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DødsfaldFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
01  31. december 16. dec.
02  14. januar 30. dec
03  28. januar 13. jan.
04  11. februar 27. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2015!

Sekretariatet

LANDSUDSTILLING 
2015

Ved udstillingen i Brædstrup 
7. februar 2015 vil det være 

muligt for medlemmer at købe 
en stand til salg af duer.

Standen vil være 2 x2 meter.
Pris kr. 500,-

Bestilling af stand sker til:
Peter knudsen

pmk@slagelse.dk 
2428 33047

SEKRETARIATET
HOLDER FERIELUKKET

fra den 21. december til den 4. januar
begge dage inkl. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

OPHØRSUDSALG
SØNDAG DEN 18.01.2015

KL.10.00-16.00
Grundet travlhed omkring mit ar-

bejde og en større interesse for jagt, 
sælger jeg ud af mit duegrej.

Jeg sælger alle mine 40 unger 
fra 2014 – de stammer alle fra
Peter Andersens og mit fælles 

avlsslag.
Salg af kurve.

 Salg af drikketårne og foder-
trug.

Salg af Tauris-anlæg 
hertilhørende GSM-modul, 2 ter-

minaler og 13 antenner. 
Salg af diverse andet duegrej. 

Kom og få en hyggedag – der er fadøl 
i hanen – vand og en varm pølse.

Med sportslig hilsen
Peer Vestergaard

Torshøjvej 69, Edslev,
8362 Hørning

097-Odder
mobilnr. 22281710

Reparation af kurve
Udskiftning af lærred

Hans Korsgaard, 193 Hadsund
Tlf. 61667432

SV. AAGE PEDERSEN, 219 NORD-
SJÆLLAND

Sv. Aage Pedersen er efter længere 
tids sygdom afgået ved døden, d. 2. 
dec. 2014. 

Sv Aage har været medlem af 088 
Græsted og de sidste 16 år af 219 
Nordsjælland, ialt knap 70 år. 

Æret være Sv. Aagè s minde, dine 
kammerater i nu lukkede 219 Nord-
sjælland. 

p.f.v. John Eriksen.

DAN 154-14-0275 (død)
DAN 063-08-2314 (død)
DAN 171-12-0371 (død)
DAN 070-08-1818 (død)
DAN 207-08-0773 (død)
DAN 172-06-0427 (død)
DAN 086-13-0508 (død)
DAN 021-00-0596 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 034-14-682
Otto K Larsen
9240 Nibe
Tlf 40888072

DAN 009-14-0390
DAN 166-14-0939
DAN 129-14-0972
Lone Vølund
8752 Østbirk
Tlf 42770000

DV 097-13-2476
Ulla Hansen
5700 Svendborg
Tlf. 32213032

DAN 000-13-3832
DAN 117-14-0817
Younis Amin
8220 Brabrand
Tlf: 23466558

DAN 111-14-0124
DAN 046-14-0093
DV 0293-14-6038
DV 2584-14-9012
DV 0830-14-0901
Faisal
7100 Vejle
Tlf: 50462797

N 14-020775
S28-14-535
Evald Sørig
9850 Hirtshals
Tlf. 50996607

DAN 193-14-0593
Lasse Lorentzen
8541 Skødstrup 
Tlf. 27408347

SU 12-S-200
Kjeld Jacobsen
9480 Løkken
Tlf 24249799
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SÅ ER DET JUL

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

Så rinder 2014 snart ud og vi kan 
nu glæde os til den søde juletid, som 
er over os, når disse sider læses. For-
håbentligt er alle klar og de sidste 
forberedelser overstået, så alt er klar 
til nogle dejlige dage i familiens skød. 
Det er, for det arbejdende folk en rigtig 
medarbejder-jul i år, hvor man for få 
feriedage kan få 14-dages ferie.

Vinterdagene har indtil nu vist sig 
fra deres absolut mildeste side, hvilket 
har gjort det et tåleligt job at arbejde 
i dueslaget og med duerne. Det milde 
vejr betyder dog, at der falder en del 
nedbør som regn, hvilket kan gøre det 
til en våd oplevelse at komme til og fra 
dueslaget.

Mange har benyttet sig af det milde 
vejr til at få vaccineret duerne allerede 
nu, hvor det er blevet muligt allerede 
fra 1. november. De, der skal flyve Sve-

rige, skal bare huske, at de duer, der 
skal bruges på disse flyvninger, må 
vaccinationen max være 6 måneder 
gammel før en given kapflyvning jf. de 
svenske veterinære myndigheder.

Dette nummer af Brevduen er ud over 
at være det sidste i 2014 et fælles SBU-
nr med indhold fra såvel det svenske 
som det norske forbund. Det har læn-
ge været et ønske fra alle 3 forbund at 
prøve at udvikle samarbejdet til fælles 
bedste. En af vejene at gå kunne være, 
at vi ind i mellem udgiver et nummer 
af vore tidsskrifter i et fælles blad. At 
udgive et blad er alt andet lige en stor 
opgave med en væsentlig omkostning, 
men det er vigtigt for at fastholde sam-
menhængskraften i organisationer 
som DdB som i SBU. Hvert lands re-
daktioner har udvalgt det materiale og 
de artikler, som man finder spændende 
for alle brevduefolk i Norden.

Vi vil selvfølgelig efterfølgende evalu-
ere den respons, vi får og derfra træffe 

beslutning om, det er et samarbejde, 
vi skal videreudvikle i fremtiden. Det, 
tror vi selv her på Brevduens redakti-
on, er en oplagt mulighed, men det kan 
kun tiden vise.

Vi bringer et par artikler og fotos om 
de danske mestre 2014, Brdr. Brøbech 
073 og Tommy Gydesen 055, som vi hå-
ber alle vil have glæde af at studerer i 
julen. Der er ingen tvivl om, at begge 
mestre kan den metier, det er at kap-
flyve brevduer på bedste vis.

Sekretariatet og redaktionen vil ger-
ne her benytte lejligheden til at takke 
alle brevduefolk over det ganske land 
for den opbakning og venlighed, som 
vi stort set altid møder i vores dagli-
ge arbejde, hvad enten det er i telefo-
nen, ved besøg på Sekretariatet eller 
på møder landet over. Det er dejligt og 
gør vores arbejde til en daglig glæde. I 
ønskes alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. Vi ser herfra frem til næste 
sæson.  
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Teskt og foto Mark Skovboe Madsen

Tommy har haft en fantastisk flot 
sæson. Hvor det bl.a. blev til følgende 
mesterskabsresultater og Es-duer.

Jeg besøgte Tommy en våd og regn-
fuld søndag formiddag. Heldigvis var 
der kaffe på kanden, og vi sad og fik en 
god snak om, hvordan Tommy bedrev 
brevduesporten.

Tommy startede med brevduer tilba-
ge i 1971. Siden da har der været holdt 
en mindre pause samt tre flytninger. 
Frem til 2010 blev duerne kapfløjet på 
det naturlige system. Dette blev skif-
tet ud med det totale system, som Tom-
my kalder totalforvirring, Mere om det 
senere.

Efter at det naturlige system blev 
byttet ud med totalsystemet, kom det 
første DdB mesterskab i 2010, 2011 
blev Tommy Regionsmester Mellem, 
2012 vandt han Sport Mellem. I 2013 
blev det naturlige system prøvet af 
igen. Om det var derfor, der ikke kom 
et mesterskab til Vejleslaget, skal 

være usagt, men i 2014 var han igen 
tilbage på totalsystemet, og det var jo 
nok en udmærket beslutning, resulta-
terne taget i betragtning. 
SYSTEMET

Det er det, Tommy kalder totalforvir-
ring, men det er ikke det eneste, der 
praktiseres. I 2014 er der også fløjet 
med fire par naturlige udover de 16 par 
på det totale system.

Nu kommer vi så til en del af forvir-
ringen, for der var også fire stk. løse 
hunner, der sammen med otte febru-
arunger gik sammen med de 16 total-
hunner. Disse fire hunner blev parret 
med 4 totalhanner, efter de havde haft 
et hold unger med deres normale hun. 

Dette blev gjort for at skabe jalousi. 
Det virkede dog ikke som Tommy hav-

de håbet. Hunnerne ville ikke rigtig 
noget på flyvningerne og dette ville 
hannernes første hun heller ikke rig-
tigt.

I juli valgte Tommy så at lade de 4 
hunner kommer ind og flyve natur-
ligt. De blev parret med 4 totalhan-
ner (i totalhannernes afdeling, blandt 
de andre hanner), hvor hunnerne var 
udeblevet fra Minden tidligere på sæ-
sonen.

Det skulle vise sig at være en 
klog beslutning. 

De fire hunner, der ikke havde vist 
noget tidligere på sæsonen, viste nu 
tænder. Specielt 055-11-0076, der de 

DM Sport 2014
Tommy Gydesen

055 Vejle

Tommy Gydesen, 055 Vejle i slagetTommy Gydesen, 055 Vejle i slaget

1 Danmarksmester Sport.

1 Lang Åben.

1 Mellem Åben.

1 1-års mesterskab. 

2 Mellem Sport.

1 og 3. Esdue Lang U

1 Esdue Sport U

2 Es-due Allround A

3 x Sektionsvinder
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sidste 4 uger blev 2, 3 og 8 i sektionen 
og slagets første due på alle tre flyv-
ninger. Tidligere på sæsonen havde 
hun taget 2 præmier.

Det skal dog siges, at ”76” tidligere 
har fløjet fremragende på det naturlige 
system.

En del af forvirringen i dette system 
er også, at hannerne ikke rigtig er så 
skarpe som hunnerne, og ikke flyver 
de samme topplaceringer hjem.

Jeg spurgte ind til, om der ikke kom 
en del æg ved hunnerne, når de gik på 
denne måde både med unger og ”løse 
hunner”. Til dette kunne Tommy sige, 
at han siden 2010 kun havde haft 3 æg 

ved sine hunner. Han kunne dog ikke 
sige, hvad grunden var til dette.

Ungeflyvning ved Tommy nærmest 
ikke, hvad er. Han mente dog, han 
havde vundet en ungeflyvning tilbage 
i 80'erne, men ungerne blev der ikke 
gjort meget ud af. I 2014 var disse kun 
trænet 5 gange. 

Normalt kapflyver han ikke un-
gerne. I stedet passes lidt ekstra 

på de 1-års, han tror på.

En observation, Tommy har gjort, 
er, at han synes at se en tendens til, 

Slaget

Enkehannernes slag

at 1-års duer, der bliver bedre og bed-
re i løbet af deres første år, der måske 
ikke startede på så højt et niveau, men 
udviklede sig løbende over den første 
sæson, bliver de bedste senere hen. Og 
ikke mindst som avlsduer.

Onsdag gives der en motivationstræ-
ning fra 20 km, hvor hanner og hunner 
slippes sammen. Når de så kommer 
hjem, får duerne lov til at hygge sig 
sammen, indtil Tommy mener, det må 
være nok. Denne onsdagstræning bru-
ges også som motivation til lørdagens 
kapflyvning, da duerne ikke ser hin-
anden inden afsendelse. Til gengæld 
har duerne mulighed for et bad både 
lørdag, søndag og torsdag. Dog ikke 
torsdag, hvis der loves mulighed for 
regn om lørdagen.

Hanner lukkes ud kl. 05.30 - 06.00 
og igen om eftermiddagen fra kl. 16.30 
- 18.00. Ungerne kommer først ud kl. 
20.00. 

I sæson 2014 har hunnerne fløjet 
utroligt meget hjemme omkring sla-
get. Dette tænker Tommy, er pga. af 
holdets størrelse på 28 stk., hvor de 
otte af dem som nævnt var unger.

De lukkes ud om morgenen inden 
Tommy kører på arbejde. Derefter luk-
kes der ned igen. Der fodres rigeligt, 
og normalt ligger der foder, når Tom-
my kommer fra arbejde omkring kl. 17.
FODER

Blandingen, der benyttes i sæsonen, 
er sammensat fra 3 blandinger af to 
forskellige mærker. 1/3 Flyve/Avl luk-
sus, 1/3 Gerry Plus (blanding uden ær-
ter og med højt kulhydrat indhold) og 
1/3 Finesse Enkemand.

Når langflyvningerne begynder, til-
sættes ca. en håndfuld multi-majs-mix 
pr. fodring. Tommy ved ikke, om det 
gør nogen forskel, men han synes, der 
er for lidt majs i de flyveblandinger, 
han benytter.

Ved de gamle duer tilsættes 
æbleeddike til drikkevandet om 
søndagen. Ved ungerne benyt-

tes alm. husholdningseddike 
hver dag. Hvorfor? Det er billi-

gere end æbleeddiken.

Lørdag ved hjemkomst skiftes der 
mellem Pro Digest og Digestal. Fode-
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ret er fugtet med Cell-Oxygen. 
Inden sæsonen blev der indkøbt 10 

breve B-S og 10 breve Orni-Special. 
Da sæsonen var slut, var der brugt fire 
af hver. Og alle otte blev brugt i ugen 
efter den uheldige Minden-flyvning.

Lørdag, søndag, mandag og tirsdag. 
Begge produkter samtidig. Tommy si-
ger: ”Det bør man vist ikke, men det 
var, hvad jeg gjorde”.

Det er al den medicin, der er benyt-
tet i 2014!
DUERNE

Nogle duer gør det jo altid bedre end 
andre. For Tommy var det vigtigt at 
følgende duer blev nævnt, og ikke 

mindst de duer, han havde fra andre 
slag.

Her skal nævnes to 1-års duer fra H. 
Plath. ”88” og ”94” havde 6 af 8 andele 
i 1-års mesterskabet.

Tommy gjorde opmærksom på, at 
han selv havde udvalgt de to i en un-
geflok på 40 unger. Ja, ja Tommy. Lidt 
”Pral” skal der jo være plads til ;-). Til 
sammen var de to nr. 2, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 
10, 13, 16, 21, 21, 23og 24. Så er linjen 
jo ligesom lagt.

En anden due, der absolut skulle 
nævnes var 172-12-2305. En virkelig 
stjerne i sæson 2014, ”2305” kommer 
fra Brdr. Nielsen i Ringkøbing og blev 

Enkehunnernes sidde reoler

De 2 et-års hanner fra H. Plath

i 2014 nr. 1 Es-due Lang i Sektion 33 
med følgende placeringer: 2. fra Würz-
burg 667 km, 5. fra Antwerpen 571 km 
og 6. fra Limburg 600 km. Derudover 
var hun i 2014 også nr. 4, 9, 15, 18, 22, 
29 og 78. En virkelig super kapflyver. 

En anden topflyver er 055-11-89 der 
var Regionsvinder fra Limburg 600 
km. I 2012 var hun 

sekt. vinder fra Hannover. I 2014 var 
hun også 5. i sektionen fra Würzburg 
og 14. i sektionen fra Altona. Derud-
over er ”89” mor til en anden topflyver 
055-12-46, der i 2014 havde 11 place-
ringer som naturlig hun. Og med top-
placeringer som nr. 2, 5, 7, 8, 8, 11, 12 
kan det jo næsten ikke gøres bedre. 

1. Es-due Sport blev 055-12-258, der 
er 100 % Johannes Markussen. ”258” 
blev i denne sæson nr. 3, 3, 6, 10, 12, 
14, 21 og 26 i sektionen. 

Der kunne nævnes endnu flere top-
flyvere fra sæson 2014, men der behø-
ver vist ikke nævnes flere her for at 
vise, at sæson 2014 bare har været en 
af dem, der aldrig går i glemmebogen.
AVLSARBEJDET

Tommy har nogle avlsduer sammen 
med Lasse Rasmussen, 237 ”Brande”. 
Det er et samarbejde, han er utrolig 
glad for. Jeg spurgte til, hvordan han 
udvalgte duer til avl.

Til det sagde Tommy: ”Hvis ikke de 
kan udstilles, kan de ikke kapflyves”. 
Derudover kigges der øjne, men som 
Tommy siger, det er ikke det primære.

Men, at Tommy er landsdommer, er 
tydeligt, når man ser hans duer. De er 
meget ens og de færreste vil vel få un-
der 93 point. 

Normalt overvintres med 52 duer.  
Det skal gøre ondt, når der fjernes du-
er. Så ved man, at man er ved at være 
inde ved benet, og der kan bygges vi-
dere til forhåbentligt bedre resultater i 
fremtiden. Da jeg var på slaget, gik der 
dog ca. 15 duer for meget, men Tommy 
VIL ned i antal, for det skal gøre ondt. 
Og med et meget lille avlsslag er der 
ikke plads til at gemme alle duer til vi-
dere avl, selv om de har gjort det frem-
ragende.

Til sidst er der noget andet, der lige 
skal nævnes, for Tommy har i 2014 
kun afsendt duer for et beløb på 5.175 
kr. Dette synes jeg er med til at bevise, 
at man godt kan være med sportsligt, 
hvor det er rigtigt sjovt, uden at det 
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ødelægger privatøkonomien. Og med 
totalsystemet, har man et fornuftigt 
flyvehold af en pæn størrelse. Det er 
ikke så sårbart, selv om man ramler 
ind i en enkelt eller to uheldige flyv-

ninger i sæsonen.
Jeg vil ønske Tommy Gydesen knæk 

og bræk med sæson 2015, og jeg vil si-
ge, at besøget satte flere tanker i gang 
hos en familiefar som jeg, der ønsker 

at kaste sig ud i totalsystemet bl.a. for 
at få et lidt større hold kapflyvere, og 
hvor tid ofte er en mangelvare.   

af Per Berg, 246 Kvik

DM SUPER
Skal ovennævnte mesterskab beva-

res? 
Jeg mener nej.  
I hvert fald ikke i den nuværende 

form. Der har gennem årene ofte været 
tilfælde af, at nogle duer tog nattiden 
til hjælp for at opnå et godt resultat og 
således også i 2014. 

Allerede på den første overnatsflyv-
ning i 2014 fra Limburg gik det galt. 
Som jeg ser det, har de første 4 duer til-
bagelagt en del af distancen i nattiden. 
Landsvinderne er brødrene Brøbech, 
sektion 33 med 1.641,44 m. i minut-
tet. Nr. 2 i samme sektion er Hartvig 
O. Hansen med 1.077,58 m. pr. minut 
og 656 point. 

Det giver en placering som nr. 7 i 
landet. Egentlig burde det vel havde 

været en 3. plads, da de 4 første duer 
skulle havde været diskvalificeret, da 
de formentlig har fløjet i nattiden. 

Jeg synes det er en stor præstation 
af Brøbechs første due at flyve natten 
igennem, men dens resultat burde ik-
ke være godkendt. 

Med det resultat Hartvig havde præ-
steret, skulle han på daværende tids-
punkt ligge på mindst en 7. plads til 
super mesterskabet, men sådan var 
det ikke. 

En sektionsvinders opnåede hastig-
hed har kun indflydelse på de øvrige 
duer i samme sektion. Derfor lå Hart-
vig med sine opnåede point efter første 
flyvning ikke på 7. pladsen, men på en 
beskeden 229. plads af 302 deltagere 
med i alt 775 duer. 

Hvis vi nu forestillede os det usand-
synlige, at Hartvig var sektionsvinder 
på de resterende 8 flyvninger til me-
sterskabet, ville han foruden de før-

Læserbreve
ste opnåede 656 point yderlig få 8.000 
point, i alt 8.656 point, og hvad kan det 
så blive til? 

Jo, en 5. plads til DM SUPER. Hart-
vigs resultater har som bekendt kun 
indflydelse på konkurrenterne i hans 
egen sektion. Og nå ja, en af dem, der 
ligger foran ham, er Super DM vinder-
ne, men de ville kunne skubbes helt ud 
af mesterskabopgørelsen. 

Et andet problem er, at enkelte sek-
tioner sender et meget beskedent antal 
duer på overnatsflyvningerne. Således 
deltager kun 2 medlemmer fra sektion 
12 og 42 med henholdsvis 3 og 4 duer 
i alt. Det er altså forholdsvis nemt at 
opnå 1000 point i de 2 sektioner. 

Hvad kan man gøre? Efter min me-
ning skal overnatsflyvningerne tages 
ud af mesterskabet. I stedet kunne 
man ændre mesterskabet således, at 2 
duer på de resterende flyvninger talte 
med.

Med hensyn til de sektioner, der af en 
eller anden grund sender f.eks. under 
15 duer, beregnes dens sektionspoint 
ud efter gruppevinderens hastighed.

Godt nyt år  

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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af Manfred Koch, Förbundsordförande SBF

Det är med stor glädje som jag 
skriver en ledare i denna ge-
mensamma tidning. Redan förra 
vintern diskuterade vi frågan om 
det skulle vara möjligt att trycka 
en gemensam tidning i Skandi-
navien. 

Dels såg vi frågan ur SBU perspek-
tivet och dels för att kostnaderna för 
tidningsutgivningen tynger våra bud-
getar. Särskilt för de mindre förbun-
den såsom det Norska och det Svenska 
är tidningen en stor kostnad. 

I Sverige hade vi dessutom ett olyck-
ligt avtal med en uthyrare av en tryck-
maskin. Detta avtal är nu avslutat och 
vår kostnad har då minskat.

I historisk tid, innan nationalsta-
terna var så tydliga rörde sig män-
niskorna ganska obehindrat i de olika 
delarna av Skandinavien. 

Jag tror att även språken var mera 
dialekter och ganska lika varandra. 

Nu har vi dock glidit ifrån varandra 
och utbildat egna språk i dem olika 
länderna. Jag för min del har inga 
svårigheter att läsa danska eller nor-
ska. 

Däremot kan det vara jobbigt att för-
stå talet. En bidragande orsak är na-
turligtvis att hörseln inte är så god 
längre.

Nu är det snart dags för årsmöten i 
våra förbund. Det brukar vara ett bra 
tillfälle att träffa varandra och disku-
tera olika spörsmål. 

Vi i Sverige är först ut med årsmötet 
på Frostavallen i Höör den 24. januari.  
Även om vår tillställning är blygsam 
i jämförelse med Danmark eller även 
Norge skulle det vara glädjande att se 
deltagare från förbunden i Danmark 
och Norge och även från systerförbun-

den i Sverige. 
Tyvärr är det så att brevduverörelsen 

i Sverige är splittrad genom mångårig 
söndring och oförsonlighet. Min för-
hoppning är att vi efter årsmötena kan 
sammankalla de olika delarna och dis-
kutera gemensamma intressen. 

Så som SBU är en takorganisation 
för de tre skandinaviska länderna bör 
vi kunna hålla oss med en takorgani-
sation inom vårt land till allas nytta.

Så vill jag naturligtvis passa på att 
önska alla brevduvevänner och deras 
familjer en trivsam julfest och ett Gott 
Nytt År.  

Nationalvinnare 2014

14/6 Hudiksvall Imre Balog - 2033 met/min 

12/7 Bremen Rolf Olsson - 982 met/min 

5/7 Sundsvall Dinie Dedic - 1111 met/min 

26/7 Hannover Fahrudin Cehajic - 1105 met/min

MÄSTERSKAP 2014

SVENSKA MÄSTERSKAPET 2014
Plac	 SM-lista	ACK	2014	 	 Klubb	 Totalt
1	 ROLF	DALKVIST	 	 28	 7589
2	 FAHRUDIN	CEHAJIC	 	 37	 7443
3	 JOAKIM	WAHLUND	 	 20	 7414
4	 ARNE	&	MAGNUS	NILSSON	 31	 7402
5	 BENGT	NORDSTRAND	 	 71	 7352
6	 ROLF	OLSSON	 	 3	 7315
7	 KENNETH	&	PETER	BJÖRK	 20	 7294
8	 GÖRAN	BERG	 	 28	 7184
9	 BO	ANDERSSON	 	 3	 7151
10	 BÖRJE	NILSSON	 	 28	 7019

NATIONALMÄSTERSKAP NORR 2014
Plac	 SM-lista	ACK	NORR	2014	 Klubb	 Totalt
1	 SEGUEY	LOPEZ	 	 4	 3988
2	 GÖRAN	ANDERSSON	 	 66	 3868
3	 MIROSLAW	NOSEK	 	 37	 3867
4	 ROLF	OLSSON	 	 3	 3853
5	 ROLF	DALKVIST	 	 28	 3830
6	 ARNE	&	MAGNUS	NILSSON	 31	 3821
7	 HÅKAN	FÄRM	 	 68	 3799
8	 GÖRAN	BERG	 	 28	 3771
9	 HÅKAN	SJÖBERG	 	 71	 3753
10	 KJELL	THELIN	 	 3	 3751

NATIONALMÄSTERSKAP SÖDER 
2014

Plac	 Ack	Söder	 	 Klubb	 Totalt
1	 ROLF	DALKVIST	 	 28	 3758,705
2	 PRZEMEK	CIEROCKI	 	 28	 3752,485
3	 JOAKIM	WAHLUND	 	 20	 3725,432
4	 FAHRUDIN	CEHAJIC	 	 37	 3719,578
5	 HENRY	&	OLLE	ENGSTRÖM	 28	 3663,143
6	 KENNETH	&	PETER	BJÖRK	 20	 3636,354
7	 BENGT	NORDSTRAND	 	 71	 3610,18
8	 BÖRJE	NILSSON	 	 28	 3600,216
9	 ARNE	&	MAGNUS	NILSSON	 31	 3580,683
10	 BO	ANDERSSON	 	 3	 3465,241
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/Text och foto Börje Nilsson 

Rolf Dahlkvist Höganäs blev 
årets Svenske Mästare. Rolf 
började med duvor 1971 i Bjuv. 
Han har alltid varit intresserad 
av fåglar och redan som liten 
hade han några duvor på vinden i 
utehuset. Rolf träffade kompisen 
Lennart Nilsson som skänkte 
några duvor mot att han blev 
medlem i föreningen.  Även en 
del inköp från Lila har gjorts.

Efter några år blev det inhandlat du-
vor från Massarell och Deny & Baker 
samt även från skotten Henry Mair. 
Bästa resultatet var när Rolf blev tvåa 
på förbundsmästerskapet i mitten på 
80-talet.

Efter en flytt från Bjuv till Helsing-
borg slutade Rolf med duvor 1995 och 
därefter gick flyttlasset till Höganäs.  
Rolf kom i i kontakt med Jan Olsson 
via Tage Nielsen och startade då upp 
i hans duvslag då Jan slutade med du-
vor på grund av sjukdom. Jan tyckte 
att det var bra att det kom in brevdu-
vor i slaget igen.

Rolf fick sedan låna några duvor från 
Joakim Wahlund, Helsingborg – året 
var 2009. 

Efterhand blev det inköpt duvor från 
Tyskland, Belgien och Holland. Dessa 
duvor har bidragit till vinsten i det 
Svenska Mästerskapet 2014. 

Resultat 2014
• Svensk Mästare
• Svensk Mästare nationalflyg-

ningar söder
• Två:a i distrkt 2
• Klubbmästare 2014
• Distriktets bästa hane 28-11-376 

Vestrate/Clicque
Rolf anser att slagmiljön för duvorna 

är A & O , ett ljust slag och god ven-
tilation, då har man ett torrt slag på 
köpet. Det totala änkesystemet tilläm-
pas – duvorna tränas 5-6 ggr före täv-
lingsstart. Fodret är det traditionella 
änkefodret plus dietfoder. Kort och 
medeldistans = änkefoder och diet, 
medel och långdistans = änkefoder och 
energifoder.

Medicin mot gul knopp får duvorna 
när de ligger och ruvar på ägg, öljäst 
och vitlöksolja får duvorna en gång per 
vecka.

Kontakten med duvorna menar Rolf 
hjälper till att hålla duvorna friska 

Rolf Dahlkvist
En eftermiddag hos den Svenske 

Mästaren 2014

men lite knep och knåp behövs för att 
få de motiverade och i form. Viktigt är 
också kamratskapen i klubb, distrikt 
och förbund, finns inte det trivs jag in-
te och då får jag inte duvorna i form. 

Rolf Dahlkvist med sin bäste hane S28-11-0376

Rolfs bästa duvor 2014
• Distriktets bästa hane 28-11-376 Ve-

strate/Clicque

• 28-10-423 Vestrate/Van Reet

• 28-12-128 Lecke/Vanddenabelle

• 28-13-060 Leus/Vestrate
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af Ragnar Lyseng, President NBF

Som leser har du nå fått en 
utgave av tidsskriftet som er 
historisk. Det er første gang SBU 
(Skandinavisk brevdueunion) gir 
ut et felles tidsskrift hvor alle 3 
land har bidratt med sin del av 
innholdet. Diskusjonen om et fel-
les blad startet på SBU sitt møte 
i Stavanger 2014 og fortsatte på 
DdB sitt representantskapsmøte 
i februar samme år. 

I Brædstrup ble det bestemt at målet 
skulle være å gi ut et felles julenum-
mer i desember 2014 og det er en ut-
gave av dette tidsskrift du nå har i 
hånden. Som president i NBF er jeg 
stolt over at vi klarte å få dette til. Det 
viser bare hvor god kommunikasjonen 
er blitt mellom de ulike forbund innen 
SBU. Videre frem i tid er det «super-
viktig» å videreutvikle dette samar-
beide for å berge brevduesporten innen 
Skandinavia. 

Alle 3 land har i mange år mistet 
medlemmer av ulike grunner og det er 
derfor viktig at vi lærer av hverandre 
hvordan vi beholder medlemmer samt 
henter inn nye til vår felles hobby. Det-
te er en jobb som favner alle fra for-
bund, grupper, foreninger og helt ned 
til hvert enkelt medlem.

Julenummeret er redigert av Bjarne 
Borresen i DdB og trykket i DdB sitt 
sekretariat i Linde. 

Her blir DdB sitt tidsskrift også pro-
dusert i samme papirformat/kvalitet 
som dette julenummer. 

Innen NBF har det allerede vert en 
diskusjon om at vi skal trykke en ver-
sjon av det norske tidsskrift hos DdB 
og på forespørsel er vi bare møtt med 
positive tilbakemeldinger hos våre 

danske venner. Når det gjelder NBF 
sitt tidsskrift er det startet en diskus-
jon om hva vi gjør frem i tid og kom-
mende representantskapsmøte på 
Stord i januar 2015 vil nok gi en del 
føringer for de videre veivalg angående 
tidsskriftet. Det er i alle fall godt å vite 
at DdB kan gi oss hjelp i denne forbin-
delse. 
FELLES UTREKNINGSPROGRAM

Etter at NBF valgte å kjøre et prø-
veprosjekt i 2013 ang nytt utrek-
ningsprogram ble det besluttet at alle 
grupper skulle bruke dette i sesongen 
2014. 

Programmet tilhører DdB og ser-
ver er plassert i lokalene til DdB i 
Danmark. Før sesongen hadde NBF 
en samling i Kristiansand for grup-
pene sine utreknere og her ble strate-
gien lagt for innføringen. Alle grupper 
fikk tilsendt medlem, forening - og 
seksjonsprogram. 

Dette var «arbeidsredskapet» som 
skulle på plass før sesongen startet i 
mai måned. Som vi nå alle vet tok alle 
grupper utfordringen på strak arm og 
resultat fra slipp ble produsert og lagt 
inn på hjemmesiden vår. Selvfølgelig 
var det en del innkjøringsproblem i 
starten, men disse var ikke større enn 
at det ble løst etter hvert. 

Grupperesultat samt NM-resul-
tat er i dag produsert og disse 
finner du på vår hjemmeside – 

brevduesport.no.

Torsdag 4. desember hadde under-
tegnede og Terje Hjelmaas møte med 
Bjarne Borresen på DdB sitt sekre-
tariat i Danmark. Temaet her var 
utrekningsprogrammet og hvilke mu-
ligheter NBF hadde for mer effektiv 
bruk av programmet. 

Under våre samtaler kom det fort 

frem at vi kunne utnytte serveren til 
DdB på en bedre måte. Ved å sende 
foreningsresultat direkte til server var 
muligheten tilstede for å «hente ut» 
NM-resultat direkte fra eget sekreta-
riatprogram ved sesongens slutt. 

Dette vil gi en enorm besparelse for 
NBF sin sekretær som frem til i år har 
mottatt resultat fra grupper for deret-
ter brukt masse tid på fletting før en-
delige resultatliste kunne produseres. 
NBF ble også orientert om muligheter 
for knytting av resultat direkte opp 
mot vår hjemmeside. 

NBF vil selvfølgelig bruke de mu-
ligheter som ligger i utrekningspro-
grammet, men jeg er svært opptatt av 
at ting ikke skal gå for fort. 

Vårt forbund må være sikker på at 
alle grupper henger med i utviklingen. 

Styret i NBF vil derfor diskutere hva 
som skal prioriteres og hvilke mål vi 
skal sette oss for sesongen 2015. 
HJEMMESIDE – BREVDUESPORT.NO

Vår webredaktør Marianne Valente 
har i 2014 gjort en formidabel jobb med 
å endre plattform for NBF sin hjem-
meside – brevduesport.no. Siden er nå 
blitt brukervennlig både for mobil, Ip-
ad og datamaskin. 

I dagens digitale samfunn er det vik-
tig å ha en funksjonell hjemmeside 
som brukes til informasjon og nyhets-
oppdatering for vår medlemmer samt 
andre som ønsker opplysninger om 
NBF. Styret har sett viktigheten av di-
gitaliseringen i samfunnet og har be-
sluttet å bruke hjemmesiden vår på en 
bedre måte. Alle referater fra møter, 
ringlister, resultater, lovverk samt an-
dre nyheter skal nå det enkelte med-
lem finne på hjemmesiden. 

Ser vi litt fremover i tid vil vi knytte 
hjemmesiden opp mot utrekningspro-
grammet. Det vil si at vi vil legge ut 
linker på hjemmesiden hvor en kan 
hente «foreløpige resultater» fra inn-
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sendte resultat som er lagt på server 
i Danmark. 

Vi har også SMS-funksjonen som 
NBF i dag ikke bruker. Denne blir 
i dag brukt hos DdB og her kan det 
enkelte medlem følge med via link på 
hjemmesiden når duer blir meldt inn 
via SMS varsling. 

Som dere alle forstår er det mulighe-
ter, men det er viktig at vi tar et steg 
om gangen. Imidlertid kan jeg love 
at styret i NBF holder seg oppdatert 
og vil innføre «nyheter» i dialog med 
gruppene.
NY FOTRING FOM 2015

Styret besluttet i 2014 å innføre ny 
fotring fom sesongen 2015. Ringens 
utforming vil være i tråd med FCI sitt 
reglement og på denne kan en lese for-
eningsnummer, logo FCI, NOR, årstall 
samt et firsifret nummer. 

Med innføring av nevnte ring vil du-
ens ringnummer stemme overens med 
det som fremkommer i utrekningspro-
grammet til DdB. Ringen er rund med 
glatt overflate dvs det er ikke plass til 
chip i denne ring. 

For at forbundene i SBU skal kunne 
bruke opp sitt lager av «ringchiper» vil 
det i 2015 bli produsert en plasthylster 
som plasseres på duens ledige fot. Her 
kan «ringchip» plasseres. 

Fom 2015 vil den nye el-chip også 
produseres. Denne kan brukes til både 
systemene Tauris og Unikon. I utførel-
se er denne chip lik den gamle el-chip 

som ble brukt før ringchipen ble intro-
dusert. 

NBF har i dag et lite lager av «ring-
chipen», men vil også kjøpe inn den nye 
el-chip som kan bestilles via material-
forvalter.
MEDLEMSTALL - VEIEN VIDERE

Som dere leser av tabellen under har 
NBF de siste årene klart å bremse den 
negative utvikling i antall medlem-
mer. Hovedårsaken til at brevduespor-
ten fikk problemer utover 2000 tallet 
var nok vandrefalkens gjeninntreden i 
vår fauna. 

Imidlertid har sporten klart å 
tilpasse seg ved å velge nye slip-
pretninger, andre slipptidspunkt 
osv samt at duene har lært å leve 

med luftens nye rovfugl. 

Vandrefalken sammen med hønse-
hauk vil nok også i fremtiden bli en 
utfordring som våre duer må forholde 
seg til. Det er derfor viktig at vi som 
driver brevduehold må finne nye måter 
å drive sporten på som gir duene den 
minste belastning. Her har vi allerede 
vist at vi er tilpasningsdyktige. 

Erfaringen høstes og korrigeringer 
blir forhåpentligvis gjort før neste se-
song.

 På grunn av raske endringer i vår 
organisasjon hva gjelder utreknings-
program og digitale muligheter mm, 

Kategori 2011 2012 2013 2014

Aktiv 220 211 209 208

Junior 24 23 17 16

Æresmed 3 3 4 4

Paasiv 118 110 114 109

Støttemed 2 2 1 1

Total 367 349 345 338

ser styret viktigheten av at vi revide-
rer vårt lovverk opp mot dagens behov. 

Det vil derfor bli fremmet en sak til 
kommende møte på Stord hvor styret 
foreslår at det nedsettes en gruppe 
som gjennomgår vårt lovverk. Dette er 
en nødvendighet da det alltid dukker 
opp situasjoner/forhold hvor lovverket 
er grunnlag for vedtak som skal fattes. 

Et gammelt udatert lovverk vil alltid 
hemme en organisasjon i å tilpasse seg 
nye muligheter/utfordringer.

Året 2014 er snart slutt og vi går inn 
i 2015 med ulike forventninger. Styret 
i NBF vil takke for det arbeid som er 
lagt ned innen de ulike grupper i se-
songen som nå er over. 

For at vi skal ha en smidig og god or-
ganisasjon er vi helt avhengig av å ha 
grupper som fungerer og takler utrek-
ningsprogram samt løser utfordringer/
problem innad i gruppen. Mitt håp for 
kommende år er at alle grupper vide-
refører sitt gode arbeid. 

Skulle noen trenge hjelp er det ba-
re å spørre «naboen» eller ta kontakt 
med styret som vil formidle nødvendig 
hjelp.

På vegne av styret vil jeg ønske dere 
alle:

En riktig god og fredelig jul og måtte 
alle ønsker for 2015 bli innfridd

Ragnar Lyssand
President NBF  

kontakt Sekretariatet
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Tekst: Lars Corneliussen / Ingvar Kluge Foto: Ing-

var Kluge

Ingvar Kluge var interessert i dyr 
som ung mann, og i 1969 be-
gynte han med duer og kaniner 
sammen med en kamerat. To år 
senere, i 1971, ble han medlem 
i Norges Brevdueforbund, og 
i dag, nærmere 45 år senere, 
kjenner vi han som en av Norges 
mest meriterte brevdueholdere. 
Tidligere i sin brevduekarriere 
har han vunnet Kongepokalen, 
og han har blitt Norgesmester 
tre ganger. I 2014 gjorde han det 
igjen.

KONTAKT MED NATUREN
Ingvar er i dag medlem av Jæren 

Brevdueforening, som er i området i og 
rundt oljebyen Stavanger. Han mimrer 
tilbake til oppstarten med sin kjære 
hobby, og fremholder at det var interes-
sen for naturen, og frem for alt fuglein-
teressen, som var avgjørende. - Med å 
drive med brevduer har man kontakt 
med naturen hele tiden, I tillegg er det 
spennende og lærerikt å drive med avl 
og kappflyvning, forteller Ingvar.
DE RÅDENDE FORHOLD

De siste år, har vi i vår forening ikke 
hatt lenger slipp enn 400 kilometer. Vi 
mister dessverre mange duer, som et 
resultat av rovfugleangrep. I tillegg 
kommer mange duer hjem med ska-
der, som tydelig indikerer nærkontakt 
med luftens predator. Dette har vært 
en virkelighet i flere år nå, og medlem-
mene på Vestlandet i Norge, sitter ikke 
igjen med nok duer til å fly de lengste 

avstandene. De siste årene har Jæren 
BF likevel hatt en positiv utvikling 
med tanke på hjemkomst, mye takket 
være en god strategi rundt forhold som 
vær, vind, oppslippstidspunkt og opp-
slippsted. - Neste år vil vi derfor for-
søke oss på 600 km på grunn av bedre 
hjemkomster i 2014, enn tidligere år. 
Dette skal bli spennende mener Ing-
var.
DE BESTE FORHOLD

Ingvar er kjent i Brevdue-Norge, for 
blant annet å være en mann med tyde-
lige meninger når det kommer til det å 
legge forholdene til rette for at duene 
skal komme hjem. Her forteller han 
selv: - Vi i Jæren Brevdueforening, som 
ligger helt sør på Vestlandet, flyver fra 
nord i Norge. Kappflyvningsruten er 
langs Vestlandets kyst. Opp gjennom 
årene har vi funnet ut, at når duene 
holder stor høyde, er de mindre sårba-
re overfor falk, enn når de flyr lavt. På 
grunn av dette, slipper vi kun duene 
når det er litt vind fra nord. Dette har 

vi gjennomført i flere år, og vi har med 
det oppnådd at flere av duene flyr rett 
hjem, selv om vi også under disse for-
hold får mange angrep på et slipp. Det 
mest ideelle, etter min mening er 3-5 
m /sek medvind.

Duene vil gå høyt, og vil dermed 
unngå en del angrep, og hastigheten 
ødelegger ikke konkurransen på slip-
pet. At vi gjør noe riktig i gruppe 8, 
Jæren Brevdueforening, kan vi lese ut 
av resultatene i NBF:
INGVARS DUEHOLD

Ingvar parrer sammen duene i febru-
ar. Han har tidligere forsøkt med vin-
teravl, men har funnet ut at han ikke 
kan fylle ungdueslaget for tidlig opp 
med unger ut fra de rådende forhold. 
Han liker å komme i gang med trening 
av de voksne duene før ungene skal ut 
for første gang. På grunn av vandrefal-
ken, forsvinner det en del duer både på 
trening og rundt slaget, og da spesielt 
i oppstarten av sesongen. Ungene ven-
nes til slaget sammen med de voksne 

Norgesmester 2014
Ingvar Kluge

Jæren Brevdueforening

Ingvar Kluge  med Norge-2013-07719 U Essdue nummer 1 i NBF 2014
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duene. Duene fóres med Versele-Laga 
fra Meldgård Engros., og han foretrek-
ker blandingene Gerry Pluss og Super-
star Pluss i flyvesesongen. De voksne 
duene får cirka ti treninger fra Ing-
vars bil, før fellestreningen i forenin-
gen starter. Alle duer er med på alle 
treninger og kappflyvninger. Han tre-
ner duene en gang mellom hvert slipp. 
Ingvar fortsetter - Jeg flyver med det 
totale enkesystem, og alle duene kon-
kurreres hver helg i kappflyvningsse-
songen. Duer med skader og lignende, 
holdes selvfølgelig hjemme. Ingvars 
flyveslag er på loftet i garasjen, mens 
avlslaget er et lite dueslag på 10 
kvadrtatmeter, og ligger i hagen. Han 
overvintrer med cirka 100 duer hvert 
år, og han avler cirka 100-130 unger 
hvert år.
UTVELGELSE

Ingvar legger vekt på at en brevdue 

ikke må være for stor. Duen må føles 
lett. Han syntes det er fint når en due 
har en flott kropp, men man kan ikke 
legge for mye vekt på det. Det er kun 
kurven som sorterer en god due fra en 
mindre god due. Avlsduene blir valgt 
ut på bakgrunn av stamtavle og kap-

Norge-2013-10383 U Essdue nummer 1 i NBF 2004 og 2008. Ingvars gamle stamme

Norge 2010-07949 U Essdue nummer 1 og nummer 2 Årets Sprinter i NB 2013, Essdue nummer 2 i NBF 

2011, Essdue nummer 4 i  NBF 2012 (Ouwerkerk/Dekkers)

pflyvningsprestasjoner. Dette er tyde-
ligvis et system som fungerer godt, for 
de siste fem år har han vært topp 2 i 
Norgesmesterskapet.
STAMMER PÅ SLAGET

I dag har Ingvar kun langdistan-
sestammer på sitt avlslag. Her kan 
nevnes Kluges gamle stamme (Rag-
nar Jørgensen/Delbar/Southwell) Van 
Wanroy via Eijerkamp, Ouwerkerk/
Dekker, og sist men ikke minst, C. R. 
Denisse. Langdistansestammer gjør 
seg altså gjeldende, med et unntak: 
Flor Engels. Duene fra Denisse har 
vist seg å krysse godt med Flor Engels-
duene) 
TANKER OM BREVDUESPORTEN I 
NORGE

Ingvar mener at brevduesporten har 
forandret seg dramatisk i Norge de si-
ste åra på grunn av rovfugleplagen, 
og da spesielt på grunn av utbredel-
sen av vandrefalk. Hønsehauken kan 
også være en stor utfordring i nærhe-
ten av dueslaget, men han tror ikke at 
den er det store problemet for duer på 
kappflyvning. Hønsehauken ødelegger 
mer om den holder til rundt slaget. En 
sulten hønsehauk gir seg nesten aldri, 
og kan komme helt ned på slaget. 
Klarer den å presse en due ned mel-
lom trærne, er hauken helt suveren, 
og duen blir tatt. I luften er duen mye 

- Norgesmesterskapet i NBF 2014: Ingvar Klu-

ge (Jæren BF)

- Kortdistansemester i NBF 2014: Gunleiv 

Hadland (Jæren BF)

- Mellomdistansemester i NBF 2014: Ingvar 

Kluge (Jæren BF)

- Ungduemester i NBF 2014: Jan Inge Auestad 

(Jæren BF)
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raskere og vil som regel gå fri etter et 
haukeangrep. Når falken angriper er 
det mye farligere for duene. Enten stu-
per duene rett ned og blir sittende som 
noen «saltstøtter», eller så flyr de høyt 
opp. Ingvar har observert brevduer 
under sin flukt til sitt hjemsted og har 

Norge-2006-11111 U Essdue nummer 1 i NBF 2007. Ingvars gamle stamme

Norge-2011-07125 U Essdue nummer 1 og Årets Sprinter i NBF 2012 (Van Wanroy/10383)

observert følgende: Angriper falken en 
flokk i luften, kan duene holde seg godt 
samlet en liten stund, men til slutt er 
hele flokken splittet i mange små flok-
ker, og noen duer er helt alene. Falken 
stuper som regel etter de som er alene, 
og da går det fort mot bakken. Kom-

mer falken på ny, er det fordi den ikke 
har fått tak i duen, men er falken bor-
te, har den mest sannsynlig fått tak i 
duen.
ET OFFER FOR BESKYTTELSE

- Det kan gå en god stund før alle 
duene er tilbake etter et falkeangrep, 
men etter kort tid begynner duene å 
bade og kose seg utenfor slaget. Det 
skal derimot lite til før hele flokken 
letter igjen, i full panikk. Dersom du-
ene holder på slik, har ganske sikkert 
falken vært på besøk. Ingvar mener at 
voksne duer har en bedre psyke i mø-
te med falken, enn det ungduene har. 
Ingvar har sine metoder for å beskytte 
sin flokk: - Jeg har alltid en eller to du-
er hvor jeg har nappet ut et par fjær i 
innervingen. Dette kan være duer som 
har vært skadet, eller kommet seint 
fra slipp. Disse duene får en ny rolle 
på slaget mitt. De blir «lokkeduer» for 
falken. Falken ser etter svakheter i 
flokken, og velger fort en due med vin-
gefeil. Mange «merkete» duer blir gode 
til å slippe unna falken, men kom-
mer av og til hjem med en ny skade. 
Jeg bruker alltid noen «lokkeduer» på 
treningsslipp. Dette er en metode jeg 
har brukt i mange år, og mener dette 
er den eneste måten vi kan klare å be-
skytte de beste duene mot falken på. 
Vi vil få duer som takler falken bedre 
og bedre. Dette er det selvfølgelig in-
gen garanti for, den beste og mest er-
farne dua kan fort gå tapt når falken 
angriper, men dette er en metode som 
i hvert fall har hjulpet meg med å be-
skytte flokken min. Vi blir aldri kvitt 
falken, så vi må hjelpe duene til å lære 
seg å takle den. Her mener jeg nøkke-
len til suksess brevduesporten i Norge 
ligger nå.
PRØV OG FEIL

Mye har vært prøvd ut de senere år, 
som for eksempel slipp fra havet, kap-
pflyvning med voksne duer i oktober, 
men her mener jeg det er mange an-
dre faktorer som spiller negativt inn. 
Er det solstorm eller havtåke samtidig 
med havslipp, blir det katastrofe. Du-
ens helse er også en viktig faktor når 
det gjelder å få duene hjem fra kapp-
flyvning. En sulten falk mot brevduer, 
som ikke er optimalt friske og moti-
vert, er rått parti.  
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Af Mark Skovbo Madsen

Selv om de fleste danske brev-
duefolk og vel også brevdue-
folket i de andre nordiske lande 
kender Brdr. Brøbech, så har de 
selvfølgelig fortjent en artikel 
her i ”Brevduen”, hvor de hyldes 
for deres præstation.

Artiklen her er faktisk blevet til uden 
en specifik samtale med brødrene, men 
igennem det seneste års tid er jeg ef-
terhånden kommet en del hos brødre-
ne, så jeg har alligevel følt mig rimelig 
klædt på til at skrive lidt om brødrene 
og ikke mindst pga. Christian Han-
sens artikel om brødrene, der blev til 
midt i sæsonen og bragt på Martin og 
Christians website.

Derudover kan der henvises til brød-
renes hjemmeside. http://www.brdr-
broebech.dk, hvor man kan læse meget 
mere om, hvordan de gør tingene og ik-
ke mindst, hvornår de gør det, en ud-
førlig træningsplan, fotos af en del af 
deres duer samt hvilke foderblandin-
ger og biprodukter, de benytter.

I stedet vil artiklen se lidt nærmere 
på hvilke duer, der har været med til 
at bringe mesterskabet hjem.

For brødrene er travle mennesker. 
Efter overtagelsen af to nye butikker 
i Kolding og Vejle og samtidig med den 
eksisterende butik i Bruns galleri, står 
Anders Brøbech nu i spidsen for 3 bu-
tikker.

Hans Henrik har et murerfirma 
samt en god hjælp i butikkerne, når 
det brænder på. Og samtidig med et 
større antal duer er der godt tryk på 

i dagligdagen, som i bund og grund er 
alle ugens syv dage. Det er mit klare 
indtryk, at brødrene praktisk talt er 
i gang hele tiden. Og denne energi og 
vilje kan man kun misunde. Jeg er ik-
ke i tvivl om, at det også har været med 
til at bringe dem, hvor de er i dansk 
brevduesport.

Men vi kender dem jo, de to 
brødre fra 073. Eller gør vi?  For 
hvad var det nu for noget her i 

sæson 2014? Der var både Brdr. 
Brøbech og H.H. Brøbech.

For dem der ikke ved det, så er 
de 3 brødre, Anders (ældste), Hans 
Henrik(Vims, mellemste) og Jan (yng-
ste). Det hænger sådan sammen, at lil-
lebror Jan nu også er blevet en del af 
det større due hold på matriklen få km 
øst for Ry. Jan flyver i kompagniskab 
med Anders.

Vims har i 2014 fløjet for sig selv fra 
et nyt slag, men fra samme adresse 
som Anders og Jan.

Det kan siges, at brødrene forventer 
at flyve i hver deres navn i 2015. 

Slaget, der vandt DM Super var Brdr. 
Brøbech.

Brødrene selv er ikke hemmeligheds-
fulde omkring, at det har været deres 
”dårligste” sæson gennem de seneste 
år, men hvordan kan man blive Dan-
marksmester, når man har haft en 
”dårlig” sæson? Det kan man, når alt 
går op i en højere enhed på netop de 
flyvninger, der betyder noget for det 
aktuelle mesterskab.

Og for DM Super er det de 5 langflyv-
ninger og de 4 landsflyvninger med 
alle flyvninger opgjort på placerings-
point i sektionsregi.

Resultaterne for Brdr. Brøbech så så-
ledes ud:

Limburg, Lang. 
Sektion af 214 duer:13, 17, 18, 19 mm. 

DM-Super 2014
Brdr. Brøbech

073 Skanderborg

Hele familien Brøbech er inkarnerede brevduefolk



288 #30_2014

8 af 33 indberettet. 
Region af 910 duer:25, 32, 37,38, 50, 

68, 76 m.m. 13/33
Limburg, Lands.
Sektion. af 81 duer: 1, 7, 12, 15 4/23
Landsopg. af 775 duer. 1, 16, 35, 45 

mm. 9/23
Würzburg, Lang 
Sektion af 134 duer: 10, 16, 25 3/19
Region af 585 duer: 33, 49, 79 mm. 

4/19
Baden-Baden, Lands.
Sektion af 69 duer: 3, 6, 7, 9 mm. 4/17
Landsopg. af 480 duer: 9, 16, 21, 32, 

52 7/17
Antwerpen, Lang
Sektion af 238 duer: 1, 2, 3, 6, 12 mm. 

9/29
Region af 943 duer: 3, 4, 5, 14, 42 mm 

12/29
Karlsruhe, Lands.
Sektion af 60 duer: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

7/15
Landsopg. af 393 duer:1, 5, 7, 22, 23, 

26, 28 mm. 11/15
Hannover, Lang
Sektion af 141 duer: 1, 2, 6, 10, 11, 13 

mm. 9/24
Region af 508 duer: 4, 5, 22, 28, 30, 

32 mm. 12/24
Dresden, Lang
Sektion af 158 duer 4, 5, 20, 21, 22 

6/27
Region af 612 duer: 25, 26, 68, 69 

mm. 8/27
München, Lands.
Sektion af 90 duer: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15 11/21
Landsopg. af 686 duer: 5, 8, 17, 22, 

25, 26 mm. 13/21
og med de resultater, blev det til et 

DM. 
Med 2 Landsvindere og en fantastisk 

München flyvning som afslutning på 
sæsonen kunne slaget i slaget i Ry gøre 
klar til vinteren.

Det første helt store resultat i sæso-
nen var Landsvinderen fra Limburg af 

775 duer.
Det var hunnen 073-11-2081, der tid-

ligere har fløjet i top fra Giessen (622 
km). Hendes afstamning er 50 % Brø-
bech 50 % Engels. 

Fra Karlsruhe senere på sæsonen 
skulle det vise sig, at der igen skulle 
lande en landsvinder på slaget. Denne 
gang 073-11-2426. Afstamningen på 
denne hun er 75 % Brøbech  og 25 % 
Hebberecht. ”2081”, der var landsvin-
der fra Limburg, blev her nr. 7 i landet.

Fra München blev de to hunner hen-
holdsvis nr. 6 og 8 i sektionen og i lan-
det nr. 17 og 25 af 686 duer. Det er 
simpelthen klasse.

Som en lille sjov observation kan det 
siges, at de landede med 1½ min mel-
lemrum fra Baden-Baden. Dog lige 
uden for 20 %. Det er altså efter 881 
km og en overnatning et sted i Tysk-
land.

Turen hjem fra Baden-Baden er ikke 
det eneste, disse to damer har tilfæl-
les: De er nemlig begge oldebørn på 
208-88-192 og 115-93-573. For ”2081” 
vedkommende dobbelt oldebarn på det-
te par.

Det må være fantastisk at se sine 
gamle topduer gå igen i de nye topfly-
vere på slaget. Når det sker, kan man 
begynde at tale om at have sin egen 
stamme. Og det vil vel de fleste af os 
gerne opnå.

Men hos brødrene går der et hav af 
gode duer. Den ene mere spændende 
due efter den anden. Og jeg kan kun 
opfordre til, at man prøver at få sat et 
besøg i stand, hvis man har lyst til at 
se nogle af de mange avlsduer og spæn-
dende kapflyvere. 

Avlsslaget består vel af den flotteste 
samling Engels duer i Danmark og 
muligvis i hele verden samt en mindst 
lige så flot samling af Klak duer.

Derudover er der tilført duer fra 
Chris Hebberecht, Marcel Albrecht og 
senest 6 duer fra det vel hotteste navn 
i verden i øjeblikket, Bart & Jürgen 
Geerinckx.

PS: Læs mere på Brødrenes egen 
hjemmeside samt artiklen på M. & C. 
Hansens hjemmeside.  
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Många ser främst duvan som ett 
skadedjur, men inte Väsbybon 
Serguey Lopez – för honom är 
duvorna en hobby och ett gläd-
jeämne.
Från uppväxten på Kuba till kolo-
nilotten i Väsby, har de alltid haft 
en självklar plats i hans liv.

 En ensam duva seglar upp mot him-
len från en liten gul stuga på Smedby 
kolonilott. Den följs av ytterligare en, 
och några sekunder senare dyker än-
nu fler duvor upp. 

Serguey Lopez är mitt uppe i ett sam-
tal med en kvinna med en svart hund 
– hon ställer nyfikna frågor om hans 
duvor vars nöjda kuttrande ljuder i 
bakgrunden.

Här på kolonilotten i Väsby har Ser-
guey Lopez byggt sina husdjur ett eget 
hem. I den gula stugan bor årets duv-
kull och i den röda samsas avelshan-
narna och tävlingsduvorna.

Att duvorna behöver egna stugor är 
förståeligt då det rör sig om över hun-
dra stycken brevduvor, många av dem 
tävlar han med och de allra flesta har 
han själv fött upp.

– Man måste ha många duvor, alla 
kan inte tävla, vissa måste vila och 
vissa är bara för avel, och några blir 
tagna av höken, säger han.

Serguey Lopez är uppvuxen i en liten 
by på Kuba och flyttade till Sverige för 
omkring tio år sedan. I hans hemland 
finns ett stort intresse för brevduve-
sport.

– Alla har brevduvor i min hemby, vi 
lekte inte med Playstation där, vi var 
ute och lärde oss sporten av de äldre, 
säger han.

På många platser i världen är brev-
duvesporten populär, bland annat i Ki-

Nationalmästare Norr 2014
Serguey Lopez

Här bor Väsbys snabbaste duvor

na, Belgien och Tyskland. I Sverige är 
det färre utövare, något som Serguey 
Lopez tror har med klimatet att göra.

Här pågår tävlingssäsongen hela 
sommaren, från maj till augusti. Ser-
guey Lopez har vunnit en hel del täv-
lingar, förra året rankades en av hans 
duvor till en av Sveriges bästa. Men för 
honom är inte resultaten det viktiga.

– För mig är det viktiga att duvorna 
mår bra, jag kommer hit varje dag och 
sköter om dem, de är min hobby. När 
man är vinnare betyder det att duvor-
na trivs, då kommer de alltid hem.

Duvorna flyger i cirklar över koloni-
lotterna.

- Snart landar de, säger Sergey Lo-
pez och har rätt – han känner sina du-
vor. De slår sig ner på taket, men ger 
sig en stund senare ut på en ny flygtur.

Under tiden strör han ut deras mat, i 
dag i form av korn, på marken. Plöts-
ligt dyker en duvhök upp och hotar du-
vornas tillvaro.

Duvorna håller sig borta tills att de 
är säkra på att höken är borta. Men 
kommer tillbaka gör de alltid.

– De är födda här och de landar ingen 
annanstans, bara här, säger Serguey 
Lopez stolt.  
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af Bengt Nordstrand

Hur kunde det bara bli som det blev 
? Många av oss medlemmar i svenska 
brevduveförbundet har ställt sig frå-
gan.

Sedan ett par år tillbaka har många 
medlemmar oroats över förbundets ef-
terhand försämrade ekonomi. De fle-
sta är ju är ju också medvetna om att 
en hyfsad ekonomi krävs för att allt öv-
rigt inom brevduvesporten ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt. 
Jag behöver inte dra detaljer, eftersom 
de flesta säkert känner problemen, 
men kan ändå inte undgå att nämna 
”tryckerimaskinen”, en inhyrd maskin 
som skulle användas till mycket, men 
som hela tiden främst dragit oroande 
stora kostnader. Vid möten och sam-
mankomster har frågor ställts om 
kostnader och avtalslängd, frågor som 
mest blivit ofullständigt besvarade. 
Nåja, förbundsledningen  har under 
hösten  äntligen fått avtalet uppsagt 
och slutredovisat. 

En annan mycket vital fråga som 
alltid behöver diskuteras är trans-
portfrågorna.  De har rent praktiskt 
fungerat hyfsat, men ändå med en del 
frågetecken. I vårt förbund är det ofta 
tämligen långa avstånd mellan klub-
barna (skåneklubbarna delvis undan-
tagna) vilket vållat alla övriga klubbar 
olika stora problem, med långa trans-
portavstånd till inlastningsplatserna 
och till detta kopplade ekonomiska  
frågorna.  Det handlar inte bara om 
nationaltransporter, utan kanske i hö-
gre utsträckning transporter till öv-
rigt flygprogram. Jag vågar nog säga, 
att berörda frågor till stor del ligger 
bakom den geografiska splittring som 
skett inom vårt förbund.  

Nu har i det närmaste en helt ny sty-
relse trätt i funktion och redan föresla-
git radikala förändringar beträffande 
nationalflygningarna. Novembermötet 
i Helsingborg  gav också styrelsen sitt 
fulla stöd att på olika sätt vidareutve-
ckla sina idéer. I nuläget innebär det 
att förbundet hyr in trelleborgskon-
tainern  och även i övrigt svarar för 

transportarrangemanget. Den stora 
nyheten är att vi till året 2015 får sex 
stycken nationalflygningar, tre från 
norr och tre fån söder, som ser ut på 
följande sätt. Från norr blir det Hu-
diksvall, Sundsvall och Sveg och från 
söder Bremen, Hannover och Berlin. 
Från vardera riktningen äger flygnin-
garna rum varannan vecka. Verkligen 
något att se fram emot.
DUVORNA DÅ 

Vi som varit med i brevduvesporten 
några år, har mer eller mindre utve-
cklat våra kunskaper om hur bra brev-
duvor bör se ut. De flesta har genom 
åren besökt toppslag, fått möjlighet att 
”känna på” framgångsrika duvor och 
imponerats av deras prestationer. Men 
vad är det vi tittar på när vi försöker 
bedöma dessa toppflygares prestatio-
ner. Förvisso finns det ju en standard-
beskrivning som verbalt beskriver hur 
duvan ska se ut och som används i ut-
ställningssammanhang. Den anger 
hur kroppsbyggnad, skelett, musku-
latur, fjäderkvalité, vingens uppbygg-
nad, helhetsintryck och ytterligare 
några underpunkter ska se ut. Men är 
dessa duvor som erhåller höga bedöm-
ningspoäng de bästa duvorna?  Förvis-
so är de utmärkta utställningsduvor. 
Men är dessa duvor också de främsta 
tävlingsduvorna på kappflygningarna 
?  Man tycker ju att det borde vara så. 
Men i grunden kan endast tävlings-
korgen svara ja eller nej på den frågan. 

Vad är det då som kännetecknar den 
framgångsrika tävlingsduvan ?  Helt 
enkelt kappflygaregenskaperna. Det 
handlar om ett komplex av egenska-
per, som vi aldrig kan iakta genom att 
studera de yttre egenskaperna.  Eller 
i ögat !?  Vilka egenskaper ska då en 
framgångsrik tävlingsduva besitta?  
Övriga ej synbara egenskaper som den 
gode kappflygaren måste ha, är god 
orienteringsförmåga, stark fysik och 
uthållighet, starkt psyke, och att kun-
na lämna flocken han befinner sig i och 
framför allt ha en stark vilja att ta sig 
hem. Snabbt ska det också gå.

Vad vet vi egentligen om duvors upp-
levelser och känslor i allmänhet?  Hur 
reagerar duvan när vi tar den i red-

facket och sätter den i den egna trans-
porkorgen. Hur reagerar duvan när 
främmande händer tar den i klubbhu-
set, för registrering och sedan sätter 
den i tävlingskorgen. Och slutligen, 
hur upplever duvorna att transporte-
ras i åtskilliga timmar till uppsläpps-
platserna. 

 Hur mår och hur känner sig duvorna 
i alla dessa olika situationerna?  Kan 
duvor bli stressade och hur upplever 
duvor i allmänhet sin situation. Har 
duvorna några känslor och kan de få 
ångest? Dessa saker diskuteras aldrig, 
men vad tror du själv. Ligger det över-
huvudtaget något i dessa frågeställ-
ningar. De är ju inte några tänkande 
individer. Men å andra siden är de ju 
förbaskat kloka. De klarar av att ta 
sig hem till sin box, till den väntande 
honan eller ungarna. Och undan går 
det. Deras fantastiska egenskaper har 
vi mycket svårt att förstå, men som 
vetenskapen rent teoretiskt kan för-
klara. Vi är emellertid alla mycket im-
ponerade . 

Hur teoretiskt det än är, upplever 
vi brevduvemän och kvinnor duvorna 
som fantastiska fåglar och kompisar 
när vi umgås med dem i duvslaget. 
Ofta småpratar vi med dem, de lägger 
huvudet på sned och tycks förstå va-
renda ord.

De är beroende och håller av dig. 
Tänk på det när du skickar iväg dem 
på tävling. Se till att de mår toppen-
bra. Då belönar de dig. De är dina 
bästa kompisar !

God Jul och ett Gott nytt brevduveår 
önskar vi i Sverige våra vänner i Dan-
mark och Norge !  

På väg framåt

Snart kläcks nästa generation
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af Bjarne Borresen

Tilstede: Erik Dybdahl, Erik 
Rasmussen, Ole Nielsen, Niels 
Larsen, Tommy Rasmussen, Villy 
Petersen, Peter Andersen, Tage 
Gravesen, Bjarne Straszek og 
Bjarne Borresen
Afbud: Peter Knudsen.

Formanden bød velkommen og 
orienterede kort om mødets 
dagsorden.

REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
DAGSORDEN.

Indkomne forslag blev gennemgået. 
Der forelå 4 lovændringsforslag, som 
ikke kan behandles i deres nuværende 
udformning, idet de ikke tager højde 
for alle de paragraffer, de har indfly-
delses på. Forslagsstiller er derfor ble-
vet bedt om at omskrive dem således, 
at der er sammenhæng i forslagene. 
Forslagsstilleren blev kontaktet søn-
dag den 23. november af formanden og 
fik 14 dage til reformulere forslagene. 
Forslagene skal derfor være organisa-
tion i hænde senest 7. december.

Enkelte forslag er relateret til DdB's  
reglement og kan derfor ikke behand-
les på repræsentantskabsmødet, men 
kan dog tages op under formandens 
beretning.

Der kan muligvis blive tale om, at 
der skal foretages optælling under 
vedtagelsen af kapflyvningsplanen for 
at undgå samme problemstilling som 
for 2 år siden, hvor der var utilfreds-

hed med en enkelt af dirigenternes af-
gørelser.

Status på økonomien blev gennem-
gået, og det forventes at årets resultat 
bliver et mindre overskud efter at af-
skrivninger er foretaget.

Der forelå et tilbud fra vores leveran-
dør af trykmaskine. De ville gerne  kø-
be vores nuværende maskine og havde 
givet DdB et godt tilbud på en udskift-
ning. Efter diverse spørgsmål blev det 
besluttet at takke ja til tilbuddet.

Sekretariatet arbejder pt. på at få 
trykmaskinen til at fremstille flotte 
billeder på fotopapir i A3-overstørrelse 
således, at de kan tilbydes medlem-
merne, som ofte får taget flotte bille-
der, men skal betale mange penge for 
at dem printet hos fotohandleren i stor 
størrelse. Mere om dette i Brædstrup.

På sidste repræsentantskabsmøde 
lovede HB at stille forslag, der kunne 
sikre, at alle foreninger havde mindst 
ét mandat. Efter en længere debat ene-
des man om følgende forslag:

• Lovenes kap. 1A § 7A tilføjes

Aktiv forening
Forening, der har mindst 3 aktive 

medlemmer, der kan udføre kontrolar-
bejde jf. DdB's Reglement.

• Kap. 2 § 8 stk 3 ændres således:
Aktive foreninger, der opfylder be-

tingelserne for forbliven under organi-
sationen tildeles 1 repræsentant. Har 
foreningen 5-9 aktive medlemmer, 
tildeles foreningen 1 ekstra repræ-
sentant, har foreningen 10-14 aktive 
medlemmer, tildeles 2 ekstra repræ-
sentanter o.s.v.

Valgene blev gennemgået uden be-
mærkninger.

Da der ikke foreligger ønske om æn-
dring af kontingentet, skal punktet 
ikke på dagsordenen.

Ændringsønskerne til kapflyvnings-
planen 2015-2016 blev gennemgået 
ved hjælp af den udarbejde oversigt.

De indkomne forslag vedr. slipformer 
blev gennemgået.

HB foreslår som et forsøgsår 2015, at 
Sektion 31's duer på de åbne mellemdi-
stanceflyvninger slippes særskilt i uge 

Hovedbestyrelsesmøde 
28. og 29. november 

2014



292 #30_2014

21 og 22.
Vedr. mesterskaber foreslår HB, at 

forsøgsperioden med divisionsopdeling 
af mellemdistancemesterskabet åben 
fortsættes i endnu 2 år.

En ny måde at beregne et DM-åben 
mesterskab (erstatter DM-super) blev 
gennemgået:

Forholdene og kapflyvningerne er ik-
ke ens for alle brevduefolk i Danmark. 
Derfor bør DM opbygges således, at 
den enkelte frit kan vælge de kapflyv-
ninger, der skal indgå i beregningen af 
DM-point.

Følgende forudsætninger skal indgå:
• Pointberegningen er placerings 

koefficientpoint i sektionen. Formel: 
Sektionsplacering minus 1 ganget med 
1000, divideret med antal deltagende 
duer i sektionen. 

• Medlemmets første due tæller. Du-
en skal være placeret indenfor 20%.

• Medlemmet vælger selv de flyv-
ninger, som vedkommende ønsker skal 
indgå i DM. Der kan vælges mellem 
alle flyvninger på kapflyvningsplanen 
undtagen ungeflyvningerne.

• Der skal vælges mindst 3 lang-/
lands flyvninger,

• Der skal vælges et antal flyvnin-
ger, som samlet udgør mindst 4500 
km.

• Flyvninger skal vælges inden sæ-
sonen via foreningsprogrammet og 
indsendes til Sekretariatet inden før-
ste DdB flyvning.

• Alle flyvninger tæller med uan-
set, om der på en flyvning ikke opnås 
point.

• Mesterskabet afgøres på bedste 
gennemsnit på de valgte flyvninger. 
Formel: Antal point divideret med an-
tal tilmeldte flyvninger.

• Ved aflysning udgår flyvningen af 
beregningen.

HB foreslår, at det i 2012 indførte Z-
spil udgår. Der spilles så få duer, at det 
ikke står mål med det manuelle arbej-
de, det kræver at gøre op.

Der forelå et forslag om at offentlig-

gøre 25% af de medsendte duer i resul-
tatopgørelserne. Forslaget kan ikke 
behandles på repræsentantskabsmø-
det, men HB valgte at indføre en of-
fentliggørelse på 25% alle steder.

HB havde ved flere lejligheder fået 
opfordring til at få One-loft-slag's mu-
ligheder beskrevet. I reglementet ind-
føres derfor følgende bestemmelse:

"Unger på et One-loft-slag kan ikke 
deltage på DdB- eller sektionsflyvnin-
ger. Ældre duer kan deltage på disse 
flyvninger, men ikke æske officielle 
præmier, mesterskaber. andele i me-
sterskaber eller udsatte kontantpræ-
mier.".

Der forelå et ønske om grænseæn-
dring for en enkelt forening. Forslaget 
kan ikke behandles, da det er indsendt 
for sent.
LANDSUDSTILLINGEN 2015

Status på de forskellige opgaver blev 
gennemgået. Der er lagt op til en mas-
ser nye tiltag specielt fredag aften. Det 
bliver gennemført sammen med bla. 
M&C Hansen.

Der er lavet aftale med Pejsegården 
om, at de medlemmer der har/vil reser-
vere værelse fra lørdag til søndag, kan 
få fredag til lørdag med for en pænt re-
duceret pris.

Status på udstillingsprogrammernes 
status skal undersøges.

Underholdning ved Lune Carlsen til 
aftenfesten er på plads.

Gæstelisten skal udarbejdes og god-
kendes af formanden.
TRANSPORT 2015.

Det meste af DdB's transportudstyr 
er nu gennemgået og nødvendige re-
parationer er udført. Mangler pt. ud-
styret på Sjælland. Den videre proces 
blev aftalt.
BREVDUEN.

Problematikken med reklamebase-
rede artikler blev debatteret. Det er 
en gammel beslutning, som har givet 
diverse udfordringer. Det blev beslut-
tet at fuldt betalende annoncører kan 
lave "støtte"- artikler (1-2 sider), som 

bringes i samme blad (hvis muligt af 
plads hensyn). Ordningen indføres i en 
forsøgsperiode på 1 år.

Sekretariatet har pt. en DVD med 
gennemgang af duesygdomme til gen-
nemsyn. Filmen er lavet i Belgien af 
Armand Scheers. Filmen kan sælges 
til en fornuftig pris med dansk over-
sættelse. Forventes klar til Brædstrup

Arbejdet med at skanne alle gam-
le numre af Brevduen ser nu ende-
lig ud til at komme i gang. Arbejdet 
skal gøres af flere årsager. Primært 
for at sikre vores unikke blade mod 
ødelæggelse, men også så de kan stil-
les til rådighed for medlemmerne via 
hjemmesiden. Det er en guldgrube af 
information for alle med interesse i 
brevduesporten. Det er et stort arbejde 
at få gjort.
VETERINÆRE SITUATION.

Der er udbrud af fugleinfluenza i 
Europa, mest i Holland. Det har be-
tydet stop for transport af brevduer. I 
Danmark har Fødevarestyrelsen hæ-
vet niveauet til middel. Forhåbentligt 
får det ikke betydning for den kom-
mende udstillingssæson, men det har 
allerede fået betydning for enkelte 
danske auktioner med hollandske du-
er.
HÆDERBEVISNINGER.

Der lå ansøgninger om tildeling af 2 
hædersbevisning med tilhørende nåle. 
De blev bevilliget.
DRF'S UDSTILLING I FREDERICIA

DdB vil igen i år forsøge at komme med 
på denne udstilling med en pr-stand.  
Udstillingen er i starten af januar.   

kontakt Sekretariatet
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af Ad Schaerlaeckens, Oversat fra Brieftaube

Duer, der fremlyses, henter jeg 
normalt tilbage. Ikke fordi jeg er 
glad for at få duen tilbage, men 
mere af høflighed. Mine unger 
har en plastik ring på med tele-
fonnummer, selvom det ikke er 
almindeligt her i Holland. Hvorfor 
jeg ikke jubler, når en af mine 
unger fremlyses? Jeg ved af erfa-
ring, at der ikke er meget at stille 
op med den. I den næste dårlige 
flyvning vil den være mellem de 
første til at give op.

I år har jeg hentet mange unger. Af 
flere grunde er de væk med undtagelse 
af én. Mange unger, der hjemkommer 
dage senere udmattede efter en dårlig 
flyvning er normalt tabt for fremtiden. 
Jeg henter dem kun tilbage af høflig-
hed og helt ærligt, også fordi jeg håber, 
at min ene undtagelse kunne blive god. 
Også fordi den er af god afstamning, 
synes jeg selv. Men mine duer er alle 
af "god" afstamning, så i øjeblikket 
"glemmer" jeg, at den ”gode” afstam-
ning også giver mange dårlige.
MISMOD

 Afhentning af en vildfaren due kan 
også have sin charme. Man kommer 
nogle nye steder. Jeg fik én fremlyst i 
Herenthout, ca. 30 km øst for Antwer-
pen. "Kom ind og sid ned," sagde man-
den. "Du kommer langvejs fra, og jeg 
kender dig fra et eller andet sted." Jeg 
sagde ikke noget. ”Brevduesporten er 
dejlig, men man kan også blive i dår-
ligt humør af den," begyndte han. Han 
slog ud med armene. "Ja, lige for tiden 
med lidt for mange tab," sagde jeg. 
Men, det var ikke det, han mente. Han 
smed en resultatliste på bordet. Han 

havde fremhævet sit navn med gult. 
Jeg kiggede.  Så ikke godt ud, og jeg 
vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige.
TIL FORSKEL

 Så smed han flere resultatlister på 
bordet. Men de var anderledes. De 
skinnede næsten gult med de mange 
markeringer af topresultater. "Tre på 
hinanden følgende uger med enormt 
gode resultater, og nu, da jeg forven-
tede så meget, næsten intet," peb han. 
"Jeg kan ikke forstå det." "Er duerne 
ikke sunde? Formen væk?" sagde jeg. 
"Hvordan kan du vide det? Du har jo 
ikke set duerne. Duerne må være slup-
pet i dårligt vejr," sagde han. Jeg vid-
ste, at dette ikke var rigtigt og sagde 
det. Han strøg sit ansigt, tog en slurk, 
gnubbede korset i sin halskæde og 
lænede sig tilbage i stolen. Hvis øjne 
kunne dræbe, ville jeg nu ligge tre 
fod under græsset. Og alligevel var 
der kun én rimelig sammenhængen-
de forklaring på hans nyligt dårlige 
resultater: Duerne var ikke bag efter 
på grund af slip i dårligt vejr, men på 
grund af manglende form.
HVORFOR?

- Hvorfor bliver resultaterne pludse-
lig væk? Eller omvendt, hvorfor kan 
man have forholdsvis moderate resul-
tater, og så pludselig kommer duerne 
med et fremragende resultat? Det har 
intet at gøre med kvalitet, men med 
sundhed.

 - Hvorfor mister nogle mange duer 
på en flyvning, mens andres tab på 
samme flyvning er ringe eller lig nul? 
Vi kan tage Antwerpens meget om-
diskuterede ungeslip i Noyon sidste 
sommer. Først efter to timer var place-
ringerne væk. I forskellige medier om-
taltes flyvningen som en "kirkegård", 
og som "en af de største katastrofer, 
der nogensinde har eksisteret." Vi hav-
de 24 unger med. Hvor mange, vi mi-
stede?  Ikke én. Endnu engang: Det er 

ikke et spørgsmål om bedre duer, men 
sundere duer. 

- Hvorfor beklager man sig over duer, 
der ikke træner omkring slaget?

 - Hvorfor er der duer, der fælder dår-
ligt?

- Hvorfor er nogle duer langsomme til 
at parre sig og lægge æg? Og selv i an-
den runde, når de første  unger er gået 
af reden?

 Svaret på alle disse spørgsmål er det 
samme: Ingen form.
SUNDHED

 Når vi indlever duerne til en flyv-
ning, og der bliver forudsagt hårdt vejr 
(varme og modvind), siger den evigt 
unge Thijs: "I morgen er vejret til de 
gode duer. "Kvalitet er ikke nok", siger 
jeg, "vejret er først og fremmest til du-
er i form".

Og så tænker jeg på en forholdsvis 
ukendte opdrætter med sine forholds-
vis ukendte duer, der ofte overrasker 
i hårdt vejr. Han så at sige overgår sig 
selv.

 Sloganet "Det handler om kvali-
tet"

 er ikke tilstrækkeligt differentieret. 

Form er vigtig hele året 
Hvorfor? Derfor!

 Også i avlen gælder: Hvad forældrene ikke har, 

kan de heller ikke videregive til deres afkom. Duer 

i form giver deres unger mere, når de fodrer.
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Nedennævnte 3 topslag har følgende til fælles: De arbejder hos Natural – de tilhører 

toppen af Belgisk brevduesport – en god blanding vurderes ikke på sammensætning,

men på blandingens spireevne – frø som ikke kan spirer er tomme kalorier.

Hvordan ser spireevnen ud på den blanding som du bruger i dag? – har du problemer

med at få det oplyst skulle du måske skifte til NATURAL – DET BETALER SIG.
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N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE • TLF. 97187040 • FAX 97187090

mail: natural@natural-brande.dk • www.natural-brande.dk

Frank & Bonne VAN DEN EYNDE (Wuustwezel): 
4x placeret til championatet i KBDB i 2014

• 9. – 10. – 12. National Esdue unger på mellemdistancen KBDB
• 15. National champion mellemdistance gamle duer KBDB

Champion provins Antwerpen KBDB 2014
• 1.-2.-3. Esdue unger på mellemdistancen provins Antwerpen
• 2. til Championatet mellemdistance unger provins Antwerpen
• 8. til Championatet mellemdistance gamle duer provins Antwerpen

5x konge i Grænseforbundet inden for de sidste 10 år – i 2014 ligeledes
kejser (der har ikke været nogen kejser de sidste 20 år) efter at have
flyttet og startet op på ny i 2008 med unger 

André ROODHOOFT (Pulderbos): 

Dobbelt nationalvinder La Souterraine 2014

• 1. national La Souterraine – 18.588 unger

• 1. national La Souterraine – 3.184 gamle

• 3. national Esdue på stor mellemdistance etårs KBDB

• 4. national Esdue på stor mellemdistance etårs KBDB

15 x Konge i Union Antwerpen

8 x Kejser i Union Antwerpen

Pierre & Patrick PHILIPPENS (Fouron): 
5x placeret til championatet i KBDB i 2014 

•   2. til Championatet mellemdistance gamle duer KBDB
•   3. national Esdue mellemdistance gamle duer KBDB
• 13. national Esdue mellemdistance unger KBDB
• 13. til Championatet sprint gamle duer KBDB
• 15. til Championatet sprint unger KBDB
Pierre & Patrick har været placeret 16 gange i top 3 til forskellige nationale
mesterskaber under KBDB: 5x nr. 1 – 4x nr. 2 – 7x nr. 3.
Ligeledes topplaceringer i følgende Nationale olympiske klasser:
Sprint: 1. – Mellemdistance: 1. -2. – 3. – Langdistance: 1. – 1. – 2. – 3. 
All round: 2. – 2. – 3. – 3. – 3. – 3. Maraton: 1. – 3

10 x 1. Provincial general Championat KBDB
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I duesporten drejer alt sig om sund-
hed og form. Det er mindst lige så vig-
tigt som kvalitet. Jeg vil hellere sætte 
mine penge på en middelmådig due i 
god form frem for en superdue ude af 
form. Frem for alt – og det lyder må-
ske mærkeligt - i stærk medvind. Min 
erfaring siger, at en "god due” ude af 
form stadig kan få en god placering i 
stærk modvind, men i medvind går det 
ofte galt.
ET MYSTERIUM

 Det bringer os frem til, hvad nogle 

betragter som et mysterium: Hvordan 
er det muligt, at der er nogle år, hvor 
man avler en kurvfuld af gode unger, 
mens de i andre år ikke er værd at 
trækkes med?

Dette kan også skyldes spørgsmålet 
om form. Genetisk kan denne opfat-
telse ikke retfærdiggøres.  De får "det" 
fra forældrene eller ej, men forskere 
mener, at duer i form giver mere, når 
de fodrer deres unger. Dine unger fod-
res med en højere kvalitet i nærings-
stoffer, hvorved de udvikler sig til duer 

”Brevduesport drejer sig hovedsageligt om sundhed og form. Er mindst lige så vigtig som kvalitet”, mener 

Ad Schaerlaeckens. En naturlig basissundhed er yderst vigtigt hele året.

med en bedre basissundhed. Og det er 
dem, man har brug for.
 ET RÅD

 Lige nu er det højsæson for auktio-
ner. Det er bemærkelsesværdigt, at 
nogle køber overalt i årevis, men ikke 
kommer tættere på præmierne. Er der 
kun dårlige duer til salg? Det tror jeg 
ikke. Det kommer mere an på man-
den end på duerne. De, der trods be-
tydelige investeringer simpelthen ikke 
har nogen succes, skulle hellere først 
lære at skabe sunde duer frem for hele 
tiden at købe nye. Sådanne nyindkøb 
giver ingen mening, hvis du blander 
dem med dine egne, ikke sunde duer. 
Den farmaceutiske industri og produ-
center af alle former for kosttilskud og 
biprodukter understreger betydningen 
af tilstanden. Det forklarer også de 
overfyldte hylder hos handlerne. Men 
der skal I ikke lede efter det, folkens! 
Disse formidlere af luftkasteller giver 
folket, hvad det spørger efter. Til nød 
er det kun lyden af tomme tønder.
HOMØOPATI

Og så de homøopatiske midler? 

Hold fingrene væk. 

Deres eneste nyttige funktion i hu-
man medicin er at skabe illusioner, 
siger forskerne. Skulle det være ander-
ledes med duer?

Vi har brug for naturlig basissund-
hed. Man må forstå, at meget elendig-
hed begynder med den første syge due, 
fordi den ikke straks blev fjernet fra 
slaget.

 Også i avlen gælder: Hvad forældre-
ne ikke har, kan de heller ikke videre-
give til deres afkom. Duer i form giver 
deres unger mere, når de fodrer.

”Brevduesport drejer sig hovedsage-
ligt om sundhed og form. Er mindst 
lige så vigtig som kvalitet”, mener Ad 
Schaerlaeckens. En naturlig basis-
sundhed er yderst vigtigt hele året.  

075-13-3079 sektionsvinder fra Åbenrå d 2/8 2014 med hastigheden 1787,43 mpm 133 mpm hurtigere 

end nr 2.  Duen er købt efter Morsø Cup 2013 og er avlet af Frode Hansen 075, afstamning Jos Joosen  

Ejer Frank Pedersen 075 Morsø
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kontakt Sekretariatet

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Kristian Elmer Christensen, 196 Vrå (tv) modtager DdB Sølvnål af 196 Vrå’s formand Svend Jensen

GULDRINGEN 2015
Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2015 sammen med foreningens 

fodringe 2015, der afleveres til PostDanmark 
mandag d. 29. december 2014.

Et medlem kan max. købe 10 stk. á 100 kr. Der konkurreres om præmie-
puljen i 2018 på en langflyvning ca. uge 29.  Deltagelse i konkurrencen 

kan ikke overdrages andre! Præmiepuljen opgøres i Regionerne.  
Resultatet opgøres i regionen på sektionspoint og fordeles efter flg.  

1. pr. 25% og efterfølgende: 12,5% - 10% - 7.5% og 9 x 5%.


