, Erik gav det løfte at tage det op.

John Frandsen, 105 Albani: Jeg vil 
gerne gå lidt dybere ind i den der uge 
21 i Henstedt. Det var jo en tragisk op-
levelse, når man seriøst arbejder med 
tingene og ikke engang sover op til 
flyvningerne. Klokken 6.00 afgår før-
ste slip i Henstedt. Et sektionsslip til 
Sjælland. Jeg kan ikke huske, om det 
er sektion 11 eller sektion 21, der går 
der. Klokken 6.30 var det lige en kende 
mørkt nok til, at jeg ville have duerne 
ud til Sektion 31, så kl. 6.32 siger jeg, 
godt, de går kl. 7. Kl. 6 minutter i 7, jeg 
har det ordret stående hjemme, blev jeg 
overfuset af en DdB løslader. DdB skal 
have deres duer ud ligegyldigt, om vi 
overhovedet var dernede. Vi måtte ud 
at finde den lastbil. Den holdt parkeret 
blandt andre med meters mellemrum, 
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så vi dårligt nok kunne finde den. Vi 
måtte stoppe vores skæring af plomber 
mm. Det er simpelthen ikke rimeligt 
på den måde. Jeg kan ikke leve med 
det der. I må komme ud med, når I har 
løsladelsen. Hvis I påberåber jer, at de, 
der har længst hjem, har ret til slip, så 
kan jeg ikke forstå, at gruppe 5 og 6 
ikke slap deres duer kl. 6.

Freddi Nygaard, 018 Vordingborg: 
Kun en ganske lille bemærkning om 
det, formanden kom med, at et slag i 
Jylland, nu vil jeg ikke nævne navne, 
vinder alle de åbne flyvninger, men ik-
ke er så dominerende på sportsflyvnin-
gerne. Der vil jeg lige gøre opmærksom 
på, at så vidt jeg ved, sendte han slet 
ingen duer på sportsflyvningerne.

Jørn Boklund, dirigent: Man kan si-
ge, at det er svært at vinde, hvis ikke 
man har duer med.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg 
skal ikke trække meget langhalm på 
det Freddi, men det er ikke den samme 
person vi tænker på. Så må der jo være 
2, der har vundet alle disse her åbne 
flyvninger. Den ene har i hvert fald og-
så deltaget på de andre.

Formandens beretning blev herefter 
enstemmigt vedtaget.
PUNKT 5. REGNSKAB 2012-13

Ole Lundbøll, dirigent: Jeg skal gøre 
opmærksom på, at i det, I har fået ud-
leveret, er der under den uafhængige 
revisors bemærkninger beskrevet, at 
revisionen er foretaget i overensstem-
melse med internationale standarder 
og ifølge dansk lov, at der under kon-
klusionen er beskrevet, at det her er 
et retvisende og korrekt billede af De 
danske Brevdueforeningers regnskab 
og at den repræsentantskabsvalgte re-
visor, Bendt Nielsen, har tiltrådt det 
her. Hvis I har læst den skriftlige be-
retning, er der ikke nogen, der kan væ-
re i tvivl om, at det er næstformanden 
Erik Rasmussen, der skal fremlægge 
regnskabet.

Erik Rasmussen, næstformand: Det 
har været et år, der regnskabsmæssigt 
i DdB, har været et af de mere posi-
tive. Jeg skal lige knytte nogle få kom-
mentarer til det her. Det regnskab, der 
aflægges i dag, er Hovedbestyrelsen 
særdeles godt tilfreds med. Det er sær-
ligt 2 områder, der har medvirket til 
det pæne resultat. Ved afviklingen af 
DdB’s flyvninger er der foretaget en del 

ændringer. Duerne fra Jylland og Fyn 
samles nu på ét kontrolsted i Horsens 
modsat tidligere 2 steder, Åbenrå og 
Århus, som også gjorde et stort styk-
ke arbejde. Store ændringer er også 
sket på opsamlingsruterne, der gør, at 
vi med intense forhandlinger med de 
vognmænd, der forestår disse trans-
porter, har fået trykket priserne. Lige-
ledes har vi fået en bedre aftale med 
vognmanden, der kører duerne ud fra 
kontrolstederne ud til destinationerne. 
Med kun et kontrolsted er det muligt 
at læsse, ligesom vognmændene kom-
mer ind. Så kan vi få de fyldte kurve 
læsset i bilerne med det samme. Det 
sparer vi tid ved. Samtidig har vi haft 
mulighed for, at de sjællandske duer, 
der skal sydpå, kan køre over Horsens, 
så bilerne kan fyldes op der. Det har gi-
vet besparelser på vogntogene. Det var 
hovedtendenserne på transporterne.

Den 1. januar blev samarbejdsafta-
len med trykkeriet opsagt. Der blev 
anskaffet en trykkemaskine eller kopi-
maskine om I vil, der klarer det meste, 
herunder også at folde og hæfte vore 
brevdueblade. En kuverteringsmaski-
ne til pakning i plastfolie blev ligeledes 
anskaffet, og det har halveret prisen 
på portoudgifterne. For at klare dette 
ekstra arbejde har personalet måtter 
løbe ekstra stærkt, og de har klaret det 
på bedste vis med opsætning, udsen-
delser og trykning. Som I kan se i regn-
skabet, er det uden, at det har kostet 
ekstra personaleudgifter. Regnskabet 
viser et overskud på ca. 300.000 mod 
sidste års 12.000. Det skyldes særligt, 
at vi har sparet på omkostningerne. 
Jeg vil også gerne oplyse lidt om ind-
tægterne. Vi har haft en mindre ned-
gang i tips og lotto på 34.000. Det ser 
mærkeligt ud da vores tilskud er ste-
get med 100.000 til 300.000, men det 
er på grund af, at vi har forskudt regn-
skabsår. Der er kun 8 måneder af de 
300.000 inde her. Vi håber, at tilskud-
det fremover bliver stabiliseret på de 
300.000, men vi arbejder stadigvæk på 
at få det forøget. De samlede indtæg-
ter er noget mindre i år. De er faldet 
til 4.666 mil. fra 5.100 mil. En mindre 
indtægt på ca. 450.000. Fortjenesten 
ved materialesalg er næsten uændret 
med et lille fald på 130.000. Dette på 
trods af, at vi har haft en meget større 
omsætning. Det skyldes i særdeleshed 

salget af vaccine, som vi har formidlet. 
Vi har valgt at gøre det på en måde, så 
besparelserne kommer medlemmerne 
til gode. Vi får kun dækket de direkte 
omkostninger. Vi har valgt at sige, at 
medlemmerne godt kan bruge den be-
sparelse. Der har været en nedgang i 
gebyrindtægterne på ca. 600.000, som 
hovedsagelig skyldes, at vi måtte af-
lyse flyvningerne i uge 21. Annonce-
indtægterne er faldet med ca. 40.000. 
Når man ser udgifterne til hovedledel-
sen under ét, er de faldet fra 500.000 
til 348.000. Administrationsudgifter 
kan deles op i 2 poster, men det er re-
elt driftsomkostningerne, der er faldet 
lidt. I ejendommens drift er det op-
lyst, at den koster 121.000. Det er en 
stigning på ca. 120.000. Det meste af 
denne udgift er 110.000 til kloakering 
af et 2-strenget kloaksystem, som vi er 
påbudt af kommunen. Det er dog ikke 
helt færdigt endnu, men vi har opta-
get regningen, som en skyldig post. Vi 
havde håbet, at det kunne blive fær-
digt til tiden, men det nåede vi ikke. 
Vedrørende Brevduen har der været 
besparelser næsten alle steder ved 
trykning og porto. Der kommer dog af-
skrivning på kopimaskinen, der læg-
ges til. Udgifterne ved flyvningerne 
faldt med 592.000. Det skyldes igen, at 
vi har haft tommelskruerne på vogn-
mændene. Afskrivningerne ved tab af 
inventar er på 338.000 herunder af-
skrivninger på ejendommen for første 
gang på 21.000. Jeg vil også godt lige 
nævne, at personaleomkostningerne 
er uændrede på 840.000. En anden 
ting, som jeg bør nævne, at vi over en 
13-årig periode har haft en besparel-
se på udgivelsen af brevduebladet. Vi 
startede i 2000-2001 med en udgift på 
1.010 mil., i 2012-2013 har den været 
på 161.000. Det er en stor besparelse, 
vi laver der. Den kan vi takke persona-
let for, vi har.

Regnskabet blev herefter enstem-
migt godkendt.
PUNKT 6. VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN

Gruppe 1 & 2: Niels Larsen 148 He-
dehusene genvalg med akklamation.

Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen 031 
Randers genvalg med akklamation.

Gruppe 4 & 6: Villy Petersen 027 Es-
bjerg genvalg med akklamation.

Landsvalg
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Peter Andersen genvalg med akkla-
mation.

Peter Knudsen genvalg med akkla-
mation.
PUNKT 7. DDBS LOVE

Ole Lundbøll, dirigent: Det er DdB’s 
love kapitel 1A. Det er en definition på 
A- og B-flyvninger, der udgår. Der er 
tale om en ren konsekvens justering. 
Så jeg går ud fra, at det er noget, man 
blot nikker ja til. Punkt 7 er vedtaget.
PUNKT 8. EJENDOMSBEVISER

Ole Lundbøll, dirigent: Dan 100, Ha-
slev foreslår, at ringmærkerne (ejen-
domsbeviserne) afskaffes, og prisen 
på fodringene nedsættes med samme 
beløb, som blev påført ved ringmær-
kernes indførelse. De slag, der ønsker 
ringmærkerne til eks. eksport af duer, 
kan rekvirere dem på sekretariatet.

Peter Pedersen, sektion 22: Jeg skal 
for en god ordens skyld sige, at jeg er 
fra Haslev. Min kollega bad mig sige 
de forløsende ord. Det er ikke kun os. 
Der er mange andre i vores lokalom-
råde, både sektion 21 og 22, som vi har 
drøftet det her med og som har givet 
udtryk for, at det egentlig er en lidt, 
undskyld udtrykket, ”skide” bureau-
kratisk ordning og hvem bruger dem 
egentlig? Jeg må indrømme, at tror jeg 
har brugt dem 2 gange, og det var til 
MVL-cuppen. Det kunne jeg leve med 
at undvære. Så om der er den store be-
sparelse ved jeg ikke, men jeg tror, det 
vil være meget nemt for medlemmerne 
og en besparelse i både tid og admi-
nistration, hvis de falder væk. Det er 
grunden til vores forslag. Jeg håber I 
vil støtte det.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg kan 
sige, som du ganske rigtigt sluttede af 
med, at økonomisk har det faktisk ik-
ke noget at sige. Det er ikke noget DdB 
har lavet for at tjene penge. Når det 
her er lavet i sin tid, er det alene for, 
at i tvivls spørgsmål, som vi har haft 
flere steder i landet, bliver DdB altid 
en eller anden form for ”bussemand”, 
der skal ud og rede trådene ud. Derfor 
har vi indført det i sin tid. Der er flere 
ting, man skal forholde sig til i den her 
sammenhæng. For det første er prisen 
for at trykke de her ark, faktisk ikke 
eksisterende. Dvs. vi snakker 3 øre pr. 
styk, så det er ikke nogen besparelse, 
det overhovedet er værd at spekulere 
i. Vi er i en situation i øjeblikket, hvor 

vi måske bliver pålagt at bruge en FCI 
godkendt ring til næste år. Vi ved det 
ikke, men der er rimelig sandsynlig-
hed for, at vi kommer til det indenfor 
en rimelig kort årrække. Gør vi det, 
så giver det sig selv, at ringmærkerne 
også skal følge med. Jeg synes, at det 
er den nemmeste måde for alle at klare 
det her på. At trykke dem til enkelte 
medlemmer vil nemlig være kostbart 
på Sekretariatet. Når I afleverer duer 
til hinanden og til folk I stoler på, så 
kan I gøre, som I vil. I skal bare væ-
re obs på, at hvis der opstår en eller 
anden tvist omkring de duer, så er det 
den, der har ringkortet, der også har 
ejendomsretten. Det er det eneste sted, 
I skal bruge det. De kan for den sags 
skyld ligge hos jeres foreningskasserer 
uden at blive delt ud eller hjemme ved 
jer selv i en kuvert, hvis I mener, at 
det er så sikkert, at den I sender jeres 
duer til, er I 100 % sikker på, I ikke 
bliver uvenner med efterfølgende eller 
rettere sagt, at modtagerne ikke bliver 
uvenner med andre. For at forhindre 
uvenskaber synes jeg, at vi skal bevare 
dem og lade administrationen af dem 
være så gnidningsløs som overhovedet 
muligt ude i de enkelte foreninger.

Ole Lundbøll, dirigent: Jeg kan høre 
på landsformanden, at vi ikke skal for-
vente nogen nedsættelse på ringpri-
sen, såfremt dette vedtages. 3 øre kan 
ikke effektueres.

Der er flertal imod forslaget. Det er 
faldet.
PUNKT 9. VALG AF REVISOR OG REVI-
SORSUPPLEANT

Ole Lundbøll, dirigent:
Revisor Bent Nielsen genvalg med 

akklamation.
Revisorsuppleant Jørn Boklund gen-

valg med akklamation.
Peter Pedersen, 086 Bangsbo: Jeg 

manglede lidt omkring vores dejlige 
regnskab. Jeg havde helt forventet, 

at vi også skulle gennemgå budget-
tet. Det gør man jo normalt, når man 
lægger et regnskab frem. Det er første 
gang, DdB gør det, og det er vi glade 
for, men så læser vi det naturligvis 
også. Det er ikke sikkert vi kan få no-
get svar her, men går vi over på resul-
tatopgørelsen og kigger under punkt 
2 ”Andre indtægter”, har der i 2011-
12 været 117.000 i indtægt, 2012-13 
92.000 altså en nedgang på 25.000 og 
så i 2012-13 forventer man en indtægt 
på 236.000. Det er omkring 145.000 
i stigning af andre indtægter. Går vi 
hen i note 2 ”Andre indtægter” på si-
de 14. Det drejer sig om annoncer og 
abonnementer, edb-indtæger fra for-
eninger og sektioner, bøder og ekspe-
ditionsgebyr. Er det det, som skal stige 
145.000 eller nettoindtægten af aukti-
onsduer? Jeg er spændt på, hvad det er 
for indtægter, vi skal have her, for det 
vil vi gerne være med til.

Ole Lundbøll, dirigent: Det er da dej-
ligt, at nogen også kigger budgetterne 
igennem, selvom de ikke er på dagsor-
denen.

Erik Dybdahl, landformand: Det er 
selvfølgelig rigtigt, Peter. Nu vil jeg 
bede dig kigge grundigt efter. Jeg 
kan godt forstå, at du ikke ville rejse 
det under regnskabet, for det budget, 
der står der, er det budget, der hedder 
2012-13. Det var det, som vi gerne ville 
have styret efter i det år, vi er gået ud 
af.

Ole Lundbøll, dirigent: Vi er nået til 
enden af dette landsmøde. Det har væ-
ret kort. Jeg skal på vegne af Jørn og 
mig selv sige tusind tak, fordi I har 
været overordentlig venlige, positive 
og ikke mindst saglige i jeres debat.  
Landsformand Erik Dybdahl har or-
det for et afsluttende indlæg.

Erik Dybdahl, landsformand: Det er 
jo dejligt her først på eftermiddagen, 
at vi alle glade kan rejse os og gå ind 

Freddi Nygaard, 018 Vordingborg Ole Lundbøll, dirigent Erik Rasmussen, næstformand
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for at nyde vores udstilling og snakke 
lidt med kornhandlerne om prisen. Det 
har været en sand fornøjelse at være 
del af hovedledelsen på mødet her i 
dag. Det eneste, der mangler, er ansig-
ter. Det har vi så fået et par velmente 
henvendelser omkring. Det kunne væ-
re med til, at vi bliver lidt flere her ved 
denne sammenkomst. Jeg vil sige jer 
alle tak for mødet og en speciel tak til 
vore dirigenter, som altid er velforbe-

redte. Jeg håber for jer, der skal til fest 
i aften, at I vil slå jer lidt løs. Det er så-
dan, at vi har tilladt os at bede om lidt 
underholdning i aften, så det bliver lidt 
anderledes, end det plejer at være. Jeg 
kan godt sige til jer, at vi i bestyrelsen 
grubler gevaldigt over, hvad kan vi gø-
re for at gøre det mere interessant for 
en større kreds af vores medlemmer at 
være med til den fest. Det er sådan, at 
her i huset kan man mange ting. Det 
er et stort hus og mange ansatte og der 
er mange, der skal have deres udkom-
me af det. Derfor er vi nødt til, når vi 
gerne vil have det hele, at sikre, at vi 
er mange her, fordi det er nu engang 
det, de lever af, og det er et must for os 
at få lov at være her uden ekstra beta-
ling vel at mærke. Ellers skal vi ud at 
leje os ind andre steder. Vi er glade ved 
at være her, og det håber vi at kunne 

blive med. Er det den rigtige måde vi 
gør tingene på? Er det måske en ide, 
at vi fik dem til at lave en varm buffet 
med forskellige kødretter? Lidt mere 
uhøjtideligt? Tror I, det er den vej, vi 
skal for at få flere medlemmer til at fø-
le sig hjemme i det selskab? I skal være 
klar over, vi tænker gevaldigt over det 
i Hovedbestyrelsen. Jeg takker jer for, 
at I valgte nogle dygtige bestyrelses-
medlemmer til at støtte mig med alle 
de ting, der skal løftes. De har gjort en 
kanon god indsats. Det vil jeg gerne 
sige til jer alle sammen. De arbejder 
for jer som små heste, så I har været 
ganske fornuftige ved at genvælge dem 
alle. Til jer, der skal ud på landevejen 
– pas nu på jer selv. Vi er jo ikke for 
mange. Kom godt hjem og god fest til 
resten. Tak for i dag. 

Vindere OL-klasserne

Klasse A Finn Nielsen 189 Vendsyssel  - 61,141 point

Klasse C Carsten & Kurt, 205 Hornbæk - 519,652 point

Klasse B I. & J. Kristensen, 126 Løgstør - 116,659 point

Peter Petersen, Sektion 22
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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
21

1_
20

14
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af Peter Knudsen

Til dette års landsudstillingen var 
der tilmeldt 306 duer i 12 udstillings-
klasser, 2 ES-due og 4 OL-klasser. 
Som tidligere år var de to store korn-
firmaer MELDGAARD og NATURAL 
BRANDE sponsorer i de 4 største fly-
veklasser, hvor der traditionen tro 
er arrangeret flyvekonkurrencer til 
sæson 2014 med de i klasserne delta-
gende duer. Her er det duernes bedste 
resultat på to valgfrie DdB-flyvninger, 
som tæller.

Følgende landsdommere var udpeget 
til at dømme: Tommy Gydesen, Henry 
Rieder, Rune Rasmussen, Jan Qvor-
trup, Mogens Hjelmager og Mogens 
Stub. De dømte ca. 50 duer hver og 
havde til opgave at finde de rette vin-
dere. Til dette års landsudstillingen 
var der blevet udviklet en IT-løsning 
af Ole Steen Larsen 0,30 Ringsted, 
hvor man via Ipads kunne indtaste 
punktbedømmelsen af duerne og auto-
matisk få beregnet samlet point og ud-
skrevet pointkortene. Dette virkede 
fint efter lidt indkøringsproblemer. 
Med dette program undgik vi i år for-
styrrende sammentællingsfejl. Flere 
fremhævede, at man nu kunne læse 
alle pointkortene ganske kort efter be-

dømmelsen var slut og se en totalliste 
over bedømmelsen af samtlige duer på 
DdB’s hjemmeside sammen med præ-
mielisten.

Der var forsøgt med to nye ES-due 
klasser, men der var ikke den store 
tilslutning til dette trods personlig 
opringning til ejerne af de duer, som 
kunne komme i betragtning.

Endnu engang havde udstillings-
udvalget sørget for en fantastisk flot 
udstilling og et mindst ligeså flot præ-
miebord. Igen i år var der en del salgs-
stande af dueartikler og duer, der i 
skøn forening var nogle gode rammer 
at mødes i til det årlige repræsentant-
skabsmøde og samtidig få en rigtig god 
duesnak med sportsfæller fra hele lan-

Landsudtillingen 2014

det.
Igen i år var der i samarbejde med 

slaget Comb. den Haan arrangeret 
auktion, hvor der blev solgt 40 duer, 
der alle havde været på preauktion 
på DdB’s auktionsforum. Duerne blev 
solgt for lidt over 1200 kr. i snit, så det 
var en fin auktion og sælger var meget 
tilfreds. Inden auktionen gav Karen 
den Haan en lille intro til de frem-
mødte, og man kunne virkelig mærke, 
at hun brænder for duesporten og dens 
herlige aktiviteter og samvær omkring 
duerne.

Igen i år var der arrangeret tombola 
med lotterisalg, hvor gode sportsfæl-
ler over hele landet havde givet et par 
unger til denne. Der var en godt salg i 
tombolaen og overskuddet går til dom-
merarbejdet i Danmark. Tak til giver-
ne af duerne.

De danske brevdueforeningers nye 
PR-stand var også sat op således, at 
alle medlemmer havde en chance for 
at se det seneste tiltag i forsøget på at 
gøre vor sport mere synlig. Nu er det 
kun optil de enkelte foreninger og sek-
tioner om at komme ud til de forskel-
lige dyrskuer og andre begivenheden, 
hvor standen kan bliver vist frem. Ef-
ter et hurtigt repræsentantskabsmøde 
var eftermiddagen nået, og der blev tid 
til lidt mere duesnak og en hyggelig og 
super god weekend for duesporten.

Vel mødt til næste år. 



77#05_2014

Aftenfesten

Danmarksmestrene 2013 Jens P. Pedersen 031 (Sport) og Peter Andersen 097 (Super) med fruer hyldes.

Landsformanden Erik Dybdahl taler Den norske præsident Ragnar Lyseng taler

Super underholdning fra scenenPigerne hygger sig Stemningen er god!

Den svensker præsident Manfred Koch taler
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Klasse 1 Lars F. Hansen, 111 Vejen 

96,00 point

Klasse 4  Jens Kastrup Larsen, 111 Vejen

94,25 point

Klasse 7 Casper & Viggo Grossmann, 144 Ribe

94.25 point

Klasse 10  Jensen - Brakstad, 068 Frederikshavn

94,00 point

Klasse 2 Team Andersen, 196 Vrå

95,25 point

Klasse 5 Ole Frederiksen, 148 Hedehusene

94,50 Point

Klasse 8 Sv. Aage Lauridsen, 111 Vejen

94.25 point

Klasse 11 Michael Harder, 098 Isefjord

93,75 point

Klasse 3 Benny Jakobsen, 151 Hvalsø

94,50 point

Klasse 6 Jørgen og Tim, 148 Hedehusene

94,75 point

Klasse 9 Tommy Gydesen, 055 Vejle

95.25 point

Klasse 12 Tommy Gydesen, 055 Vejle

94,00 point

Klassevindere
Landsudstillingen 2014
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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 2013 Vindere 2013

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 2014 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. 

Bjarne Jensen, 086 Bangsbo

Brdr. Nielsen, 172 Ringkøbing

Lauge Bak, 066 skive

Peder Skjærbæk, 190 Ikast

Steffen Hansen, 225 Tåstrup

Søren Andersen, 
012, Nakskov
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GULDNÅLE

Ved aftenfesten i forbindelse med DdB’s repræsentantskabsmøde 1. februar 2014 i Brædstrup blev Niels Larsen 148 Hedehusene og Peter Wendt 246 Kvik 

hædret med DdB’s guldnål. Begge for deres mangeårige arbejde på DdB’s opsamlingspladser. Niels Larsen har været ansvarlige leder på pladserne i hhv. Køben-

havnsområdet nu i Hedehusene. Peter Wendt i Århus og nu på pladsen i Horsens.

Begge blev behørigt hyldet af deltagerne ved aftenfesten.

På billedet ses til venstre Niels Larsen og til højre Peter Wendt. I midten ses Gurli Wendt.


