
12. marts 2014
132. årgang

TEMA LÆS OM

PER NYGÅRD, 066 SKIVE 
LANGFLYVERMESTER  SEKT. 60

BESØG HOS PAUL OG SVEN  
SAEYTIJDT, BELGIEN

MOHAMMED YOUNAS, 033 KØGE 
LANGFLYVERMESTER SEKT. 11

DET GODE AVLSPAR

DdB’s PR-trailer er klar

HB-MØDE 22. FEBRUAR

06
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Vi gratulerer

Fremlysning

Dødsfald

Efterlysning

Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.550,- og modulet er klar 
til levering.

GSM-modul til Tauris-systemet

KAJ NISSEN - 036 KOLDING
Det var med sorg, at vi modtog beske-
den den 23. februar, at vores medlem 
Kaj Nissen efter en kort sygdomsperi-
ode var afgået ved døden. Kaj var den 
ene part i makkerparret Kaj & Mi-
chael, som har vundet mange mester-
skaber og præmier på sektions- Lang 
og Landsflyvninger. Altid i godt humør 
og hjælpsom i foreningen. Vi vil savne 
hans måde at være på, og vore tanker 
gå i denne svære stund til hans kone 
Elinor og børn.
Æret være hans minde.
På foreningens vegne Holger Wittke

50 ÅRS JUBILÆUM
Den 1. april 2014 kan Svend Jørgen-
sen fejre sit 50 års medlemskab af De 
Danske Brevdueforeninger og af 0116 

Brevdueforeningen DAN 144 Ribe’s 
ældste medlem Viggo Grosmann kan 
20. marts fejre 80 års fødselsdag.
Viggo blev medlem i 144 Ribe i 1972.
Han har gennem årene været med i 
bestyrelse, kontroludvalg og fast mand 
til påsætning af gummiringe. Efter 
overgang til elringe, sørger han for, at 
duerne bliver kontrolleret til afsendel-
se på kapflyvningerne. Et arbejde som 
bliver udført til mindste detalje.
Viggo har igennem de mange år med 
duerne hentet mange præmier såvel på 
kapflyvningerne som på udstillinger-
ne. Det gav endnu et løft til slaget, dn 
hans barnebarn gik i kompagniskab, 
så i dag er det et slag vi skal regne med 
konkurrencemæssigt i fremtiden.
Medlemmerne i 144 Ribe ønsker dig 
tillykke med dagen.
DAN 144 Ribe.

80 ÅR

DAN 023-13-1178 (død)
DAN 116- 11-0258 (død)
Sekretariatet Tlf 48284244
DAN 128 13 0322
John Lassen 8410 Rønde
Tlf 40107623
DAN 114-12-0493
Torben Olsen 4550 Asnæs
Tlf 30331292
DAN 021-13-1155
DAN 180-13-0779
DAN 222-11-0540
Rolf Ulrich 9530 Støvring
Tlf98371656
BE  14-6216068
Tage Gravesen 6950 Ringkøbing
Tlf 97322075 

VIDO.
Det er en del år siden, at Svend valg-
te at afhænde sine duer, men han har 
lige siden været en flittig gæst i klub-
huset og deltaget i alle generalforsam-
linger og præmiefester.
I sin aktive periode var Svend et stort 
og værdsat aktiv for vores forening og 
blev derfor hædret for sin indsats med 
et æres medlemskab. Kammeraterne i 
VIDO ønsker dig tillykke med jubilæet 
og ser frem til at fejre dig ved general-
forsamlingen den 29 marts.
PFV /  S.L.

80 ÅR
18/3 Erling Nedergård, 113 Frijsen-
borg
SØLVBRYLLUP
25/3 Vibeke og Flemming Larsen, 025 
Hjørring

GULDBRYLLUP

21/3 Tove og Gunner Iversen, 025 
Hjørring 

BELG-13-6051592
Ole Faber, 9000 Aalborg
Tlf. 20995564
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Ringe

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

Hvert år, specielt om foråret, modta-
get vi en del henvendelser vedr. fodrin-
ge. De kan groft deles op i 3 kategorier. 
Foreningerne har bestilt for lidt ringe, 
hvem må man udlevere ringe til og 
hvordan er det nu lige med udenland-
ske ringe på danske unger.

Mange foreninger bestiller kun lige, 
så de har til dækning af medlemmer-
nes forventede behov, som ligger næ-
sten 6 måneder fremme i tiden, men 
meget kan ske i den periode. Der er 
selvfølgelig mulighed for at efterbe-
stille ringe i januar til levering i marts. 
Det er ikke alle, der kan vente på det, 
så derfor indførte Sekretariatet for 
nogle år siden 250-ringen, som kunne 
bruges til at løse et akut behov hos en-
kelte foreninger/medlemmer. Men nu 
er vi oppe på at sælge i hundredvis af 
disse ringe, hvilket ikke var hensig-
ten. Så det ville bedst for alle parter, 

at foreningerne bestilte ringe knap så 
stramt, som sker hos nogle klubber i 
dag. Det ser selvfølgelig aldrig rart at 
”brænde inde” med et stort antal usolg-
te ringe, men en buffer på 30-50 ringe 
med eget foreningsnummer vil de fleste 
klubber nok komme af med. Optimis-
men blandt brevduefolk stiger gerne 
sammen med forårets komme.  

I henhold til reglementets kapitel 3 
§ 1 stk. 3 ”må en forening kun udle-
vere fodringe til egne medlemmer og 
medlemmer, som i løbet af/siden sidst 
afviklede sæson ved udmeldelse er 
overgået til anden forening.” Sekre-
tariatet har ved direkte henvendelse 
fra en forening givet dispensation fra 
denne regel, når der har været et akut 
behov herfor. Så kontakt Sekretariatet 
såfremt der skulle opstå et sådant be-
hov. Der må under ingen omstændig-
heder udleveres ringe til personer, der 
ikke er medlem af en forening under 
DdB. Sekretariatet får hvert henven-

delser fra personer, der ønsker at købe 
DdB-ringe til deres duer, men som ikke 
ønsker at være medlem af organisatio-
nen.

Endelig skal vi henlede opmærksom-
heden på DdB’s love § 26 stk. 2 ”De på 
et medlems slag fødte unger skal mær-
kes med en ”Dan”-fodring, leveret fra 
DdB.”. Det betyder i sin enkelthed, at 
det ikke er tilladt at ringe sine unger 
med fodringe fra andre landes brev-
dueorganisationer. Det er i første om-
gang kontrolkomiteerne, der skal være 
opmærksomme på, at dette ikke finder 
sted og anmelde evt. overtrædelser til 
Ordensudvalget eller Sekretariatet.

Marts er den første store forbere-
delses måned inden kapflyvningssæ-
sonen starter sidst i april, starten af 
maj. Snart afsendes de bestilte mate-
rialer og opstartsfilerne til forenings-
programmet gøres klar. Der udsendes 
i løbet af april en ny version af for-
eningsprogrammet, men det behøver 
man ikke vente på ude i klubberne. I 
kan sagtens gøre jeres arbejde færdigt 
i den nuværende version.

Vejret i starten af marts har været 
rigtigt forårsagtigt med de udsving 
i temperaturen som såvel marts som 
april kan byde på. Det milde vejr er 
godt til duerne, specielt for de unger, 
der fødes her i marts.  
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af Carsten Pedersen

Hos besøg hos en rigtig langfly-
verentusiast, Per Nygård Lauer-
sen, 066 Skive.
Per bor i en lille landsby lidt øst 
for Skive.
Da jeg mødte ham, gik han ude 
ved duerne, som han har i alt 128 
af, heriblandt 22 avlsduer.

Avlsduerne går i et separat slag med 
åben overdækket voliere og med god 
plads. Blandt avlsduerne fremhæver 
Per, at alle forældrene til de duer, der 
i år har givet ham de flotte resultater, 
går i avlsslaget. Det viser jo tydeligt, 
at han har valgt de rigtige duer til avl.

Ungetillægget er hvert år på ca. 50. 
Der laves ikke vinteravl. Duerne par-
res medio marts alt efter vejret og alt 
ungetillæg kommer kun fra avlsduer-
ne. Flyveduerne får lov til selv at finde 
en mage.

Øjenteorier går han meget op i og alle 
avlsduer parres efter disse teorier.

Flyveslaget er, som han selv siger, jo 
ikke noget slot, men det fungerer opti-
malt for duerne, tørt, luftigt og lyst, og 
så er der riste over hele gulvet for det 
letter rengøringen.

Duernes afstamning er overvejende 
det gamle Delbar blod tilført Jos Thoné 
via Bent Thomsen Petersen. Desuden 
er der en del af hans gamle blod, der 
stammer fra Jens Chr. Leth, Skals. 

Det var herfra han fik sine første duer, 
og de har vist sig at passe rigtig godt 
sammen med Delbar og Thoné duerne. 
Der flyves med enkehanner, nogle få 
hunner samt nogle pindhanner, der 
går hos ungerne. De sidste har dog til 
nu ikke været den store succes, siger 
han. 

Per flyver de flest flyvninger, men 
hans store interesse er langflyvnin-

Per Nygård
066 Skive

Langflyvermester Sport & Åben 2013
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gerne, og dem kunne han egentlig godt 
tænke sig nogle flere af.

Han er medlem af ”langflyver-
klubben” for Jylland & Fyn. En lille 
eksklusiv klub, der kun tæller 30 med-
lemmer, og de har ingen ønsker om at 
være flere.

Foder hele året er en flyve/avlsblan-
ding iblandet en finesse blanding, som 
han er meget tilfreds med. Dog kun i 
flyvesæsonen. Derudover er han stor-
forbruger af jordnødder, som giver 
en hurtig fedt/energi opbygning. Der 
bruges standfodring. Der bliver hver 
morgen og aften fyldt op i trugene. Re-
sterne gives efterfølgende til ungerne.

Tilskud, Ølgær og hvidløgsolie får 
duerne hver weekend. Derudover får 
de naturamine i vandet to gange om 
ugen. Der er hele året fri adgang til 
gritt og piksten og så gives der rødt 
pulver i avlssæsonen. Per fortæller, at 
han har ventet i 20 år på at få en sekti-
onsvinder på landsplan, og da han en-

 
RESULTATER 2013
Nr. 1. Langflyvermesterskabet Sport

Nr. 1. Langflyvermesterskabet Åben

Nr. 3. DM Supermesterskabet Åben

Nr. 2. Reg. Mesterskabet i reg. nord

ES-duer Lang A. Nr. 2 - 3 – 4, med duerne 

066-11-23, 066-8-364, 066-8-361

Nr. 8. til Münster Pokalen

4 sektionsvindere, for lige at slutte resulta-

terne behørigt af

delig får en, bliver det til to, superflot. 
En præstation, han er rigtig stolt af 
forståeligt nok, er, at han i 1998 vandt 
Kongepræmien. Og så er han stadig 
aktiv på arbejdsmarkedet, som selv-
stændig ejer af et dækfirma. 

Udover brevduesporten har Per en 
anden stor interesse/hobby, nemlig to 
veteran biler, som han selv har gået og 
totalrenoveret fra bunden. Den ene, en 
Mercedes 70 fra 1953, er dog ikke helt 
færdig endnu, men nu er vi jo på vej 

ind i vintermånederne, så! Og så har 
han en MG åben sportsvogn fra 1970, 
som nu er fuldt færdig. Om Per så bru-
ger dem, bliver jeg svar skyldig.

Og så til det mere alvorlige. På 
spørgsmålet om, hvad han mener om 
fremtiden for brevduesporten, siger 
han, at det ser ikke for godt ud. Det er 
svært at få nye ind i sporten og også, at 
få dem til at blive. En løsning har han 
dog ikke, desværre.  

Herunder nogle gode råd til hvordan man kan lave en god meddelelse til 
aviser / blade - dette skulle gerne være med til, at skabe mere PR 

omkring vor sport. 

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

• Fortæl kort og præcist, hvad der er sket- eller kom-

mer til at ske. Selvfølgelig skal der stå de nødvendige 

ting, men prøv at undgå at skrive en hel roman. Eksem-

pelvis så nøjes med højdepunkterne ved referater fra 

flyvninger.

• Brug gerne ”hv-ord” til en hjælp. Altså, hvad kommer 

der til at ske, hvor kommer det til at ske, hvordan kom-

mer det til at se, og hvem er involveret.

• Undgå at skrive hele ord med STORE bogstaver.

• Bare skriv teksten - uden at lave smart layout, spal-

ter eller eksempelvis fed skrift - det sætter avisen selv.

Skriv gerne en kontaktperson, så der kan ringes eller 

skrives til jer.

Redaktionen/PK
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af Bjarne Borresen

Tilstede: Den samlede hoved-
bestyrelse samt Sekretariatets 
medarbejdere
Landsformanden, Erik Dybdahl, 
bød alle velkommen og gennem-
gik herefter dagens dagorden.

KONSTITUERING
Det blev vedtaget at fortsætte med 

samme opdeling som i 2013, idet der 
ikke var blevet foretaget nyvalg til be-
styrelsen, og at arbejdet havde funge-
ret godt i de nedsatte udvalg.

GENNEMGANG BRÆDSTRUP
Der var generelt tilfredshed med ar-

rangementet. De mange stande på ud-
stillingen er positive indslag, der er 
med til at give arrangementet ”liv”.

Generelt skal alle deltagere være 
bedre til at rydde op efter sig såvel un-
der som efter nedtagning af standene. 
Næste år skal der uddeles plastiksæk-
ke til alle stande. Samtidig er det vig-
tigt at henstille til, at omfanget af de 
private øl, vand og spiritus ikke tager 
overhånd. Vi er trods alt alle gæster på 
Pejsegården, der velvilligt stiller loka-
ler mm gratis til rådighed for os.

Rent praktisk skal Sekretariatet sør-
ge for, at der er en løftevogn med DdB’s 
materialer.

I forbindelse med udstillingen blev 
DdB’s nye udstillingsprogram an-
vendt. Det fungerede stort set perfekt 
og allerede kort tid efter at bedømmel-
ser var færdige, var alle resultater til-
gængelige på DdB’s hjemmeside. Der 
var tilfredshed hos dommerne, da de 
lige havde vænnet sig til de nye tider. 
DdB’s egen bedømmelseskort skal æn-
dres, idet den glatte overflade voldte 
printerne problemer at skrive på.

Den nye Es-due klasse havde ikke 
været den store succes, så den bliver 

ikke gentaget. Udstillingsudvalget øn-
skede i stedet at afprøve en klasse for 
juniorer og begyndere.

Der skal næste år gøres bedre rekla-
me for arrangementet på DdB’s hjem-
meside.

Mulighederne for at gøre fredag af-
ten mere attraktiv blev endnu engang 
debatteret, og der forelå allerede flere 
forslag/tilsagn for at trække endnu fle-
re brevduefolk af huse.

Der arbejdes allerede nu med at ar-
rangere auktionen lørdag formiddag. 
Spændende navne er i forslag.

Der var desværre et på små-fejl i 
navnene ved præmieoverrækkelsen på 
scenen. Sekretariatet beklager disse 
fejl.

Antallet af repræsentanter er dalet 
og den korte dagsorden har sikkert 
også haft sin indflydelse på antallet af 
personer i salen ved præmieoverræk-
kelsen. Det er ærgerligt for alle.

Dagordenen på repræsentantskabs-
mødet var hurtigt udtømt. Det var det 
korteste møde i mange år. HB blev fra 
talerstolen opfordret til at udtænke en 
lovændring, der kunne sikre, at alle 
foreninger fik mulighed for at være 
repræsenteret på landsmødet. Det vil 
blive taget op i HB på et senere møde.

Aftenfesten havde været rigtig god. 
Dejlig mad og et rigtigt festligt indslag 
med en fremragende Kim Larsen pa-
rodi. DdB’s sange blev gennemgået, og 
der var enighed om, at den første sang 
var noget for tung til at løfte stemnin-
gen. Der var tilfredshed med den æn-
drede bordopstilling.

GENNEMGANG BUDGET.
Gebyrerne blev efter nogen debat 

fastlagt som følger:
Mellemdistanceflyvninger: kr. 13,- 

pr. due
Langflyvninger: kr. 30,- pr. due
Overnatsflyvninger: kr. 60,- pr. due
Landsflyvninger: kr. 110,- pr. due
Der vil ikke blive udsat præmier til 

sektionsvindere mm i 2014.
SBU-flyvningerne bliver de samme 

som i 2013.

REGLEMENTET 2014
Reglementet blev gennemgået og en-

kelte små tilpasninger blev lagt fast.

TRANSPORT 2014
Transporterne i 2014 blev overordnet 

gennemgået. Der forelå en beskrivelse 
af hvilke biler, der kunne forventes at 
blive anvendt i den kommende sæson 
med hensyntagen til de forventede 
duetal. Planen bliver selvfølgelig ju-
steret i løbet af sæsonen.

Med hensyn til duerne fra Bornholm 
kan de forhåbentlig stadig hentes ved 
færgen af foreningen i Køge.

Der afholdes transportkursus i løbet 
april måned. Det er endnu ikke afgjort, 
om der skal være ét eller to kurser. Det 
afhænger af tilbagemeldingerne fra 
sektionerne. De er via Brevduen blevet 
bedt om at melde ind til Sekretariatet 
om forventet behov.

SBF og NBF skal betale samme pri-
ser som i 2013 for at få duer med på 
DdB’s flyvninger.

IT-SYSTEMER.
Forskellige ønsker til DdB’s systemer 

blev gennemgået:
- etablering af et samlet arkiv over 

alle DdB’flyvninger siden 1999
- overførsel af sektionsflyvninger af-

holdt før første DdB-flyvning til Sekre-
tariatet

- automatisk udskrift af diplomer til 
es-duer

- udvidelse af kontrolsystemerne af 
indberetninger fra foreningerne

Derudover små tilpasninger til Sek-
tionssystemet og til Medlemssystemet.

Sekretariatet ønsker at indkøbe en 
skære-plotter. Det blev bevilget.

REGIONSMØDER
Der skal i år afholdes regionsmøder 

Hovedbestyrelsesmøde 
lørdag den 22. februar 2014 i Linde
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i august måned forud for HB’s frem-
læggelse af kapflyvningsplan for 2015-
2016.

De blev fastlagt således:
Region Øst lørdag den 23. august kl. 

9.30 i Hedehusene
Region Syd onsdag den 20. august kl. 

19.00 i Vejle
Region Nord tirsdag den 19. august 

kl. 19.00 i Randers
Der skal afholdes et kort forbereden-

de HB-møde inden disse møder. Aftalt 
til den 6. august i Vejle hos Landsfor-
manden.

UNIKON
Det blev vedtaget, at Sekretariatet 

kontakter Unikon i Tyskland vedr. 
status på opdateringen af markerin-
gen for manuel igangsætning og afslå-
ning af systemet.

CARPORT
Der skal bruges en lille carport til 

DdB’s pr-trailer. Der forelå et tilbud 
fra en lokal tømremester, som dog lå 
langt over budget. Der blev nedsat et 
lille udvalg til at få klaret denne op-
gave.

TOTO-VOGNEN
DdB’s toto-vogn er bestilt til et par 

arrangementer den kommende sæson. 
Den skal dog lige renoveres på taget 
og gulvet inden den sendes ud. Sekre-
tariatet sørger for at dette bliver gjort 
billigst muligt.

PRØVEFLYVNING
Der forelå ansøgning fra 046 og 073 

om at kunne arrangere en flyvning fra 
Freiburg med morgenslip i uge 28. Det 
blev godkendt som et forsøgsår i 2014. 
Der skal betale kr. 30,- pr. due til DdB.

SBF OG NBF
Status på samarbejdet med de 2 for-

bund blev gennem gået. Der arbejdes 
pt. på at få de sidste beregningsform-

ler på plads, så systemerne kan be-
regne norske mmesterskaber. NBF 
betaler selv for disse tilpasninger.

En udvidelse af samarbejdet blev de-
batteret. Der foreligger konkret for-
slag om at lave et prøvenummer af et 
fælles nordisk brevdueblad. Det kunne 
være et julenummer. Det blev vedtaget 
at arbejde videre med ideen.

BREVDUEN
Det fungerer ok. Der blev spurgt til 

indsendte artikler om mestre, som 
ikke var blevet bragt i Brevduen. Re-
daktøren kunne ikke genkende pro-
blemstillingen, idet alle indsendte 
artikler om mestre alle var blevet 
bragt i Brevduen.

Et ”gammelt” ønske om, at alle num-
re af Brevduen kan findes på DdB’s 
hjemmeside blev debatteret og endnu 
engang besluttet undersøgt for værk-
tøjer mm.

PR
Der har været kontakt til Ældre-sa-

gen og en artikel i deres magasin. Æl-
dre-sagen har svaret tilbage, at det vil 
de gerne medvirke til, og de vil vende 
tilbage, når det passer ind i deres tids-
plan.

Det blev besluttet, der vil kunne an-
søges om tilskud til en stadeplads til 
PR-udstyret. Det skal dog være på sto-
re steder, hvor der kommer mange po-
tentielle emner til brevduesporten som 
tilskuere.

En opstartspakke til nye medlemmer 
blev vendt. Det kunne f.eks. betyde, at 
foreninger kunne henvende sig om at 
leje et elektronisk anlæg for 2-3 år til 
et nyt medlem. Det blev besluttet, at 
den opgave skal defineres bedre. Se-
kretariatet vil gerne involveres i dette 
arbejde.

Der skal laves visitkort til brug i 
DdB’s pr-stand.

GULDRINGENE

Guldringenes fremtid blev kort de-
batteret. Salget er faldet efter det før-
ste år, men vi er heller ikke for gode til 
at reklamere for dem. Det skal gøres 
bedre.

OL-MEDALJER
Der skal præges flere OL-medaljer. 

Beholdningen er ved at være i bund. 
Det blev vedtaget.

JUNIOR/BEGYNDERKLUB.
Et par medlemmer uden for hovedbe-

styrelsen er i gang med at opbygge en 
sådan klub. De nærmere omstændig-
heder kendes ikke i detaljer.

Det blev vedtaget, at idegrundlaget 
skal sendes skriftligt til hovedbesty-
relsen således, at det kan vurderes 
bedre. Såfremt HB kan støtte dette, 
skal der udpeges en kontaktperson i 
HB.

NY DOMMERKLUB
Der var tilsyneladende dannet en ny 

dommerklub i det midtjyske. Der var 
opstået en uoverensstemmelse med 
den gamle bestyrelse og den nye be-
styrelse. Landsdommer klubben vil 
forsøge at finde hoved og hale i uover-
ensstemmelserne og få løst sagen.

TEAM FEMHØJE
Der forelå et brev fra formanden i 

Sektion 63 vedr. dette slag og dets del-
tagelse på såvel sektions- som DdB-
flyvninger. Slaget opfattes i området 
som en illoyal konkurrent, selv om 
slaget overholder DdB’s love og regle-
ment.

HB tilbyder at deltage i et opklaren-
de møde, således at der forhåbentlig 
kan findes en acceptabel løsning for 
begge parter.

HÆDERBEVISNINGER
Der forelå flere ansøgninger om til-

deling af DdB’s sølvnål. De blev alle 
godkendt.  

Hovedbestyrelsesmøde 
lørdag den 22. februar 2014 i Linde
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På en skøn lørdag i sensomme-
ren kører vi mod Brakel i Belgien 
for at besøge slaget Saeytijdt, 
der gennem de senere år har 
været blandt de allerbedste i 
Belgien på Grote Fond, langdi-
stanceflyvninger på over 800 
km. I sæson 2012 opnåede slaget 
fantastiske resultater fra både 
Barcelona og fra Perpignan, som 
regnes for at være de to mest 
prestigefyldte langflyvninger 
hvert år. Fra Barcelona blev sla-
get 3. national og fra Perpignan 
4. national.

 
Vi bliver budt velkommen af Paul, der er 
selvstændig bygningskonstruktør, og 
hans søn Sven, der arbejder hos sin far. 
Der serveres kaffe og kage i køkkenet. 
Paul fortæller, at han har haft duer i 
mange år, men først da Sven voksede 
op og blev interesseret i duerne tog det 
rigtig fart. Via Svens skolelærer Luc 
Van Coppenolle fra Ouwegem fik mak-
kerparret unger af en afstamning, der 
rigtig kunne gøre sig på de lange di-
stancer.

På et skab i køkkenet pryder to flotte 
pokaler. Størst er en sølvfarvet pokal 
formet som en duevinge. Det er poka-
len ”Zilveren Vleugel”, som var vundet 
fra Barcelona i 2012 på afkrydset due 
fra Barcelona. Præmien blev vundet af 
en ægte langflyver – hunnen ”Blauwe 
Barcelona duivin”, som blev stemplet 
hjemme 06.35 lørdag morgen på en af-
stand over 1.053 km. Hun blev dermed 
nr. 2 i konkurrencen om den gyldne 
vinge og samtidig 3. national af 11.706 
duer.

Det var femte gang, at ”Blauwe Bar-
celona duivin” var afsendt til Barce-
lona, og ud over dette så havde hun 
deltaget fire gange fra Perpignan mm. 
”Blauwe Barcelona duivin” afstam-
ning er 75 % fra M. & F. Van de Walle 
og 25% fra Luc van Coppenolle. Hun 
blev afsendt på en to dages unge i re-

den og havde allerede inden Barcelona 
været kurvet ind 9 gange på kortere 
flyvninger. 

Den anden pokal blev vundet fra Per-
pignan i 2012, hvor hannen ”Perpig-
nan” vandt 4. national af 6.724 duer 
og ligeledes 4. Internationalt af 16.921 
duer. ”Perpignan” er direkte søn af 

Besøg hos Paul og Sven Saeytijdt
Nyt topslag på den belgiske Grote Fond (langdistance) 

Flyveslag hos Saeytijdt – helt til højre indgang til ungeslag

Avlsbokse hos Saeytijdt
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Besøg hos Paul og Sven Saeytijdt
Nyt topslag på den belgiske Grote Fond (langdistance) 

stamduen ”Kleine Zwarte”, som selv 
havde opnået en lang række topplace-
ringer på de lange kapflyvninger. ”Per-
pignan” viste allerede som etårs sine 
flyvekvaliteter og vandt bl.a. 12. na-
tional fra Libourne af 8.723 duer som 
etårig. ”Perpignan” var efter sæson 
2012 sat i avlsslaget, og der var nu hos 
familien store forhåbninger til, at han 
kunne give sine super flyveegenskaber 
videre til de næste generationer.

Efter to kopper kaffe bliver vi invite-
ret ud i haven, hvor der for enden lig-
ger et flot dueslag.

Vi blev vist ind i slaget med flyveslag 
på begge sider. Men først blev vi ledt 
videre ned gennem en gang til bag fly-
veslagene, hvor der var bygget en afde-
ling til avlsduer. Hos Paul og Sven gik 
avlsduerne i selvkonstruerede avls-
bokse.

Der var i alt 24 avlsbokse, som hver 
var tilknyttet en han. Hunner blev 
skiftet rundt, og der var på den måde 
mulighed for løbende at lave en masse 
omparringer, ligesom de selvfølgelig 
var sikre på forældre til ungerne der-
fra.

Niels står med  ”Blauwe Barcelona duivin”.

Niels står med  ”Perpignan” – til højre Paul Saeytijdtt

Paul fortalte, at systemet fungerede 
rigtig godt, og duerne var meget ro-
lige, når de først havde vænnet sig til 
rederne, En gang dagligt blev rederne 
rengjort, og under rengøringen af den 
enkelte boks kunne redens par via 
gangen flyve ud i en voliere. Det syntes 
for os at være noget arbejde med kon-
struktionen, men det så fantastisk flot 

ud, og der var et skønt miljø på gangen 
med boksene.

Sven gik ud for at hente nogle af sla-
gets topduer. Sikke duer vi fik at se. 
Først blev vi præsenteret for ”Blauwe 
Barcelona duivin”. En fantastisk hun 
at håndtere med frem for at alt en su-
blim og fyldig muskulatur, bløde fjer 
og et smukt og rigt øje.

Dernæst fik vi stjernen ”Perpignan” 
at se. Det var ligeledes en oplevelse at 
håndtere denne pragtfulde han. Han 
var en lille smule kort i kroppen, men 
havde en fantastisk muskulatur og en 
fjerdragt, der var blød som silke.   

Sven hentede derefter ”Pauduivin”, 
som også havde leveret resultater helt 
i top på de lange flyvninger. Hun vandt 
i 2010 2. national og 3. internationalt 
fra Pau af 8.170 duer. Hun var avlet 
på to duer direkte fra Luc Van Cop-
penolle.

”Pauduivin” var en lækker, lang-
strakt hun, og det virkede, som kun-
ne hun flyve flere dage i træk uden at 
blive træt.

Efter at have set de bedste avlsduer 
kom vi ind og så de slag, som husede 
flyveduerne. Flyveduerne var i gang 
med at blive skilt, og de fleste duer sad 
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i voliere vinteren over. 
Paul og Sven havde i sæson 2013 

kapfløjet med 116 duer, og det var for 
mange, fortæller Sven. De havde der-
for i slutningen af sæsonen sendt alle 
deres etårs til Narbonne for at få sor-
teret godt og grundigt i dem. Sven reg-
nede med at de ”kun” skulle kapflyve 
med ca. 80 duer i sæson 2014. Vi har 
en lang arbejdsdag og er hos duerne 
hver dag fra tidligt om morgenen indtil 
ca. kl. 07.00 og så igen om aftenen fra 
17.00 til 21.00 siger Paul, og jo færre 
duer, jo bedre tid er der til at passe de 
bedste.

Årligt tillægges tre kuld unger, som 
trænes og gerne medsendes på en eller 
to nationalflyvninger med unger. Vig-
tigst er det, fortæller Sven, at de får 

”Pauduivin” vises frem

Saeytijdts første due fra Perpignan i 2013 var denne rødbåndede han. Den blev 52. nationalt af 5.613 
duer. Sønnen Paul står i baggrunden.

Ungevoiliere er til højre for det primære flyveslag. Enkelt, men funktionelt

noget erfaring. Ungerne går i voliere 
altid og rykkes først ind på flyveslaget 
som etårs.

Efter at have set rigtig mange gode 
duer slutter vi besøget af med en so-
davand i køkkenet og lidt god belgisk 
chokolade.

Paul fortæller, at de spændt venter 
på afgørelsen af konkurrence West-
europæisk Supermarathon, hvor man 
forventer at opnå en god placering. Det 
bliver også spændende for os at høre, 
og vi krydser fingre for, at det lykkes 
for denne meget venlige og sympatiske 
familie. Paul og Sven er klar til den 
kommende sæson, og vi ønsker dem 
en rigtig god sæson 2014. Det bliver 
spændende at se, om de flotte resulta-
ter kan fortsætte.  

Vi takker af for denne gang, mens 
Sven går i haven for at vente på 4 med-
sendte unger på en lokal flyvning på 
100 km. Vi er i slutningen af septem-
ber, og der er stadig duer på vingerne 
fra slaget i Brakel.

Blad nr. Udkommer Deadline
7 26. marts 11. mar.
8   9. april 25. mar.
9 23. april 8. apr.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”
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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

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

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

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

En af hans mærkesager i duesporten 
er duernes sundhed. 

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

Han tror selv, at en årsag til at han 
klarer sig godt er, at han startede med 
duer i foreningen 033 Køge, hvor der 
fra dag et var og stadig er en rigtig 
hård konkurrence, og hvor man ikke 
får noget forærende og skal kæmpe sig 
til.

Hvordan vil du bevare standarden på 
duerne?

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

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

Når der indkøbes nye duer, kigger 
han meget efter resultaterne på stam-
tavlen.

Hvad lykkes ikke i den forgangne sæ-
son som planlagt.

I starten af sæsonen kom han lidt 
bag ud til mellemdistance mesterska-
bet og derfor besluttede han, at han 
ville satse benhårdt på langdistance 
mesterskabet i stedet resten af sæso-
nen.

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

ungerne tages fra, skilles parrene igen 
og herefter bliver de sat på det totale 
system.

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

flyvninger.
De et års duer flyves også meget på 

både foreningsflyvninger og sektions-
flyvninger.

Duerne trænes meget for hele tiden 
at være klar til de udfordringer, de 
måtte møde.

FODER OG MEDICIN.
Duerne bliver altid fodret med de for 

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

Der gives hvert år kure mod gul knop 
og luftvejsinfektioner.

Men der holdes altid et ekstra vågent 
øje med duernes sundhed og der gribes 

Langflyvermester Sport Sektion 11
3 x Sektionsvinder

Mohammed Younas – 033 Køge
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ind hvis der er optræk til noget der kan 
give problemer.

SLAGET.
Er et flot haveslag, der er sydvendt 

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

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

Flyveduerne trænes både privat og 
med foreningen. 

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

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

Basisstammen er som beskrevet fra 
Dan Kristiansen, hvor det er det gamle 
DELBAR / VAN RIEL blod som er ho-
vedbestanddelen og herudover findes 
der forskelligt topblod tilsat dette.

SORTERING.
Duerne sorteres hvert år rigtigt 

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

033-12-0077 Sektionsvinder Altona

033-10-1244 Superflyver fra nord

033-11-0935 ES due nr. 4 hunner sektion 11 - 2013

Younas er dog også så ærlig at ind-
rømme, at han flere gange har beholdt 
duer, som er frasorteret af Dan og for-
søgt sig med disse – men han må ind-
rømme, at de aldrig er blevet til noget.

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

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

kontakt Sekretariatet
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af Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin 

Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Hvad er egentlig et godt avls-
par? Det at have et godt avlspar, 
er blevet lidt af et slidt udtryk 
iblandt brevduefolk.
HVAD ER TOPAVL? 

Vi mener selvfølgelig, at et godt avls-
par, er dem der avler gode kapflyvere, 
men dette begreb er også svært at defi-
nere! Nogle synes, at en gennemsnitlig 
god due af god kvalitet er godt nok, men 
andre vil have at duerne skal vinde 3 
ud af 5 flyvninger for at være af god 
kvalitet. En rigtig god kapflyver, skal 
kunne tage 7 topplaceringer ud af 10 
flyvninger, men det er nok ikke mange 
duer der kan gøre dette. Hvis du har 
et avlspar på slaget, der kan avle få 
gode unger på en sæson, kan du være 
sikker på, at have et superavlspar. Jeg 
har kendskab til nogle topslag, der har 
10 avlspar, hvoraf de fem par er rigtig 
gode par, men det betyder ikke at disse 
fem avlspar laver lige gode unger hvert 
år. Nogle af disse topslag bruger kun 
hannerne, og det gør, at de er tilfredse 
med 3 gode flyveduer ud af afkommet 
efter de fem avlspar. De andre fem avl-
spar bliver kun betragtet som såkaldte 
testpar, hvor tiden bliver set an.
MANGE ELLER FÅ AVLSPAR?

Nogle slag har tyve eller flere avlspar 
på slaget, men de fleste avlspar bliver 
kaldt test par. Det virker besynder-
ligt hvorfor et slag i mellemstørrelsen, 
skal have så mange avlspar, når nu 
slaget kun har 20 reder til enkemænd 
og plads til 50 unger. Laver man en 
kalkulation som følgende: Tyve avls-
par laver i vinteravl 30 unger, og dette 
følges af endnu 30 unger. Dette giver 
altså 60 unger i alt, og det er mere end 
der er plads til i ungeslaget. Vi har 
altså 20 enkemænd, hvoraf faktisk 
næsten ingen 1-års beholdes hvis der 
ikke skal blive for mange duer. Dette 
betyder også, at eventuelle unger fra 
enkemændene skal fjernes, og alle de 
1-års der er på vej fra ungeslaget ikke 

kan få en plads i flyveslaget. Alle disse 
unger, hvoraf der måske er potentielle 
superduer i blandt, må fjernes.
NYE AVLSPAR - TEST UNGERNE!

Der er kun én vej for at finde ud af om 
et match i avlen er godt, nemlig at sen-
de ungerne på kapflyvning. Det bedste 
ville være at tage ét kuld af enkesy-
stemet, samt et kuld fra avlsparrene, 
og dette vil være bedre for slagets 
fremtid. Det er et mysterium, hvorfor 
nogle slag har 20 avlspar uden at have 
plads eller behov for alle disse unger. 
Hvis der planlægges salg af unger fra 
avlsslaget er det forståeligt. Der fin-
des slag der faktisk har 70 avlspar i et 
specielt avlsslag, og der må blandt alle 
disse unger, være en del der ikke er go-
de kapflyvere. For et almindeligt slag 
er 20 avlspar en unødvendig luksus. Vi 
må huske, at 20 enkepar og 20 avlspar, 
giver en total på 80 duer på slaget, og 
lægger vi 50 unger til dette, er vi oppe 
på 130 duer i alt! Er 20 avlspar for me-
get i dette eksempel, er det nok 5 gange 
for mange til et almindeligt slag.
ET INTERESSANT EKSEMPEL

I teorien har mange slag nogle han-
ner og hunner der giver et godt avls-
par, men det er lidt af et chancerytteri 
og held at finde disse par. En ven af 
mig mistede for nogle år siden en af si-
ne hanner han brugte til avl, og denne 
han var parret med den samme hun i 
en del år, og de lavede udmærkede un-
ger. Hunnen blev sat sammen med en 
anden han, og min ven ventede ikke 
store resultater, men dette par avlede 
bedre unger end førhen. Havde dette 
par været sat sammen tidligere, havde 
det givet et godt løft til slagets resulta-
ter. Der var måske andre kombinatio-
ner på slaget, der ville give det samme 
gode resultat, men det har nok også 
noget med held at gøre.
HELD I AVLEN

På en måde ville det være for sim-
pelt, blot at konkludere, at det at fin-
de et avlspar der avler godt, kun er et 
spørgsmål om held. Det er muligt at 
forøge chancerne for at finde et godt 
avlspar, ved at kombinere så mange 
partnere som muligt. Sammenlign det 

med et lotteri i: Jo flere numre du kø-
ber, jo større er chancerne for at vinde. 
Du kan yderligere forøge chancerne 
ved at kombinere de absolut bedste 
duer. Der findes dog også eksempler på 
virkelig gode topduer, der ikke kan av-
le gode unger, samt også at middelmå-
dige duer der har avlet virkelig godt.
AVLSPAR FJERNES

Et andet almindeligt problem med at 
finde de gode avlspar f.eks i flyvesla-
get, er at når resultatet af afkommet 
viser sig at være rigtig godt, er en eller 
begge forældre fjernet, og det kan væ-
re på grund af manglende resultater 
- men avle kan de altså. Derfor er det 
meget vigtigt, at teste i det mindste én 
unge af et nyt par der tages unger af, 
og det være sig avls/flyveduer. Dette 
gør sig også gældende ved unger efter 
1-års duer. Nogle brevduefolk fremfø-
rer, at det ikke er nødvendigt at tage 
unger af kap-flyvningsslaget, men det-
te er en stor fejltagelse.
PLANLÆG AVLEN

I mit slag har jeg indsat 10 etårs han-
ner, og disse unge hanner, skal have 
gode etårs hunner af god afstamning. 
Ud af disse 10 par, vil der blive ringet 
mindst en unge fra hvert par, og disse 
unger vil blive testet senere hen. Ud 
over dette, skal der tages enkelte ud-
valgte etårs hunner ud til parring med 
nogle af de gode avlshanner, for derved 
at teste dette potentiale. På denne må-
de kan man afprøve  mere bredspek-
tret, hvor topduerne falder i avlen af de 
kommende kapflyvere.  

Det gode avlspar
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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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