
26. marts 2014
132. årgang

TEMA LÆS OM

LAUGE BAK, 066 SKIVE 
1-ÅRS MESTER SEKT. 60

BJARNE JENSEN, 114 ASNÆS-
MELLEMDISTANCE SPORT   

SEKT. 21

REFERAT SBU-MØDE

Drama i Vanløse!

GUL KNOP

07
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Vi gratulerer

Fremlysning

Reception
To af hovedbestyrelsens ” halvtunge” 
drenge runder endnu et skarpt hjørne

Ole Nielsen 225 Tåstrup 
og 

Niels Larsen 148 Hedehusene 
fylder begge 60 med kort tids mellemrum.

Derfor holdes fælles reception i Reerslev – Stærkinde forsamlingshus.
Adressen er: Tingstedvej 27 Reerslev 2640 Hedehusene

Det foregår lørdag den 12. april kl. 12.30 hvor det ville glæde 
os begge at se brevduevenner og familie.
Der serveres lidt godt til gane og mave.

Ole Nielsen / Niels Larsen

PS. Da det er en reception, er det ikke til at vide om vi bliver 2
 eller flere, så giv os et praj om i kommer senest d. 8/4

Blad nr. Udkommer Deadline
8 9. april 25. mar.
9 23. april 8. apr.
10 7. maj 22. apr.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

DAN 114-13-1001 (død)
DAN 071-13-0640 (død)
DAN 093-13-1224 (død)
DAN 013-14-1109 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 211-13-0051
Kenneth Nielsen 
6950 Ringkøbing
Tlf 51246910

DAN 225-10-0799
Bjørn Rasmussen
7000 Fredericia
Tlf 23289020

DAN 237-13-2000
DAN 113-13-0230
DAN 076-13-0356
DAN 076-13-0677
DV 06360-12-0316
DV 03055-13-1372

Terkel Jungløw
7100 Vejle
Tlf 26240607

DAN 100-12 0282
Jørgen Larsen
2640 Hedehusene
Tlf 20362273

DAN 182-12-1286

Bo Knudsen
8832 Skals
Tlf 20844713

DAN 009-13-0379
DAN 030-13-1317
DAN 081-13-3321
DAN 100-13-0365
Mogens Christiansen
4760 Vordingborg
Tlf 55985261

NL 03 1740999
Jan Kania
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20112593

60 ÅR
8/4 Henrik Skov, 023 Aalborg

70 ÅR.
 7/4 Bent Nielsen 0243 Tornemark
Bent kom fra Korsør Brevdueforening, 
da denne ophørte for få år siden.
Hans duer har fløjet med fine resul-
tater i mange år, og både på grund af 
dette, men også fordi Bent er revisor 
for De danske Brevdueforeninger, er 
han kendt over det ganske land.
I vor lille forening har vi oplevet et 
stærkt flyvende brevdueslag.
For få år siden fik een af Bendts duer 
en fornem placering i One Loft kap-
flyvning i Sydafrika, hvilket som præ-

mie gav en stor sum penge. Hos os 
har vi  til stor fornøjelse i foreningen 
fået stærk konkurrerence på kapflyv-
ningerne, men vi har også fået en god 
kammerat, som altid er villig til at for-
ære dueunger til os andre.
Tillykke fra Dan 0243 "Tornemark

75 ÅR
14/4 John Bredahl, 112 Rødby

GULDBRYLLUP
28/3 Lizzie og Kurt Jensen, 030 Ring-
sted

DET ER SVÆRT AT SPÅ, ISÆR OM 
FREMTIDEN:

På et DdB-lederkursus i Jylland 
1964 fremlagde daværende medlem 
af HB Erling Vestergård nogle frem-
tidsvisioner. 

Al snak om kabineexpresser er 
forældet. Især på baggrund af, at vi 
havde brugt fly og haft verdens bed-
ste brevduetransport. 

Nej, om 10-20 år vil transporten 
af vore duer foregå på den måde, at 
transporthelikoptere afhenter du-
erne uden for hver enkelt forenings 
klubhus, der transporterer dem til 
flyvepladser, hvor duerne sluses ind 
i jet-transportmaskiner og flyves til 
løsladelsesstedet. 

Den længste tid vil medgå til trans-
port fra slag til klubhus, idet gader og 
veje vil være så overfyldte med biler, 
at det vil være vanskeligt at komme 
frem med sin vogn. 

50 ÅR SIDEN
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Fart på!

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 er vi på vej ind april og nok én af 
de travleste måneder af alle i brevdu-
esporten. Der er mange ting, der skal 
gøres klar inden kapflyvningssæsonen 
åbner om ca. én måned med de første 
sektionsflyvninger. Vejret har i år ar-
tet sig meget bedre end sidste år, hvor 
vi på dette tidspunkt stadig havde vin-
ter og minusgrader. I år har vi allerede 
været over 15 grader flere gange og det 
er altså dejligt. Specielt når tankerne 
går tilbage til sidste år.

Der har hen over vinteren været ar-
bejdet på at konsolidere it-systemer-
ne således, at NBF og SBF kan passe 
100 % ind vores programmers måde 
at arbejde på. Denne øvelse er nu gen-
nemført. Der er blevet ændret lidt i 
strukturen i databaserne, hvilket be-
tyder, at der skal nye versioner ud til 
alle vores programmer, Forenings-, 
Sektions- og medlemsprogram. Ind-

læsningen af disse nye versioner har 
ingen indflydelse på det arbejde, der 
alle er udført i disse programmer, men 
det har indflydelse på indlæsning af 
sæsonstarten fra Sekretariatet, når 
den er klar. Den kan kun indlæses med 
succes, når den nye version er lagt på 
plads. Vi har været nødt til at dele ud-
viklingen i 2 dele, og det betyder, at der 
sidst i april vil komme endnu en opda-
tering til programmerne. Denne sidste 
opdatering vil primært indeholde nogle 
forbedringer, som vi var nødt til sætte 
på hold for at få den første nye version 
klar til tiden og som først blev besluttet 
på HB-mødet den 22. februar. – Og ba-
re for en god ordens skyld, så har SBF 
og NBF naturligvis selv betalt for deres 
del af rettelserne. 

Som i opstarten til tidligere sæsoner 
skal vi igen opfordre til, at man får te-
stet sit elektroniske anlæg efter vin-
terens dvale, således at man ved, det 
fungerer 100 % som det skal. – Og at 

man får det gjort i god tid, så der er 
tid til at få evt. fejl og problemer ret-
tet uden, der kommer stress på. Vi har 
hvert år medlemmer, der fortvivlet 
ringer om hjælp samme dag, som der 
skal indleveres til sæsonens første kap-
flyvning. Det er absolut ikke sjovt for 
nogen! Påsken kunne jo fint bruges til 
netop den øvelse.

Lige netop nu huserer rovfuglene 
hårdt i naturen, specielt spurvehøgen. 
Det har været en mild vinter, så man-
ge er blevet her i landet i stedet for at 
trække sydpå. Så presset på vores duer 
er stort pt. Så det er med at passe på. 
Et angreb kan hurtigt sprede ungerne 
for alle vinde og med irriterende tab til 
følge. Flere har allerede meldt om om-
fattende angreb på duerne til Sekreta-
riatet. Desværre. Pas på duerne. Snart 
kommer vandrefalken forbi på sit træk 
nordpå, og det er ikke morsomt.  
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Af Ad Schaerlaeckens / oversættelse BS 

OKTOBER 2013

Da jeg ville til at adskille duer 
i oktober, havde "683" (mor 
til "Ad", bl.a.) en unge. Kun én? 
Det kunne meget vel være den 
sidste. Jeg tog "683" i hånden og 
følte, at hun ville lægge æg tem-
melig hurtigt. Synd at adskille 
parret. De andre duer var skilt 
ad. Kun "683" og hendes partner 
var ikke. Hun lagde faktisk æg 
ret hurtigt efter, og for at gøre 
tingene værre var begge æg 
befrugtet.

Den 10. november kiggede jeg på un-
gerne. Hmm. De var bange for mig. 
Afføringen var lidt for tynd og lugtede 
lidt syrligt.  Og brystbenet på ungerne 

var lidt for skarpt. 
Jeg tog "683" i hånden og gjorde, hvad 

jeg gør sjældent, jeg åbnede næbbet. 

Kiggede, perfekt, undtagen: ... to 
meget tynde tråde i halsen. Gul 

knop! Trichomonader!  

Jeg gav ungerne og deres forældre en 
kur, og mindre end to dage senere var 
afføringen fast, ikke længere ildelug-
tende og ungernes brystmuskler blevet 
kødfulde.

GUL KNOP
I årevis var trichomonader eller gul 

knop et mareridt for brevduefolket. 
Uden kur, kun dårligt udviklede un-
ger. Man ventede ikke med at bekæm-
pe et anfald med Ronidazol, selv om 
dyrlæger advarede mod udvikling af 
resistens. Men tiderne har ændret sig. 
For mig begyndte det for flere år siden 
efter en samtale med dyrlæge Marien. 
Han påstod til min ikke ringe forbav-
selse, at han i årevis ikke længere 

udleverede medicin til brevdueavlere. 
Selv ikke mod gul knop, den såkaldte 
moder til alle lidelser hos brevduer. Nu 
er et par år gået. Og …? Det, dyrlægen 
dengang sagde, forbavser ikke læn-
gere nogen.  Gul knop er ikke længere 
så stort et problem som førhen. Oftere 
og oftere kan man høre og læse, at der 
kun gives sporadisk kur mod gul knop. 

HVORFOR?
Skabte vi selv problemet? ”Man skal 

altid gi’ kur mod gul knop”, blev der 
sagt. Før hvert kuld unger og efter 
hver flyvning. Sådan begyndte det. 
Den lille endags kur blev almindelig, 
og som sandsynligvis var anledning til 
den megen elendighed. Forestil dig, at 
en due har gul knop. Med en endags 
kur kan man ikke kurere den. 

Man dræber en del af sygdom-
men, men ikke al. Og hvad er så 

tilbage? Den stærkeste.

 Når så en lille kur følger kort tid 
efter, gentager historien sig. En del 
af sygdommen bekæmpes, men den 
stærkeste del forbliver. Så kommer øje-
blikket, hvor vi, brevdueavlerne, har 
frembragt en sygdom, som ikke læn-
gere kan bekæmpes. Dette er ligesom 
historien om Staphylococcus Aureus, 
den dødelige bakterie i hospitalsmiljø-
erne eller som jeg selv har erfaret det 
med coccidiose. 

EGEN ERFARING
For længe tid siden havde jeg et mi-

kroskop. Så kunne jeg spare på dyr-
lægeregningen. Troede jeg. Hver gang 
jeg analyserede dueklatter, søgte og 
søgte jeg. Efter coccidier f.eks. Og hver 
gang fandt jeg, hvad jeg søgte og gav 
kur imod det. Indtil jeg holdt op med de 
narrestreger, lagde mikroskopet i møl-
pose og stoppede med alle mine kure. 

Gul knop

Trichomonader (gul knop), her i 600 × forstørrelse, bliver mere og mere sjældent behandlet profylaktisk 

(forebyggende). Kun, når der opdages et virkeligt angreb af trichomonader, bør gøres noget, men så også 

straks.



101#07_2014

Da ændrede alt sig. Jeg fik stadig un-
dersøgt mine dueklatter hos dyrlægen, 
men coccidierne blev aldrig nævnt. 
Som med et magisk trylleslag blev jeg 
dem kvit, blot fordi jeg stoppede mine 
kure.

TILSVARENDE
Noget lignende gælder også tricho-

monaderne (gul knop). 
Giv færre kure og aldrig mere tilfæl-

digt. 
Kun, når der virkelig opdages gul 

knop, skal der træffes foranstaltnin-

Nogle opdrættere avlede, uden at give kur, i årevis kun dårligt udviklede unger. Så nu kunne de ikke hurtig 

nok skaffe forsyninger af ronidazol for at få dem udviklet større og bedre. Dyrlægerne advarede alarme-

rende om den spirende resistens.

ger, men på den korrekte måde. 

Nu kan du måske bedre forstå, 
hvorfor jeg ikke gav kur til andre 

på slaget end ”683”, hendes 
unger og magen. 

Måske var de øvrige duer også lidt 
angrebet af gul knop, men jeg ville ik-
ke gribe chancen og give dem en kur. 
Og nu er jeg en af de mange, der ikke 
har problemer med gul knop. Hvad gør 
jeg så nu? Jeg giver ikke længere til-

fældige kure. Jeg har medicin på sla-
get til straks at gribe ind for at kunne, 
når en fare truer. Men jeg giver ikke 
duerne endags behandlinger og ingen 
kur til ynglende duer, hvis der ingen 
problemer er. Også, fordi du ikke kan 
give nogen forebyggende behandlinger 
mod gul knop. Duer, som får en kur i 
dag, kan i morgen blive smittet igen. 
Det samme gælder for paratyfus, orm, 
og så videre tilsvarende.  

MEN
Men, der er dog et ”men”.  Det pålæg-

ger opdrætteren en skærpet opgave 
med at observere. Et behov for alle-
rede i dag at kunne se, at duen er syg 
i morgen. Men er evnen til skærpet 
opmærksomhed ikke også det, der ad-
skiller mesteren og de, der ikke kan? 
Jeg skrev engang, at i lande, hvor man 
ikke kender medicinen eksisterer syg-
dommen heller ikke. Det er selvfølge-
lig ikke rigtigt, men tænker man efter, 
forstår man mit synspunkt. Hvis vi 
alle ville forstå og gribe lidt mindre i 
medicinskabet, ville vi spare en mas-
se ballade. Nu og i fremtiden. Der er 
allerede gjort megen skade. Jeg tæn-
ker nogle gange nostalgisk på duerne 
i min ungdom. På deres struttende 
sundhed. Så fik vi medicinen. Og altid 
noget, der var bedre. Men også ambu-
lancen og det, der var værre!  

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
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af Per-Kristian Hansen, , SBU-sekretær

Styret har hatt følgende sam-
mensetning i toårsperioden:
President 2012. Frode Brakstad, 
Norge
President 2013. Ragnar Lyssand, 
Norge  
1. Visepresident 2012 Ulf Mår-
tensson, Sverige
1. Visepresident 2013 Manfred 
Koch, Sverige
2. Visepresident 2012-2013 Erik 
Dybdahl, Danmark.
Kasserer: Erik Rasmussen, Dan-
mark
Sekretær: Per-Kristian Hansen, 
Norge.

2012
Årsmøte i SBU ble avholdt den 3. 

februar 2012 på Pejsgaarden Hotel i 
Brædstrup i Danmark under ledelse 
av SBU-President Erik Dybdahl.

Som vanlig ble SBU-møtet avholdt i 
en vennskapelig atmosfære med for-
handlinger som bar preg av å få til 
best mulig resultat for de 3 forbund i 
de 2 neste år. SBF v/Ulf Mårtensson 
ville ha bort förprickningen (kryssing) 
av duene i kl.1 og kl.2 men fikk ikke 
noe gehør for dette verken fra dansk 
eller norsk side. Erik Dybdahl foreslo 
på vegne av DdB at i kl.1 skulle anmel-
des 5 slipp hvor hvert slipp måtte være 
minst 200 km for at flest mulig aktive 
medlemmer kunne delta om SBUs pre-
miering. Samtidig foreslo han å øke 
antall kryssede duer fra 3 til 4 og at al-
le 4 sportsduer skulle telle i kl.1 Skan-
dinavisk Mesterskap. Han foreslo også 
at SBFs distrikter kunne benytte inn-
til 4 duer av de først innsatte i innset-

tingsjournalen i stedet for kryssing av 
duene.  SBF godkjente dette og det ble 
enstemmig vedtatt.

Det har ikke vært veterinærmes-
sige problemer med gjennomføringen 
av slipp- og transportplaner i de 3 
SBU-land i 2012. DdB har vært behjel-
pelig med å søke tillatelser til slipp i 
Danmark og Tyskland. DdB og deres 
seksjoner har vært behjelpelige med 
transport og oppslipp av de norske 
duer slik SBU-loven legger opp til. 
Dette har gjort det både sportslig og 
økonomisk mulig å gjennomføre slipp-
sesongen for gruppene på Sørlandet og 
Østlandet i Norge   

Årets kappflyvninger viser at DdBs 
slipp har vært normal sesong, men 
med få avsendte duer  i de første uker 
som gjorde at gebyrene måtte heves. 

SBF meldte at årets svenske flyvnin-
ger har vært gjennomført etter planen 
med noen få unntak med utsettelser 
og flytting av oppslippsted på grunn 
av værforhold. 

NBF sliter fortsatt med rovfugl både 
rundt slagene og på kappflyvningene. 
I tillegg fikk flere grupper på Vest-
landet ødelagt sin slippsesong p.g.a. 
flyveforbud etter at det ble påvist pa-
ramyxovirus fra importerte ungduer 
ved sesongstart. Takket være NBFs 
vaksinasjonsprogram ble det ikke noe 
spredning, men alle ungduer født i 
2012 i 4 av gruppene måtte avlives.  

SBU-RESULTATENE I 2012. 
Erik Henriksen, DdB ble Skandina-

visk mester og de neste 19 plassene er 
alle fra DdB.

Beste junior resultat i DdB hadde M 
& M.B. Jensen. 

Frode Kristensen, DdB får beste 
Essdue i slipp anmeldt i kl.1 med due 
nummer A 066-10-0817 etterfulgt av 9 
danske duer. 

Verken NBF eller SBF hadde sendt 
inn sitt beste juniorresultat. NBFs 

aktive greide ikke å hevde seg etter 
de nye statutter med muligheter til å 
benytte 5 slipp på minst 200 km med 
4 sportsduer hvor alle 4 var tellende. 
SBF innberettet ingen resultater i kl.1 
og 3 i 2012, men alle svenske distrikter 
anmeldte slipp til SBU-klassene.   

SBUs ungelandskampen ble fra og 
med 2012 lagt til MVL-Cup med DdB 
som ansvarlig arrangør. DdB v/Erik 
Dybdahl hadde før SBU-møte vært i 
forhandlinger med Team Meldgaard 
og kommet fram til gode statutter for 
årets konkurranser som SBU-møte 
vedtok. 

I finalen fra Göttingen på 393 km ble 
Raymond Kalleklev, NBF vinner med 
975 m/min med due nr N-13-13306 
som også ble vinner av essduekonkur-
ransen over 3 slipp på 2976 poeng av 
3000 mulige. Viktor Degn og Johannes 
Markussen DdB fulgte på de 2 neste 
plassene og de fikk også de nest beste 
essdueplasseringer, men i omvendt 
rekkefølge. Norge ble best i nasjons-
kampen fulgt av Sverige som begge 
fikk 5 tellende duer innefor 333 m/min. 

Arrangøren MVL-Cup skal ha all 
ære for et flott opplegg med god pleie 
av duene til et krevende flyveprogram. 
Informasjonen underveis var flott og 
mange tilskuere fra hele verden med 
fleste fra Danmark med Formand Erik 
Dybdahl og flere danske styremedlem-
mer på plass. Det var også en stor ska-
re av nordmenn som overvar finalen 
sammen med blant annet FCIs Presi-
dent José Tereso. José var interessert i 
å vite mer om Skandinavisk Brevdue-
union og fikk god informasjon fra flere 
hold både om SBU og medlemsorgani-
sasjonene DdB, SBF og NBF under fi-
nalen.    

Det ble avholdt auksjon over SBU-du-
ene sammen med de øvrige hjemkom-
ne duer fra finaleslippet i MVL-Cup og 
det kom inn for lite penger til å dekke 
premiebudsjettet i SBU, slik at det et-

Årsberetning for SBU 
2012-2013
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ter statuttene ble et underskudd som 
måtte fordeles mellom de 3 SBU-land.  

2013.
Ingen veterinærmessige problemer 

på flyveplanene i inn og utland for de 
3 SBU-land i 2013. 

DdB har hatt mindre duetall på sine 
flyvninger på mellomdistanse og lang-
distanse. 

For første gang måtte DdB 
avlyse flyvningene den første 

weekend på grunn av dårlig vær i 
lang tid forut for sesongstart av 

DdBs kapplflyvniger. 

Både NBF og DdB melder om en 
uvanlig hard flysesong i 2013. SBF 
melder om en bra flysesong med få inn-
stilte ”tävlinger”.

SBU-RESULTATER 2013.
Skandinavisk mester ble Hans E. 

Pedersen, DdB med hele 16275 poeng 
på 5 flyvninger hvor 4 av 4 sportsdu-
er kunne gi poeng i hvert av slippene. 
Også de øvrige 19 slag på premielisten 
var fra DdB og de norske resultater 
nådde heller ikke denne gangen opp til 
dansk nivå. Morten Jensen, DdB har 
beste danske juniorresultat og beste 
og eneste norske juniorresultet har Sol 
og Jon Brunstrøm fra Oslo Brevdue-
klubb. 

Beste essdue i SBU i slipp anmeldt i 
Skandinavisk Mesterskap, ble vunnet 
av Frode Kristensen i 066 Skive med 
4773 poeng. De neste 9 på premielisten 
var også fra DdB. 

Innberetninger av de svenske SBU-
resultater kom ikke og forklaringen 
fra Ordförande i SBF, Manfred Koch 
var at SBF hadde byttet utrengingssy-
stem som ikke var helt ferdig slik at 
det ikke var mulig å få fram SBU-re-
sultatene. SBF jobber videre med dette 
og håper at alt skal fungere bra neste 
år. 

SBUs ungelandskamp fortsatt 
fra i 2013 hos Meldgaard i Åbenrå 

som hadde byttet navn til

DaPiRace og med samme slaganlegg 
og samme mannskaper til å ivareta 

passing av duer, informasjon, trening, 
transport, resultatberegning, premi-
etildeling og auksjon av duer.

I et frivillig arbeid for SBU har Hen-
rik Meldgaard og hans team gjen-
nomført en ungelandskamp som har 
styrket SBU som organisasjon. Til 
tross for vanskelige flyforhold for du-
ene i finalen, ble resultatene beregnet 
og godkjent etter de vedtatt statutter 
fra SBU-møte i 2012. Etter forslag fra 
arrangøren ved Martin Hansen ble 
auksjonen av SBU-duene lagt ut på 
nettet for seg selv og det innbrakte en 
femdobling av inntekten i forhold til 
2012.  

I Nasjonskampen vant Sverige med 
1755 poeng på 3 duer. Norge fikk også 
3 tellende duer i nasjonskampen og ble 
nr 2 med 1244 poeng. I det hårde fina-
leslippet fikk DdB bare 2 duer og ble nr 
3. Finalen fra Göttingen den 31.08.13 
ble vunnet av Lars-Åke Nilsson, SBF 
med due S-013-13-0138 som også ble 
ungelandskampens essdue. Karl Kri-
stian Olsen, NBF tok 2. pl med due 
N-13-06116 som også ble nr 2 i essdue-
konkurransen.    

MEDLEMSTALL OG ØKONOMI FOR 
SBU 1.12.11 - 30.11.13.

Medlemstallet i de 3 SBU-land vi-
ser en fortsatt nedgang fra 2011 til og 
med 2013. Prosentvis størst i SBF med 
ca 25 % i minus, bl.a. på grunn av ut-
meldelse av distrikt 1. i 2012. Det er i 
antall størst frafall i DdB og minst i 
Norge. Totalt ca 300 - 400 færre med-
lemmer i SBU i 2-årsperioden. NBF 
har stabilisert medlemstallet fra 2012 
til 2013.

DdB innbetaler med sitt høye med-
lemstall i forhold til SBF og NBF ca 75 
% av SBUs inntekter. Alle 3 land sliter 
med økonomien og DdB har store øko-
nomiske utfordringer, samtidig som 
både NBF og SBF er avhengige av de-
res tjenester som gjør sporten mulig å 
drive i Norge og Sverige. 

SBU går regnskapsmessig med un-
derskudd på kr 3673 i perioden 2011 
- 2013. I beholdningen ligger 1 stk. 
sølvmedaljer til en verdi av 1225 kr.  
Fra 1.12.2009 til 1.12.2013 har kapi-
talkontoene sunket fra 26118 DKK, 
til 13316 DKK. Det vil si en halvering 
av kapitalen på 4 år.   Synkende med-
lemstall i de 3 SBU-land er mellom 

300 og 500 fra 2011 til og med 2013. 
På SBU-møte i 2010 ble medlemskon-
tingenten hevet til 4 kr per medlem og 
i 2012 ble premieklassene for Langdi-
stansemesterskapet i SBU og essduer i 
det samme mesterskap tatt bort og har 
begrenset underskuddet de 2 siste år. 

Dette er en del av problematikken 
som må løses for å styrke SBU som or-
ganisasjon.

FRAMTIDSUTSIKTER FOR SBU. 
I Skandinavisk Mesterskap har vi 

problemer med å lage et beregnings-
grunnlag slik at det er like muligheter 
for de aktive medlemmer i hvert av de 
3 land å delta i konkurransen i toppen. 
At SBF ikke har hatt resultater er på 
grunn av et uferdig utregningssystem, 
blir løst fra 2014. At NBF er inndelt i 
for små enheter, er vanskeligere å løse, 
men mer samarbeid innad i NBF om 
fellesflyvninger hvor grupper går sam-
men i seksjoner kan være løsningen. 
Et endret beregningsgrunnlag i SBU, 
kan også gjøre det mulig å konkurrere 
i toppen i SBU for NBF. 

Økonomien må styrkes og her bør det 
gode samarbeidet som har oppstått 
både i utregningsprogram, fellesord-
ninger med registreringsutstyr og på 
flere andre områder fortsette. Hvert 
forbunds økonomiansvarlige bør i sam-
arbeid med kasserer i SBU finne fram 
til en minnelig ordning for fordeling av 
premie- og administrasjonsutgiftene i 
SBU.

Jeg passer på å takke for lærerike og 
flotte år som SBU-sekretær i en ærver-
dig organisasjon med navn Skandina-
visk Brevdueunion. Det å føre videre 
de tradisjoner som ble lagt ved stif-
telsen av SBU den 18. februar 1919, i 
20 år fra 1994 og fram til 2014, er en 
ære som jeg setter stor pris på. Godt 
vennskap med mange gode medarbei-
dere i SBU, har gjort det enkelt å yte 
det beste for SBU i disse årene.   

I mine ”Framtidsutsikter for SBU” 
har jeg prøvd å gi noen signaler om 
hvordan SBU kan videreutvikles, slik 
at SBU fortsatt vil ha en varig bære-
kraft i Skandinavisk Brevduesport.   



104 #07_2014

Tekst og foto Carsten Pedersen

På besøg hos Lauge Bak. 066 
Skive.

RESULTATER 2013.
Nr. 1. Championat, sport, lang & mel-

lem
Nr. 5. Championat, åben, lang & mel-

lem
Nr. 1. 1. års mesterskabet
Nr. 2. Mellem, sport
Nr. 3. Mellem, åben 1. div.
Nr. 8. Lang, åben
Nr. 7. Langflyvermesterskabet
Nr. 2. ESS duer med 066-12-206
Nr. 7. ESS duer, lang, med 066-10-751
Og så gav året også lige 6. sek. vin-

dere
Det bedste år nogensinde siger han 

selv, og at resultaterne er fremragende 
kan alle jo se.

Lauge startede sin brevduekarriere i 
1962 og som så mange andre med du-
er fra forskellige klubkammerater og 
andre rundt omkring, og resultaterne 
var de første år noget blandet.

I 1968 flyttede familien til det villa-
kvarter, hvor de bor nu.

Her har han bygget et rigtig godt 
slag, velindrettet og gennemført helt 
ned i de små detaljer, da han af er-
hverv var møbelsnedker. Slaget er ind-

rettet med et rum til enkehanner og et 
rum til hunner og et ungeslag. Alt er 
dejligt lyst, tørt og med en rigtig god 
luft.

Lauge flyver med 28 enkehanner og 
6 par naturlige fra ungeslaget. Det 
er primært senunge hanner og gamle 
hunner. Så kan han se, hvad de giver 
af afkom. Derudover har han en 10 til 
12 pindhanner.

Et avlsslag har han også ved siden af 
flyveslaget. Han siger selv, at han nok 
har lidt for mange avlspar, nemlig 14 
par.

Ungetillægget er ca. 40 til 45 unger 
til eget brug og så tillægges nogle un-
ger, som gives til forskellige arrange-
menter.

I 1985 fik han Grondelaers duer fra 
Torben Mortensen i Århus. Her var 
den første en julegave fra konen.  Lau-
ge spurgte hende: ”Vil du give mig en 
due i julegave?”.  Det ville hun da. Så 
der blev ringet til Torben Mortensen, 
og de blev enige om, hvilken due Lauge 
skulle have. Den blev sendt med banen 
samme dag og blev hentet næste mor-

Vinder 1. års mesterskabet Sektion 60

Lauge Bak, 066 Skive

Stamparret, Grondelaers og Flor Engels, bl.a. forældre til 596

Lauge Bak foran slaget
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gen på banegården i Skive. Der fulgte 
en særlig aftale med. Kunne hun ikke 
avle et par vinderduer, så fik han en 
anden! Det kunne hun så rigeligt end-
da. Hun blev mor til 8 sektionsvindere 
og til afkom med næsten 40 byvindere.

Lauge praktiserer kun at flyve med 
hanner. At flyve totalt er for besvær-
ligt, og hannerne gør det jo ganske 
godt alene. Han lader hannerne se 
hunnerne 10 til 15 minutter inden de 
sendes. Ved hjemkomsten er hunnen i 
reden og de er så sammen det meste 
af dagen.

066-09-596 4xsek.

066-13-453 sek.vinder, søster til 066-12-206 2xsek.vinder

De gamle duer trænes 12 til 15 gange 
før kapflyvningerne. Afstanden er fra 
15 til 35 km. Lauge mener ikke, at det 
drejer sig om lange træningsafstande, 
men mere om det, at duerne vænnes 
til kurven og får den rutine mange 
træningsture giver, og så er de jo også 
kapfløjet i forvejen.

Ungerne trænes efter samme kon-
cept, men som noget specielt er der de 
første gange et par gamle hunner med. 
Det har han rigtig gode erfaringer 
med. Men ungerne får dog til slut en 
”svendeprøve”. De sendes til Vejle, en 

tur på ca. 100 km, og så er de klar til 
at flyve.

Avlen, et vigtigt element i sporten og 
med 14 avlspar kan man da også se, 
at han vægter avlen højt. Duerne sæt-
tes sammen efter principperne, de skal 
passe sammen, når de er i hænderne, 
de skal passe sammen familiemæssigt 
og i afstamning og der må gerne være 
lidt indavl, men ikke for tæt.

Øjenteorier interesserer ham ikke 
(han ville få lige så meget ud af at kig-
ge i den anden ende siger han). Var det 
så nemt, så ville alle øjenteoretikere jo 
vinde det hele. Han parrer dog ikke to 
duer sammen med samme øjenfarve.

Duerne parres den første uge i febru-
ar lidt afhængig af vejret. Det første 
hold æg lægges under flyveduerne, så 
der bliver meget afkom efter avlsdu-
erne.

Foder, her bruges altid årstidens fo-
derblanding fra større firma. En fines-
se blanding, han prøvede i år, er han 
rigtig godt tilfreds med.

Enkehannerne standfodres og om af-
tenen tømmes trugene og resterne gi-
ves til ungerne. De andre duer fodres 
to gange om dagen.

Tilskud, som hos mange andre er der 
fri adgang til grit, piksten og rødsten i 
avlsperioden. Hvidløgsolie og ølgær gi-
ves to gange om ugen hele året og til 
alle duer.

Medicin meget lidt. Der gives kun 
en kur mod gul knop. Ormekur 

har han ikke givet i mange år. Det 
klarer hvidløgstilskuddet.

Og så til lidt alvorligere spørgsmål, 
såsom om sportens fremtid. Her er 
han ikke den store optimist, for vi bli-
ver færre og færre, og rigtig mange er 
oppe i årene og det er en skam, for det 
er en herlig sport.

Nye tiltag, medlemstilgang kunne 
man måske få, hvis der blev fløjet to-
talisator i de større byer eller byer med 
mange medlemmer i foreningen. Man 
kunne måske ændre flyvningerne og 
han har følgende forslag: DdB og sek-
tionerne slås jo lige nu om de samme 
duer og uanset hvad, sendes der ikke 
flere, så en ide kunne være: uge 1. to 
mellemdistance flyvninger i DdB regi. 
Indlevering fredag ville det være op-
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timalt. Uge 2. Én DdB langflyvning 
samtidig med sek. flyvninger.

Da DdB fattes penge var det nok en 
god ide at arbejde på at nedskære be-
styrelsen til 5 personer. Nogle arbejds-
gange skulle så ændres og opgaver 
uddelegeres.

Et fælles samarbejde mellem sektio-
nerne om at lave fælles større arran-
gementer o.l. er også en ide, som her er 
givet videre. (det praktiseres allerede 
mellem sektionerne 60 & 61 med stor 
succes)

Efter et hyggeligt besøg hos en dygtig 
og alment DdB- og foreningsengageret 
duemand, kunne jeg så sætte kursen 
mod endnu et besøg hos en anden brev-
duemand i 066.  

Enkeslaget

ES-duer og OL-duer

Torben Mortensen, 246 Kvik

DAN 246-12-0058: Nr. 1. ETÅRS ESDUE DdB 2013

DAN 246-11-0294: Nr. 2. NAT ESDUE DdB 2013, NR. 3 OL-DUE 2013 DAN 246-10-0474: Nr. 2. ESDUE DdB 2013, NR. 2 OL-DUE 2013

DAN 246-12-0073:  SEKTIONEN: Nr. 1. ESDUE DdB-FLYVNINGER 2013. 
ÅRETS FUND 2013.
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DAN 114-12-312

af Peter Knudsen

LIDT OM DIG SELV 
Jeg er medlem i 0114 Asnæs, som 

ligger i Odsherred, og har fløjet med 
duer siden 1986. Fra min nuværende 
adresse har jeg fløjet siden 2005. Sid-
det i sektionbestyrelsen (sektion 21) i 
to omgange, hvor det er blevet til ti år. 
Siddet i bestyrelsen i 0114 Asnæs si-
den 1994 heraf de syv år som formand.

HAR DU HAFT EN MÅLSÆTNING FOR 
DEN KOMMENDE SÆSON?

Hvert år bliver der lagt en plan for 
hvilke mesterskaber, jeg skal deltage i 
og hvor jeg skal prøve at lave det bed-
ste resultat. Sportsmesterskaberne 
har altid haft min store interesse, så 
i 2013 skulle der satses på sportsme-
sterskabet mellem, samt sportsme-
sterskabet til DM. Dette indebærer, at 
man skal være på stikkerne med sine 
duer hver weekend, og da det er få du-
er, som jeg deltager med, er det noget 
nemmere at gøre duerne klar til de for-
skellige flyvninger.

De fleste kan deltage med 4 duer, og 
der er ikke noget fratræk, hvis man 
har en dårlig flyvning. Det er en helt 
igennem fair måde at afvikle konkur-
rencerne på. Desværre er tendensen 
indenfor DdB at hæve antallet af du-
er på sports-flyvningerne på grund af 
økonomien. Det, synes jeg, er at gå den 
forkerte vej. 

HVAD GIK IKKE SOM PLANLAGT I DEN 
FORGANGNE SÆSON?

I starten af uge 25 gav jeg mine du-
er en kur mod luftveje og troede, at 
alt var i orden. Men allerede i uge 26 

Vinder af mellemdistance Sport Sektion 21

Bjarne Jensen, 114 Asnæs
kunne jeg se, at der var noget galt og 
det samme i uge 27. Herefter måtte jeg 
give dem en ny kur mod luftveje. Det 
hjalp, og duerne fløj helt i top. Men den 
dag i dag forstår ikke hvorfor, det ikke 
virkede første gang, jeg gav kuren. 

Her vil jeg gerne sige tak til Ulrik 
Lejre, som altid er parat med et godt 
råd, når man er i nød.

PARRING OG FLYVEMETODER
Testparringerne starter op midt i 

oktober måned. Inden da har jeg haft 
mine papirer på årets flyvninger, alle 
mine notater samt slaglisten med på 
ferie. Her planlægges så næste års 
parringer. Jeg tillægger ca. 30 unger 
hvert år. Avlsduerne står for de fleste 
unge, og måske lægges der unger til 
på nogle få par af de bedste flyveduer. 
Hele oktober, november og måske de-
cember måned går jeg og testparrer 
duerne. Dette bliver jeg ved med indtil 
alle duerne er parret, som jeg vil have 
det. Omkring midt i februar parres så 
alle avlsduerne sammen med de par, 
som er udtaget til ammepar. Omkring 
den 1. marts parres de resterende fly-
veduer. 

Flyvemetoden er det totale system. 

Øvrige resultater i sæson 2013

DdB:

DM sport: Nr. 12 

Reg. 1-2 Region Øst: Nr. 13 

Langfl.mesterskab sport: Nr. 2 

Langfl.mesterskab åbent Nr. 2 

Reg. Lang 1-2 Region Øst: Nr. 10 

Mellemdistance Sport: Nr. 1 

Mellem åben Division 1:Nr. 7 

1-års mesterskab: Nr. 3 

ES-duer Sektion 21: Nr. 1 114-12-0318 A 

(Bedste etårs - Es-due Region øst). Nr. 9  

Es-duer Sport: Nr. 8 

DdB's vandrepræmie gruppe 2: Nr. 6 

Münster pokalen: Nr. 6 

Sektion 21

Mesterskab gamle duer: Nr. 2 

Mesterskab sportduer: Nr. 1

Ungemesterskab:  Nr. 7

Et års ES-duer: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 7 

Sektionsvindere:

Kristianstad  

Markaryd unger
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Alle duer bliver fløjet mellem 8 – 12 
flyvninger alt efter hvilke flyvninger 
de deltager på. De gamle duer flyver 
de fleste stationer. De etårige flyver 
samtlige sektionsflyvninger. Nogle 
også mellemdistance flyvningerne. Så 
vidt muligt bliver ungerne fløjet både 
syd og nord, og allerhelst skal de have 
haft mindst 3 sektions/DdB flyvninger 
inden sæsonen er forbi.

ET ÅRS MESTERSKABET. ER DET 
KOMMET FOR AT BLIVE?

Ja, Det synes jeg. Her kan de fleste 
være med, men man skal passe på. Det 
kan koste dyrt at gå efter dette me-
sterskab. Hvis man husker på, at de 
etårige ikke har den samme erfaring 
som gamle duer og flyver duerne med 
respekt for det, de kan. Mesterskabet 
har den store fordel, at det kun er otte 
resultater der tæller, så det er nemt at 
fravælge nogle stationer, hvor man sy-
nes, at sværhedsgraden bliver for stor.   

FODER OG MEDICIN 
Alt foder købes hos Matador, hvor 

man får en kyndig vejledning i hvil-
ket foder man skal bruge til de for-
skellige årstider. I flyvesæsonen fodres 
der efter et bestemt foderskema, som 
er udarbejdet af en foderspecialist fra 
Matador. 

Medicin gives i det omfang, det er 
nødvendigt. Dog gives der en kur mod 
luftveje tre gange i flyvesæsonen, da 
det har vist sig at være nødvendigt på 
grund af alle de forskellige duer, vores 

duer kommer i kontakt med.

SORTERING 
Sorteringen foregår løbende hele 

sæsonen. Dog bliver der ikke slagtet 
nogen duer før sæsonen er slut. Det 
farlige ved at slagte duer midt i sæso-
nen er, at hvis de såkaldte dårlige duer 
er parret med en god kapflyver, så kan 
det påvirke de gode duers resultater. 
Ellers bliver der slagtet ned i ugen 
efter sæsonen er slut. Først finder jeg 
ud af hvor mange duer, der skal være 
på slaget. Derefter udtages duerne til 
slagtning. Hvis jeg er i tvivl om, hvem 
der skal slagtes, foretrækker jeg altid 
at lade en unge blive på slaget frem for 
en gammel due, som har fået sine flyv-

ninger uden at vise nogle resultater.

SLAGINDRETNING.
Slagene består af et gammelt avls-

slag på 4 m² med plads til 6 par avls-
duer, og en voliere på 2 m². Flyveslaget 
består af 6 rum og er opbygget som et 
vinkelslag. Alle rum er på 4 m². Det 
består af et foderrum, tre slag til enke-
mænd, et slag til enkehunner og ende-
lig et slag til ungerne. Indflyvninger er 
en meter over jorden med et luftindtag 
under indflyvningen samt en voliere 
foran indflyvningen. 

I hvert enkemandsslag er der ni re-
der, hvor der som ofte kun går otte 
hanner. Ydermere er der i alle rumme-
ne et luftudtag midt i slaget, så luften 
bliver udskiftet ordentlig. 

HVORDAN ER DIN STAMME AF DUER 
OPBYGGET?

Efter 2004 lagde jeg en ny plan for 
fremtiden af mit duehold. Det skulle 
være slut med at købe duer fra øst og 
vest. Det rykkede ikke rigtigt i mine 
resultater. Så der blev skabt kontakt 
til Carsten Petersen 198 ”Hillerød”, 
som ligger nogenlunde i sektion 12, 
som Rørvig gør i sektion 21. Carsten 
havde jo vist, at han kunne flyve med 
sine duer i rå mængde, så hvis ikke jeg 
kunne flyve med hans duer, vidste jeg, 
at det var mig, der var noget galt med 
og derfor ikke behøvede at udskifte du-
erne i tide og utide.

I dag er min stamme bygget op om 
Carsten Petersens duer. Der er ved

DAN 114-12-318

DAN 114-12-0320
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siden af indkøbt 10 duer, som er di-
rekte børn af Olympiade duer. Fem

stykker fra Danmark, en fra Van Ho-
eve Uytterhoeven, en fra Herbots, en 
fra Drapa og endelig to fra Jan van De 
Pasch. Herfra, skulle der gerne kom-
me yderligere to til sommer. 

I dag har jeg flere sektionsvindere og 
gode kapflyvere fra Carsten Pedersen, 
Uytterhoeven, Herbots og Drapa, så 
det tegner lyst. 

Van de Pasch duerne er først kommet 
til i efteråret 2012, men også her synes 
jeg, der er muligheder. 

HVORDAN VIL DU BEVARE DEN 
HØJDE STANDARD PÅ DINE DUER?

I de sidste par år er jeg gået meget 
mere op i avlen med duerne, indkøbt 
færre duer og været mere påpasse-
lig med hvilke duer, jeg avler på. Det 
skulle gerne bringe mig et skridt vide-
re. Samtidig bliver der roteret med de 
duer, der avles på. Dog skifter jeg ikke 
en partner ud det første år efter, de har 
tillagt en unge, som enten har været 
sektionsvinder, fløjet tilfredsstillende 
eller har den rette bygning. 

I år har jeg fået Carsten Petersen til 
at komme og hjælpe mig med sortering 
samt det videre arbejde med avlen.

Gode / dårlige eller sjove oplevelser 
med duerne

For at give enkehannerne lidt hu-
mør sidst på sæsonen, hvor de er ved 
at være slidt, begyndte jeg at træne 
dem sammen med ungerne. Ikke no-
gen dum ide, for humøret kom tilbage, 

men det kostede højst sandsynlig også 
en sektionsvinder. På en af de sidste 
flyvninger kom 114-12-318 drønende 
hjem. Den var sandsynligvis ikke træt 
og kunne ikke bestemme sig for om 
den skulle gå i ungeslaget, eller gå ind 
i slag 3, hvor den hørte hjemme. Det 
kostede ca. 5 minutter. Alligevel blev 
den nr. 6 i sektionen og vandt sports-
mesterskabet for mig. 

 TANKER I FREMTIDEN
I mange år har vi i foreningen delta-

get i repræsentantskabet, og næsten 
hver år er vi gået skuffet hjem. Jeg me-
ner, at der er noget galt med den måde, 
det hele bliver afviklet på. Først vil jeg 
dog gerne rose bestyrelsen for de akti-

DAN 000-13-3774

DAN 000-13-3778

viteter, der er sat i gang de seneste år.  
Her menes salg af duer samt den nye 
klasse at udstille i (OL-klassen).

Desværre er det sådan, at der ikke 
er tid til at drøfte vores fremtid på ge-
neralforsamlingen. Det hele skal bare 
være overstået i en fart på grund af 
den skide mad, vi skal fortære. Det er 
her, kæden hopper af. Vi burde have 
al den tid, vi skal bruge. Vi skal have 
lov til at spørge forskellige bestyrel-
sesmedlemmer om diverse ting, som 
vi gerne vil have svar på. Men da det 
kun er formanden, som må udtale sig, 
kan jeg ikke se, hvordan vi overhove-
det kan få en saglig debat om vores 
sport. Vi kan ikke engang stille alle 
de rigtige spørgsmål, da de fleste af 
vores udgifter bliver holdt hemme-
lige. Jeg mener, hvordan skal man så 
kunne deltage aktivt i en vigtig debat. 
Så længe vi ikke kan få oplyst noget 
om økonomien, har jeg svært ved at 
se, at vi kan stille nogle konstruktive 
forslag. I blad nummer 25 skriver for-
manden ”Hvor skal vi hen?”, ja det må 
guderne vide. Jeg har hørt mange gode 
forslag blive banket ned på general-
forsamlingen. Det er ligesom om, at vi 
ikke forstår, at det er ved at være luk-
ketid for vores sport. Jeg vil dog gerne 
advare om at lave regionsbestyrelser 
og så nedlægge sektionerne. Alt peger 
på, at jo længere væk vi kommer fra 
forbrugerne, jo mere ligeglade bliver 
de. Lad sektionerne blive, og hvis der 

Fortsættes på bagsiden→
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✔ NATURAMINE
regelmæssig brug af Naturamine sikrer en
succesfuld avlssæson, sunde unger, duer 
i topform op en perfekt fælding.

✔ NUTRIPOWER
det perfekte produkt til at få duen i form - samt
fastholde formen. Produkter er 85% fordøjelig og
dermed et perfekt tilskudsfoder i avslperioden.

✔ NATURADROPS
et naturprodukt uden bivirkninger. Ved indsætning første
gang gives 3 dråber - og duen har 100% frie luftveje. 
15 ml = ca. 70-75 behandlinger.

✔ KING ÆGGEFODER
som det eneste tilskudsfoder på basis af ferske æg 
tilsat honning. Gives separat i foderskål (fri afbenyttelse)
i hele avlsperioden. 

Nu også i 3,5 kg

Advarsel: 
produktet er så godt at
ungerne skal ringes 
2 dage før normal.

Salgsenhed: 1 kg & 10 kg

Salgsenhed: 250 ml & 500 ml
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44 trumf til den kommende sæson
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endelig skal gøres noget, så læg dem 
sammen i stedet for at flytte det hele 
ud i regionerne.

Jeg kunne godt tænke mig at DdB 
deltog ved OL, så længe det afholdes 
i Europa. Det må da være toppen for 
enhver brevduemand at få en due ud-
taget til Olympiaden. Hidtil har svaret 
været fra formanden, at vi ikke har 
råd. det er jo fair nok, men her kunne 
man jo spørge medlemmerne, hvordan 
det kunne betales. Den nemme måde 
ville jo være at lade medlemmerne selv 
betale, forstået på den måde, at eje-
ren var forpligtiget til at give DdB to 
unger efter de duer, som blev udtaget. 
Disse kunne så sælges på auktion året 
efter i Brædstrup. 

Måske skulle vi prøve at lægge vores 
flyveplan om, så vi i 7 uger fløj mellem-
distanceflyvninger. Det kunne være 
dobbeltflyvninger med sportduer. Og 
i fem uger fløj lang- og landsflyvnin-
ger. I disse uger skulle man ikke flyve 
med gamle duer i sektionen, kun med 
unger. Måske dette ville hjælpe på an-
tallet af duer på lang- og landsflyvnin-
gerne.  

Mit håb for fremtiden må være, at 
vi er mere åbne og tolerante over for 
hinanden. At vi alle prøver at smide 
de egoistiske lænker og arbejder for et 
samlet DdB.

 GODE RÅD TIL NYE I SPORTEN
Inden man starter med brevduer ville 

det være en god ide at få et indblik i vo-
res sport. Gå ned i den lokale brevdue-
klub og snakke med nogle brevduefolk. 
Få en mentor, som du kan støtte dig til 
i starten. Stille spørgsmål om f.eks., 
hvad det kræver (hvor meget kræver 
man selv). Hvor meget koster det med 
foder, flyvninger, vaccinationer m.v. 
Brug en eksisterende bygning til slag 
eller køb et slag, som kan flyttes. 

Desværre findes der ikke rigtigt no-
get nyt læsestof på dansk, som fortæl-
ler, hvordan man holder eller starter 
på et brevduehold. 

KAN DU BESKRIVE KORT DE AK-
TIVITETER, DU UDFØRER I HVERT 
KVARTAL AF ÅRET?

Min sæson starter i august måned, 
hvor de duer, som ikke har klaret kra-
vet, bliver fjernet. Herefter bliver du-
erne sat sammen et stykke tid mens 
de fælder, lægger æg og hygger sig. 
Der bliver ikke avlet unger i denne pe-
riode. Midt i oktober måned begynder 
jeg at testparre duerne. Det fortsætter 
ind i november og nogle gange må de-
cember også tages i brug. I januar må-
ned deltager jeg i sektionsudstillingen. 
Februar måned bruges til vaccination. 
Marts og april måned bruges til gen-
nemgang af ungerne samt klargøring 
til kapflyvninger. 

Unger, som ikke vokser, som de skal 
eller har skavanker, fjernes inden de 
kommer på gulvet. Maj, juni, juli og 
august går som bekendt med kapflyv-
ning.    

ARBEJDSINDSATSEN, TRÆNING M.M.
Når vi kommer til februar, marts og 

april måned begynder jeg at checke 
duernes slagfjer, Hvis der nogle, som 
er knækket bliver fjeren trukket eller, 
hvis der er nogle, som er skæve, bliver 
de rettet med varmt vand.

Når kapflyvningssæsonen går i gang 
bruger jeg vel omkring 20 timer om 
ugen på slaget. Der renses kun 1 – 2 
gange om ugen. Førhen blev der renset 
1 - 2 gange om dagen. I dag bruges den 
meste tid på slaget til at observere el-
ler lave små numre med duerne, inden 
de sættes på kapflyvning.  

Opstart af træning med de gamle du-
er starter midt i april måned, hvis vej-
ret tillader det. Alle mine duer går ude 
hele året. Det vil sige, at de er ude 2-3 
gange om ugen. De første træningstu-
re er på 5, 15 og 25 km. Derefter bliver 
de trænet i foreningsregi. Her er første 
træningstur på 40 km, Inden vi star-
ter flyvningerne i sektion og DdB, har 
duerne været Sjælland rundt, Helsin-
gør, Nykøbing Falster og Korsør. Alt i 
alt har de gamle fløjet omkring 10 træ-
ningsture, før det bliver alvor. 

Ungerne startes på 2, 5, 10, 20 og 
25 km, hvorefter de får det samme 
program som de gamle, før de skal på 
kapflyvning. I hele kapflyvningssæso-
nen er der ikke nogen duer hjemme på 
slaget (kun ved sygdom etc.). Alle du-
erne er på kapflyvning eller deltager i 
foreningens sprinterflyvning, som ofte 
foregår fra Helsingør eller Nykøbing 
Falster.  
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