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TEMA LÆS OM

BESØG HOS  
LUC VAN COPPENOLLE

HVAD ER TILLÆRT?

HÆDERSBEVISNING

LÆSERBREVE

Michelle tillidstræning Foto: Peter Knudsen

John Bredahl, 
DAN 112 Rødby 
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Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
29  3. december 18. nov.
30  17. december 2. dec.
01  31. december 16. dec.
02  14. januar 30. dec.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

kontakt Sekretariatet

MARSK-CUP 2015 

1 stk kr. 800,-
3 stk kr. 2000

www.marsk-cup.dk 
Tlf 30525431

Private
DAN 062-13-3703 (død)
DAN 114-09-0584 (død)
Sekretariatet
Tlf 4828 4244

000-14-4359
Kaj Lionett
8930 Randers
Tlf. 28480510

DAN 116-14-0563
PL 6808-14-0143
Ib Clemmensen
5230 Odense M

NORG 13-07739
Johs. Jørgensen
8800 Viborg

50 ÅR
2/12 Jens Jensen, 156 Pax

60 ÅR
30/11  Waleed Fayed, 053 Sølyst

70 ÅR
2/12 Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo 

80 ÅR
4/12    Svend Olsen, 053 Sølyst

SØLVBRYLLUP
10/12  Lisa & Klaus Rasmussen 232 
Lemvig-Struer.

Tlf 86624414

BE-14-6196112
Konrad Nielsen
9240 Nibe
Tlf 30443226

DV 2819-14-435
Henning Larsen
9352 Dybvad
Tlf: 22597764

DV 6038-14-6038 
Faisal
7100 Vejle
Tlf  50462797

DV 2133-14-224
Arne Larsen
9370 Ulsted
Tlf: 21788770

Salg af korn 
Jan Andreasen

140 Løgumkloster
Vinkelvej 14, Rørkær, 

6270 Tønder 
Mobil 50364968

Trængsel i redeskålen her ved vinteravlens start!

Foto: Erling Leth, 021 Viborg

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2015!

Sekretariatet
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NOVEMBER

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

Fra og med 2014 er det blevet tilladt 
at vaccinere vore duer fra den 1. no-
vember. Det er der rigtigt mange, der 
har villet benytte sig af. Det var bestilt 
mere en 900 flasker vaccine. De er nu 
blevet distribueret ud til centrale for-
delingssteder over hele landet. Det 
er nok ikke sikkert, det hele vil blive 
brugt nu, men så er man klar til vac-
cination de kommende måneder. Der 
vil selvfølgelig blive endnu en bestil-
lingsrunde, så der er vaccine klar til 
ungerne. Derudover vil der altid være 
et lille bufferlager på Sekretariatet til 
at klare et evt. akut behov. Forenings-
programmet er blevet tilpasset, så det 
nulstiller vaccinationsdatoerne pr. 1. 
november i stedet for 1. januar. Den 
nye version kan bestilles på Sekre-
tariatet til hurtig levering, men skal 
man først vaccinere i det nye år, kan 

man snildt vente med at få versionen 
til foråret.

Ringene for 2015 er snart på vej fra 
fabrikken. Det internationale forbund, 
FCI har besluttet hvilke ringe og leve-
randører, der kan få organisationens 
officielle logo påført, og desværre er 
den, vi har brugt de sidste 5 år, Com-
bi-ringen ikke på listen. For at undgå 
fremadrettede ”problemer” har Ho-
vedbestyrelsen besluttet, at DdB skal 
benytte en godkendt ring fra og med 
2015. Det betyder, at vi nu får en ring 
uden plads til en chip, men med FCI’s 
officielle logo. Samtidig har vi sam-
men med en hollandsk leverandør sat 
gang i produktion af en plastikring 
med plads til de chips, som klubberne 
og medlemmerne måtte have på lager 
således, at de indkøb, der allerede er 
sket, ikke går tabt. Samtidig vil der 
ikke blive solgt chips fra Sekretariatet 
mere, men udelukkede elektroniske 
ringe.

Der er desuden valgt en anden leve-
randør, godkendt af FCI. Det er pri-
mært sket i et forsøg på at eliminere 
nogle af udfordringerne hen over de se-
neste år, så som forsinkede leverancer, 
forkerte nummerserier, manglende 
ringnumre mm. Der vil altid være en 
risiko for enkelte fejl, men forhåbent-
ligt er det nu minimeret kraftigt.

Når dette læses er de sidste forslag 
til repræsentantskabsmødet i februar 
afleveret til Sekretariatet. Hovedbe-
styrelsen skal sidst i denne måned 
færdiggøre dagsordenen, og der er in-
gen tvivl om at mødet vil nærme sig en 
mere normal længde denne gang spe-
cielt set i forhold til det sidste mødes 
historisk korte forløb. Dagsordenen vil 
som vanligt blive offentliggjort sam-
men med formandens beretning i det 
første nummer i 2015.

Nu er duernes fældeperiode overstået 
og de første lokale udstillinger har al-
lerede meldt sig på banen. Snart kom-
mer sektionernes udstillinger inden 
det hele afsluttes med DdB’s landsud-
stilling i Brædstrup. Udstillingerne 
er en god måde at mødes på og holde 
kontakten med sportskollegaer uan-
set, om man selv har duer på udstil-
ling eller bare vil nyde samværet her i 
vinterperioden. God udstillingssæson 
til jer alle.  
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af Herbots.dk

Lørdag den 26. juni blev den 
internationale kapflyvning fra 
Narbonne afviklet. Duerne blev 
løsladt kl. 07.00 og vejrudsigten 
lovede varmt vejr med regn og 
torden på ruten.

Sidst på eftermiddagen blev de før-
ste duer hjemkonstateret i Frankrig 
og pludselig kom der også melding om 
den hurtigste belgiske due stemplet i 
Ouwegem hos mesteren Luc Van Cop-
penolle. 

Vi har kendt Luc gennem mange år, 
og vi krydsede fingre for, at der ikke 
kom duer andre steder, der var hurti-
gere end Luc’s. Det gjorde der ikke – så 
Luc endte ikke alene med at have den 
hurtigste due i Belgien, men også sam-
let set havde han den hurtigste Inter-
nationale due af 11.448 duer.

Fantastisk og lige fra den dag havde 
vi glædet os til igen at skulle besøge 
Luc og hans kone Annie, samt se den 

internationale vinderdue.
En mandag eftermiddag i slutnin-

gen af september måned, så kom ende-
lig tidspunktet for besøget og vi kørte 
fulde af forventning mod Luc. Efter at 
have parkeret bilen og ringede på, så 

kom Luc os i møde med et stort smil 
og vi blev budt hjertelig velkommen. 
”Jeg har købt kage”, sagde Luc med et 
stort smil og bød os indenfor til kaffe 
i stuen. En stor kagekniv, kaffekoppe 
og en stor kageæske kom på bordet, og 
ud af kageæsken kom en kæmpekage 
til syne. En rigtig ”belgian bomb” blev 
vi enige om, mens Luc skar for og delte 
kagen i 4 store stykker.

Og så blev der ellers skænket kaffe og 
snakket duer….

Luc er blevet 59 år, og pensioneret 
gymnastik-skolelærer fra skolen i Bra-
kel. 

Han blev pensioneret for to år siden 
og kan nu udleve sin passion for du-
erne dagen lang. Hans kone Annie ar-
bejder stadig, så ud over duerne tager 
Luc sig nu også lidt af husholdningen. 
På væggen hænger billeder af deres to 
døtre og deres foreløbig tre børnebørn, 
og det er tydeligt, at de er meget stolte 
af deres familie.

Tilbage til duerne….så ville Luc 

Besøg hos 
Luc van Coppenolle

Vinder af 1. International Narbonne 2013 af 11.448 duer

Luc’s dueslag
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gerne høre om, hvordan det var gået i 
Danmark i den forgange sæson. Han 
var specielt interesseret i at høre om 
den danske Nationalvinder i 2013 fra 
Baden Baden. Duen er avlet hos Ra-
cing Team CMN og faderen til natio-
nalvinderen er en direkte han fra Luc.

 ”Kan jeg få nummeret på fade-
ren” spørger Luc og slår den op 
i sin computer. ”Åh – ikke dårligt 

siger Luc. Det er jo en søn direkte 
efter Blauwe As Roger! – den han 

har avlet fantastisk”.

Derefter vil vi gerne høre lidt om 
Luc’s fantastiske sæson, hvor Luc ud 
over at være blevet International vin-
der fra Narbonne opnåede en lang 
række topplaceringer bl.a. 6. nationalt 
fra Perpignan med hannen ”Sproete 
Favo”. ”Sproete Favo” er kandidat til at 
blive Es-due i KBDB på langdistance i 
2013 – og det skal blive spændende at 
se den endelige placering, når den en-
gang bliver offentliggjort. Bemærkel-
sesværdigt er det, at ”Sproete Favo” er 
helbror til Nationalvinderen fra Nar-
bonne! ”Lad os gå ned og se duerne”, 
siger Luc, og det var vi i den grad klar 
til!

Luc med ”Sproete Favo” i hånden, mens Michael og Niels har et par andre kanoner i hænderne

Nærbillede af ”Blue Final”

Luc’s dueslag ligger smukt placeret 
i den bagerste ende af den store have.

Slaget indeholder fem afdelinger til 
enkehanner, tre afdelinger til unger, 
avlsslag; et par separate avlsbokse 
samt voiliereanlæg. 

Luc kapflyver med ca. 70 enkehan-
ner, hvoraf de 34 var ældre hanner på 
to år eller derover. 

Efter sæson 2013 havde Luc selekte-
ret hårdt i de gamle hanner, så der kun 
var 13 af dem tilbage. Blandt de et-års 
hanner var der efter sæsonen udvalgt 
25 hanner, som havde fået en plads i 
enkehan-slaget.

Efter at have set et par to-årige han-
ner, så kom Luc med stjernen ”Spro-
ete Favo”. En blåmuslet hvidslagfjeret 
han, som ikke var særlig stor i hånden, 
men som havde fjer som silke, en rigtig 
god muskulatur og et meget rigt øje.

En fornøjelse at se ”Sproete Favo”, 
der i den grad havde markeret sig med 
topplaceringer fra Agen (Bordeaux), 
Marseile og Perpignan. 

Nu så vi frem til at se dens helbror, 
der var vinderduen fra Narbonne. Ef-
ter sejren var den 3 årige vinderdue 
blevet døbt ”Blue Final” – et udtryk for 
at det nu endelig var lykkedes for Luc 
at få en Nationalvinder.

Luc viste ind i avlsslaget og her 
var ”Blue Final” placeret i en 

separat avlsboks. 

Endelig fik vi ”Blue Final” at se – og 
vi blev ikke skuffede, da vi fik ham i 
hånden og kunne håndtere den. Den 
viste sig at være en smule større og 
med lidt mere volumen i bunden end 
”Sproete Favo”. Men frem for alt var 
det en fornøjelse at se dens øje – sikke 
et

Efter at have håndteret ”Blue Final” 
så fik lov til at se begge dens forældre-
duer. 

Faderen var fra 2008 og avlet direkte 
på den berømte ”Beziers”. Moderen var 
fra 2004 og avlet direkte på den berøm-
te ”Favorit”. Så generne var i orden, og 
det var begge forælder-duer også. 

Begge var fremragende at håndtere!
Der var naturligvis stor interesse fra 

både nær og fjern for at købe duer fra 
Luc netop nu, og der havde også været 
endog meget store bud på at købe ”Blue 
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Final”. 
Men heldigvis vil Luc ikke sælge sin 

vinderdue. Luc viste to helsøskende 
fra 2012, som skulle sælges på auk-
tion, og det var godt nok et par perler.

Efter at have set både forældrepar og 
de to brødre kom vi tale om, hvor for-
skellige de to brødre egentlig var – og 
så blev begge brødre hentet frem igen. 
Lidt forskellige var de – men begge 
kunne de levere i top.

Uden at vi havde lagt mærke til det, 
så var tre timer på slaget fløjet afsted, 
og besøget sluttede af med lidt at drik-
ke og snak med Annie indenfor. De sid-
ste ting omkring enkelte duer, mulige 
parringer og tanker for den kommende 
sæson blev vendt inden det var tid til 
at slutte af for denne gang.

En begivenhedsrig dag var ved at 

Forældre til ”Blue Final” – moderen til venstre og faderen til højre

Luc til venstre med ”Sproete Favo” – Carsten til højre med ”Blue Final”.

være slut
Vi sagde pænt farvel med en stående 

invitation til snart at komme igen. Det 
skal blive spændende at se, hvordan 
Luc’s duer vil gøre sig i sæson 2014 – 
vi håber, at de flotte resultater vil fort-
sætte. Held og lykke Annie og Luc!  

Sektion 62.
Generalforsamling afholdes 10. janu-

ar 2015 kl. 10.00 i Gimsing Sognegård, 
Drøwten 1, 7500 Struer.

Dagsorden ifølge lovene er udsendt til 
foreningsformændene.

Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være sektionsformanden i hænde se-
nest d. 20-12-2014.

Mandatfordelingen fremgår af ”Brev-
duen” nr. 24 side 190.

Indkomne forslag og forslag til flyve-

Meddelelser fra foreninger og sektioner

plan kan ses på www.sektion62.dk
Sektionsudstilling samme sted/dag. 

Invitation er udsendt til foreningerne.
Tilmelding til frokost og eftermid-

dagskaffe á 150,- kr. til Viktor Degn, 
tlf. 40935596 senest  04-01-2015.

Midtjysk Dommerklub
genoptager aktiviteten med træning 

hver anden onsdag hos Jens Peter Pe-
dersen, Gardervej 1, Randers. 

Første gang onsdag den 26. november 

kl. 19,30.
Dommere, som var medlemmer af 

klubben, da den blev stillet i bero, og 
interesserede begyndere anmodes om 
at give besked om deltagelse til Lars 
Simonsen, tlf. 22 79 11 78 eller mail 
larsantonsimonsen@gmail.com, inden 
første mødeaften.
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Tekst og foto John Bredahl

Ved hjælp af mine duer og en 
god portion held, blev jeg kaldt 
Langflyvemester 2014.
På opfordring har jeg derfor sam-
menflikket følgende:
Min baggrund: Jeg er Københav-
ner med stort K. Har aldrig set 
eller talt med min biologiske far.   
Min plejefar var smed og mekani-
ker fra Aså i Vendsyssel. I barn-
domshjemmet gjaldt kun harmo-
nikamusik, medens dyr ikke var 
velset. Jeg bad flere gange om at 
måtte holde duer på loftet – men 
nej – det var mit miljø.

Min morfar boede i Brønshøj i Kø-
benhavn og havde 4-8 duer i et lille 
loftsslag. Der var flere loftsslag rundt i 

villakvarteret. Blandt andet var der et 
slag med baghave mod morfars have.

Jeg blev dybt imponeret, da han en 
dag råbte ud af tagvinduet: ”Hold jeres 
duer inde, jeg venter duer fra Antwer-

pen”.
Når jeg skulle træne min morfars 

duer, fik jeg 2 stk. i en skotøjsæske og 
kørte så med sporvogn linie 2 fra en-
destation til endestation: Brønshøj – 
Amager, hvor duerne blev sluppet i en 
afstand af 8 – 10 km.

Når jeg spurgte, om vi ikke skulle 
være med i dueforeningen og flyve fra 
Antwerpen ligesom genboen, var sva-
ret altid et stor NEJ! Begrundelsen 
viste sig 10 år senere i 1961, da min 
biologiske far døde. Hans enke viste 
mig en række pokaler og en nekrolog 
i et brevdueblad. Nekrologen var skre-
vet af DdB ś forretningsfører Marius 
Petersen, hvem jeg opsøgte og som be-
redvilligt gav mig nogle oplysninger til 
mit puslespil om afstamningen.

Det viste sig, at Helge Angelo Chri-
stiansen, kaldet H.A. min far, havde 
været formand for Dan 120 Bella og 
havde været kasserer for fællesfor-
eningen Brevduen samt medlem af 
DdB`s Hovedbestyrelse, hvor han også 
blev tildelt DdB`s guldmedalje. Ærger-

Langflyvemester 2014 
Åben og Sport  Sektion 22 

John Bredahl, DAN 112 Rødby

Haven med flyveslaget

John Bredahl igang planlægningen
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ligt, at jeg aldrig fik talt med ham, som 
boede 500 m fra min morfar. Det havde 
ændret min barndom - måske mit liv 
totalt.

Arv og miljø. Mit miljø gav mig en 
uddannelse som smed-og maskinar-
bejder. Efter mit svendebrev og min 
soldatertid, læste jeg til folkeskolelæ-
rer – man kunne jo ikke leve af at være 
spejderleder. Som folkeskolelærer har 
jeg nu i 40 arbejdet med børn, biologi 
og metalsløjd udover de almindelige 
skolefag. Det levende, børn og biologi, 
må så være udsprunget af min biolo-
giske arv.

Pensionistalderen er delt i to. Fra 

april til oktober bruges al min tid på 
brevduerne, men fra oktober til april 
er det min mekaniske uddannelse, der 
bruges til fremstilling af modeldamp-
maskiner, motorer og anden mekanik.

I 1969 mødte en af min kones kolle-
gaer uventet op med 6 brevdueunger. 
Han havde hørt, at jeg interesserede 
mig for brevduer. Under halvhjertede 
protester lukkede han dem inde i et lil-
le hundehus med bemærkningen om, 
at vi eventuelt kunne spise dem. – Det 
har vi ikke prøvet endnu.

Da han var kørt igen, fik vi travlt 
med at indrette et klædeskab til due-
slag, - hunden blev jo husvild.   2.april 

1969 blev jeg indmeldt i Dan 011 Ma-
ribo, der kort efter gik sammen med 
179 Sakskøbing i det, der blev Dan 081 
Midtlolland.

Efter 40 år skiftede jeg fra en for-
ening med megen uro og kævl til Dan 
112 Rødby, hvor det under rolige for-
hold sidenhen er gået meget fremad 
med resultaterne.

Sæson2014 havde jeg det uheld, 
at mit ur blev ødelagt før sidste fly-
veweekend, som så måtte udgå.

Det kostede et mesterskab og en stor 
pokal. - Ærgerligt, men så`n er livet.
BELIGGENHED 

Min bopæl og mit slag ligger i udkan-
ten af Maribo i lige forlængelse af mo-
torvejen fra Rødbyhavn. Motorvejen 
slår en bue uden om Maribo. Jeg ser 
dueflokke følge vejen til Maribo, af-
skære buen, flyve over mit slag for der-
efter at kontakte motorvejen nord for 
Maribo igen.

Et smørhul, hvis duerne går i land i 
Rødbyhavn.
SLAGET 

Mit sidste og blivende slag er nr. 5 i 
rækken. Det 1. slag var som nævnt et 
klædeskab lagt på siden på to bukke. 
”Man behøvede da ikke at skulle ind 
i slaget?” Det blev hurtigt afløst af et 
i træplader. Derefter byggede jeg et i 
mursten. Det holdt dog for længe på 
vinterkulden. Nr.4 blev bygget på pæle 
50 m2 med store rum, hvor duerne fløj 
rundt uden at kunne fanges.

Efter min flytning ind til Maribo by, 
byggede jeg et slag med summen af al-
le mine erfaringer på 3,5 * 13 * 2,5 m 
højt = 114 m2. Heraf 20 m2 til kontor- 
og foderrum.

Kontor- og foderrum ligger midt i sla-
get med glasvægge til højre mod flyve- 
og avlsslag og til venstre mod unge- og 
enkeslag, som derved kan tjekkes 
uden at træde ind i slagene.

Hoveddøren til slaget har en ru-
de af spejlglas, så jeg uden at gene-
re kan iagttage ankommende duer, 
hvis jeg opholder mig på kontoret. I 
øvrigt er slaget forsynet med over-
vågningsalarm, der meddeler en an-
kommende due. I år har min kone 
givet mig en ventesal med computer og 
ventilator i den modsatte ende af ha-
ven, hvor jeg har oversigt over dueslag 
og alle nabotage og så samtidig har læ 
og hygge.

Ventesal med udsyn

Flyveslaget
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PLADSFORHOLD
Avlsslaget har 10 reder, flyveslaget 

15 reder medens enkeslaget har 12 re-
der. I ungeslaget er der 45 siddeplad-
ser. Det væsentlige er, at der skal være 
mindst 1 m3 luft pr due, jvf. klippedu-
ens vægplads på bjergsiden.

De enkelte rum er delt op med sky-
dedøre af elektrikerrør, så duerne kun 
kan bevæge sig rundt ved at gå fra 
rum til rum. Flyve og flagren er kun 
op til siddepladsen.
SLAGETS MILJØ

Her er grundtanken en efterligning 
af naturen. Klippeduen har masser af 
frisk kold, luft på sin bjerghylde. Når 
den ryster sig er talkum og fjerlus 
blæst væk med det samme. Mit slag er 
derfor forsynet med tremmeåbninger 
på både forside og bagside. I tilfælde 
af fygesne, kan alle ventiler lukkes in-
defra så gulvets sandlag altid er knas-
tørt. Systemet virker, så luften ledes 
under og over duernes siddepladser og 
blæser talkumstøvet ud af slaget. En 
stearinlysprøve på siddepladsen viser, 
at duerne ikke sidder i træk.

Temperaturen søges reguleret med 
termostatstyrede ventilatorer, der su-
ger luft fra slagets skyggeside og blæ-
ser det ud på solsiden mod syd.

I fældetiden støvsuges slaget hver 
morgen for dun og fjer for at bryde kæ-
den af eventuelle parasitter.

Gulvet er dækket af 2 – 3 cm sand/
grus, der støvsuges med et særligt 
mundstykke én til to gange om ugen. 

Efter fældetiden, vinterungerne om 
foråret og hele styrken om efteråret 
suppleres der med nyt sand/grus, idet 
støvsugeren har ædt støvet og duerne 
har ædt småstenene, så der kun er fint 
sand tilbage. To gange om året, når du-
erne er sammenparret i rederummene 
og når duerne er delt i køn, støvsuges 
vægge og lofter i hele slaget. Tanken 
er, at maratonløbere ikke konstant 
fylder lungerne med talkumstøv og to-
baksrøg før et løb eller en opgave. Det 
virker underligt på mig, at nogle men-
nesker skal bære maske for at opholde 
sig i rum, hvor duerne er døgnet rundt!

Stamtavler: Disse interesserer mig 

Ungeslaget

Morfars flise

ikke. Jeg parrer bedst til bedst uan-
set om en due har en halvsøster/broder 
”der engang har fløjet over Amalien-
borg Slotsplads”

Underligt nok er det, hvad en halv-
broder/søster har præsteret, der fylder 
mest på stamtavlerne.

Vender jeg blikket mod min egen fa-
milie og ser på, hvor forskellige vi tre 
halvbrødre og en søster er eller mine to 
døtre, der er helsøskende er, men dia-
metralt modsatte i deres væsen, hvor-
dan kan man så tro at en van Riel eller 
van Gansen due efter halvtreds gene-
rationer har noget af deres oprindelige 
arvemateriale tilbage?

Ungeflyvningerne i Åbenrå har en 
fin grafik, der viser, hvad duen har 
præsteret. Dette sammenholdt med 
arvelighedslæren, om at en egenskab 
kan overspringe en eller flere genera-
tioner før den eventuelt bliver domi-
nerende, medvirker til, at duerne får 
2 – 3 år hos mig til at vise, om det er 
noget brugbart. Faren til en af mine 
bedste duer, regionsvinder m.m. var en 
polsk tilflyver, der fløj frit hos mig i 9 – 
10 måneder. En dag tog jeg den med på 
en ungetræning 5 km. væk. Han var 
den eneste, der ikke kom hjem. Ærger-
ligt, men han er nok kommet i tanke 
om meningen med en transportkasse 
og er fløjet direkte hjem til Polen.
FLYVNING

Mit duehold er delt i et nordhold, et 
sydhold samt et enkemandshold. Disse 
hold er igen delt i langflyvere og sprin-
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tere. Så snart flyveplanerne foreligger, 
plottes duerne ind i et skema med spe-
cialflyvninger først: Derby-, guldduer 
og dommerklubflyvninger. Derefter 
ses der på, hvordan de enkelte duer fløj 
på de forskellige stationer sidste år. På 
de stationer, duerne skal flyve, mar-
keres de med en skråstreg i skemaet. 
Denne kan så efter flyvningen blive til 
et kryds eller et minus. Krydset pyn-
tes med et ankomstnummer til slaget.

Enkemændene lukkes ud kl. 05 om 
morgenen med ur og motor. De lukkes 
ind igen 0630, når jeg har fået øjne. 
Derefter lukkes næste hold ud medens 
jeg går en tur på en times tid for at la-
de op til dagens gøremål i øvrigt. Kl. 
09 har alle hold været ude og der falder 
ro over parcellen. Der er dog undtagel-
ser: En smuk sommermorgen med høj 
blå himmel og lunt i vejret. Da lukkes 
ungerne ikke ud. Det er i sådant vejr, 
klippeduerne stiger op fra de overfyld-
te hylder og søger ud mod andre bjerg-
sider med bedre plads og muligheder 
for at finde en partner. – Naturens må-
de at blande generne på.

Ungeslaget er for de fleste en over-
fyldt hylde og derfor med mulighed for 

tab, også selvom kroen er tom.
PASNING

Ved sommerpasningen gælder, at du-
erne ligesom de vilde duer holder mid-
dagspause mellem kl. 10 og kl. 14. I 
dette tidsrum er der ingen adgang til 
slaget. Kl.14 deler jeg lækkerier i form 
af hampefrø, jordnødder eller fuglefrø 
ud på gulvet med rund hånd. Under 
fortæringen vurderes duernes tilstand 
skarpt. Der fodres med en god færdig-
købt foderblanding i rederne morgen 
og aften med iagttagelse af flyveplan-
lægningen.

Vinterpasningen er aftenfodring 
med en tynd økonomiblanding i trug 
på gulvet, så duerne kan bearbejde den 
fyldte kro i den lange vinternat. Der er 
stadig servering og observering kl. 14.

I perioden oktober til april kommer 
duerne ikke ud på grund af høgepla-
gen. I sommerperioden lukkes duerne 
ud ca. en time morgen og aften. Hoved-
reglen er, at duerne er enten i luften 
eller inde på slaget. Kun ét tag i Ma-
ribo er fredhelligt: dueslagets. Hvis 
ungerne lander på nabotagene, er det 
omgående med en bold i nakken. Det 
lærer de hurtigt. Unger, der ikke vil 

lære dette bortskaffes fra slaget uan-
set afstamning og mine forhåbninger. 
Der er midt i græsplænen støbt en stor 
rund flise, hvorfra der er udsigt og kort 
vej til alle tage i området. Her står min 
liggestol, når ungerne er ude. For øv-
rigt ændrer det også høgens lyster, når 
morfar ligger og glor lige op i luften.

Jeg deltog for mange år siden i et 
slagbesøg, hvor ejeren stolt fortalte, at 
drikkekarrene blev tømt og renset fle-
re gange dagligt, når han kom på sla-
get. Da jeg kom hjem bemærkede jeg, 
at mine duer gik på jorden og drak af 
møddingsvand og vandpytter, der ikke 
så alt for rene ud. Tanken kom, at du-
erne var blevet immuniserede og jeg 
har siden altid haft et trug med meget 
snavset vand stående på gulvet i un-
geslaget. Gul knop er for mig en by i 
Rusland. Har jeg en syg unge, er det 
mest sandsynligt en, jeg har fået af en 
venlig stemt kollega, men den bliver 
fjernet omgående.

Jeg håber med disse linjer, at give 
mine læsere nogle måske nye uprøvede 
indfaldsvinkler til nogle af brevdues-
portens utrolig mange aspekter.  

af Af Ad Schaerlaeckens (Oversat fra Brieftaube)

Hvordan er man blevet den, man 
er?
Med alle de forskellige karakter-
træk og egenskaber? 
I århundreder har især pædago-
ger stillet dette spørgsmål.

Et spørgsmål om arv, sagde én ret-
ning. Allerede ved fødslen fastlægges 
karakteren. "Det er ikke sandt," sagde 
andre. Mennesket er et produkt af si-
ne omgivelser. Af uddannelse og miljø. 
Sandheden er, som sædvanlig, i mid-
ten. Vores karakter bestemmes både 
af arv og miljø.

TRÆNING
Hvad vi har brug for er "træning". 

For de, der ikke kender Pavlov og hans 
hunde, er der her nogle eksempler 
på, hvordan en lærer gjorde, jeg var 
i lærerpraktik hos. Hvis der var uro 
i klassen rejste han sig og tog fat om 
sin fingerring. Klassen blev dødstille. 
Jeg anede ikke, hvad der foregik. Hvad 
skete der? Uopdragne elever fik en på 
hovedet (det var muligt dengang), men 
allerførst tog han sin ring af, lang-
somt. Hurtigt var alle klar over, hvad 
der nu skulle ske. Derfor stilheden. 

Jeg husker også, hvad der skete, når 
min bedstemors kat var væk. Hun 
skramlede med en tom skål på gul-
vet og vupti så var katten der. Senere 
forstod jeg det. Når katten fik mælk, 

skete det efter samme ritual. Det der 
skete var netop, at mælken blev serve-
ret i skålen. 

De vigtigste af livets behov (her: 
mad!), er vejen til indlæring og lære en 
betinget adfærd. Det sker f. eks., når 
delfiner, heste og hunde trænes. Og 
med duer er det ikke meget anderle-
des. Alle mestre gør det, selv om nogle 
af dem, jeg ser for mig, ofte ikke selv er 
klar over det.
MEDGØRLIG

 Med træning skal man lære sine 
duer disciplin, så de gør det, vi ønsker. 
Når en person siger "Kom, kom!" træ-
ner han adfærd.

 Det afgørende er, at hver gang du-
erne kaldes ind til fodring, sker det på 
samme måde. For eksempel, er det vig-

Hvad er tillært? 
Hvad er medfødt?

Pavlov, mennesker og duer



251#28_2014

tigt, at denne proces altid er den sam-
me. Selv hvis duerne allerede er inde, 
skal du råbe "Kom, kom!". 

Igen et par eksempler:
 • Når B. Van Oeckel ringede med en  
kraftig klokke, stormede ungerne ind 
på slaget.
 • A. vd Weil har en kraftig lampe på 
slaget. Der skete her det samme, fordi 
de "kender", hvad det betyder: mad!
 • Jeg har selv altid haft en fløjte i lom-
men. Den fløjter jeg sagte på, mens de 
spiser. Skiftevis hvisker jeg også "kom, 
kom", men hvad, der siges, er ikke vig-
tigt. Det kunne også være "smid fje-
rene". Det vigtigste er altid at sige det 
samme.
 • De Klak havde sin stok. Et par slag 
med den i gulvet og duerne fløj op i de-
res rede.
STARTEN

Intet er mere irriterende end frygt-
somme duer og duer uden disciplin. 
Jeg har før skrevet: "Det er formentlig 
naturligt, at duer er sky, men de fle-
ste er lavet sky". Det er historien om 
arv og miljø. At gøre duer "omgænge-
lige" er at lære dem disciplin. Det kan 
ikke begynde tidligt nok. Allerede når 
ungerne stadig er i reden, kan du lave 
en bestemt lyd eller fløjten, hver gang 
du fodrer. For alt kan bruges. Også 
en raslen med foderbøtten. Hvis un-
gerne ikke kommer med det samme, 
skal man være konsekvent. Intet fo-
der og ingen medlidenhed. Gør du det 
modsatte, kommer du til at ødelægge 
det for evigt, fordi det er nu ungernes 
dårlige opførsel, der belønnes. Unger, 
der ikke parerer ordre og holde sig ude 
for længe, har et problem. Vinduet bag 
min Sputnik er lukket. Så kan de sove 
en nat uden for. Det bliver de ikke sy-
ge af. Det er også træning, at du altid 
kommer ind på slaget i det samme tøj 
og er klar med en delikatesse i hånden 
som f.eks. en jordnød. Hvorfor mon un-
gerne hos nogle opdrættere løber ind i 
kurven, så snart de viser sig på slaget 
(ideelt mål for din træning) og ikke hos 
mig? Nu kender du svaret.
VISE MAGEN

Nogle gange læser man, at en opdræt-
ter har konstateret, at det ikke gør no-
gen forskel, om han viser eller ikke 
viser hannen/hunnen for partneren 
før den sættes i kurven.  Selvfølgelig 
gør det ingen forskel! Medmindre man 

kan lide det ekstra arbejde, det er at se 
duerne være ophidsede nede i kurven. 
Det, at de gang på gang sættes i kur-
ven og hver gang køres til slipstedet og 
slippes betyder noget. De ved, hvad der 
venter dem ved hjemkomsten. De har 
lært en betinget adfærd. De har virke-
lig ikke længere brug for at blive vist 
frem for magen. Og heller ikke se rede-
skålen før afsendelse. Og så endnu en 
ting. Ved et "show" med heste, hunde, 
delfiner osv. er det så ikke sådan, at de 
først får deres lækkerbisken EFTER, 
de har fremvist deres kunststykker?  
OG SÅ

Det totale enkemandssystem er om-
stridt, men jeg har praktiseret dette 
system siden 2006. Hovedsageligt for-
di det giver flere fordele. Man behøver 
kun at holde det halve antal duer, der 
er nødvendigt for at deltage på flyvnin-
gerne i modsætning til det klassiske 
enkestandssystem. Desuden kommer 
man til at kende værdien af begge duer 
i et par. Ulempen: Duerne udmærker 
sig ikke nok. I det mindste ikke hos 
mig. I slutningen af februar adskil-
ler jeg hanner og hunner. Grundet det 
gode vejr blev de sat i kurven den 8. 
marts. Døren mellem dem blev åbnet, 
og de blev derefter kørt til første træ-
ning. Da jeg kom hjem, var alle i hopla 
og fløj rundt om slaget uden antydning 
af at ville gå ind i slaget. Efter de var 
kommet ind, lod jeg dem blive sammen 
i to timer, før de blev adskilt igen. Da 
jeg kom hjem efter fjerde træning, var 
der ikke én due, der sad ude. Her lader 
jeg de tre ude af betragtning, der i det 
gode vejr kom hjem efter mig!
OGSÅ ARV

Selvom du kan lære duerne meget 

(selv efter i øvrigt, at de efterligner 
hinanden), er der nogle ting, du har 
ingen kontrol med, fordi der stadig er 
noget, der hedder: Arv. 

Hvorfor kan en skade bygge rede, 
selv om den aldrig har set en anden 
skade gøre det? Arv!

Eller tag rovfuglene. Unger, der al-
drig har set én sådan, skræmmes til 
døde, hvis de ser en rovfugl over sig. 
Selv hvis de sidder alene udenfor uden 
gamle duer i syne, er de advaret!
 OG NU?

"I år gør de det", siger en sportsfælle 
hvert forår. Hans optimisme er pris-
værdig, men det tør jeg ikke sige. En 
del af mine duer har bevist, at de kan, 
men at de vil gøre det i fremtiden? Det 
kommer an på formen. Form får de fra 
det miljø, vi giver dem. Kvalitet, det 
arver de. Jeg tror form er mindst lige 
så vigtig som kvalitet. Hvis jeg skulle 
sætte mine penge på en superdue uden 
form eller middelmådig i topform, ville 
jeg vælge den sidste.
 IKKE SANDT

Og hvad skal bringe duerne i form? 
Det kan kun vores fantasi og annoncø-
rerne af luftkasteller. Dyrlægerne kan 
ikke. De kan befri vore duer for syg-
domme, virus og bakterier. Når de så 
klarer sig bedre, mener opdrætteren, 
at det betyder, at han nu har bragt du-
erne i form. Det er en misforståelse, 
men en populær måde at gøre det på. 
Hvis dyrlægen eller apoteket hævder 
det modsatte, skal du få opskriften og 
fortælle den til mig. Jeg vil belønne 
ham rigeligt og give ham masser af 
omtale, fordi sådan en mand har brev-
duesporten været på jagt efter, lige så 
længe den har eksisteret.  

Et opmærksomt kig op på himlen. Duernes genkendelse af rovfugle og den heraf følgende risiko er 

medfødt.
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af Per Kær Møller, Hvalsø

ÅBENT BREV TIL HOVEDBESTYREL-
SEN OG BREVDUE DANMARK. 

Mesterskaber i DdB - fairness eller 
regneteknik? 

Begrebet fairness tilslutter stort set 
alle sportsgrene sig til – også brevdu-
esporten. 

Definitionen af begrebet fairness er 
egentlig meget klar og entydig! 

Oplevelsen derimod blandt udøverne 
kan ofte være meget forskellig – også i 
dansk brevduesport. 

Mange års debat om sektioner, græn-
ser og flyveområder taler her sit tyde-
lige sprog og vejrets påvirkning er nu 
engang en størrelse vi ikke kan styre. 

Andre ting kan vi derimod styre, 
bl.a. proportioner for mesterskaber og 
konkurrencer. 

Disse bliver før sæsonen tydelig-
gjort til brug for dem, der vil kæmpe 
om dem. En god og fair måde – stor re-
spekt for dette! 

Hvad der derimod ikke afføder re-
spekt, er at samme personer (læs 
HB) i sammenhæng med løsladers 
beslutninger i sæsonen ikke evner at 
efterleve intentionen for sine egne be-
slutninger eller fairness i sporten ud 
fra sædvanlig opfattelse. 
DET AFGØRENDE? 

Alle flyvninger og weekender i brev-
duesporten er vigtige. Dog blev beslut-
ninger i uge 30 helt afgørende for flere 
mesterskaber i DdB – bl.a. DM Super. 

Indledningsvis ændres langflyv-
ningen den16. juli fra Karlsruhe til 
Giesen. Pga. af vejrmæssige forhold 
flyttes flyvningen igen til Hannover. 
Til Midtsjælland en ændring fra 761 
km til 389 km – altså næsten 400 km. 
En afstandsmæssig ændring som er 
usædvanlig. 

Hannover indgår i andre mesterska-
ber i DdB som mellemdistance. Han-
nover er altså nu med et` blevet både 
en mellemdistanceflyvning og lang-
flyvning. En flyvning som på ingen 
måder efterlever proportionen for at 
kunne indgå i DM Super 

Analyse og god vilje hos løsladerne 
ville uden tvivl kunne have fastholdt 

en flyvning fra en station, som udgjor-
de en langflyvning for hele landet? 

Samtidig efterleves ikke aftaler om 
at duer fra region Nord og Syd skal 
slippes hver for sig. 

Netop disse beslutninger blandt løs-
laderne skulle senere vise sig helt af-
gørende for udfaldet af bl.a. DM Super. 

Både før og efter flyvningen blev der 
nedlagt protester imod, at flyvningen 
fra Hannover skulle tælle med som 
langflyvning. 

Det åbenlyse ville være, at flyvnin-
gen blev gennemført, men pga. sin 
meget kortere afstand og inddragelse 
i bl.a. DdB mellemdistancemesterska-
ber ikke skulle tælle med. 

Et flertal i hovedbestyrelsen har af-
vist protesterne med baggrund i præ-
cedens fra tidligere år. 

Netop intentionen i et mesterskab 
må være afgørende for at fastholde 
sportslig fairness. 

At afvise forhold, som er åbenlys 
sportslig forkerte og med et argument 
som dette, udstiller HB på en meget 
uheldig måde. 

Tænk hvis man i atletikken måtte 
ændre maratonløbet pga. vejrmæssige 
forhold til 10 km for derefter at udrå-
be en ny maratonmester på denne di-
stance. 

Årets mestre 2014 kan nu læses i 
Brevduen nr. 23. 

Preben N. Jensen fra Nyborg kan 
glæde sig og være stolt over sine duers 
resultater i 2014. 

Glæden må være kortvarig, når be-
slutningen i HB fratager ham såvel 
mesterskabet i DM Super og Langfly-
vermesterskab åbent sektion 31 (Fyn) 

Med afvisning i HB af nedlagte pro-
tester, så bliver konklusionen - alt kan 
ske! Det tankevækkende er, at netop 
dette års mestre, kan blive ramt af 
samme ”uretfærdighed” i fremtiden. 

Er det måden mesterskaber i DdB 
skal afvikles på? 

Sporten, fremtiden og muligheder? 
Grundlæggende intentioner i me-

sterskaber og sportslig fairness ud fra 
gængs opfattelse må være forhold, som 
fremtidens vindere kåres ud fra. 

Hvis reglerne er tvetydige eller ukla-
re, så skal de omformuleres. Et DM må 
være et mesterskab, som alle medlem-
mer i hele landet kan konkurrere om. 

Det ansvar må HB evne at løfte ved 

sine beslutninger i fremtiden. 
Som medlem af DdB er man beret-

tiget til at indsende protester til be-
handling. Dette er sket fra flere sider i 
denne sag. Bjarne Borresen bemærker 
da også dette i sin leder i nr. 23 ”en sæ-
son er ovre”. Afvisninger af protester, 
som i denne sag, vil kun kunne søges 
ændret i henhold til DdB vedtægter 
ved åbning af en voldgiftsret. Dette er 
vist aldrig sket i DdB ś historie? 

Selv om muligheden og det juridiske 
grundlag for åbning af en voldgifts-
ret er konstateret, så må hensynet til 
sporten og troen på at fornuften vil sej-
re være det afgørende. Dansk Brevdu-
esport slås med faldende medlemstal. 
Beslutninger i HB, som er historisk 
baseret og med en forældet tilgang 
til sportslig fairness gavner slet ikke 
sporten. 

Dansk Brevduesport står ved en skil-
levej, som kan blive helt afgørende for 
fremtiden. Kan og vil HB vedkende sig 
principper, som er afgørende for ople-
velsen af sportslig fairness? Har de 
mod til at ændre på ting til gavn for 
sporten? Hvis man savner inspiration, 
så kan man kigge mange andre steder. 
Bl.a. badminton, Formel 1 med flere - 
store sportsgrene ja, men også sports-
grene, som hele tiden arbejder med 
tilpasninger i pointsystemer, vilkår og 
meget andet. 

Udover tiltag med god anvendelse af 
ny teknologi i anvendelse, skal der rig-
tig ”gode” briller til at få øje på tiltag 
i dansk brevduesport, som igennem de 
seneste 20 år har været kendetegnet af 
nytænkning samt et mod i organisatio-
nen til at ville lave væsentlige foran-
dringer. 

Nogen vil sige – jamen vi gør jo det, 
som medlemmerne bestemmer. Sandt 
nok! 

Netop derfor er det vigtigt at få af-
klaret begrebet sportslig fairness el-
ler snarere – hvordan skal sportslig 
fairness udføres? Uden ordentlig af-
klaring af dette helt fundamentale vil 
medlemmer i dansk brevduesport blive 
mistet. Vind og vejr kan vi ikke ændre. 
Udførsel af sportslig fairness og nye 
ideer for sporten i fremtiden kan vi 
derimod påvirke!  

Læserbreve
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026-12-0380 A “Super Blue”: 
 
Denne duen var i 2013 to ganger Sektionsvinder i Sektion 53 fra Haderslev. I år gentager 380 successen med at blive Sektionsvinder fra Kolding den 14/6. 
380 er søn af en af mine bedste avlshanner 074-08-0783 “Esman”, en ren Flor Engelsdue og 026-08-0554 “Superia” en blanding af Flor Vervoort og Louie Deleus.

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



254 #28_2014

227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2014  

Region Øst
1. Bent F. Hansen 09 4910p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Steffen Hansen 225 4877p.  Gavekort  kr. 5.000 + diplom
3. Dennis Madsen 071 4867p. Gavekort  kr. 2.500 + diplom
4. Eigil Nielsen 062 4864p. Gavekort  kr. 1.500 + diplom

Karsten Risager 071
Wilhelm Holme 0225
Peter Mejdahl 09
Lars Nielsen 0242
Leif Petersen 0205
Leif Jacobsen 09
Finn Hansen 087
Henrik L. Jensen 062
Ole & Steen 0225
Benny Jakobsen 0151
Ole S. Hansen 018

Poul E. Meulengracht 192
Jenny & F. Nygaard 018
Harry Sørup 045
Per Larsen 062
Otto Grundsø 062
Egon Nielsen 062
Ole Poulsen 04
Ejner Jensen 062
Thomas Pedersen 09

Villy Nielsen 09
Poul E. Nørregaard 062
Søren Andersen 012
Jørn & Yvonne 012
Preben Overgård 0222
Jens Pedersen 062
Tage Hansen 09
Bent Mølbæk 0205
Ole Vilhelm 098

Henning Sørensen 062
Jørgen E. Pihl 0116
Said & Else Baioumi 09
Jørgen Jensen 081
Kresten Vestergaard 018
Kristian Andersen 012
Åge & sønner 087

GAVEKORT KR. 1000 (4831-4677 point)

GAVEKORT kr. 500 (4666 - 2848 point)

Gavekortet 
vil blive udleveret  til alle på 
repræsentantskabsmødet den 

7. februar 2015 og er først
herefter gyldigt.



255#28_2014

227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURAL CUP 2014  

Region Vest
1. Palle Sanderhoff 4959p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Ejner Pedersen 053 4948p. Gavekort  kr.   5.000 + diplom
3. Frode Kristensen 066 4939p. Gavekort  kr.  2500 + diplom
4. Peter Pedersen 086 4938p. Gavekort  kr.  1500 + diplom

Lauge Bak 066
Bent Bøgh 086
West & Vinther 031
Hans Pedersen 0142
John Conradsen 0103
Brian Dalsgaard 0224
Hans Schougård 019
Peter Andersen 097
Vivi & Henry 028
Svend Krogsgaard 0172
Verner Kjær 0190

John Jakobsen 0117
Søren Kristensen 066
Per Nygaard 066
Lasse Lindstrøm 074
Gert Middelbo 0237
Thorkild Andersn 046
Bent Vestergaard 0117
Jan Petersen 0117
Hans J. Thomsen 074
Søren Jensen 084
Ingolf Laursen 0103
Bjarne Nutzhorn 0153
Skjold Pedersen 0103
Chr. Christensen 0183

Steinar Thowsen 086
Karl Christensen 074
Ann & Flemming 028
Team Andersen 026
Jens Hansen 019
John Jensen 0194
Knud Larsen 031
Jørgen Sørensen 0117
Erik Christensen 028
Bjarne Borresen 0127
K. B. Sørensen 0237
Bjarne Nielsen 074

Jens E. Poulsen 031
Peder Skjærbæk 0190
Kurt Andersen 031
Johnny S. Andersen 0194
Svend Olesen 086
Team Eilif 053
L & A Boesen 0117
Frank Jensen 046
Kay Madsen 0190
Jørn Hedensted 0183
Peter Nielsen 074
Torben Andersen 074
R. Koldam 028
Faisal 0183

GAVEKORT kr. 1000 (4931 - 4881 point)

GAVEKORT kr. 500 (4880 - 4748 point)

Gavekortet 
vil blive udleveret  til alle på 
repræsentantskabsmødet den 

7. februar 2015 og er først
herefter gyldigt.



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

kontakt Sekretariatet

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Ib Østergaard Nielsen, DAN 086 Bangsbo.
Ib får her overrakt DdB’s sølvnål af klubbens formand Peter Pedersen ved klubbens præmiefest.
Ib har her i efteråret 50 års jubilæum i De danske Brevdueforeninger. Han har gennem sin lange kar-
riere haft flere forskellige tillidsposter. Bl.a. har han været formand i Skagen Brevdueforening.
Ib, som nu er et stykke oppe i firserne og svagtseende, er stadigvæk, med stor hjælp af sin kone Inga, 
særdeles aktiv brevduemand og deltager på de fleste flyvninger.




