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Vi gratulerer

Fremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
27 5. november 21. okt.
28 19. november 4. nov.
29 3. december 18. nov.
30 17. december 2. dec.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

DAN 015-14-0778
Lars Nilsson
21231 Malmö
Tlf: 0046 706100231

DAN 243-14-0757
Jörgen.Henriksen
34036 Moheda Sverige
Tlf 0472-70865

DAN 196-14-0192 DAN 196-14-0205
Poul Erik Ullits
9240 Nibe
Tlf 98351590

DAN 086-14-0171 DAN 243-14-0407
DAN 193-14-0029
Villy Læsø Nielsen
8300 Odder
Tlf 40715027

DAN 153-14-1418
Ole Johansen
9300 Sæby
Tlf 22163682

DAN 097-14-4902
Søren Andersen
9900 Frederikshavn
Tlf 25341936

DAN 114-14-2689
Thomas Larsen
4140 Borup
Tlf 40336668 

DAN 122-14-0318
Ejvind & Jytte
7470 Karup
Tlf. 97102507

DAN 084-14-1235
Harry Petersen
6700 Esbjerg
Tlf. 75135192

DV 2334-14-584
Jørn Borre
4900 Nakskov
Tlf 60722987

NL 14-1883072
Svend Olesen
9982 Ålbæk
Tlf 30458065

NL 14-1396763
Jens Ole Kristensen
9700 Brønderslev
Tlf 61427880

NL 13-1231410
Birk Exner
7990 Øster Assels
Tlf 28256959

NL 14-1099164
Thorkild Andersen
9990 Skagen
Tlf 98444205

NL 14-1486974
Kristian Elmer Christensen
9800 Hjørring
Tlf 30131043

NL 14-1042104 PL 0198-09106
Orla Madsen
9800  Hjørring
tlf 22673850

DV 858-14-1759
Bent Busk
54oo Bogense
Tlf 50701749

DV 09450-13-496
Bjarne Nielsen
6950 Ringkøbing
Tlf 97-323328

70 ÅR
29/10 Rene Larsen, 116 Vido
4/11 Karl Mark Sørensen, 075 Morsø 

75 ÅR
1/11 Carlo Mortensen, 038 Nykøbing F. 

80 ÅR
24/10 Erik Kristensen, 028 Vestjyden

GULDBRYLLUP
7/11 Kis & Jørgen Rasmussen, 209 
Midtfyn

70 ÅR
11/10 Villy Petersen, 027 Esbjerg

Villy kunne den 11. oktober fejre 70 
års fødselsdag.

Villy har haft duer i over 50 år, og i 
den tid har han prøvet at vinde stort 
set alt, hvad er muligt at vinde, både i 
forening, sektionsklub og DdB.

Det er dog ikke kun duerne, Villy har 
ofret meget tid på. Også organisato-
risk har han været meget aktiv. Han 
er formand i foreningen, har været 
sektionsformand i mange år, ligesom 
han i øjeblikket er med i DdB.’s hoved-
bestyrelse. Derudover har han været 
løslader for DdB og er pt. løslader for 
sektionen.

Han har også en respekteret fortid 
som dommer og landsdommer.

I 1984 var Villy med til at starte 
Brevduevennerne i Esbjerg, der i 24 år 
afholdt banko hver torsdag.

Der er muligvis glemt en ting eller to, 
men det kan være svært at huske det 
hele, når en person har været så aktiv 
inden for brevduesporten, og så er han 
”kun” 70 år. Der er dog ikke meget, der 
tyder på, at han er klar til at trappe 
ned.

Et forsinket tillykke med dag, og fort-
sat held og lykke fremover.

BD

Thehøj Guldtryk
Præmierosetter til
jeres udstillinger

www.thehoj.dk - Tlf. 98854439
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BREVDUEN

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. 65 30 19 47.
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, 
Lindegårdsvej 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 Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

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 godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers 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

Det måtte jo komme. En af de perso-
ner, der ofte har taget billeder af med-
lemmernes duer, har nu stillet nogle 
økonomiske krav, som redaktionen 
ikke kan honorere. Det betyder, at vi 
er nødt til at indføre en skriftlig tilla-
delse, der skal følge alle billeder, der 
indsendes til ”Brevduen”s redaktion, 
således at du giver tilladelse til, at det-
te/disse foto’s, som man selv har taget, 
- gerne må bruges af DdB, hvad enten 
det er til medlemsbladet ”Brevduen”, 
organisations hjemmeside eller andet 
relevant PR for DdB. Man giver også 
tilladelse til, at fotografiet må beskæ-
res og redigeres af DdB. Såfremt bille-
derne er taget af en anden person, skal 
der også foreligge tilladelse fra denne 
person. Der vil blive lavet en formular 
på DdB’s hjemmeside, der dels vil gøre 
det nemmere at sende billeder, dels vil 

sikre, at man er bekendt med rettighe-
derne omkring de sendte foto’s.

Det er selvfølgelig ikke optimalt at 
indføre en sådan administrativ regel, 
men desværre nødvendigt. Andre bla-
de/magasiner som Brevduen har været 
gennem retssystemet, fordi fotografen 
af indsendte foto’s afkræver bladet 
penge for publicering af disse billeder 
ud fra en betragtning stadig at have 
ejerskabet.

Den situation skal vi ikke i og heller 
ikke bruge organisationens penge på.

Det er også på sin plads lige at re-
petere Brevduen vej fra trykkeriet på 
Sekretariatet i Linde til det enkelte 
medlems postkasse. Brevduen er nor-
malt færdigtrykt mandag i ulige uger. 
Herefter pakkes det i folie inkl. adres-
seslip og afleveres de tirsdag middag 
på postterminalen i Randers. De sen-
des somPP-/ B-post. Det betyder at 
postvæsnet har 4 postdage til at brin-
ge det ud i postkasserne dvs. onsdag, 

torsdag, fredag og lørdag i samme uge. 
Det er suværent postfordeling der be-
stemmer hvornår det enkelte postbud 
har bladet med ud indenfor disse dage. 
Det kan f.eks betyde at 2 medlemmer 
der bor på samme vej, kan opleve at de 
modtager bladet på 2 forskellige dage. 
Nogle medlemmer har oplevet at de 
først modtager bladet om mandagen. 
Det er påpeget overfor Postvæsnets 
Kundeservice, at det ikke er i henhold 
til det aftalte og at det skal der stram-
mes op på. 

Duernes store fældning lakker nu 
mod enden og snart begynder vinter-   
avlerne at forberede sig på at starte 
avlssæson 2015. Det er nu snart ud-
stillingernes tid og dermed de enkelte 
medlemmers mulighed for at vise de-
res bedste duer frem.

Der er endnu enkelte foreninger, der 
mangler at bestille vaccine til de kom-
mende re-vaccinationer. Vi er tidligere 
på den i år, hvilket skyldes, at der er 
åbnet mulighed for at starte vaccina-
tionerne allerede fra den 1. november. 
Så kom ud af busken, såfremt I ikke 
har fået bestilt vaccine  
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Af Dr. vet. Colin Walker, AustralienMelbourne 

Bird Veterinary Clinic www.melbournebirdvet.

com - Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Mange af de faktorer, der influ-
erer på duens helbred, er skjult 
for det blotte øje, og det er kun 
gennem en veterinærs undersø-
gelse, at disse ting bliver afslø-
ret. Det er imidlertid sådan, at 
udvendige sygdomstegn reflek-
terer hvorledes de indre syste-
mer fungerer. 
Den oplyste brevduemand må 
lære hvorledes man identifi-
cerer og fortolker disse sygdom-
stegn.

BREVDUENS MANDLER
Når duens næb spærres op, er den 

vigtigste struktur der kan ses dens 

mandler. Mandlerne er en synlig del 
af duens immunsystem, og som sådan 
kan de reagere på potentielle farlige 
organismer. Duen har 2 mandler: Den 
ene mandel er lille - omkring størrel-
sen på et tændstikhoved - og er loka-
liseret nær åbningen af luftrøret tæt 
på stemmeorganet. Den anden man-
del er forholdsvis stor, og udgør 2/3 af 
svælget. Denne store mandel er for-
oven inddelt i to segmenter delt af en 
revne gennem centret. Mandelen for-
mer en trekant i den bløde gane, med 
en let frynset kant bagest. I sunde 
duer, kan dette areal skelnes fra det 
øvrige svælg, ved at være lettere rød-
ligt. Mandlerne bliver betændt, som en 
reaktion på en sygdom, og i brevduens 
tilfælde, kan det være enten Gul Knop 
eller luftvejsinfektioner. I disse tilfæl-
de bliver mandlerne mere rødlige og let 
svulmede. Hvis mandlerne svulmer op 
i svælget på duen, vil den revne eller 
fure der er i midten i overnæbbet blive 
dybere. Hvis den ene side af mandelen 

er større end den anden, vil furen bli-
ve presset til den ene side - altså blive 
skæv, og den bageste kant forsvinde. 
Ved luftvejssygdomme vil denne til-
stand forsvinde når duen bliver rask. 
Bliver mandelen kraftigt angrebet af 
Gul Knop, vil de bageste frynser og 
måske hele mandelen gå tabt.

Ved længerevarende  angreb på 
mandlerne, vil små bylder dukke frem, 
og disse vil ligne så gullige pletter. 
Set i mikroskop, ses disse bylder som 
klumper af hvide blodceller kaldt Lym-
foide aggregates. Denne tilstand er til-
knyttet sygdommen Gul Knop, og når 
sygdommen er aktiv, dvs. at antallet af 
Trikonomader er højt, vil disse bylder 
være gule og bule ud fra mandlerne, 
og den øvrige del af mandlerne vil da 
være stærkt røde. På dette stadie kan 
duen ikke bruges til kapflyvning. Når 
sygdommen aftager, vil mandlerne ik-
ke være betændte og den rødlige farve 
aftager og blive mere hvidlig og normal 
i farven, og når dette stadie nås, kan 
duen kapflyves. Pletterne kan dog tage 
uger eller måneder om at forsvinde. 
Hvis et slag har duer med hvide pletter 
på mandlerne, vil dette fortælle os, at 
der har været angreb af Gul Knop, og 
at man skal være på vagt i tiden frem-
over hvis sygdommen blusser op igen. 
Er der individuelle duer der udvikler 
nye gullige pletter på mandlerne, skal 
der skrides ind med kur mod Trikono-
mader øjeblikkeligt. Lignende foran-
dringer kan observeres på mandlerne 
allernederst ved luftrøret, og dette in-
dikerer en luftvejssygdom.
SLIM I SVÆLGET

Mængden og karakteren af eventuel 
slim i svælget, kan også give en indi-
kation af duens helbredsdtilstand. Er 

Visuelle helbredstegn 
ved brevduens hoved 

og svælg
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duen sund, skal svælget være fugtigt 
men uden synligt tegn på slim. Ne-
veauet af klar slim kan eventuel stige i 
svælget, hvis duen ikke lige er på top-
pen, og dette kan forbindes med stress 
faktorer, såsom problemer med sla-
gets miljø eller en nylig fejl i duernes 
pasning. I dette tilfælde er det vigtigt 
ikke at række efter medicinflasken, 
men først at klarlægge de underlig-
gende problemer. Når en skummende 
klar slim dukker op bagest i svælget, 
samtidig med at svælget er rødt og be-
tændt, kan dette være et sikkert tegn 
på begyndende Gul Knop. Samtidig 
må slagets ejer undersøge duen for an-
dre tegn der forbindes med Gul Knop. 
Bliver slimen hvidlig eller grumst, in-
dikerer dette en bakterieinfektion og 
dette skyldes sædvanligvis E.coli.

I tilfælde af luftvejsinfektion, vil tyk 
hvidligt slim samle sig i svælget. Den-

ne slim er ikke dannet i svælget, men 
kommer fra luftvejssystemet, nemlig 
luftrøret (Trachea) og Sinuses. Duer 
har adskellige lufthuller i skelletet og 
kraniet, og disse kaldes Sinuses. Disse 
områder er omkranset af membraner 
der producerer slim i sygdomstilfæl-
de. Denne slim lækkes ud i svælget 
gennem en revne i toppen, og ved be-
tændelse af Sinuses vil det være det 
samme som forkølelse hos mennesker, 
hvor slimen afsondres ud i svælget. 
Den slim der kommer fra luftrøret, ho-
stes op i svælget, og nogen gange kan 
det høres at duen hoster, men slimen 
kan også komme når duen ”grynter”. 
En sådan slim vil nogle gange lave en 
slags tråde fra området ved luftrøret 
til toppen af svælget. Hollandske vete-
rinærer mener, at denne slim kan for-
bindes til Mycoplasma, og de mener at 
det er ret almindeligt i Holland og kan 

være i 90% af slagene. 
Mycoplasma (luftvejsinfektion) er 

vanskelig at diagnosticere på levende 
fugle, da der kun laves test i special-
laboratorier og dette er også ret dyrt. I 
Australien findes sygdommen sædvan-
ligvis hvis der er meget hvidligt slim i 
luftrøret eller ved en undersøgelse af 
væv under mikroskop. Nogle europæi-
ske dyrlæger påstår, at Mycoplasma er 
så almindeligt, at man kun kan være 
sikker på at duerne ikke har det, hvis 
man giver en kur. Rent klinisk kan 
duerne synes upåvirkede, men det 
kan dog have en effekt på duens form-
kurve. Ved en alvorlig luftvejsinfekti-
on, kan slimen brede sig til kanten af 
svælg og næb, hvor det udtørrer og bli-
ver gulligt. Vil man undersøge duerne 
for slim i svælget, må det tilføjes, at det 
efter fodring eller luftning af duerne, 
vil den slim der normalt er i øvre del af 
kroen, bevæger sig op i svælget.
FARVEN I SVÆLGET

Kanten af svælget (slimmembra-
nen) skal være rosa-pink på en sund 
due. Denne kant bliver bleg ved anæ-
misk tilstand (lavt antal røde blodle-
gemer) eller ved lavt blodtryk, hvilket 
forekommer ved dårligt helbred. Ved 
en normal tilstand, skal blodårerne 
bagest i svælget være svulstige og 
pulserende med hjerterytmen. Ved 
vejrtrækningsproblemer, vil kanten 
af svælget blive svagt blålig p.g.a. blo-
dets ringe indhold af ilt. Tungen på en 
sund due skal være rosa-pink, og her 
vil en blålig spids også indikere luft-
vejsproblemer. I tilfældet med tungen, 
kan nogle duer arveligt  have en pig-
menteret tunge, og dette må noteres. 

Gul Knop skyldes en éncellet pa-
rasit, som hedder trichomonas, og 
som tilhører flagellaterne. 

Når infektionen opstår, kommer der 
hvidlige belægninger i svælget. Der 
kan også observeres grønlig diar-
ré, vægttab og duerne kan sidde og 
strække hals. 

Udvikler sygdommen sig kommer 
de karkteristiske gule knopper. 

Forældre kan overføre sygdommen 
til ungerne med stor dødelighed til 
følge.
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Defekter i kanten af tungen, indikerer 
et tidligt stadie af Duekopper. 

En gylden regel er denne: Træk 
en linje gennem bunden af 

næbbet (mundvigen), og gullige 
pletter foran denne linje vil være 

en virus, og bag denne linje, vil 
de gullige pletter være Gul Knop. 
Trikonomader er sårbare organis-
mer, og miljøet i den yderste del 
af næbbet er for barsk for dem. 

LUFTRØRETS FORM
En due trækker normalt vejret med 

lethed, og musklerne på luftrøret er 

afslappede, og selve åbningen  af luft-
røret er smalt og aflangt. Har duen 
problemer med vejrtrækningen, kan 
forskellige mekanismer forsyne med 
mere ilt, og dette kan gøres ved at 
musklerne i luftrøret strammes, hvil-
ket giver luftrøret en rund form. Ved 
den sunde due, er luftrøret smalt, af-
langt med skarpe kanter og små trev-
ler langs siden. Desto mere rundt 
luftrøret er, jo flere problemer har duen 
med at få ilt. Duen kan også trække 
vejret hurtigere og dybere, og dette 
vil gøre at luftrøret bevæges sammen 
med tungen. Nogle duer er nervøse ved 
håndtering, og det vil nok være forkert 
at lægge for meget i vejrtrækningen 
i disse tilfælde. Formen på luftrøret 
varierer også ved genetiske forskelle, 
men hanner har normalt en smal åb-
ning. Er luftrøret stort og rundt kan 
det være en række faktorer bl.a. infek-

tion i luftsækkene. Ved håndtering af 
duen, skal næbbet være lukket og duen 
trække vejret ubesværet.
SINUSES

Som nævnt tidligere, er der inde i du-
ens kranie mange små hulrum kaldt 
Sinuses. Et af disse hulrum omgiver 
øjet, og har form som en jordnød (se 
billede). Disse hulrum i kraniet er for-
bundet med snævre kanaler, hvilket 
betyder, at de er vanskelige at dræ-
ne for eventuel bakteriel væske. Ved 
luftvejsinfektioner, kan væsken der-
for akkumuleres i Sinuses og bule ud, 
hvilket giver en opsvulmning omkring 
øjet. Denne opsvulmning ved øjet, kan 
trykke på tårekanalen, og dette får 
tårerne til at oversvømme øjelåget og 
gøre hovedet vådt. Når man tjekker for 
disse udbulinger ved øjet, skal hovedet 
ses fra siden, men også fra fronten og 
fra oven.

En due må ved inspektion ikke 
være opsvulmet omkring øjet og 
med et pres på tårekanalen der 

giver oversvømmet øjenlåg med 
fugt ned af kinderne. Duen skal 
have stramme tætsiddende fjer 

på hovedet.

ØJELÅGENE
Duer har ligesom mennesket 2 øjen-

låg, men udover dette har duen et 
tredje øjenlåg kaldt blinkhinden. 
På billedet ses ydre øjenlåg løftet og 
blinkhinden ses tydeligt - nederst vi-
ser en fugl blinkhinden. Alle øjenlåg 

Mycoplasma i brevduer er en lille bakterie der mangler cellevæg (billede til 
venstre). 

Den findes i både pattedyr og fugle i forskellige varianter, og kaldes populært 
for “kold lungebetændelse”. 

Ved brevduer kan unge duer få det uden nævneværdig effekt, lige indtil duen 
bliver svækket og sygdommen bryder ud. 

Bliver duerne passet optimalt, vil sygdommen ikke bryde ud, undtagen ved ud-
sættelse for stress ved en svær kapflyvning.
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har en membrankant, og denne bliver 
ved betændelse rød og opsvulmet, og 
dette ses mest ved luftvejsinfektioner. 
Ved en mild infektion, kan det tredje 
øjenlåg (Blinkhinden) have besvær 
med at glide ind under de ydre øjenlåg. 
Et eksempel på en alvorlig infektion, 
er det klassiske ”énøje forkølelse”. Det 
er imidlertid ikke altid, at røde vand-
fyldte øjne stammer fra luftvejssyg-
domme. Ældre duer, specielt med store 
næbvorter, udvikler ”løse øjenlåg” der 
giver tørre øjenhinder og irritation. I 
sort/hvide og brogede duer, kan øjen-
lågene udsat for U.V stråler, give små 
svulster. En interessant detalje ved 
duens øjne, er de små klumper af cel-
ler der producerer en tynd slim, der 
gør det muligt for tårer fra tårekana-
len at sætte sig fast på øjeæblet. Dette 
forhindrer hornhinden i at udtørre når 
duen flyver i kraftig vind. Hvis luf-
ten passerer forbi et pattedyrs øje ved 
samme hastighed, vil øjets hornhinde 
tørre ud.
NÆBVORTERNE

Duer producerer en fin hvid pudder 
der dækker øjenlåg og næbvorter. Bli-
ver en due syg, producerer den ikke 
dette pudder og næbvorterne ser grå-
lige ud. Ved luftvejs-infektion, bliver 

næbvorterne fyldt med betændt ma-
terie, og den materie der kommer fra 
Sinuses, drænes væk fra næbvorterne 
gennem revnen i toppen af svælget 
ned bagest i svælget. Når dette sker, 
vil næbvorterne virke som en svamp 
der suger dette materie og næbvorter-
ne ser brunlige ud alt efter mængden 
af materie. Det er dog ikke alle farver 
”mindre end hvide” næbvorter der in-
dikerer problemer, hvor f.eks. regn kan 
vaske det hvide pulver af næbvorterne 
og derved blotte de røde blodbaner og 
give en let rødlig farve. Nogle unge 
hunner kan få mørke næbvorter hvis 
de under parringsceremonien bliver 
flittigt madet af hannen.
ØJET

Ved en sund due skal øjet have et 
hurtigt blink, en pupil med hurtig re-
aktion og for øvrigt en farverig iris. 
Har en due et øje der bliver blegt, kal-
des dette Uveitis, og dette er en fælles-
betegnelse for en betændelsesreaktion 
i øjets Uveale tragt. Nedenunder er det 
blå i tegningen den Uveale Tragt - ved 

siden af et billede af den farvede Iris.
BESKADIGELSE AF UVEALE TRAGT 
KAN SKE PÅ 2 MÅDER:

1. Fysisk slag på øjet. Dette gør, at 
Uvea slynges rundt og beskadiger sig 
selv.

2. En sygdom båret rundt i blodet, og 
dette giver betændelse i øjet. De ene-
ste sygdomme i duer der giver dette, er 
normalt Duekopper (inkl. vaccination), 
og nogle former for luftvejssygdomme. 
Taber duen farven i begge øjne, tyder 
dette på en alvorlig sygdom. Blodman-
gel eller fald i blodtrykket forårsaget 
af alvorlige sygdomme, betyder at der 
flyder mindre blod gennem øjet, og det-
te giver øjet et forvasket og mat udse-
ende.
DR. WALKERS AFSLUTTENDE KOM-
MENTAR

Det kan synes forbavsende, hvor me-
get information der kan udledes, ved 
bare nøje at iagttage duens hoved, 
samt at åbne næbbet og kigge ned i du-
ens svælg. Mange brevduefolk gør ef-
terhånden dette til en rutine, og dette 
er en god ting, men man må som sagt 
have øje for detaljerne og ikke overse 
disse.  

Blinkhinden aktiv
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Af Horst W. Ludwig - Oversat fra Die Brieftaube

Ungesygen er den største svøbe 
brevduesporten nogensinde. Af 
alle problemer i vores hobby kan 
den nok kaldes nummer 1. Med 
afslutningen af dette års unge-
flyvninger, vil jeg gerne sige eller 
anbefale noget. 

REALITETEN
Rigtig mange af de tyske opdrættere 

er gamle. Håret er grånet eller allere-
de tabt.  Bevægelserne er ikke længere 
så adrætte. Men nogle af dem omfatter 
sportsfæller, der undertiden betegnes 
af mig som "outsidere", der er så vigti-
ge for en interessant resultatliste. Det 
er disse kolleger, der giver yngre brev-
duefolk nogle forhåbninger om succes 
og dermed forblive i sporten til gavn 
for os alle. Og så sker det, som gennem 
flere år i det tidlige efterår: Ungesygen 
viser sin slagkraft. Mange slag bliver 
ramt. Alle planer og forhåbninger er 
forpurret. Og man kan hverken gøre 
fra eller til! Får man ungesygen på sla-
get kan fremtidshåbet også forsvinde 
hos mangen en sportsfælle.
HVAD KAN MAN SOM BASIS GØRE OG 
OBSERVERE?

Også i år hørtes de samme beklagel-
ser over ungesygen og tabene. Det er 
den håbløse udvikling, der giver man-
ge sportsfæller sved på panden. Det er 
på høje tid, at alle yder og hjælper efter 
formåen. Man skal Bare ikke stoppe af 
med sporten. Det vil være en skam og 
ikke hjælpe nogen. Jeg appellerer også 
her igen til mine aldrende sportsfæl-
ler: Vi har brug for fællesskabet ud fra 
et generelt synspunkt og netop også 
på dette tidspunkt. Mens jeg skriver 
dette, går mine tanker igen og igen 
til min ungdom. Det er klart for mig, 
der nu her efter 60 år går helt ind for 
brevduesporten: Ikke kun succeserne, 
men også glæden i hverdagens omgang 
med den intelligente due, som en del af 
grundlaget for vores hobby. Det er bå-
de værdifuldt og sjovt at være engage-
ret i brevduer - selv for ens hele levetid! 

Duer er et af de hurtigst voksende 
hvirveldyr. Med deres statur, opvakt-
hed, adrætte adfærd og lærenemhed 
kan man nemt begå fejlvurderinger. 
Jeg er af den faste overbevisning, 
at ungeflyvninger bør gennemføres 
"blidt" på baggrund af ungernes alder 
og omstændigheder. Det er helt sik-
kert grunden til, at krav om mindre 
distance på ungeflyvninger er nødven-
dige. Men afstande på 100, 150, 180 el-
ler 200 km er også meget attraktive og 

lærerige! Kortere flyvning betyder og-
så færre sammenstød med andre due-
træk på hjemturen og dermed færre 
tab og mindre stress!
DET KAN IKKE VÆRE SANDT

Ungernes ophold i foreningskurvene 
starter meget ofte ungesygen. Som 
kontaktperson på et slipsted benytter 
jeg ofte lejligheden, tidlig morgen, til 
stille at observere den fredelige, liv-
lige og forventningsfulde adfærd hos 
ungerne sammen med den kompetente 
løslader fra bilens førerhus. Op til det-
te tidspunkt er alting altid smukt! 

Men så er der: Med næsten alle 
transporter med unger, især på de før-
ste flyvninger, opdager jeg i nogle af 
kurvene duer med en stopfuld kro. Og 
dette er efter min mening årsagen og 
udløsende faktor for en meget synlig 
overførsel af sygdom: Disse stopmætte 
dyr gylper hele kroens indhold op i fle-
re bølger og ud på kurvens bund. 

Se lige billedet for dig, når de andre 
unger straks grådigt begynder at spise 
gylpet! Her er en storskala smittevej. 
Når ungerne pakkes i kurvene, tilrå-
des det at blande ungerne fra flere slag 
mindst muligt. Det betyder ikke fuld 
beskyttelse for videresmitte af ungesy-
gen, men du kan ikke gøre løsladeren 
eller andre ledsagere ansvarlig.
HVAD GØR VDB (FORBUND AF TYSKE 
KLUBBER) OG DETS UDVALG?

Det kan kun gøre lidt fra eller til, 
men det er kendt, at der igangsat en 
undersøgelse på dueklinikken på Han-
novers veterinære universitet, hvor 
specialiserede dyrlæger har opnået be-
tydelige resultater. Kun når årsager-
ne til ungesygen er blevet undersøgt, 
kan sygdommen behandles specifikt! 
Vi kan kun håbe og ønske, at undersø-
gelsen og de deraf følgende resultater 
snart vil gøre en målrettet behandling 
og forebyggelse mulig. 

Ungesyge
Den største svøbe i duesporten
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Hans Schougaard 019 Brædstrup
Søndag den 9. november 2014

073 Skanderborgs Klubhus, 
Korsvejen 28, 8660 Skanderborg. 

Kl. 13.00.

”DELVIS OPHØRS UDSALG”

PROGRAM:

EFTERSYN: KL. 10.00

AUKTION: KL. 13.00

Desværre må jeg konstatere, at jeg ikke har den fornødne 
tid til mit store duehold, hvorfor jeg sælger alle mine avls-
duer, flyveduer og unger på nær max. 20 stk. årgang 13 
og 14, idet jeg forhåbentlig igen om nogle få år kan få tid 
til duerne.
Der har været gode resultater af mine duer på mange 
danske slag.

Der kan på forhånd 
bydes på duerne på MC 
Hansens hjemmeside 

www.hansen023.dk, und-
tagen årgang 2014 som 

kan ses i kataloget og kun 
sælges direkte på auktio-
nen. Her er mange ren-

stammede unger direkte 
efter belgiske forældre.

Uddybende oplysninger kan fås på
Telefon 21 27 78 11 eller
hans@hestehospitalet.dk  
eller  Anders Brøbech,  23 20 35 88 
andersbobroebech@gmail.com

Arrangør: 073 og 246. 
Auktionarius/kommis-
sion: Anders Brøbech og 
Torben Mortensen. 29 29 
47 25 citron@privat.dk 

Katalog kan fås hos An-
ders, Torben eller Hans

Vel mødt!

Mine resultater er meget flotte 
toppende med DM i 2007 og Syd-
afrika, One Million Dollars Race

2005 nr. 89
2006 nr. 20 (national vinder)
2009 nr. 55 (national vinder)
2011 nr. 38 og 158 og nr. 2 i Car 

Race
2012 nr. 4 (national vinder)

2 vinderduer fra 
Peter Rasmussen

068 Frederikshavn

DAN 068-08-0213 A
Denne due er en super han, der har for vane at 
pladsere sig i 20% på flyvninger han deltager på.
Han har haft mange gode resultater gennem 
årene.

DAN 068-08-0229 U
Sektionsvinder Sektion 53 fra München 12. au-
gust 2011 717.29 mpm
I 2013 blev den Regions- & sektionsvinder fra 
Freiburg 9. august - 1066.83 mpm
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Sektion 53
GENERALMESTERSKAB ÅBEN:
1. Arne Porsmose   026   60738
2. Jensen-Brakstad   068   60510
3. Mølholt-Waaler   068   59876
4. Christiansen&Bø   086   59194 
5. Palle Sanderhoff   086   59013 
6. Peter Pedersen   086   58885 
7. Karsten Larsen   211   58519 
8. Atle Andersen   086   57575 
9. Knud Andersen   086   57540 
10. Johnny Andersen   194   57004 
GENERALMESTERSKAB SPORT: 
1.  Larsen  068  23627
2.   Peter Pedersen  086  23438 
3.   Arne Porsmose  026  23346 
4.   Mølholt-Waaler  068  23254 
5.   Atle Andersen  086  23135 
6.   Christiansen&Bø  086  23132 
7.   Palle Sanderhoff  086  22845 
8.   Karsten Larsen  211  22774 
9.   Ole Johansen  128  22194 
10. Knud Andersen  086  22105 
SEKTIONSMESTERSKAB ÅBEN:  
1.  Ole Johansen  128  27786 
2.   Bjarne & Kurt  086  27745 
3.   Larsen  068  27738 
4.   Allan Svendsen  128  27713 
5.   Mølholt-Waaler  068  27697 
6.   Bent Andersen  068  27677 
7.   Jensen-Brakstad  068  27673 
8.   Arne Porsmose  026  27628 
9.   Bent Bøgh 086  27624 
10. Peter Pedersen  086  27604 
SEKTIONSMESTERSKAB SPORT:
1.  Allan Svendsen  128  13858
2.   Larsen  068  13840 
3.  Ole Johansen  128  13834
4.   Peter Pedersen  086  13831
5.   Bjarne & Kurt  086  13806
6.   Jens Jørgensen  086  13804
7.   Bent Bøgh  086  13799
8.   Bent Andersen  068  13792
9.   Jensen-Brakstad  068  13748 
10. Mølholt-Waaler  068  13717
UNGEMESTERSKAB:
1. Møltholt-Waaler  068 6974
2. Jensen-Brakstad  068 6955
3. Søren Larsen  068 6939
4. Bjarne & Kurt  086 6918
5. Knud Andersen  086 6873
6. Ole Johansen  128 6843
7. J&P Kristiansen  026 6832
8. Christiansen&Bø  086 6822
9. Atle Andersen  086 6792
10. Karsten Larsen  211 6782
ALTONA POKALEN:
1. Jens Sørensen  086  3948
HL BILER VANDREPOKAL:

1. Henrik Larsen  211  3407
ES DUE HANNER LANGFLYVNING:
1. Larsen  068  068-11-1670
2. Jensen-Brakstad  068  026-11-0415
ES DUE HUNNER LANGFLYVNING:
1. Henrik Larsen  211  000-13-3635
2. Henrik Larsen  211  211- 12-0167
3. Christiansen&Bø  086  026-12-0623
4. Henrik Larsen  211  211-12-0159
5. Karsten Larsen  211  211-11-0867
ES DUE HANNER MELLEMDISTANCE:
1. Arne Porsmose  026  026-12-0105
2. Jens Jørgensen  086  086-12-0456
3. Arne Porsmose  026  026-1 1-0736
4. Bjarne & Kurt  086  086-12-1192
5. Jensen-Brakstad  068  026-12-0810
ES DUE HUNNER MELLEMDISTANCE:
1. Allan Svendsen  128  128-09-0262
2. Johnny Andersen  194  194-13-0285
3. Allan Svendsen  128  128-10-0450
4. Jensen-Brakstad  068  000-12-1094
5. Arne Porsmose  026  026-12-0181
ES DUE HANNER SPRINT:
1. Larsen  068  068-12-2040
2. Bjarne & Kurt  086  086-13-0016
3. Ole Johansen  128  128-11-0066
4. Bjarne & Kurt  086  086-12-1188
5. Bent Bøgh  086  250-13-2678
ES DUE HUNNER SPRINT:
1. Allan Svendsen  128  128-13-0127
2. Ole Johansen  128  128-13-0192
3. Ole Johansen  128  068-12-2482
4. Allan Svendsen  128  128-12-0014
5. Allan Svendsen  128  128-12-0047
ES DUE UNGER: 
1. Mølholt-Waaler   068  068-14-4132
2. Mølholt-Waaler   068  086-14-1249
3. Mølholt-Waaler   068  086-14-1280
4. Jensen-Brakstad   068  068-14-4570
5. Bjarne & Kurt  086  086-14-0216 
HORSENS  10/5: 
1. Larsen  068  068-10-0475
2. Arne Porsmose  026  026-11-0697
3. Arne Porsmose  026  026-09-0226
HORSENS 10/5: 
1. Ole Johansen  128  128-12-0365
1. Ole Johansen  128  128- 10-0491
3. Ole Johansen   128  128-13-0190
HORSENS 17/5: 
1. Peter Pedersen  086  086-09-0347
2. Isabella & Jan  194  194-12-0039
3. Palle Sanderhoff  086  086-12-0392
KOLDING  17/5: 
1. Bent Andersen  068  068-10-0395
2. Peter Pedersen  086  086-12-0295
3. Mølholt-Waaler   068  86-10-0385
KOLDING 24/5: 
1. Allan Svendsen  128  128-12-0001
2. Bjarne & Kurt  086  086-12-1112
3. Mølholt-Waaler   068  068-13-3209
HADERSLEV 24/5: 
1. Larsen  068  086-12-1242
2. Larsen  068  068-12-2040
3. Bent Andersen  068  068-12-2511
VAMDRUP 31/5: 
1. Bent Andersen  068  068-12-2540
2. Mølholt-Waaler   068  086-13-1424
3. Søren Nielsen  026  026-13-0010
HADERSLEV 7/6: 
1. Isabella & Jan l94  194-12-0001
2. Allan Svendsen  128  128-11-0462
3. John Jensen  194  194-13-0328
KOLDING 14/6:
1. Atle Andersen  086 026-12-0380
2. Ole Johansen  128 128-13-0192
3. Ole Johansen  128 068-12-2482
HADERSLEV 21/6
1. Bjarne & Kurt  086 086-13-0014
2. Bjarne & Kurt  086 086-13-0082
3. Bjarne & Kurt  086 086-12-1192
KOLDING 28/6:
1. Frode Jensen  194 194-12-0395
2. Rosa & Johannes  194 194-12-0070
3. Bjarne & Kurt  086 086-12-1177
HADERSLEV 5/7: 

Meddelelser fra foreninger og sektioner
Sektion 32
MESTERSKAB GL DUER
1 Meldgaard/ Jeppesen  070  25464 
2 John C.Engel  070  25163
3Arne Kjærgaard  227  24951
4 Tommy&henning  227  24863
5 B.E.Juhl Nilsen  063  24759
SINGLE MESTERSKAB GL DUER
1 Meldgaard/Jeppesen  070  24674
2 Arne Kjærgaard  227  24102
3 Tommy&Henning  227  23985
4 B.E.Juhl Nielsen  063  23603
5 John C. Engel  070  23570
GRAND PRIX MESTERSKAB 4 DUER 
GL.
1 Meldgaard/Jeppesen  070  11684
2 Arne Kjærgaard  227  11640
3 Johnny Plath  240  11621
4 Evald Christense  036  11590
5 Tommy&Henning  227  11574
UNGER MESTERSKAB
1 Meldgaard/Jeppesen  070  6837
2 Olsen&Boisen  070  6801
3 Team Torsvej  036  6631
4 Kai Jeppesen  227  6602
5 Leif Petersen  063  6558
BEGYNDER/JUNIOR MESTERSKAB
1 Rasmus Thomsen 036  5827
2 Mark Berthelsen  036  5730
ES-DUER A
1 070-11-3463 Torben Juhl   070  13352 
2 070-12-0435 Meldgaard/Jeppesen  070  12648
3 227-12-1426 Arne Kjærgaard  227  11905
4 070-11-3946 Meldgaard/Jeppesen  070  11819
5 000-12-1331 John C.Engel   070  11661
ES-DUER U
1 000-12-1828 John Korsholm  240  13362
2 070-09-1484 Meldgaard/Jeppesen 070  12031
3 070-12-0356 Meldgaard/Jeppesen  070  12029
4 070-12-0423 Meldgaard/Jeppsen  070  11569
5 227-12-1110 Tommy&Henning  227  10819
ES-DUER 1 ÅRS
1 070-13-0265 Meldgaard/Jeppesen 070  10640 
2 070-13-0099 Meldgaard/Jeppesen  070  10637
3 070-13-1067 John C.Engel   070  10614
ES-DUER UNGER
1 070-14-0058 Meldgaard/Jeppesen  070  4923
2 070-14-0052 Meldgaard/Jeppesen  070  4891

Sektion 34
Afholder Sektion 34 udstilling lørdag 
den 13. december 2014 i Aarhus
Sted: Brevduekolonien Dybkær, Stan-
dard, Bodøvej 2, 8200 Aarhus N
Udstilling Åben: Lørdag fra 13.00-
16.00
Der kan udstilles i følgende klasser:
Klasse 1: Hanner, der i 2014 var 
mindst 2 år, og som på DdB-flyvninger 
opnåede mindst 5 placeringer inden 
for 20 %, eller minimum 1600 place-
ringskilometer.
Klasse 2: Hunner, der i 2014 var 
mindst 2 år, og som på DdB-flyvninger 
opnåede mindst 3 placeringer inden 
for 20 %, eller minimum 1000 place-
ringskilometer
Klasse 3: Hanner, årgang 2013, og som 
på DdB/sektionsflyvninger opnåede 
mindst 2 placeringer
Indenfor 20 %
Klasse 4: Hunner, som for klasse 3 an-
ført
Klasse 5: Hanner årgang 2013, ingen 
flyvekrav
Klasse 6: Hunner årgang 2013, ingen 
flyvekrav
Klasse 7: Hanner årgang 2014, ingen 

flyvekrav
Klasse 8: Hunner årgang 2014, ingen 
flyvekrav
Klasse 9: Hanner, årgang 2012 eller 
tidligere, ingen flyvekrav
Klasse 10: Hunner, årgang 2012 eller 
tidligere ingen flyvekrav
Anmeldelsen af duer til udstillingen 
sendes foreningsvis, senest den 
28. november 2014,til Karsten 
Johnsen, Øster Alle 11, 8500 Grenå
Stadepris pr. stk. 30 kr. Præmie for 
hver 10. due.
Duerne indleveres fredag den 12. de-
cember 2014 mellem kl. 18.00 -20.00 
Middag lørdag kl.12.30. Pris 75,00 kr. 
Tilmelding sammen med duerne
Der kan købes pølser, øl, sodavand og 
kaffe
Brevdueforening Standard DAN 
154.
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1. Søren Larsen  068 068-13-3579
2. Bent Bøgh  086 250-13-2678
3. Larsen  068 068-12-2040
VINDBLÆS KIRKE 517: 
1. Bent Bøgh  086 086-14-1106
2. Mølholt-Waaler  068 086-14-1283
3. Bent Bøgh  086 211-14-0249
KOLDING 12/7: 
1. Bjarne & Kurt  086 086-12-1192
2. Bjarne & Kurt  086 086-13-0548
3. Bjarne & Kurt  086 086-13-0082
HORSENS 12/7: 
1. Bjarne & Kurt  086 086-14-0214
2. Bjarne & Kurt  086 086-14-0149
3. Bjarne & Kurt  086 086-14-0126
HADERSLEV 19/7: 
1. Bjarne & Kurt  086 086-12-1188
2. Bjarne & Kurt  086 086-13-0040
3. Larsen  068 068-12-2040
KOLDING 19/7:
1. Mølholt-Waaler  068 086-14- 1258
1. Mølholt-Waaler  068 086-14-1281
3. Mølholt-Waaler  068 068-14-4132
VAMDRUP 26/7: 
1. Karsten Larsen  211 211-13-0153
2. Allan Svendsen  128 128-12-0014
2. Allan Svendsen  128 128-13-0127
HORSENS 26/7: 
1. Søren Larsen  068 068-14-4313
2. Mølholt-Waaler  068 068-14-4101
3. Mølholt-Waaler  068 086-14-0109
3. Mølholt-Waaler  068 068-14-4123
HADERSLEV 2/8:
1. Bent Andersen  068 068-13-3344
1. Bent Andersen  068 068-13-3362
3. Larsen  068 068-13-3610
HADERSLEV 2/8: 
1. Atle Andersen  086 086-14-0320
1. Atle Andersen  086 086-14-0327
3. Atle Andersen  086 086-14-0323

Sektion 54
GENERALMESTERSKAB  
1. M. & C. Hansen  023
2. L. & M. Sørensen   023
3. Team Pedersen   034
4. Lasse Lindstrøm   074
5. Pedersen & sønner   053
6. Karl Christensen   074
7. Team Eilif   053
8. Thorkild Kristensen  034
9. Team Poulsen   034
10. Brian Jensen  053
INDLANDSMESTERSKAB - ÅBEN 
1. L. & M. Sørensen   023
2. Jørgen Nielsen   034
3. Henrik Skov   023
4. M. & C. Hansen  023
5. Regnar Schutze  023
6. Peter Liljendal   074
7. Ejner Pedersen   053
8. Dion Esmann   074
9. Team Pedersen  034
10. Kurt Laier   053
 INDLANDMESTERSKAB - SPORT 
1. M. & C. Hansen  023
2. L. & M. Sørensen   023
3. Jørgen Nielsen   034
4. Peter Liljendal   074
5. Henrik Skov   023

6. Ejner Pedersen   053
7. Dion Esmann   074
8. Regnar Schutze  023
9. Team Pedersen  034
10. Kurt Laier   053
1-ÅRS MESTERSKAB 
1. L. & M. Sørensen   023
2. Henrik Skov   023
3. Team Pedersen   034
4. M. & C. Hansen  023
5. Dion Esmann   074
6. Regnar Schutze  023
7. Henrik Stæhr  053
8. Peter Liljendal   074
9. Team Eilif   053
10. Walled Fayed  053
UNGEMESTERSKABET 
1. L. & M. Sørensen   023
2. M. & C. Hansen  023
3. Regnar Schutze  023
4. Henning Hellemann  074
5. Lasse Lindstrøm  074
6. Ole S. Hansen  053
7. Team Eilif   053
8. Anders Thomsen  074
9. Anders & Laila  074
10. Eigil Jensen  053
ES - DUER, HANNER 
1. 023-12-0481  L. & M. Sørensen  023
2. 023-13-0983  Henrik Skov  023
3. 053-12-2633  Ejnar Pedersen  053
4. 074-09-1037  Leif Laursen  074
5. 053-13-3507  Henrik Stæhr  053
ES - DUER, HUNNER 
1. 023-13-1012  Henrik Skov  023
2. 023-13-0502  L. & M. Sørensen  023
3. 023-13-0531  L. & M. Sørensen  023
4. 023-11-0966  Regnar Schutze  023
5. 023-13-0564  L. & M. Sørensen  023

ÅBENRÅ 8/8: 
1. Allan Svendsen  128 128-13-0127
2. Allan Svendsen  128 128-12-0047
3. Peter Pedersen  086 086-12-0245
ÅBENRÅ 8/8: 
1. Mølholt- Waaler  068 086-14-1273
2. Mølholt-Waaler  068 068-14-409 5
3. Mølholt-Waaler  068 086-14-1287
3. Mølholt-Waaler  068 068-14-4626

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. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Årets julegave ide
Bestil nu

GSM-modul til Tauris-systemet
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afPeter Knudsen

Det er ikke nyt, at vi her i Brev-
duen skal præsenterer et af 
sektion 22’s absolutte topslag 
for et vundet mesterskab. Det er 
nu 6 år i træk, at Jenny og Freddi 
Nygård, 018 Vordingborg vinder 
et DdB mesterskab i sektion 22. 

Freddi og Jenny er gennem sporten 
kendt over hele landet, og da jeg så li-
sten med årets vindere, begyndte jeg 
straks, at tænke på, hvordan skal vi få 
udfyldt en artikel i Brevduen med sla-
get, da vi over flere gange har beskre-
vet indgående, hvordan slaget passes / 
træner og i det hele taget agerer med 
deres duer. 

Men jeg var også klar over, at tiden 
i Kastelev ikke står stille, og der hele 
tiden arbejdes / tænkes på, hvordan 
man kan forbedre de i forvejen gode 
resultater. 

Sæson 2013 var igen en rigtig fin sæ-
son for slaget med et hav af forskellige 
fremragende resultater til diverse me-
sterskabet og præmier. Se blot denne 
flotte resultatliste.

Ud over dette var de også vindere i 
sektionens konkurrencer.  

En ting, som jeg har bemærket de 
mange gange, jeg har talt med Freddi 
om duer i forbindelse med artikler el-
ler andet, er, at trods sine mange år i 
sporten, søger han nye veje og overve-
jer / analyserer, om han kan optimere 
noget omkring pasning / fodring af du-
erne. 

Ligeledes er han også altid på for-
kant med forskellige statistikker / op-
gørelser over det ene eller andet inden 
for duesporten for at efterprøve even-
tuelle teorier og andre ideer. 

Det vidner i mine øjne om en due-
personlighed, der stadig brænder ind-
gående for vor dejlige sport, og som 
sætter sig ind i tingene trods sine 
mange år i sporten.

I vores snak til denne artikel fik jeg 
et større indblik i lidt gammel historie, 
som jeg syntes er meget spændende. 

Som nok alle ved, var Freddi Nygård 

nok en af de første i Danmark i fælles-
skab med sin gode ven Torben Henrik-
sen til at importere duer fra udlandet. 
I fællesskab oprettede det i Danmark 
verdensberømte avlsslag ”NYHE”. 

De importerede klasseduer fra nogle 
af datidens bedste slag i Belgien, og det 
er disse duer, som Freddi har arbejdet 
med lige siden som sin grundstamme. 
Mange andre slag i Danmark, Sverige 
og Norge har siden hen haft glæde af 
de duer, de importerede i årene 1980 

Vinder af Langdistance Sport 
Sektion 22 2013

Jenny og Freddi Nygaard 
018 Vordingborg

Freddi Nygård ved skrivebordet

Årets øvrige resultater

DM Sport nr. 9

Regionsmesterskab Åben nr. 19

Regionsmesterskab Lang nr. 6

Regionsmesterskab Mellem Åben nr. 14

Langdistance Åben nr. 2

Mellemdistance Sport nr. 4

Et års mesterskab nr. 2

ESDUE hanner nr. 4 og 9 og ESDUE hunner 

langdistance nr. 6.

2 x Sektionsvinder

Lige et lille tilbageblik til 2013. Sådan så slaget ud 

den 23. marts 2013. Det er noget af en forskel i 

forhold til marts måned 2014.
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til 1985. 
Slagene, som der blev importeret du-

er fra i firserne, var:

Emiel Deweerdt – Kortemark 
Andre Vermote (via Lennart 

Lindgren LILI) Sverige 
Andre og Marie Louise Rossel 

Edmond De Kerpel

Og duerne, de fik afkom af, var vel 
nok nogle af de bedste i Belgien på det 
tidspunkt. Det vil nok i dag være umu-
ligt for en Dansker at købe lignende 
afkom, når man ser de priser, der el-
lers handles duer til efter de helt store 
stjerner. 

Der blev hentet unger / helsøskende 
til:
FRA DEWEERDT

Bror til ”SPIRITUS” 1e National Ca-
hors af 4101 duer

Søn af ”SPIRITUS”
Søster til ”LISBETH” 1e National 

Barcelona af 6729 duer

Belge-81-3462639, barnebarn af 
”SPIRITUS” der sammen med BEL-
79-3355481 udgjorde rede 4 parret, 
der var forældre og bedsteforældre til 
mere end 100 sektionsvindere landet 
over.
FRA VERMOTE – DUERNE KOM FRA 
LILA I SVERIGE OG DER VAR BL.A.

SV70-80-328, stamdue til Vermote 
stammen i Danmark

Hans farbror var ”WRINGER” Natio-
nalvinder fra Cahors

Disse duer var efter Vermotes stam-
par.

”OUDE BLAUWEN” x ”SPRE-
EUWTJE”

SV70-79-68 efter ”WRINGER JR” 
barnebarn af ”OUDE BLAUWEN” x 
”SPREEUWTJE”

SV70-80-382 efter ”TARZAN” barne-
barn af ”OUDE BLAUWEN” x ”SPRE-
EUWTJE”
FRA ANDRE OG MARIE LOUISE ROS-
SEL

Der kom bl.a. 7 stk. med 5 forskellige 
hunner fra deres nationalvinder fra St. 

Vincent, Belge-75-3205163. Disse duer 
fra Rossel var primært bygget op om-
kring Vermote duer + et par belgiske 
ES-duer. Duerne fra ægteparret Ros-
sel har en stor andel i DE RAUW-SAB-
LON duerne.
FRA EDMON DE KERPEL

Fra ham kom 2 hanner fra hans 
stampar ”BENJAMIN” og ”BONTE 
BRAVE” og 2 hunner, der var børne-
børn efter stamparret. 

Når man læser ovenstående, kan 
man nok sætte sig ind i, at det virkelig 
var fra den ypperste skuffe, de anskaf-
fede duer, og man må jo også erkende, 
at de virkelig fik valuta for pengene.

Freddi har vundet et utal af mester-
skaber i både DdB og sektionen på dis-
se duer.

De senere år er de bedste resultater 
fra de lidt hårdere flyvninger fra Sve-
rige med den gamle stamme, mens 
det kneb mere med at holde hastighe-
den fra sydruten. For at få hurtighe-
den tilbage i duerne valgte Freddi og 
hans søn Peter at importere nogle duer 
fra topslaget Pierre og Patrick Phil-
lippens, der flyver utroligt stærkt og 
vinder mange mesterskaber. De havde 
begge lært Patrick at kende gennem 
Natural, hvor han er skribent for Na-
turals månedsblad. Denne seneste in-
vestering har vist sig at give bonus, og 
alene i 2013 har Freddi og Peter vun-
det ikke mindre en 5 af 9 mesterska-
ber i DdB og sektionen og 5 gange er 
de blevet nr. 5.
SÆSON 2013

I sæson 2013 trænede Freddi selv 
hver eneste tirsdag fra Guldborgsund. 
Altid på Falstersiden og det gav efter 
nogen tid pot. Duerne kom i en bedre 
indflyvningsvinkel end tidligere. I de 

Jenny og Freddi Nygaards slag anlæg - det er unge- og avlslaget til venstre. Til højre er flyve- og enkehun slaget.
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NATURAL FÆLDEBLANDING GARANTER 
DINE DUER EN OPTIMAL FÆLDNING.

Natural Fældeblanding

25 %  Natural majs
23 %  ærter (3 slags)
11,5 %  Australsk milo
10,5 %  småfrø
10 % hvede
10 % byg
3,5 %  kardi
2,5 %  solsikke
2 % vikker
2 % hørfrø

20 kg

Det optimale foder i fældeperioden = 
 Natural Fældeblanding

• Blandingen er rig på aminosyre.
• Sammensætningen samt den høje spireevne giver en optimal foderudnyttelse med heraf lave

Foderomkostninger.

NATURAL BRANDE
GL. KÆRVEJ 17  •  7330 BRANDE

TLF. 97187040  •  FAX 97187090  •  mail: natural@natural-brande.dk

www.natural-brande.dk

Foderplan i fældeperioden

EKSPERTTIPS

FORMITTAG AFTEN DRIKKEVAND FODER

Lørdag 	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURAVIT PLUS 	5ml/Ltr.		

Søndag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURALINE	5ml/Ltr.			

Mandag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURAMINE	5ml/Ltr.			

Tirsdag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 HVIDLØGSOLIE	+	VITAMINOR	BIERHEFE.

Onsdag	 Natural	Fældeblanding		 Natural	Fældeblanding	 NATURALINE	5ml/Ltr.		

Torsdag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding		 NATURAMINE	5ml/Ltr.		

Fredag		 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 HVIDLØGSOLIE	+	VITAMINOR	BIERHEFE

Tildeling af Naturamine giver en optimal fjerkvalitet 
– indeholder ligeledes Calcium samt sporeelementer
hvilke er uundværlige for en optimal fældning.
Doseres med 5 ml. Fem dage i træk – herefter følges 
foderplanen.

Made in Belgium
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4

PICKSTEN, VITAMINERAL SAMT GRIT TIL FRI AFBENYTTELSE. 

500 ml

RUI-DK_08-2014.indd   1 27/08/14   09:45

første slip fra Guldborgsund brugte 
duerne ca. 30 - 40 minutter. Efter nog-
le ture blev det skåret ned til 15 – 16 
minutter.

Hver uge tømmes slaget til enten 
DdB-, sektionsflyvning eller egne træ-
ninger. Han undrer sig over de mange 
sportsfæller, man ofte hører sige, at 
jeg har da så og så mange duer gående 
derhjemme. Nej, de burde ud at bestille 
noget.

Der blev kun mistet 9 duer i sæson 
2013, og det vidner i mine øjne om en 
stærk stamme af duer, der kan tåle 
strabadserne.

Fodringen af duerne sker efter en 
nærmere fastlagt foderplan, hvor den 
hele tiden sikrer, at duerne er fyldt op 
med rigeligt brændstof til de flyvnin-
ger, de skal deltage på. Foderplanen er 
bygget op omkring blandinger fra Na-
tural.

Da jeg besøgte Freddi, havde han dog 
et lille problem til den kommende sæ-
son, idet han trods hård sortering sta-
dig havde omkring 25 duer i overskud, 
og disse måtte nu starte sæsonen i den 
ene del af ungeslaget, og som Freddi 
sagde, så skal de flyves hårdt. 

DAN 018-06-0195

DAN 018-12-0520

DAN 018-10-0827
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NATURAL FÆLDEBLANDING GARANTER 
DINE DUER EN OPTIMAL FÆLDNING.

Natural Fældeblanding

25 %  Natural majs
23 %  ærter (3 slags)
11,5 %  Australsk milo
10,5 %  småfrø
10 % hvede
10 % byg
3,5 %  kardi
2,5 %  solsikke
2 % vikker
2 % hørfrø

20 kg

Det optimale foder i fældeperioden = 
 Natural Fældeblanding

• Blandingen er rig på aminosyre.
• Sammensætningen samt den høje spireevne giver en optimal foderudnyttelse med heraf lave

Foderomkostninger.

NATURAL BRANDE
GL. KÆRVEJ 17  •  7330 BRANDE

TLF. 97187040  •  FAX 97187090  •  mail: natural@natural-brande.dk

www.natural-brande.dk

Foderplan i fældeperioden

EKSPERTTIPS

FORMITTAG AFTEN DRIKKEVAND FODER

Lørdag 	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURAVIT PLUS 	5ml/Ltr.		

Søndag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURALINE	5ml/Ltr.			

Mandag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 NATURAMINE	5ml/Ltr.			

Tirsdag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 HVIDLØGSOLIE	+	VITAMINOR	BIERHEFE.

Onsdag	 Natural	Fældeblanding		 Natural	Fældeblanding	 NATURALINE	5ml/Ltr.		

Torsdag	 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding		 NATURAMINE	5ml/Ltr.		

Fredag		 Natural	Fældeblanding	 Natural	Fældeblanding	 HVIDLØGSOLIE	+	VITAMINOR	BIERHEFE

Tildeling af Naturamine giver en optimal fjerkvalitet 
– indeholder ligeledes Calcium samt sporeelementer
hvilke er uundværlige for en optimal fældning.
Doseres med 5 ml. Fem dage i træk – herefter følges 
foderplanen.

Made in Belgium

RU
I-D

K 
08

-2
01

4

PICKSTEN, VITAMINERAL SAMT GRIT TIL FRI AFBENYTTELSE. 

500 ml

RUI-DK_08-2014.indd   1 27/08/14   09:45



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

kontakt Sekretariatet

 

Nr. Land Point
1 Danmark 3287
2 Norge 917
3 Sverige 338

SBUs Ungdue Landskamp 2014 Ess-duer
Pengepremier til de 3 beste. Diplomer til de 10 beste.

19.aug 25.aug 01.sep Premie
Nr. Land Due Navn Quickborn Quickborn Gøttingen Point DKK

1 097-14-04561 SBU Peter Andersen 878 949 1000 2827 1500
2 068-14-04450 SBU Jensen og Brakstad 1000 823 936 2759 1000
3 225-14-00323 SBU Ole og Steen 973 902 666 2541 500
4 224-14-01328 SBU Pauli & Gert 994 571 685 2250
5 S-00-14-00108 SBU Lars Leo 836 1000 338 2174
6 224-14-01177 SBU Henning Bay 995 1000 0 1995
7 S-20-14-00767 SBU Joachim Wahlund 898 875 0 1773
8 066-14-01727 SBU Lauge Bak 930 744 0 1674
9 N-14-05382 SBU-Team Tveiten 0 722 917 1639

10 227-14-01277 SBU Kai Jeppesen 846 678 0 1524
11 S-31-14-00079 SBU Arne & Magnus Nielsson 607 898 0 1505
12 N-14-08230 SBU Karl Kr. Olsen 650 794 0 1444
13 S-03-14-00216 SBU Kjell  Thelin 728 683 0 1411
14 073-14-03372 SBU Anders Brøbech 978 0 0 978
15 114-14-02550 SBU Bjarne Jensen 0 819 0 819
16 N-14-12974 SBU E & KI Krogsæther 0 0 0 0

SBU-Finale - Göttingen 400 km - 30-08-2014 kl.09.00
Pengepremier og diplomer til de 3 beste i finalen.
Avstand:400000m.

Premie
Nr. Land Duenr Navn Ankomsttid Hast. Point DKK

1 097-14-04561 SBU Peter Andersen 14:55:10 1126,23 1000 1500
2 068-14-04450 SBU Jensen og Brakstad 15:19:33 1053,93 936 1000
3 N-14-05382 SBU-Team Tveiten 15:27:13 1033,06 917 500
4 224-14-01328 SBU Pauli & Gert 17:38:29 771,51 685
5 225-14-00323 SBU Ole og Steen 17:53:13 750,19 666
6 S-00-14-00108 SBU Lars Leo 11:35:41 2.dag 380,15 338
7 066-14-01727 SBU Lauge Bak 15:30:18 2.dag Uplassert < 333,33m/m
8 N-14-12974 SBU E & KI Krogsæther 11:11:54 4.dag Uplassert < 333,33m/m

SBUs Ungdue Landskamp 2014 Nasjonskampen
Vinnerlandet får en premie verdi ca. 1000 DKK


