
9. april 2014
132. årgang

TEMA LÆS OM

KASPER SØRENSEN, 049 
LYNGBY 

3- DOBBELT MESTER SEKTION 11

HØJT AT FLYVE I KINA

MALTHE CHRISTENSEN 087 
HELSINGE 

JUNIORMESTER SEKTION 12

Drama i Vanløse!

ELEKTRONISKE ANLÆG
HVAD SKAL I HOLDE ØJE 

MED
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Vi gratulerer

Fremlysning Dødsfald

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

telefonnumre herunder 
DdB’s  resultatservice 

1919.GSM modulet leve-
res med nødvendigt kabel, 
software til terminalen og 

dansk brugervejledning. 
Pris kr. 1.550,- og modulet 

er klar til levering.

GSM-modul til Tauris-systemet

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
9 23. april 8. apr.
10 7. maj 22. apr.
11 21. maj 6. maj.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

NEKROLOG OVER POUL ROSAGER 
HANSEN.

Det er med stor sorg og medfølelse 
at vi har taget afsked med Poul. Han 
har om nogen præget brevduesporten 
i det syd vest jyske. Aktiv deltagelse 
som formand eller kasserer lå ham på 
sinde, både i forenings og sektions be-
styrelserne, hvor han på særlig vis har 
bidraget med et årelangt aktivt virke. 
Han var en af fortalerne for elektroni-
ske anlæg, og brugte megen tid på at 
få alting til at virke efter bedste hen-
sigt, især hvis elektronikken svigtede. 
Utallige mesterskaber og sektionsvin-
dere er vundet, og landsvinderen fra 
München mens der endnu var fornuf-
tige Nimbus præmier kom ofte frem i 
visse sammenhæng. Brevdueslaget vi-
dereføres af sønnen Ib. Poul var indtil 
det sidste WEB redaktør både for for-
ening og sektionen. Men han mærkede 
at kræfterne svandt, og som en del af 
hans sans for rettidig omhu overdrog 
han opgaverne lige før sin død. Vores 
medfølelse går til Magrethe og IB. 
Æret være Pouls minde.

 På sektion 41 og DAN 207 Tinglevs 
vegne Dieter Nicolaisen.

PER KRAG MORTENSEN, HJØRRING
Tirsdag d. 1. april blev en sorgens 

dag. Brevduehuset i Hjørring mistede 
en person, der var fantastisk dygtig 
til at køre vores EDB. Per stod altid til 
rådighed for medlemmerne i Dan 025, 
Dan 196 og Dan 212. Hvordan komme 
videre? I øjeblikket har jeg ikke den 
store lyst til duerne. Per Krag Mor-
tensen var gift med vores datter Dor-
the. Savnet er stort for os alle, og ikke 
mindst for Dorthe og børnene Pia og 
Kim. Æret være Pers minde. Betty & 
Peter Sørensen, 0212.

DAN 184-13-0025 (død)
DAN 093-04-1617 (død)
DAN 126-13-0768 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244
HUNG-2012-D511333
Karl larsen
3700 Rønne
Tlf 56470404

80 år
1/5 Ejner Pedersen 053 Sølyst

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2014!

Sekretariatet
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April

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 blev det april efter en fantastisk 
marts med masser af sol og varme. Det 
har virkeligt været dejlige dage for os 
og vore brevduer. Lad os så bare håbe, 
april bringer lige så dejligt brevduevejr 
til gavn for de kommende træningspas 
og sæsonstarten.

Når dette læses skulle reglementet 
for 2014 gerne være nået ud til alle 
foreninger og derfra til medlemmerne. 
Reglementet er for DdB et vigtigt do-
kument, som er hele omdrejningspunk-
tet for, at vi kan afvikle vore flyvninger 
korrekt, sikkert og frem for alt trovær-
digt således, at resultaterne står til 
troende. Det er derfor yderst vigtigt, at 
alle kender til reglementet og dermed 
kender ret og pligt. Det er ikke skrevet 
for at genere nogen, men for at sikre, at 
vi alle har en fælles referenceramme. 
Belært af erfaring har man indført, at 
et kontrolmedlem nu skal underskrive 

korrektionsskemaet under nederste 
due, så snart et medlems duer er pak-
ket færdig til en station. Hændelser 
i seneste sæson gør, at det endnu en-
gang er meget vigtigt at understrege, 
”at intet medlem må deltage i nogen 
form for kontrolarbejde med sine egne 
duer, eget ur og eget elektroniske an-
læg.” – jf. kapitel 4 § 4. Det er desuden 
vigtigt, at kontrolkomiteen gennemgår 
indsætnings- og stemplingslisterne 
fra de elektroniske systemer. De inde-
holder mange vigtige oplysninger om-
kring systemernes virke herunder evt. 
fejlkoder. Skulle sådanne koder blive 
udskrevet, er det yderst vigtigt at man 
overholder kap. 8 § 5 stk. 3 og ikke bare 
lader stå til. Ordensudvalget er i gang 
med at udarbejde et skrift omkring de 
vigtigste fejlmeddelelser, som inden 
sæsonen vil blive bragt i Brevduen, så 
alle er informeret bedst muligt. De har 
været offentliggjort fra leverandører-
nes side for år tilbage, men trænger til 

at blive genopfrisket. 
Og så til noget helt andet. Antal-

let af personer, der hygger sig med en 
metaldetektor ude i den danske na-
tur, er i disse år kraftigt stigende. Det 
har bragt mange nye fund på bordet 
fra Danmarks fortid. Mange fund har 
været fantastiske og er blevet bragt på 
mediernes forsider. Der er bl.a. gjort 
et stort og værdifuldt guldfund på en 
mark her ikke langt fra Sekretariatet. 
Men der findes også mindre værdifulde 
ting i jordens muld, herunder brevdue-
fodringe. Mange af disse fund bliver 
rapporteret til os gennem Zoologisk 
Museum og Ringmærkningscentralen, 
men flere og flere ringer direkte og for-
tæller om deres fund og vil gerne høre 
en god historie om brevduer og brevdu-
esporten. De ringe, der rapporteres, og 
som er af forholdsvis ny dato, sættes 
selvfølgelig i Brevduen. Ofte er ringene 
dog både 30-40-og 50 år gamle, og så 
har det nok ingen relevans at bringe 
dem i bladet. Men det er da en ny sjov 
ting, der bringer os i kontakt med nye 
personer, der ofte gerne vil høre den 
gode historie til deres logbog..  
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af Peter Knudsen

Det er næsten ved at være en 
tradition, at vi skal bringe en 
artikel her i Brevduen med Kas-
per fra 049 Lyngby, der er helt 
fantastisk til at flyve de lange 
flyvninger, som helt klart har 
hans største interesse. 

Efter at have haft en super sæson 
2011 og en rimelig sæson 2012, skulle 
sæson 2013 igen være en af de helt sto-
re for Kasper, og den har nok overgået 
hans vildeste fantasier. Duerne er kom 
helt forrygende, og stort set hele slaget 
har bidraget med flotte resultater. Der 
ikke mange smuttere for de enkelte 
duer, når de er blevet afsendt. 

Af de vundne mesterskaber kan også 
ses, at slaget spænder vidt fra lang-
flyvermesterskab, topplaceringer på 
maraton flyvninger og vinder af et-
års mesterskabet. Et vinder- og klas-
seslag. 

Kasper er en af de ”unge” i sporten. 
39 år, gift og 2 børn på henholdsvis 3 
og 6 år. Han har haft duer næste altid. 
I første omgang sammen med 2 ældre 
brevduefolk. Fra 1990 har han haft du-
erne i eget slag.

Det er dejligt her at kunne præsente-
re en ung mester, som trods familie og 
mange andre gøremål formår at prio-
ritere tiden med duerne til næsten det 
perfekte og derved være med i toppen 
af vores dejlige sport. Dette sker dog 
ikke uden stor hjælp fra hans far, som 
giver en stor hånd med i dagligdagen 
med duerne. 

Hvis man ser på resultaterne gen-
nem sæsonen, må man også konsta-
tere, at der virkelig er tale om en 
topsæson. Ikke mange kan gøre dette 
efter og som det kan ses af nedenstå-
ende skema, har han været tæt på til 
mange mesterskaber. 

Årets øvrige resultater i 2013.
Nr. 8 DM sport
Nr. 36 DM super
Nr. 10 Regionsmesterskab Åbent
Nr. 3 Langflyvermesterskab sport

Nr. 2 Mellemdistance sport
Nr. 11 Mellemdistance åbent
Nr. 18 Regionsmesterskab åbent
Es due nr. 1 - 3 Hanner
Es due nr. 5 Langdistance hanner
Es due nr. 2 - 4 Langdistance
Nr. 2 DdB’s Vandrepræmie gruppe 1
Nr. 3 Meldgaards Vandrepræmie
Nr. 5 Tauris’ Vandrepræmie

MÅLSÆTNING FOR SÆSON 2013
Målsætning for sæson 2013 kom på 

repræsentantskabsmødet, da Dan-
marksmesterskabet Sport blev lavet 
om til, at der kun skulle flyves sports- 
og langflyvningerne med 4 krydser.

Der satte Kasper sin målsætning 
om at flyve om DM Sport.

Kasper mener også, at næsten alle 
slag kan sætte sig et mål og holde det.

SLAGET
Slaget er, som det kan ses af billedet, 

et meget typiske dansk brevdueslag 
med god lys og luft og en rigtig godt 
indretning, hvor der er god kontakt til 
duerne. 

Han kapflyver med en bestand på 24 

Regionsmester Langdistance, Langflyvermester åbent,

1 års mester sektion 11 i 2013 

Kasper Sørensen – 049 Lyngby

Kasper Sørensen

Kasper Sørensen

Kasper Sørensens slag er et typisk dansk brevdueslag
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enkehanner i et rum og 15 par natur-
lige i et andet rum. 

Slaget er på 15 m2.

Slaget er meget lyst og med en 
god luft cirkulation og med en 

masse lys. Han har planer om her 
i 2014 at sætte nogle vinduer i 
oppe ved indgangene foroven i 

slaget. 

Slaget er delt op med en meget lille 
fodergang foran. På bagsiden af slaget 
er der et lille bur til hunnerne. 

Ungeslaget blev ændret op til sæson 
2011. Her kan nu huses 35-40 unger. 
Den ændring har Kasper været rigtig 
glad for. 

Ud over det har han et avlsslag med 
plads til 12 par, hvor hans far klarer al 
pasningen.

STAMMEN AF DUER
Stammen af duer på slaget i dag er 

med basis i Janssen blod og Grondela-
ers blodlinier og sidenhen en del duer 
fra bl.a. Rune Rasmussen. 

Grondelaers blodet stammer tilba-
ge på en due, som hans far købte på 
Køgeeliten i 1992 - (200-92-1199) fra 
Kristian Søndergaard. En due der si-
denhen har avlet en masse rigtigt gode 
duer for Kasper og i dag er stamhan på 
slaget.  En anden topdue fra Kristian 
Søndergård er 296 bedre kendt som 

KONG CHRISTIAN, en due som flere 
gange har været i top 10 i sektion 11.

Janssen stammen stammer fra 2 
duer fra Rune Rasmussen, som skulle 
vise sig at blive et kanon avlspar. Som 
flyvere har de også klaret sig godt, og 
begge har været sektionsvindere fra 
Hannover og Jönköping. 

De seneste år har han i samarbejde 
med Arne Skovbjerg lavet noget avls-
samarbejde, hvor de har stor glæde af 
duer fra Ulrich Lemmens og Van Loon 
samt afkom af det blå par fra Erik 
Henriksen i 059. 

På disse nye duer har de allerede la-
vet nogle sektionsvindere og to unge-
mesterskaber i klub 10 de seneste 2 år.

Alle hans avlsduer går hos hans for-
ældre, og det er hans far som suverænt 
passer disse og giver besked til Kas-
per, når der skal hentes unger.

SORTERING
Duerne sorteres primært gennem re-

sultaterne, og efter sæsonerne er der 
sjældent mange duer, der skal fjernes. 
Det sker lige efter sæsonen. Som ho-
vedregel får de etårige duer lov til at få 
en sæson mere, inden den endelig dom 
over dem fældes. De etårs sættes alle 
ind på det naturlige slag. De 2 års og 
ældre sættes ind på enkemandsslaget.

Alle hunnerne sættes ind på ungesla-
get.  

FODER OG MEDICIN
Duerne er i år fodret i trug på gulvet, 

og han har valgt i år efter råd fra en 
foderekspert at give duerne et bedre 
foder igennem fældningen og vinteren. 

Duernes fodres i flyvesæsonen konse-
kvent efter en foderplan udarbejdet af 
en tysk foderekspert.

Planen har han i 2013 fulgt til 
punkt og prikke, og han mener, 

at dette er en af årsagerne til, at 
det er gået så godt i 2013. 

De tiltag han gjorde var med til, at 
duerne var på toppen fra starten af 
sæsonen, og at de kunne holde den høje 
standard hele sæsonen. 

Ugen op til den første Klub 10 flyv-
ning, som ligger i første uge i maj, gav 
Kasper duerne seks dage med et pro-
dukt som hedder Prange Suppe. 

TRÆNINGS- OG FLYVESYSTEM
Kasper flyver både med naturlige 

duer og enkehanner. Systemet forgår 
på den måde, at slaget er lagt til rette 
således, at alle reder i enkeafdelingen 
er lagt til med 18 dages æg til den før-
ste sektionsflyvning og herefter flyver 
de den første DdB flyvning med en lille 
unge i reden. Når denne flyvning er af-
viklet bliver enkeslaget ryddet og han-
nerne sat på system.

De naturlige duer, hvor det primært 
er ældre hunner parret med yngre 
hanner forsøges tillagt på den bedste 
rede forfatning. Gerne 14 dages æg el-

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Foder Langflyver 
blanding

Langflyver-
blanding
Multi öl

2 skeer Pro-
bac
Energy

Turbo og 
langflyver 
blanding

Turbocon

1 ske Pro-
bac 1000

1 ske Pro-
bac Energy

Turbo Langflyver 
blanding

Langflyver-
blanding

Aminovit

1 ske APF 
90

1 ske Pro-
bac 1000

Langflyver 
blanding

Amonovit

1 ske APF 
90

1 ske Pro-
bac 1000

Vand Blitzform
4ml til 4l 
vand

Blitzform
4ml til 4l 
vand

Hver 14. 
dag i sæ-
sonen give 
B.S fra De 
Weerd
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ler nyklækkede unger - og op til 6 - 10 
dages unger.

Hvis man ser på hans resultater, vil 
man se, at flere af topduerne har fløjet 
både nord og syd, da han ikke ville lave 
et nyt nordhold af ældre duer pga. de 
meget få flyvninger, der er fra den ret-
ning. Han tror ikke selv på, at der er 
noget som hedder nord, når vi kommer 
et år frem. Som han ærligt siger, så for 
ham gør det ikke noget, da han ofte 
har svært ved at få topresultaterne fra 
den retning. 

I april begynder han så småt at træ-
ne duerne, hvis vejret tillader det. Er 
temperaturen under 10 grader, træner 
han ikke. 

I år fik han stor hjælp til træningen 
af sine forældre. De var fire gange til 
Farø broen og han kørte selv seks til 
otte gange træninger på 40 til 80 ki-
lometer.

Klub 10 flyvningerne op til 100 km 
bruger han også som træning.

Sidste år kørte hans far til Helsingør 
en til to gange de uger, hvor vi fløj fra 
Sverige.

I ugen der blev aflyst, kørte hans for-

ældre til Farø broen for at holde dem 
i gang.

Alle duer er som regel ude hver week-
end med på kapflyvning.

Der flyves med 15 naturlige duer. I 
sæson 2013 startede han med 15 na-
turlige og 20 enkemænd. Enkemæn-
dene flyves på almindelig gammeldags 
metode, hvor de får hunnen ind, inden 
de bliver sendt af sted. Hunnen sidder 
der, når de kommer hjem igen. Hvor 
længe hunnen er hos hannen afhæn-
ger af, hvor hård flyvningen har været.

NYT TIL SÆSON 2014
I erkendelse af at Kasper får stor 

hjælp med og omkring duerne, skifter 
slaget navn i sæson 2014 til K. og K. 
Sørensen, 049 Lyngby. 

I tilknytning til denne artikel har vi 
stillet Kasper nogle spørgsmål

A. Langsigtede forberedelser.
1. Hvilke kure gives efter afslutnin-
gen af fældeperioden?  
Nej, der gives ingen kure. 
2. Hvilket foder gives i vinterperio-
den? Hvordan er det sammensat? 
Der er  givet bedre foder end ellers 

igennem vinteren, for at duerne skul-
le få bedre fjerdragt.
3. Gives der forberedende kure før 
parring?
Nej – ingen kure.
4. Hvilket foder og tilskudsproduk-
ter gives flyveduerne inden parring?
Samme foder som igennem hele vin-
teren – godt avlsfoder.
5. Gives der trichomonadekur før el-
ler under avlsperioden?
Nej.
6. Tages der gødningsprøver?
Nej.
7. Opfostrer flyveduerne én eller to 
unger?
De opfostrer 2 unger (kun et kuld).
8. Fjernes begge unger med hunnen 
eller går en unge hos hannen?
Ungerne går hos det samlede par ind-
til de tages fra. 
9. Hvornår parres flyveduerne igen?
Duerne parres ikke igen.
10. 
Får de lov til at have unger 2.gang?
Nej. – De bliver sat på system, når 
det passer og alle på engang.
B. Kortfristede forberedelser

DAN 000-13-3170

DAN 049-10-0322

DAN 033-11-1450

DAN 049-12-0499



120 #08_2014

1) Hvilket foder gives, efter at unger-
ne er fjernet og frem til anden gang 
de parres sammen?
Efter at ungerne er taget fra, gives 
der det foder, som de fodres med i fly-
vesæsonen. 
2) Hvilke kure gives før kapflyv-
ningssæsonen og hvornår?
Ja. 14 dage før sæsonstart gives et 
middel for at rense luftvejene og 8 
dage før en kur mod gul knop.
3) Bliver hanner forberedt anderle-
des end hunner?
Ja, da han har både enkehanner og 
naturlige duer.
C. Pasning og pleje i flyvesæsonen
1) Hvordan fodres i flyvesæsonen? 
På gulvet, i rederne? Og hvor mange 
gange / foder type?
Der fodres med en god premium fly-
vefoder 2 x dagligt på gulvet i foder-
trug.
2) Undersøges duernes gødning i sæ-
sonen?
Nej.
3) Hvilke tilskudsprodukter gives 

duerne i flyvesæsonen? Hvilket pro-
dukt syntes du er vigtigst?
Duerne får torsdag og fredag en sær-
lig blanding indeholdende mange 
småfrø.
D. Motivation
1) Ser parterne hinanden inden af-
sendelse?
Duerne ser altid hinanden inden af-
sendelsen. Den tid de er sammen va-
rierer. De er sammen, indtil der er 
faldet ro over slaget igen en  halv til 
en hel time før pakning.
2) Hvor lang tid er parterne sammen 
efter flyvningen? 
På de korte ret hurtigt, ca. 1-2 timer 
efter de er kommet hjem.  På DdB til 
sidst på eftermiddagen. Hvis flyvnin-
gerne trækker ud, sent om aftenen 
eller tidligt næstemorgen.
3) Ændres der på arbejdsgangen i lø-
bet af sæsonen?
Nej. Det kører helt konstant. Han-
nerne ude morgen og aften, hunnerne 
kun ude om aften og ungerne efter at 
hannerne har været ude om morgen.

4) Bruges jalousisystem?
Engang imellem forsøges med nogle 
forskellige tiltag. 
5) Anvendes andre motivationsfakto-
rer?
Der er nogle ekstra siddetrekanter i 
flyveslaget. 

GODE RÅD TIL NYE I SPORTEN
Kaspers råd til nybegyndere er, at 

man i den forening man er tilknyttet, 
skal prøve få et godt og fortroligt for-
hold til et par af de bedste slag og få 
duer fra dem. 

Dette er en genvej til succes. 

Hvis der herefter skal købes duer, så 
køb kun unger af de bedste flyvere og 
endelig få hjælpe af erfarne brevdue-
folk til indretning af dit slag.   

Den eneste måde at komme frem på 
er at få det bedste fra de bedste.  

STJERNEAUKTION: 
TEAM KNUDSEN 030 "Ringsted" sælger 30 SUPER-UNGER i Aalborg

Lørdag den 26. april 2014 - kl. 13.00

DAN 074 Vejgaard er stolte over på denne auktion, at kunne 
præsentere et af landets bedste slag. 

Slaget Team Knudsen har vundet et utal af topresultater i 
de sidste mange år og senest i sæson 2012, hvor de slog alt og alle og vandt 

bl.a. DOBBELT DANMAKRSMESTERSKAB og samtidig også 
REGIONSMESTER langdistance, 

4 andre DdB  mesterskaber i sektion 21. 
Se endvidere artiklen om Team Knudsen i 
Brevduen nr. 30-2012 (19.december 2012).

Slagets duer kan vinde på alle distancer fra 100 – 900 kilometer 
og gør sig specielt bemærket, når det bliver lidt vanskeligt. 

Der vil være ca. 30 unger (ca. 30 dage).  
Ungerne er avlet og specielt udvalgt til denne auktion og er et udpluk af afkom fra slagets bedste flyveduer og avlsduer. 

Der vil på auktionen være unger efter regionsvindere – flere gange sektionsvindere og helsøskende til min. 10 sekti-
onsvindere – unger efter 08-0707 / 06-917 / 08-732 / 08-720 / 05-1042 / 06-801 til sammen 15 x sektionsvindere.

Auktionen vil starte med en preauktion på brevduen.dk’s hjemmeside 10/04 til 24/4-2013.
Sted: Klubhuset Dan 074 Vejgaard - Enghavevej 15 - 9000 Aalborg

Katalog og kommission: Hans-Jørn Thomsen - 30 72 18 17 - mail : hjalith@gmail.com
Auktionarius: Peter Knudsen.

 VEL MØDT I AALBORG DEN 26. APRIL 
 Arrangør:  074 Vejgaard

Sidste 8 år resultater taler for sig selv.
1 x DANMAKRSMESTER  SUPER  - 
2 X DANMARKSMESTER – SPORT
1 x Nr. 2 SUPER DM
1 x Nr. 2 DM Sport
1 x Nr. 2 DM Åbent
7 x Langflyvermester sport 
5 x Langflyvermester åbent – 1 x nr. 2 
4 x Mellemdistancemester åbent – 1 x nr. 3 – 1 x nr. 5
3 x Mellemdistancemester sport –  2 x nr. 2 – 2 x nr. 3
4 x DDB’s vandrepræmie gr. 2
54 x Sektionsvinder på DdB flyvninger

Program for dagen. 

Kl. 09.00 - Foreningen er vært ved morgenkaffe 

og rundstykker

kl. 10.00 - 11.30 Foredrag ved Peter Knudsen

kl. 11.30 Besigtigelse af auktionsduer

kl. 12 - 13 Frikadeller, brød og rødkål kan købes 

til rimelige priser

kl. 13.00 Auktionen starter
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Elektroniske anlæg - hvad I skal holde øje med!
af Peter Knudsen / Ordensudvalget
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af Aage Faurholt, 222 Sjælsø 

Mens vi i Europa kæmper en ulige 
kamp imod tilbagegang i brev-
duesporten, går det anderledes 
fornøjeligt for sig i Kina, hvor 
en kombination af altid spille-
gale kinesere og mange penge 
forvandler (nogle) brevduer til 
guldfugle.  

Under et besøg for et par år siden 
hos vores mellemste søn og hans (ki-
nesiske) kone, som på daværende tids-
punkt boede i en lille vestkinesisk by 
(ChongQing) med 30 millioner indbyg-
gere, fik jeg en dag fra deres altan på 
21. sal øje på en flok duer, som fløj rundt 
langt nede og spurgte min søn om det 
mon var torve-duer. Han fortalte, at 
der ikke fandtes torveduer i QongQing 
eller andre kinesiske byer for den sags 
skyld. Mad lader man ikke bare flyve 
frit omkring. Det sørger man for at få 
i gryden. Så duerne måtte være brev-
duer, som nogen passede på ikke satte 
sig andre steder end på dueslaget. Jeg 
skyndte mig ned og lokaliserede efter 
nogen tid brevdueslaget, som lå på ta-
get af nogle faldefærdige rønner i nær-
heden. Desværre var brevduemanden 
ikke hjemme, og da vi skulle rejse hjem 
dagen efter, fortalte jeg min svigerdat-
ter, at jeg så ville opsøge ham næste 
gang, vi kom på besøg i ChonQing. 
Hun mente, at vi så skulle skynde os 
tilbage idet området, hvor dueslaget lå, 
var udset til at skulle ”huse” nogle af 
de mange 30-etagers højhuse, som der 
i ChonQing bygges én af hver uge, så 
man har boliger til den halve million 
ekstra kinesere, som kommer til byen 
hvert år. 

Vi kom aldrig tilbage til ChonQing, 
men hørte at huset med brevdueslaget 
var jævnet med jorden kort tid efter!

Men opdateret på den kinesiske brev-
due-scene blev jeg alligevel, da venner, 
som kender til min efterhånden noget 

eksotiske hobby, for nyligt hjembragte 
den engelsksprogede avis China Dai-
ly fra en Kina-tur. Avisen fylder det 
meste af forsiden og side 3 med brev-
due-artikler, og det er en noget andet 
verden, man der får indblik i end den, 
som min ukendte, fattige brevdue-
mand fra ChonQing befandt sig i. 

LIDT HISTORIE
Det er alment kendt, at kineserne 

nok skal have æren for opfindelsen af 
blandt andet kompasset, krudtet ( og 
hvad deraf fulgte ), papiret, bogtryk, 
cykler, hængebroer og meget meget 
mere, og nu mener de også at have op-
fundet  brevdue-sporten. I hvert fald 
hævder de, at man under Han dynas-
tiet ( lige efter Kristi fødsel ) tæmmede 
duer og anvendte dem til underhold-
ning og kommunikation, og at brevdu-
er i lange perioder i Kinas historie var 
de mest pålidelige og hurtige postbude, 
man havde. Og man påstår endvidere 
at kunne dokumentere, at verdens før-
ste kapflyvning fandt sted i Guang-
dong provinsen i 1521 og at verdens 
første brevdueforening blev etableret 
i Kina i 1644. Siden har sporten ført 
en rutchebane-tilværelse med perioder 
med stor popularitet vekslende med 
perioder med forbud. Under Mao’s kul-
turrevolution ansås brevduesport for 
at være et dekadent kapitalistisk fore-
tagende, som man derfor kun dyrkede, 
hvis man var grundig træt af livet. 

I DAG
I dag ser det ud til, at Mao på dette 

område måske havde lidt ret (dekaden-
ce og kapitalisme). Der er nu mere end 
300.000 registrerede brevdue-ejere i 
Kina, og tallet stiger løbende. Duerne 
er blevet de super-riges Ferrari’er med 
fjer. Som det formentlig allerede er læ-
sere af Brevduen bekendt, betalte en 
kinesisk køber i maj 2013 godt 2 mil-
lioner kr. for duen ”Bolt” (opkaldt ef-
ter den jamaicanske 100-meter løber 
Usain Bolt) i en auktion over belgiske 
duer. Andre bemærkelsesværdige stør-
relser :

• I november 2013 solgtes der duer 
for godt 15 mil. kr. på en auktion i 
Beijing eller i gennemsnit ca. 70.000 
kr. for hver af de solgte 225 duer. Kun 
kontant betaling accepteredes!!!
• Den kinesiske pendant til DdB 
sælger årligt ca. 10 mil. fodringe til 
brevduer. Ringene koster mellem 50 
og 5.000 kr. hver. Pengene går til 
præmier og jo højere prisen på ringen 
jo højere præmie, hvis duen vinder. 
• En kapflyvning i Beijing for nylig 
havde over 20 mil. kroner i samlet 
præmiesum. 
• Kinesiske flyvninger er normalt 
300-500 km og max. 1000 km (i 
1979 afholdt man dog en 2.430 km 
flyvning, hvorfra kun 75 af 581 del-
tagende duer kom hjem), og mest po-
pulært er ”single-loft” konkurrencer, 
hvor duerne opfostres og flyver fra 
det samme slag (á la MVL-cup og den 

Højt at flyve i Kina
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sydafrikanske South African Million 
Dollar Pigeon race).
• Én flyvning kan have deltagelse af 
mere end 60.000 duer.
 Opfindsomhed har bragt menneske-

racen til sit nuværende stade, og na-
turligvis har de flyvende Ferrai’er sat 
gang i diverse initiativer til en bedre 
fordeling af de mange penge, som brev-
duesporten i Kina genererer. I tillæg 
til det naturlige tab af duer under-
vejs ryger også nogle duer i fælder el-
ler bliver lokket ned og fanget af en i 
brevduesporten ny type aktører: due-
bortførere, som efterfølgende kræver 
løsepenge fra ejerne.   

Desværre har kineserne ikke endnu 
fået øje på de mange muligheder for 
at hente top-duer i Danmark.  Det er 
hollænderne og specielt belgierne som 
profiterer. Hvis man har anlæg for 
skadefryd, vil det glæde at høre, at det 
er kommet så vidt, at belgierne (iflg. 
en vis Marc De Cock, som er citeret i 
China Daily, brevduemand fra Temse) 
nu må gå til yderligheder for at beskyt-
te deres dueslag mod tyveri. Han har 
blandt andet installeret 15 videokame-
raer for at beskytte sine duer, hvoraf 

han mener, at mindst én har en værdi 
på 750.000 kr.

HVAD KAN VI SÅ LÆRE AF ALT 
DETTE?

Hvad enten man kan lide det eller 
ej, så tror jeg ,at større pengepræmier 
nok er den eneste realistiske vej til at 
forøge interessen og sikre brevdues-
porten flere aktører i Danmark. Da det 
nok ikke er muligt at lokke Ane Uggla, 
Kirk-Christiansen, Dyne-Larsen og 
andre formuende danskere med i kred-
sen, ser jeg som den eneste mulighed 
oprettelse af en web-baseret brevdue-
bane, hvor man kan spille på diverse 
flyvninger og vinde store præmier. 
Spillet skal indeholde forskellige op-
lysninger om de deltagende duer (som 
det var tilfældet på totalisatoren), og 
man skal kunne GPS-følge dem under 
flyvningen. Spillet skal ikke henvende 
sig primært til brevduefolk, men til 
spillelystne sjæle i det hele taget, så 
det skal være så simpelt, at man ikke 
behøver interessere sig for duer for at 
deltage.     

Spillet skal have et internationalt 
tilsnit, så det kan overføres til andre 

lande uden for meget besvær. Det er 
afgørende for succes’en at tiltrække så 
mange spillere som muligt, så præmi-
erne kan holdes på et højt niveau, så 
flere spillere trækkes til etc. etc.

Der er mange barrierer for etablerin-
gen af et sådant netbaseret spil. Natio-
nale monopoler (Danske Spil og dets 
pendanter i andre lande) og sikring af 
en absolut snyde-fri afvikling blot for 
at nævne et par stykker, og der skal in-
vesteres mange ressourcer i at udvikle 
konceptet. Men for den/de, der evt. gør 
det og får overbevist Danske Spil (som 
har al den spille-kompetence, som vi 
andre mangler) om forretnings-ideen, 
tror jeg, der kan være ganske interes-
sante muligheder.

Og – så er vi tilbage ved udgangs-
punktet at derigennem forhåbentlig 
sikre, at udvikling afløser afvikling af 
brevduesporten her i landet.        

Nå, I må have mig undskyldt. Jeg 
har jo en tidligere sektionsvinder sid-
dende på slaget og må ned for at mon-
tere mit overvågningskamera før det 
er for sent!

Med ønsket om en god 2014 flyvesæ-
son.  

DANSK SUPER AUKTION
DAN 0205 Hornbæk afholder 50 års jubilæumsauktion

30 stk. 1e kuldunger fra DANske topslag sælges (omkring 30 dage), 
der vil være unger af noget af det bedste blod, der findes i DANmark.

Nedenstående slag har givet unger:
Team Knudsen DAN 030 / Bo Eriksson DAN 122 / Ulrik Lejre Larsen DAN 0242 / Erik 
Nielsen DAN 0205 / Finn Nielsen DAN 0205 / Kim og Lisbeth DAN 0242 / Michael Har-
der DAN 098 / Jonas Madsen DAN 033 / Niels Larsen DAN 0148 / Erik Henriksen DAN 
059 / Carsten og Kurt DAN 0205 og Åge og Sønner DAN 087 Leif Petersen DAN 0205.

Auktionen afholdes søndag den 27. april kl. 14.00
Eftersyn fra kl. 10.00

Adresse: Hornbæk Brevdueforening - Sauntevej 86 Hornbæk
Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl, vand m.m.

Duerne vil være på preauktion på DdB’s hjemmeside fra den 12. til 26. april.
Auktionarius og kommission til Peter Knudsen – 2428 3304

NB: Foreningens jubilæum er først september 2014 
Næremere orientering følger .

DAN 205 Hornbæk Brevdueforening
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De 7 sportsflyvninger

såDan Deltager Du:

MARIMAN

Når du har samlet 40 point kan du deltage i konkurrencen og 
vinde præmier. Point skal indleveres indsat i samlehæftet til din 
forhandler eller til Meldgaard Engros A/S, Askelund 10, 6200 
Aabenraa, att: Finn Kornbeck. Dette skal ske inden udgangen af 
uge 20, 2014.

En del slag vil have point i overskud og her kan du så deltage i en 
lodtrækning om 20 adgangsbilletter (unger) til DAPI Race 2015. 
For hver 10. point du har samlet skal disse sættes ind i samlehæf-

tet. Alle samlehæfter (med hver 10 point) indsamles hos Meld-
gaard Engros A/S med udgangen af uge 20. Lodtrækningen om 
de 20 unger til DAPI Race 2015 vil foregå på landsudstillingen i 
Brædstrup lørdag den 7. februar 2015 ca. kl. 12.00. Er du i tvivl om 
noget, så kontakt os på telefon 20 33 74 84 eller 20 33 72 30.

Sportslig hilsen fra 
finn Kornbeck & Henrik Meldgaard
Meldgaard engros a/s

MariMan versele-laga
MestersKaBerne

regler ved sportsflyvningerne:

På hver af de 7 flyvninger (22, 23, 25, 27, 29, 31, 33) tæller de 2 hurtigste duer. Point base-
res på sektionspoint i de enkelte sektioner. Sektionspoint udregnes som hastighedspoint + 
placeringspoint divideret med 2, som så overføres til en landskonkurrence.

På hver af de 7 flyvninger kåres en vinder samt nr. 2 og nr. 3 på landsbasis:
• 1. præmie: 2 unger (deltagelse) til DAPI Race 2015 (værdi kr. 2.000,-)
• 2. præmie: Gavekort på kr. 1.000,-
• 3. præmie: Gavekort på kr. 500,-

eKstra KonKurrence i 2014: 
På hver af de syv flyvninger udsættes 1.000,-  kr. for de fire hurtigste duer fra samme slag.

præmier ved sportsflyvningerne:

DanMarKs BeDste
MariMan/versele laga slag: 
Desuden kåres Danmarks bedste Mariman/Versele 
Laga slag, baseret på det bedste slag med de 2 hur-
tigste duer sammenlagt på de 7 flyvninger.

Alle præmier i kroner udstedes som gavekort, så du 
kan købe korn eller produkter hos din forhandler.

1. præmie:  kr. 10.000,-
2. præmie:  kr. 7.000,-
3. præmie:  kr. 5.000,-
4.-10. præmie:  kr. 2.000,-
11.-20. præmie:  1 unge til
 DAPI Race 2015 
 (værdi kr. 1.000,-)
21.-40. præmie: kr. 500,-

2014

PRÆMIER
FOR750.000,- KR.

1. PRÆMIE100.000,- KR.

FInalE 2014løRdag dEn 30. august
FRa Kl. 10.00 På asKElund, 

aabEnRaa, danMaRKgøttIngEn400 KM
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Tekst: Peter Knudsen

I en tidligere artikel her i Brev-
duen har vi beskrevet Teamet 
Åge og Sønner fra 087 Helsinge 
– som vinder af mesterskabet 
- Malthe er også søn af Åge og 
udover at flyve i eget navn, så 
deltager han også i arbejdet med 
pasningen af duerne hos sin far 
og brødre.

Malthe styrer selv sit flyveslag og be-
stemmer 110 % over hvilke duer, der 
skal sendes på flyvning og hvilke, der 
skal bliver hjemme. Han bestemmer 
også selv, hvilke distancer duer sendes 
på. Bl.a. deltog han i den forgangne 
sæson på en af landsflyvningerne med 
2 duer.

Som hans far og bror sagde, da jeg 
var oppe for at besøge dem for at lave 
artiklerne, så flyver Malthe sine duer 

Junior og begyndermester Sektion 12

Malthe Christensen - 087 Helsinge
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hårdere, end de selv gør, og det ved al-
le duefolk af erfaring, at det giver de 
stærkeste duer på længere sigt, da kun 
de bedste af de bedste er tilbage, når 
en sæson er overstået. 

Duerne trænes efter sammen prin-
cipper, som andres duer, og det bliver 
til en del træninger inden sæsonen på 
den valgte retning.

Flyveslaget, som vi ser her på bille-
det, er Malthes. Det er nok det mindste 
slag i Danmark. Det består af 2 afde-
linger – en til hanner og en til hunner, 
og der er plads til 8 par duer. 

Duer i dette kompakte slag er meget 
fortrolige – en konsekvens af, at der 
ikke er meget plads at rutte med.  Der 
er en rigtig god kontakt med duerne i 
slaget, og de bliver meget fortrolige i 
den daglige omgang.

Med det lille slag, han har til flyve-
duerne, er der ikke plads til ungerne. 
Derfor har han også været nødt til at 
få den gamle avlsvoliere til sine unger. 
Her er der plads til en 20 – 25 unger, 
men han har ikke så mange. I sæson 
2013 havde han 13 unger, og kun en af 
disse blev mistet på kapflyvning.

Ungerne trænes fælles med de andre 
unger hos hans far og bror. De delta-
ger stort set alle sektionens flyvninger 
med unger. 

Fodringen af Malthes duer sker på 
nøjagtig samme måde, som de andre 
duer på det andet slag. Det vil sige, at 
der gøres meget ud af fodring og van-
ding af duerne. 

Der gives forskellige former for til-
skud. På kornet er der eskimo kids 
olie med RO 200 (konditionspulver fra 
Røhnfried) eller Probac 1000. I van-
det kan der være hvidløg, naturaline, 
æbleeddike, Herbolan eller universal 
urtethe fra Superbest. Disse tilskud er 
med til at duerne altid er på toppen og 
klar til de næste opgaver. 

Dertil får duerne en hjemmelavet 
gritblanding, hvor der er en del små-
frø i. 

Bestanden af duer på Malthes slag 
er primært unger fra det fælles avls-
slag.  

kontakt Sekretariatet
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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

✔ 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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Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

kontakt Sekretariatet

Claus Wormstrup 068 Frederikshavn har modtaget DdB sølvnål for sit store arbejde for brevduesporten i forening og sektion.  Æresbevisningen blev overrakt 
af Allan Wolff.

”Team Femhøje”
www.danflyv.dk

Tilbud til alle Junior-medlemmer.

Vi vil hermed give alle Junior-medlemmer mulighed for at få lidt gratis blodfornyelse.
Omkring forældre duerne så er det duer, som har deltaget i vores unge flyvning 

i 2012 og 2013 og som i år skal flyve på DdB ś mellemdistance. 
Er du interesseret så send en ansøgning på e-mail til 

teamfemhoeje@hotmail.com  med navn og foreningsnummer samt dit telefon nr.
Ungerne vil være klar til udlevering sidst i April

i forbindelse med indlevering til diverse One Loft Slag i Danmark.

Spørgsmål kontakt
Brian Madsen - 20761292


