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BESØG

www.larshenriksen.be
 

Lars Henriksen
Krekelenbergweg 5

2860 Sint-Katelijne-Waver
Belgien

DAN 170-04-0020 (død)
DAN 000-13-3927 (død)
DAN 204-09-0154(død)
DAN 030-13-0895 (død)
DAN 199-13-0160 (død)
DAN 009-13-0949 (død)
DAN 061-11-1129 (død)
NL 13- 1576792 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244
DAN 100-13-0024
Margit Hansen
4900 Nakskov
Tlf 30324078
DAN 036-11-2018
Claus Wormstrup
9970 Strandby
Tlf 24496065
DAN 051-04-0668
DAN 062-09-0944
Adel Lafta
4800 Nykøbing F. 
Tlf 27837382
DAN 177-09-0878
Kristian Elmer Christensen
9800 Hjørring
Tlf 30131043

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2014!

Sekretariatet

•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

•	 SMS-funktion	 -	plads	 til	 3	 telefonumre.	
Mulighed	for	direkte	overførsel	til	DdB’s	
Indberetningssystem.

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

•	 Flytning	af	duer	fra	én	flyvning	til	en	anden	
under	indlevering.

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

Der vil være muligheD for at inDbytte beståenDe anlæg og antenner af alle fabrikater 
til specielle priser.

De brugte anlæg og antenner skal være 100% funktionsDygtige og rengjorte.
kabler kan ikke byttes.

Der meDfølger ét stk. klub-system når første meDlem i en forening skifter til DDb’s 
compakt  Xl-system

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system

Husk!
DdB’s PR-
trailer
kan lånes ved 
henvendelse til 
Sekretariatet
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Sæsonstart

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 det ved at være lige op over by-
en. Det er lige før de første sektioner 
giver startskuddet til sæson 2014 og 
snart følger resten af sektionerne ef-
ter. Indenfor de næste 3-4 uger er alle 
i gang. Der er altid tryk på i den sidste 
tid, inden vi får duerne på vingerne. Vi 
mærker helt klart trykket på sekreta-
riatet. Mange ting skal lige på plads 
her, inden det hele starter. Mange ting 
er gledet i glemmebogen siden vi stop-
pede i august sidste år. Hvordan er det 
nu lige, at man ….? Så rusten skal lige 
bankes af, inden hjernen igen er tunet 
ind på kapflyvning. Nogle medlemmer 
ønsker måske at skifte elektronisk an-
læg i sidste øjeblik, og har Sekretaria-
tet nu alt det ønskede på lager? Er alle 
materialer nu blevet bestilt tilbage i 
november? Eller er der dukket nye be-
hov op. Har vi nu fodringe nok? Mange 

foreninger kører lige til kanten med de-
res ringbestilling, og vi er i år allerede 
tæt på at have udleveret næsten 1500 
ringe mærket med foreningsnr ”250”. 
Det varer nok ikke længe, før Sekreta-
riatet er den største ”forening” i ringli-
sten. Det var nu ikke lige det, der var i 
tankerne, da vi for nogle år siden ind-
førte disse ringe, men udelukkende, at 
vi havde lidt at gøre godt med til f.eks 
nye medlemmer.

På Sekretariatet sker flere ting også 
i ”sidste” øjeblik. Selv om vi forsøger 
at være på forkant med alt, er vi ofte 
afhængige af leverandører, andre for-
bund, og at myndighederne også arbej-
der efter samme tidsplan, som vi gør. 
Kommer alle tilladelser som forventet 
eller….?

Efter henvendelse og godt forarbej-
de fra en forening i Nordvestjylland 
vedr, SIM-kort til GSM-moduler mm 
har Sekretariatet indgået en aftale 
med teleselskabet FullRate om leve-

ring af SIM-kort til en yderst favorabel 
pris uden binding og med ubegræn-
set antal SMS-beskeder. Bestilling 
sker foreningsvis til Sekretariatet. 
Sekretariatet bestiller SIM-kortene 
og sørger for afregning med FullRate. 
Betaling sker forud for hele sæsonen 
gennem foreningerne. Sekretariatet 
afbestiller SIM-kortetne igen med ud-
gangen af august måned. Se nærmere 
på hjemmesiden.

Heldigvis arbejder vi alle efter næ-
sten samme dagsorden. Ved fælles 
hjælp får vi det til at gå op i en højere 
enhed, inden vi starter DdB sæsonen, 
og tingene igen kører på rygraden til 
alles glæde og fornøjelse. Udviklingen 
har gjort mange områder inde for brev-
duesporten elektronisk og teknisk ud-
fordrende. Det stiller store krav til os 
alle således, at alle kan følge med, og 
at tingene ikke bliver mere komplekse, 
end at vi kan leve med det. Det har rig-
tig mange fordele for os alle sammen, 
men stiller også krav til de medlemmer 
i klubberne, der har påtaget at sætte 
sig ind tingene og få dem til at køre på 
det lokale plan. Det er vigtigt, at de bli-
ver bakket 100 % op og får den støtte og 
hjælp, som de måtte have behov for. De 
er vigtige brikker i DdB’s organisation 
og det arbejde, som får brevduesporten 
i Danmark til at køre på det høje pro-
fessionelle niveau, vi kan være stolte 
over.  
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af Kurth Larsen

I lørdags den 5. april var vi på 
besøg hos Bent og Gitte, 025. 
Straks, da vi kører ind på gårds-
pladsen, møder der os et dejligt 
syn, sektionens begynderslag, 
og ved siden af et helt nyt større 
dueslag, som Bent selv har byg-
get. Endnu ikke beboet, idet der 
mangler de sidste detaljer. Det 
bekræfter os i, at ideen med at 
stille et lille slag til rådighed for 
nye medlemmer har givet pote.

 Vi har nu efterhånden været sam-
let 4-5 gange og er begyndt at kende 
hinanden rigtig godt. Vi indledte der-
for mødet med, at vi hver især fortalte 
lidt om, hvorfra vi har fået interessen 
for brevduer, hvordan vi var kommet i 
gang, hvorfra vi havde fået vore duer 
og hvilke planer vi havde for fremti-
den. Tilgangen til sporten var natur-
ligvis lidt forskellig, men for mange 
var det en drenge/pigehobby, der kun-
ne realiseres i den mere modne alder. 

Bent og Gitte havde overtaget inte-
ressen fra deres teenagedreng. Sådan 
kan det også gå. Vi har fornøjelsen af 
at have Elias, 025 med i vores gruppe. 

Elias er 14 år, og vi må nu prøve at 
hjælpe ham, så han bevarer interes-
sen for sporten. Det er jo et tilbageven-
dende problem. Jeg er ikke utilbøjelig 
til at tro, at vi har gode muligheder for 
at kapre nye medlemmer ved at satse 
på generationen, der netop er gået på 
pension. 

Dem i aldersgruppen mellem 6o og 
65. Vi kunne jo prøve at holde et lokalt 
informationsmøde for denne gruppe, 
idet mange af dem lige pludselig har 
fået overskud af tid og nogle, måske 
oven i købet, har problemer med at få 
tiden til at gå. Det kunne sikkert også 
være befriende for de respektive hu-
struer at slippe lidt for “plageånden”. 
Nå, det var en sidebemærkning.

 Jeg vil prøve at konkludere, hvad de 
forskellige mente, var problemet ved 
at komme i gang. Det var usikker-
heden med alt det ”nye”, som følger 
med sporten (slagindretning, anskaf-
felse af duer, fordring, medicinering, 
træning og kapflyvning, hele den ad-
ministrative del med udfyldning af 

tilmeldingsskemaer og afkrydsning 
af duer, mesterskabsregler (som, der 
er mange af) og flyvemetoder). Vi har 
alle mødt velvilje fra sportsfæller, så-
som gode og velmente råd og tilbud 
om unger fra alle sider, hvilket har 
betydet, at mange af os har for mange 
duer.

 Vi havde til dagen fået Finn Niel-
sen 189 til at komme og fortælle om de 
tre punkter, vi havde på dagsordenen: 
Træningsmetoder, fodring og medici-
nering.

 Finn er ud af en rigtig duefamilie 
gennem generationer. Han begyndte 
som 8 årig at følge sin bedstefar, hvor 
han fik de første formaninger om, 
hvad man gør og hvilket ansvar, man 
påtager sig, når man har med dyr at 
gøre. “Husk nu at lukke for duerne. 
Har du givet dem rent vand? osv. Se-
nere var det faderen Aug. Nielsen, 
som er et kendt navn i brevduespor-
ten også i dag. Finn startede selv sam-
men med sin bror Kurt i begyndelsen 
af 70`erne.

 Finn er jo godt skåret for tungebån-
det, så vi skulle være på dupperne 
for at følge med, men der var rigtig 
mange og velbegrundede synspunkter 
oppe at vende:

KEND DINE DUER, har du for 
mange mister du overblikket. 
Brug dine øjne i stedet for at 

lytte til alle mulige velmente råd. 
Kom tæt på dine duer og skab 

fortrolighed.

 For Finn er glæden ved at se du-
ernes hjemkomst det optimale. “Der 
er ikke noget ved at vinde, hvis man 
mangler duer. Man skal savne dem, 
man mister, men samtidig være ben-
hård, når det kommer til sorteringen”. 
Duerne skal have en fair chance, der-
for er fortræning af duerne vigtig, in-

Rapport 
fra 

Nordjylland
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den de sættes på kapflyvning. Altså, 
hyppige træningsture omkring slaget 
inden de sættes i kurven til første 
træningstur. Herefter træning med 
5-10 km’s intervaller indtil Limfjor-
den.

 Finn fortalte, at de praktiserede en 
meget enkel, men til gengæld regel-
mæssig fodring. De bruger fældefoder 
en stor del af året og altid byg i truget. 
Og med hensyn til medicinering er de 
også meget konsekvente. De indsen-
der gødningsprøver 3 gange om året 
og forsøger at behandle duerne mod 
sygdomme individuelt. Altså ikke den 
ene kur efter den anden til hele flok-
ken.

 Jeg synes vi havde en god og lære-
rig formiddag, hvor jeg tror alle fik 
noget med hjem. Vi har nu hørt om, 
hvordan 2 af landsdelens allerbedste 
slag (Arne Porsmose og Finn og Kurt) 
praktiserer deres arbejde og omgang 
med duer. Nu må vi ikke miste modet 
og sige: “Det kan vi slet ikke leve op 
til”, men derimod prøve at finde glæ-
den ved at holde duer på vores måde. 
F.eks. har jeg en svaghed for i daglig-
dagen at lade mine duer gå rundt på 
græsplænen sammen med hønsene og 
vores gl. danske hønsehund. Det er jo 
en dødssynd. Fortæl det ikke til min 

mentor. Apropos mentor, så var det et 
af de råd, Finn gav os. Find en erfaren 
dueven, lyt til ham og kun til ham.

Tak til Bent og Gitte for en god for-
middag, et dejligt morgenbord og en 
knaldgod kringle. Jeg tror I bliver go-
de. I har blik for dyr. I har ikke blot 
en kat, men en ren racet siameserkat. 
I har ikke blot en hest, men en kåret 
varmblodshoppe. I har ikke blot duer, 
men--------? Det vil fremtiden vise.

 Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal i 
gang med flyvesæsonen, så hvis ikke I 
insisterer på flere møder inden, vil jeg 

foreslå, at vi venter med næste møde 
til aug. / sep.

NB. Efterfølgende har jeg haft lej-
lighed til sammen med 084 at besøge 
Finn og Kurt. Her blev jeg bekræftet i, 
at det ikke er tilfældigt, når dette slag 
“ banker os andre”. Det vil jeg huske 
på i 2014, for her var der virkelig styr 
på tingene. Et roligt og særdeles trygt 
slagmiljø uden stress hverken hos duer 
eller slagpassere. Alt foregik på klok-
keslæt, alt velovervejet og selv lortene 
var velformede og af samme størrelse.  
 

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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Palle Sanderhoff 
086 Bangsbo

086-10-0953 A
Har på 3 år fløjet 39 kapflyvninger 
med 12687 km heraf 8950 pr.km. Pla-
ceret i sekt.53 26 gange. 
ES due nr. 7 i sekt. 53 i 2012 . Og ES 
due nr. 3 Sport i 2013 samt ES due nr. 
7 SBU 2013 . 
4 af 5 andele til Natural Cup, hvor jeg 
blev nr 5.
Placeret 12 gange i 2013 med 4415 
pr.km. 
Min første due på kapflyvning 7 gan-
ge, og nr.2 tre gange i 2013 . 
Far til min sektionsvinder fra Soltau 
13/7 2013, 086-11-0529 
Bedste ældre ES due han i 086 i 2013.
Afstamning Marine V. D. Velde og 
Herman - Cueters 

086-10-0958 A
Har på 3 år fløjet 37 kapflyvninger 
med 13190 km. heraf 8792 pr.km. 
Placeret 24 gange i sekt. 53. Regi-
onsvinder fra Henstedt i 2011 af 3300 
duer ES due nr 1 i sekt.53 i 2012 Es 
due nr. 7 i sekt.53 i 2013. Samt bedste 
Han i OL- Klasse B kun slået af en 
god hun fra Løgstør. 8 kapflyvninger 
fra 375-499 km, hvor den blev nr. 2-2-
3-4-4-8-11-16. Bedste resultat i lan-
det med en han på mellemdistancen 
2012-2013. Placeret på 9 flyvninger i 
2013 med 3516 pr.km.Desvære disket 
fra Soltau uge 30 sammen med 400 
andre duer. Var ellers nr. 5 i sekt.53.

Afstamning Marine V. D. Velde og 
589-linjen

To stk. foræringer fra Bent Bøgh, 086, som jeg fik i sommeren 2010 som nogle æg af Bent. 
Han sagde, at det eneste han gerne ville have var, at han fik sine egne ringe på ungerne, så han kunne følge dem på flyvning-
erne. 
To af disse duer har på 3 år fløjet 76 kapflyvninger på 25877 km med 17742 pr.km, og er placeret 50 gange i Sekt.53.
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af Peter Knudsen

Da sæsonens endelige resultater 
for de forskellige mesterskaber 
blev offentliggjort, var der flere 
nye navne, som jeg glædede mig 
til, at jeg skulle til at lave artikler 
med og dermed delagtiggøre 
bladets læsere med nye indtryk.

En af disse var Meksüd Zuferov i 071 
Rødovre, som jeg i flere år har snakket 
med, hørt om hans lille slag og også 
fulgt hans resultater i bladene, som jeg 
synes, har været rigtigt gode.

Som man kan se på billedet, er det 
det mindste dueslag (2m x 1,1m), jeg 
kender til i Danmark, og så skulle han 
gå hen at vinde sportsmesterskabet på 
mellemdistance i Danmarks største 
sektion. Det er imponerende!

Slaget er opført i haven til række-
huset i Herlev, og der er stort set ikke 
mere grund til huset, end man kan se.

TIDLIGERE RESULTATER
Efter mange års sygdom, hvor han 

var fraværende fra sporten eller stort 
set ikke deltog, var der en del år med 
dårlige resultater. Han startede op 
igen i 97 og i 1999 blev han begynder-
mester i sektion 11 og var samme år 
nummer 3 til mellemdistancen. 

Derudover har han bl.a. været num-
mer 4,5,8,8 og 9 til mellemdistancen 
siden starten med duerne, Desuden 
rigtigt mange andre gode enkeltresul-
tater på alle distancer.

Et af de bedste øjeblikke var, da han 
blev regionsvinder fra Hudiksvall til-
bage i 2001 foran ca. 1500 duer.

OM MEKSÜD
Han er født i Makedonien, men kom 

til Danmark, da han var et par år gam-
mel.  Han har haft duer siden dren-
geårene, men det har primært været 
højdeflyvere og makedonske duneks. 
Tilbage i 1996 skulle han bruge nogle 
ammeduer, og her havde han fået an-
befalet brevduer som ammeduer. 

”Danmarks mindste slag kan også”
Mellemdistance Sport - Sektion 11

Mekzüd Zuferov, 071 Rødovre

Som man kan se på billedet, er det det mindste dueslag, jeg kender til i Danmark, og så skulle han gå hen at 
vinde sportsmesterskabet på mellemdistance i Danmarks største sektion. 

Mekzüd Zuferov foran slaget

Resultater I 2013

Nr. 1 Mellemdistancemester Sport Sektion 11

Nr. 3 ”Klub 3” mesterskabet (mellem Tårnby, 

Rødovre og Taastrup)

Regionsvinder fra Emmen (94)

Sektionsvinder fra Bremen (93)

I øvrigt samme due, der vandt begge gange 

(071-10-1375), se billedet.
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Derefter fik han interesse i brev-
duer og siden 1997 har han været i 
gang med brevduer. Duesporten hos 
familien Zuferov er en familiesport, 
da både hans far og bror er duemænd, 
Seneste skud på stammen er Meksüds 
egen søn, Muhammed, som også yder 
en stor arbejdsindsats med duerne og 
som hjælper specielt meget til i sæso-
nen, Han har derfor også en andel i 
mesterskabet.
 
MÅL FOR SÆSONEN

Målet for sæsonen var selvfølgelig at 
være med i toppen på mellemdistance 
sport. 

Da han ikke har mange duer at flyve 
med, passede det fint at flyve efter en 
god placering til dette mesterskab, da 
der ikke er for mange flyvninger.

Til de kommende sæsoner vil han 
satse mere på langdistancen, idet han 
har anskaffet sig noget langdistance 
blod af den ypperste klasse, og han 
forventer meget af disse duer. Men som 
han også siger, skal han lige vende sig 
til denne type duer, som er noget an-
derledes end de duer, han tidligere har 
arbejdet med.

Derudover vil han stadig satse på at 
lave nogle rigtig fine enkeltresultater 
hen over sæsonen.

HVAD LYKKEDES IKKE
Det eneste, som ikke lykkedes efter 

hans forhåbninger og tanker var, at de 
et års duer ikke præsterede helt som 
ønsket. 

Han kunne ikke få gang i sine etåri-
ge duer, og han ønsker flere gode place-
ringer fra dem næste år. 

Ellers er han godt tilfreds med årets 
forløb set i lyset af de forhold, han har 
(med hensyn til det lille dueslag), som 

man dog må anerkende,har gjort det 
fint indtil videre.

PARRING OG FLYVEMETODE
Der flyves med 16 par plus et par lø-

se. Duerne parres 15 marts og får lov 
til at fodre en unge op. 

Han mener 2 unger er for hårdt for 
duerne inden sæsonstart.

Han flyver ikke alle langflyvninger, 
da han har så lille et slag. Duerne fly-
ves ikke hver uge på DdBs flyvninger, 
men der gives flere gange hvil med en 
100 kilometer træningsflyvning i for-
eningsregi.

Enkelte duer kan også godt få en hel 
fri weekend, hvis det er det, som de har 
behov for.

Som eksempel herpå var den dobbel-
te sektionsvinder 1375, som efter sin 
anden sejr ikke fløj mere det år.

Omkring træningen har de af erfa-
ring fundet nogle slipsteder, som gør, 
at deres duer får en bedre indflyvning 
til slaget. Slipstederne ligger udeluk-

kende sydvestlige og er fra Trekroner 
og Gevninge begge ved Roskilde kan-
ten.

FODER & MEDICIN
Før og efter sæsonen indsendes altid 

gødningsprøver til dyrlægen.På den 
måde er der en vis sikkerhed for, hvad 
der eventuelt skal gives kur mod og så-
ledes, at de ikke blot giver kur i blinde, 
som næsten altid er spild af penge og 
anstrengelser. 

Han sørger for at give duerne æbleed-
dike op til flere gange på en uge. Æble-
eddike er medvirkende til at holde 
bakterier i vandtruget på et minimum. 

Ellers fodres duerne med årstidernes 
blandinger fra Belgisk firma, og han 
sørger for, at duerne får vitaminer og 
mineraler i ugens løb. En absolut vig-
tig ting, som han synes folk under-
vurderer er frisk grit hver dag. Det er 
super vigtigt, mener han.

Slaget har en foderplan, men det er 
mindst lige så vigtigt, at denne plan 

”Danmarks mindste slag kan også”
Mellemdistance Sport - Sektion 11

Mekzüd Zuferov, 071 Rødovre
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kan varieres, og her kigger de meget 
på, hvad duerne ser ud til at have be-
hov for.

SORTERING
Det er svært at sortere duer, siger 

Meksüd, der foretrækker at sortere 
duer efter deres sundhed og deres re-
sultater, da det er noget sværere at 
sortere duer efter deres fysiske beskaf-
fenhed. 

Det eneste, man måske kan fravælge 
dårlige duer på, er deres muskulatur, 
men som Meksüd siger, er det natur-
ligt, at hans duer har gode muskler. 
Men selvfølgelig kommer der nogle 
gange nogen, der skal væk pga. af, at 

muskulaturen ikke er, som krævet.  
Når der sorteres, kigges der også på 

duens stabilitet og andre duers evne til 
at være hurtige, og der forsøges hele ti-
den at bevare begge egenskaber. 

SLAGET
Slaget er, som det ses af billedet, ikke 

særligt stort. Det er delt i 3 afdelinger. 
Der er en afdeling til enkehanner med 
plads til 16, en afdeling til hunner og 
en afdeling til ungerne.

Det nuværende slag, som er fra 2009, 
er lavet om af flere gange med små æn-
dringer af gangen, men efter der er 
lagt betongulv og derpå tremmer, og 
ikke som tidligere spånplader direkte 

på jorden, er der kommet bedre resul-
tater. Taget, som tidligere var plexi-
glas er skiftet til 3 lags ovenlys plader, 
der ikke giver kondens.

I sæson 2014 skal der flyves med 
pindhanner fra det lille slag. Duerne 
fanges gennem en lille dør forrest i sla-
get og dybden på slaget er ikke mere 
end man kan nå ind til bagvæggen af 
slaget.

Afdelingen for enkehanner har som 
der kan ses på billedet heller ikke de 
store forhold. Der er lige plads til re-
derne og man kan stå i slaget, men jeg 
oplevede, at der var en fantastisk kon-
takt til duerne, som var utroligt rolige.

STAMMEN AF DUER
Basisstammen af duer er efter de-

res gode gamle flyveduer fra Meksüd. 
F.eks. stammer 1375 og 1465 efter 
hans første sektionsvinder fra Jönkö-
bing af 3200 duer (002-96-473U af 
gamle van de Velde afstamning).  

1404 er barnebarn efter 250, der var 
regionsvinder fra Borlänge. Alene i 
2012 og 2013 er ”250” bedstemor til 4 
duer, der har været nr. 2 i sektionen 
fra afstande mellem 230 til 530 km. 

To af disse går hos en rigtig god ven 
Tuncer fra Tåstrup. 

Der er mange gode duer at nævne, og 
der kan læses mere på Meksüs og Mu-
hammeds hjemmeside www.2mz.dk 
Deres 696, som har 3 andele i mester-
skabet, er direkte fra Jos Thone via 
Bent Th. Petersen. Duen har en lille 
sjov historie bag sig. For det første var 
det hårdt at få den hjem fra Esbjerg, da 
Bent havde hentet den som æg fra Jos 
Thone. Endelig fik Muhammed presset 
Bent nok til at sælge duen, og så kom 
den hjem til Herlev. 

Det første, der skete, var, at dagen ef-
ter blev den væk og var væk i 3 dage. 
Den havde aldrig set en sputnik ud-
over den dag, den blev sat ud, og så var 
den væk. Tredje dag kom den hjem og 
gik ind, hvilket var lidt af et mirakel. 
Men der var noget særligt ved denne 
due. Senere havde Muhammed haft 
en samtale med Bent om, at ”han ik-
ke havde sovet godt i flere dage”, fordi 
han havde solgt 696. Som etårs fløj 696 
kun 100 km og som 2 årig havde 696 
tre middelmådige placeringer på DdB. 

Det sparrede ham lidt for at bygge 
et hold af stærke duer op. Efter sæson 

DAN 071-10-1375 Sektionsvinder Bremmen og Emmen
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2011 fandt de ud af, at 696 var efter 
Jos’ provincialvinder Avro, helsøster 
til Avril. Avro blev solgt for 6000 euro 
på Pipa. Derefter besluttede de at avle 
på ham uden større held i 2012. 

Da de nåede juni valgte de at tage 
ham ud af avlsslaget og flyve med ham.
To-tre uger efter var den første due fra 
Bremen og blev nummer 53 i sektionen 
af 759 duer. Efterfølgende røg han på 
3 DdB flyvninger og fik følgende pla-
ceringer: 

2/758 Minden
31/563 Göttingen
4/841 Henstedt
4 placeringer på 4 flyvninger. Det er 

en topdue. 
I 2013 har 696 tre andele i mester-

skabet med to gange som nummer 8 
og en gang nummer 18 i sektionen. De 
har nu fået avlet to senunger på ham 
her efter sæsonen.  

Derudover er 1375 halv Conning-
Smeet fra Bent. Der er flere duer fra 
Bent, som har været fantastiske at 
krydse med, og herudover kan nævnes 
en bror til Coco har tillagt flere top-
duer. De har primært fløjet hos Tuncer 
Sahin i Tåstrup. 

Mekzüd og Muhammed har fælles 
avlslag med Tuncer Sahin og avlssla-
get består af ca. 40 par duer fra for-
skellige slag og stammer, men disse 
nye duer bruges med fornuft, og der 
tages udgangspunkt i de gamle fly-
veduer fra Meksüds tidligere flyveår. 
Den gamle stamme af duer er med til 
at give duerne stabilitet. 

Når der indkøbes nye duer, bliver der 
altid lagt en plan. Alt omkring duer, 
som er til salg, undersøges nøje. Her 
er det Muhammed, som har opgaven 
med at få styr på resultaterne og stam-
tavlerne. Ellers indkøbes duer efter, 
hvordan deres øje, vinge, bygning og 
vitalitet er. Flere af disse ting har de 
lært i den tidligere forening Søborg, 
hvor Johnny lærte dem meget om øjet 
og Rune meget om kroppen.

De har også selv for vane at vurdere 
deres ungetillæg i forhold til øjet og fly-
vecirkler, og her har de erfaret, at de 
unger, som ingen flyvecirkler har, som 
regel mistes ret hurtigt.

Når der anskaffes nye duer, kigges 

der også på, om de har mulighed for at 
forbedre disse evt. ved bedre betingel-
ser eller pasning, end den tidligere ejer 
har givet dem.

De nyindkøbte duer bliver som re-
gel krydset tilbage på den gamle faste 
stamme af duer, som de har.

De nye duer krydses for at forbedre 
den gamle stamme. 

Avlssamarbejdet med Tuncer giver 
udover et super godt venskab også dem 
begge en mulighed for at få testet de-
res parring på flere forskellige slag og 
betingelser og derved hurtigt at få en 
overblik over hvilke duer, der virker og 
hvilke der ikke virker.

Alle avlsduer får to år på avlsslaget, 
og der skal falde vindere. Efter disse to 
år fjernes duerne uden skelen til hvil-
ken pris, de har givet for dem. Og her 
er det også vigtigt at bemærke, at de 
heller ikke sælges videre.

GODE / DÅRLIGE OPLEVELSER
Der er både gode og dårlige oplevel-

ser. Det er sjovt at vente på duer hver 
uge. Han synes, det er en fantastisk fø-
lelse at se duerne komme hjem, og han 
respekterer deres vilje og evner for at 
finde hjem, uanset om de er i toppen 
eller ej. 

Selvfølgelig er det sjovest at være 
i top, men hvis du ikke er i den gode 
ende, hvor det sjovest, er det nok ikke 
duerne og deres kvalitet, du skal be-
skylde for manglende resultater. Ofte 
er problemet hos duemanden, hans 

DAN 071-10-1404

DAN 071-11-1465
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slagledelse og pasning. 
Uden hårdt arbejde kommer resul-

taterne ikke. Derfor skal vi også som 
duefolk være bedre til at anerkende 
hinanden og sige tillykke til vinderne. 
Det har folk desværre lidt svært ved, 
synes han. Han har den holdning, at 
hvis der er én, der vinder over dig, så 
har vedkommende bare gjort et bedre 
stykke arbejde end dig, og har selvføl-
gelig måske haft lidt held med sig.

For som Meksüd siger, så skal der 
held til. Bl.a. i år for hans vedkom-
mende, hvor sportsflyvningen fra nord 
blev aflyst.  

TANKER FOR FREMTIDEN
Han ønsker, at vi snart på Sjælland 

tager en beslutning om kun at flyve én 
retning. Med dette mener han, at vi 
enten skal droppe nord eller syd. Som 
vi tydeligt læser og hører, har DdB 
budget problemer. Han ser kun økono-
misk ulempe for medlemmerne, at der 
bibeholdes to flyveretninger. 

Man skal som duemand have to hold 
duer for at gøre sig gældende til diver-
se mesterskaber. 

Vor sport er jo ikke professionel her-
hjemme, så hvad nytter det indirekte 
at belaste medlemmernes økonomi 
ekstra.

Man får ikke noget tilbage i forhold 
til det, man giver. Det er kun ganske 
få medlemmer, som har et behov for at 
flyve to retninger. Mekzüd påstår, at 
det skyldes, at de ikke kan vinde me-
sterskaber, som de plejer, hvis man fløj 
én retning. 

Nogen påstår, at det vil være en 
ulempe at flyve én retning, for så vil 
folk have færre duer og dvs. færre du-
er at sende. Jamen, er det ikke dejligt 
at lempe udgifterne for duemændende 
ved, at de får færre duer? Og hvem si-
ger, at de vælger at have færre duer? 
Hvem siger ikke, de måske prøver at 
sende flere duer til lang og maraton? 
En ting er sikkert, hvis vi vælger kun 
at flyve syd. Så kommer vognene til at 
blive fyldt op og vi får med 100 % bedre 
økonomi - Det er ikke rocket science......

GODE RÅD
Her er Mekzüd’s råd til nye i sporten. 

Han mener selv, at disse ord er klas-
siske, men du må finde en ærlig men-
tor. Helst en, som du kan besøge ofte 
og omvendt (altså én, der ikke bor så 
langt væk fra dig )

Du skal finde duer, der passer til dit 
niveau. Med dette menes, at er du en 
der bruger meget tid, kan du sagtens 
hente duer hos en, der gør meget ud af 

duerne (f.eks. renser to gange om da-
gen) og får topresultater / vinder me-
sterskaber. 

Er du derimod én, der ikke ofrer så 
meget tid (f.eks. én, der renser duer 
én gang om ugen), så skal du nok ikke 
hente duer hos den, der bruger meget 
tid. 

Som regel er den, der ikke bruger tid 
også den, der ikke vinder mesterska-
ber, men er flere gange i top i løbet af 
sæsonen   

ARBEJDSINDSATS
Hannerne fik f.eks. 20 træninger 

før sæsonstart. Hunnerne fik to. Han 
mener, hannerne har brug for mere 
træning end hunnerne før sæsonen. 
Specielt de unge hanner er mere tilbø-
jelige til at blive væk tidligt på sæso-
nen, og her gavner den megen træning 
dem.

I løbet af sæsonen trænes duerne ef-
ter behov. F.eks. om tirsdagen. Afstan-
den kan variere mellem 20 til 70 km. 
Duerne flyver ude en gang om dagen.

Afslutning
Ved mit besøg hos Mekzüd og Mu-

hammed fik jeg et indtryk af 2 entu-
siaster, som hver for sig har deres 
ideer om sporten og om hvordan den 
perfekte due skal se ud. De supplerer 
hinanden fantastisk og får virkelig det 
bedste frem i sporten.

Det går 100 % op i det, de gør, og ar-
bejder stenhårdt for at opnå topresul-
tater, og der er ingen tvivl om deres 
prioriteringer.

ET ÅRS-MESTERSKAB
En god måde at motivere folk til at 

sende deres etårige duer. Det er flot at 
se dem, der kan få topresultater med 
dem. 

Konkurrencen i sektion 11 er blevet 
hård, og det kræver virkelig mange 
topresultater at vinde dette mester-
skab. Jeg mener det skal forsætte som 
mesterskab.   

kontakt Sekretariatet

Meksüd og Muhammed i haven foran slaget
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Af Carsten Pedersen.

Erling har jo i mange år haft rigtig 
gode resultater med duerne, 
og der er derfor gennem årene 
skrevet flere artikler om hans 
duehold, men resultaterne i 
2013 fortjener absolut en artikel 
mere.

Resultater 2013.
Nr. 1. Mellemdistance Åben/1.div.
Nr. 8. Reg.mesterskab, Mellem Åben
Nr. 8. Et års mesterskabet
Samt ES due A. nr.1. sek. i både 2012 

& 2013. samt 4 ES due i landet 2013 og 
så lige OL due i 2013, 021-10-321, sek. 
vinder fra Soltau

Og så også en sek. vinder fra Løgum-
kloster 021-09-31

Erling har de senere år mindsket sin 
duebestand fra ca. 120 duer til nu ca. 
80. En tendens der også ses hos mange 
andre duefolk rundt om i landet.

Der flyves kun med enkehanner efter 
det traditionelle system. Der er ingen 
pindhanner, og hunnerne flyves slet 
ikke.

I 2014 startedes op med 26-27 enke-
hanner for også her er antallet mind-
sket. I flyvesæsonen går hunner i et 

separat slag, hvor de sidder i bokse det 
meste af døgnet. De er faktisk kun ude 
på gulvet i ca. 2 timer hver dag og slet 
ikke ude at flyve i sæsonen.

Det system fungerer optimalt for mig, 
siger han, og så er der ingen grund til 
at ændre noget.

Erling går meget op i avlen, og der 
eksperimenteres en del bl.a. med ny-
indkøbte duer. Han har flere gange 
købt blodfornyelse ved MVL/DPR og 
med stort held. Bl.a. købte han for nog-
le år siden en tysk han fra Team Sylt. 
Han har vist sig at være en rigtig god 
avlshan. Bl.a. far til en unge, der blev 
2. ES due ved DPR. De seneste indkøb 
i 2013 er en due af Gaston van de Wou-
ver afstamning samt en due fra Per 
Thomsen, Vejen. De skal så i 2014 stå 
deres prøve som avlsduer.

Ellers har han haft rigtig stort held 
med duer af Egons & Brians ”de Røde” 
afstamning. De har vist sig at give go-
de resultater i flere generationer. Så de 
findes i mange af anerne på både avls 
og kapflyvere. Bl.a. er vinderen ved 
MVL cup 2012 af den afstamning.

På besøg ved 
Erling Nielsen Viborg

021-09-31
Sektionsvinder Løgumkloster 2013

021-10-321
1 ES due i 2012 og 2013 DdB Sektionsvinder Soltau/Olympiadedue 2013 og 4 ES due i landet 2013 DdB.
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Der er lige nu 6 par avlsduer, men 
der kommer flere til i 2014. De går i 
en overdækket åben voliere med god 
plads. Skulle der komme lidt vintersne 
ind, så tager de ikke skade af det, siger 
Erling. 

Erling flyver kun kort- og mellemdi-
stance, hvor indland stort set bruges 
som træning. Duerne sendes hver uge, 
hvis de er i orden. Også de et års del-
tager i hele programmet. Det passer 
ham fint kun at flyve kort og mellem, 
for som han siger, med alderen får man 
jo lyst til og behov for at drosle lidt ned. 
Der skal være tid til andet end duer og 
ikke mindst så skal familien og børne-
børnene prioriteres højt.

Ungetillægget de senere år har kun 
været på ca. 20 unger til eget brug, 
men i 2014 tillægges lidt flere, nok en 
35 stykker så kan han sortere lidt me-
re i dem. 

Hvert år skænker Erling nogle 
unger til lotterier, auktioner og til 

DdB`s dommerklub.

Duerne fodres tidligt om morgenen. 
Efter fodringen trækkes gardiner for, 
så der er en god ro på slaget. Da Er-
ling møder meget tidligt på job, er han 
hjemme igen ved 13-14 tiden, og så luk-
kes enkehannerne ud ca, ½ time. Her-
efter kaldes de ind og ungerne lukkes 
ud. Når de er inde igen, har hannerne 
så fri flyvning.

Ungerne flyves ikke, men trænes me-

Afkom efter. Tysker Hannen og de røde fra Brian Dalsgård 0224.
Mange topplaceringer. Bl.a nr 2 og 3 i sektionen.

Afkom efter. Tysker Hannen og de røde fra Brian Dalsgård 0224.
Mange topplaceringer. Kunne været sektionsvinder kun slået af egen due.

get. Dog ikke så meget, at de får stress. 
Desværre har Erling døjet meget med 
ungesyge i flere år, men i 2012 & 2013 
har han heldigvis været forskånet for 
det problem. Han siger, det måske er 
fordi, ungerne de sidste par år har fået 
en mælkesyre blanding fra Brøbeck. 
Det har givet dem gode maver og en 
god sundhed.

Grit, piksten og mineralpulver gives 
hele året i afmålte doser. Der gives ik-
ke elektrolytter. Hvidløg laver han selv 
en koncentreret blanding af, koldpres-
set rapsolie og masser af hvidløg. Blan-
dingen blendes og står derefter i en 
uges tid. I sæsonen gives det 2-3 dage i 
træk hver uge. Sammen med hvidløgs 
blandingen gives også ølgær.

En kur mod gul knop og coccidier får 
alle duerne inden de parres. Ormekur 
gives ikke. Det mener han ikke er et 
problem, nok pga. hvidløgs blandin-
gen.

Erling mener, at alle foderfirmaer 
nok har gode produkter, så hvad, 

man vil bruge, er op til en selv.

I sæsonen bruger han selv et flyve-
foder samt en olieholdig blanding som 
supplement. I øvrigt vægter han et 
fedtholdigt foder højt. Efter sæsonen 
blander han selv helt fra bunden en 
foderblanding, som alle duer får hele 
vinteren.

Hverken hans kone eller børn har in-
teresse for brevduesport, men konen er 
dog glad for, at han har duerne, for så 
er han jo mere hjemme. Tidligere var 
han meget aktiv og interesseret i både 
fodbold og ikke mindst håndbold. 

Brevduesporten, siger han lidt iro-
nisk, er nok en døende sport. Mange 
i pensionsalderen, stor afgang og kun 
en lille tilgang. Og jo færre, der bliver, 
jo dyrere bliver sporten, og det er jo 
synd, for det er en dejlig sport.

Sluttelig siger Erling, at han mener, 
at der sker en økonomisk favorisering 
af lang og landsflyvningerne.

Tak til Erling for et hyggeligt besøg.  
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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

Peter Pedersen, 086 Bangsbo modtager her DdB’s Sølvnål for sit store arbejde for brevduesporten i foreningen og i Sektion 54. Hædersbevisningen overræk-
kes af formanden for Sektion 53, Henrik Larsen


