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Vi gratulerer

Blad nr. Udkommer Deadline
23 11. september 27. aug

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning

DAN 074-14-1005 (død)
DAN 046-10-0516 (død)
DAN 117-13-1096 (død)
DAN 222-13-0799 (død)
DAN 030-14-0793 (død)
DAN 116-13-0833 (død)
DAN 105-13-0897 (død)
DAN 049-13-0039 (død)
DV 05790-13-195 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 233-07-0014
DAN 243-08-0717
DAN 116-11-0561
DAN 113-10-0330
DAN 070-12-0447
DAN 097-12-3447
DAN 053-13-3401
Lone Vølund
8752 Østbirk
Tlf 75781884

DAN 071-13-0380
Finn Engelsmann
2650 Hvidovre
Tlf 22162930

DAN 000-12-1607
Torben Olsen
4550 Asnæs Tlf 30331292

Dan 009-12-0798
Benny Jakobsen, Hvalsø
Tlf. 46408664

DAN 026-12-226
Kim Pedersen
9220 Aalborg Ø
Tlf 50445495

DAN 180-13-0778
Henrik Andersen
6622 Bække
Tlf 75555185

DAN 200-08-0745
J.W. Jongedijk
Hoofdstraat oost 72d
8391AZ Noordwolde, Holland
Tlf 0561-432248
jwjongedijk@home.nl

NL-13-1344843
Thorkild Andersen
8700 Horsens
Tlf 25158954

DV 0773-10-24
S 05-2012-3
Finn Bjerre Ibsen 
9530 Tårs

PL 9685-13-0185
Steen Larsen
4180 Sorø Tlf 20401039

40 ÅR
29/5 Christian Hansen, 023 Aalborg

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

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.550,- og modulet er klar 
til levering.

GSM-modul til Tauris-systemet
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Startskuddet har 
lydt!

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 14, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen, 
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50, 
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 48 96.
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.  
Tlf. 57 53 37 74.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 86 28 69 89.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 46 56 20 85.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Borresen, Sekretariatet, Lin-
degårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretariatet.  
 
Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godkend-
else fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefore-
ningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  ..... 3.700.00
2/3 side ...... 2.500.00
1/2 side ...... 1.940.00
1/3 side ...... 1.295.00
1/4 side ......... 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. ... 5.50
Mindstepris . 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  ......... 40.00

Tillæg pr. farve
Kr. ................ 400.00
4-farve
Kr. ............. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte ..... 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

Af  BJARNE BORRESEN

Denne leder er skrevet alt imens, at 
pc’en viser, de første duer kommer hjem 
fra sæsonens første sektions-/klubflyv-
ninger her første weekend i maj. Det er 
rart at se, at duerne kommer flot, tæt 
og med fine hastigheder. DdB’s forskel-
lige systemer ser også ud til at fungere 
som forventet. Alt i alt en flot start på 
sæsonen. Vejret har artet sig rigtig fint 
siden påske, og det har givet alle gode 
muligheder for at få trænet duerne 
godt. Nærmest befriende i forhold til 
sidste år, hvor det jo næsten var vinter 
indtil 1. juni.

I dette nummer af Brevduen offentlig-
gør Transportudvalget vanen tro ”Op-
samlingsplanen” for den kommende 
sæson. Der er sket nogle få ændringer, 
så check den nu grundigt således, der 
er helt styr på afhentningstidspunk-
ter og sted og, at man ikke bare forla-

der sig på, at alt nok er som det plejer 
at være. Kontrolstedet i Horsens er af 
praktiske årsager flyttet til en ny plads 
tæt på den, vi brugte sidste år. Det gi-
ver os endnu bedre forhold at arbejde 
under.

Det sker ind imellem, at der skal 
skiftes eller påsættes en ny elektro-
nisk ring/chip på en due under indle-
veringen. Her er det vigtigt at huske, 
at der efterfølgende skal udskrives en 
ny sammensætningsliste, som skal op-
bevares som kontrolmateriale. Den/de 
tidligere udskrevne sammensætnings-
lister skal ikke smides ud, men beva-
res, så man har alle ændringer, der 
måttes være sket i løbet af sæsonen. 
Ordensudvalget henleder samtidig op-
mærksomheden på, at det vil være en 
god ide lige at gøre et notat i margin på 
korrektionsskemaet, at den eller den 
due har fået ny elektronisk ring/chip 
på. Det gør det nemmere at redegøre 
for efterfølgende, såfremt en DdB-kon-

trollant måtte have spørgsmål til disse 
udskiftninger. – Og husk, at der skal 
underskrives under sidste due på kor-
rektionsskemaet, når et medlems duer 
er pakket. Sidst, men ikke mindst: In-
tet medlem må lave noget som helst 
kontrolarbejde på eller med egne duer.

Pr-mæssigt er der flere ting i støbe-
skeen rundt om til den kommende som-
mer. I et par jyske byer vil man starte 
toto-løb under de gældende lovmæssige 
muligheder. Ikke så meget af økonomi-
ske årsager, men primært for at blive 
set og vise de muligheder, vi har i dag 
elektronisk og resultatformidlings-
mæssigt for at synliggøre, hvad det 
hele går ud på. DdB’s PR-trailer har 
allerede været ude til byfest-arrange-
menter, og der er bestilt stadeplads på 
det årlige dyrskue i Roskilde. Det bli-
ver spændende at høste erfaringerne 
fra disse arrangementer og for at se, 
om det kan give interesse hos flere for 
at dyrke vores spændende sport. Det 
er dejligt med de ildsjæle, vi har rundt 
omkring og som forhåbentligt får den 
nødvendige opbakning lokalt. Det for-
tjener de.

Redaktionen og Sekretariatet ønsker 
alle en god sæson 2014.  
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af Peter Knudsen

Team Åge og Sønner består pt. af 
Åge og Mads. Malthe flyver i eget 
navn (se særskilt artikel om hans 
junior- og begyndermesterskab), 
men hjælper også til med den 
daglige pasning. Avlsduerne er 
hos Matias, som står for pasnin-
gen af dem.

Flyveslaget består af 16 par på det 
totale system og avlsslaget er på 10 
par.  Flyveduerne bliver parret første 
weekend i marts og bliver først skilt ad 
efter den første sektionsflyvning, hvor 
de så har tre uger til at komme ind på 
systemet. Dette gøres for at gøre det 
nemmere med  træningerne i starten, 
hvor alle duerne så er kendt med de-
res redeafdeling og pakningen er lidt 
nemmere. 

Der trænes så snart vejret tillader 
det. I 2013 startede de midt i april. Der 
trænes hovedsagligt fra syd-sydvestlig 
retning.  Det kræver en del km bag rat-
tet for at få lidt længde på, men som 
det vestligste slag i sektion 12 er det 
nødvendigt. De har fundet ud, af at det 
betaler sig, selvom at de tit får at vide, 
at de træner forkert. Deres resultater 
er blevet bedre, efter de er  begyndt at 
træne fra den retning. 

Når parrene er blevet skilt inden 

sæsonen starter for alvor, bliver duer-
ne trænet en gang ugentligt, som for 
det meste er tirsdag. Alle duer er på 
kapflyvning hver weekend. Hvis ikke 
DdB, så på sektionsflyvning. Selvføl-
gelige kan der være enkelte oversid-
dere, som af den ene eller anden grund 
trænger til en hel pauseweekend.

I år har hanner og hunner kun været 
ude en gang dagligt i løbet af ugen til 
fri flyvning rundt om slaget. 

MÅLSÆTNINGEN FOR SÆSONEN.
Målsætning for sæsonen var, at de 

skulle have bygget en ny flyvebestand 
op af duer, som i 2014-15 skulle være 
klar til at flyve stærkt. Derfor ville de 
satse på nogle enkelte flyvninger, og 
hvis der skulle flyves efter et mester-
skab, var det mellemdistance sport, da 
de har sat nogle af de gamle gode fly-
vere i avlsslaget og slagtet kraftigt ned 
i resten.  

De har i de senere år koncentreret sig 
om de lange flyvninger pga. beliggen-
heden. De vandt langflyver mesterska-
bet i 2011, som gjorde, at der kom blod 
på tanden efter mere succes. Troen på, 

Mellemdistancemester 2013 Sektion 12

Åge og sønner, 087, Helsinge

Øvrige resultater i 2014 

1 års mesterskabet 

3. Langdistance Sport

7. Langdistance Åben

1. ES due Hunner – 104-11-087

1. ES due Lang Hanner – 104-10-0180

7 sektionsvindere – 3 DdB og 4 i sektionen

at det kunne lade sig gøre at vinde, 
selvom det ikke er i ”smørhullet”, de 
bor, er steget kraftigt.  

De startede sæsonen med 60 % etårs 
og 40 % ældre. De havde ikke de store 
ambitioner efter en forfærdelig start 
på sportsflyvningerne. Men efter, at 
de havde haft nogle fine resultater på 
mellemdistance åben, blev de hurtigt 
enige om at droppe sport og så prøve 
at flyve efter det åbne mellemdistance 
mesterskab.  

Det skulle vise sig at være en klog 
beslutning. En erfaring, de har gjort 
sig, er, at det er fristende at flyve hele 
programmet, men uden en større due-
flok, er det sjovere at satse på specifik-
ke mesterskaber eller flyvninger, hvor 
man så kan lægge alt sin fokus 100 
procent med foder, træning, biproduk-
ter, motivation osv. 

Selvom det nogle gange har været fri-
stende at sende bestemte duer har de 
holdt fast i den målsætning, at det var 
en opbygningssæson. Så hvis en ung-
due havde gjort det godt, så blev den 
sparret resten af sæsonen.

Åge og Mads foran slaget
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FORBEREDELSER / FODRING OG 
MEDICIN

I sæsonen har duerne fået en kur 
mod gul knop, da de lå på æg efter 
sammenparringen i foråret. Ungerne 
har fået en 4-1 kur. Ellers er der ikke 
blevet brugt nogen former for medicin. 

Der gøres meget ud af fodring og 
vanding af duerne. På kornet er der 
eskimo kids olie med RO 200 (kondi-
tionspulver fra Røhnfried) eller Probac 
1000 og i vandet kan der være hvidløg, 
Naturaline, æbleeddike, Herbolan el-
ler universal urtethe fra Superbest. 

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

Når duerne kommer hjem fra flyv-

ning, er der druesukker i vandet og 
A38 med proteinpulver på kornet for 
hurtigt at få duerne restitueret igen. 

De bruger ingen former for diæt-
blanding, men alm. flyveblandinger. 
Foderblandingen er en mellemdistan-
ce blanding, der alt efter afstand og 
udsigt til vanskelighed bliver styrket 
eller tyndet. 

Efter deres mening skal man passe 
meget på med at flyve sine duer på 
alt for tynd en blanding. Det kan gå 
galt, hvis det bliver en svær flyvning, 
og duen ikke har nok ”brændstof” på 
tanken. Det skal den have, når vi når 
DdB flyvningerne. Det vil også i nogle 
tilfælde mindske en del tab af duer, 
hvis folk fodrede med en lidt kraftigere 

blanding. 
Duen skal være let og fyldig, den skal 

være i form og det bliver den kun ved 
at flyve stort set hver uge. 

STAMMEN OG UNGERNE
Der tillægges ca. 35-40 unger, som 

bliver trænet meget. Deres vinterun-
ger i år har været på træning, siden vi 
startede med at træne de gamle duer. 
De startede med 13 og der blev mistet 
en af vinterungerne på træning. 

Deres vinterunger synes de dog ikke 
flyver bedre end deres normale første 
kulds unger. Nærmere tværtimod, 
men de har mere i bagagen som et-års, 
og det kommer tit dem til gode, er det 
teamets erfaring.  

Deres almindelige unger, der er til-
lagt i marts / april måned bliver træ-
net 10 – 12 gange.

I avlen har de haft held med en han 
fra Brdr. Pouw, som er far til mange af 
deres gode duer, en hun efter 170 fra 
Kim og Lisbeth og en han fra Kees Bo-
sua. De tre duer er bag mange af de 
duer, der er på slaget. 

Dertil har de købt en del nye duer 
ind, som er i gang med at vise deres 
værd. Fire fra Niels Johansen, en fra 
henholdsvis Peter Knudsen og Carsten 
Petersen, en fra Kiekelbelt og så har 
de været i Holland og hentet 5 Ton Bo-
sua duer. Ton er bror til Kees Bosua, 
som har købt og fået mange duer fra 
Kees. Årsagen til disse indkøb er et 
forsøg på at finde tilbage til hannen, 
som har avlet godt, og at de er vidende 
om, at hos Carsten og Kurt, 205 Horn-
bæk, er der en del blod fra Kees Bosua, 
som gør det super godt. 

SJOVE HISTORIER MED DUERNE
Teamet har nogle fine og sjove ople-

velser fra den forgangne sæson. Fra 
Giesen havde de kun sendt én due 104-
10-180. Først på sæsonen ville han 
ikke rigtig i gang og manglede humør. 
Det skuffede dem lidt, da han i 2012 
var bedste es due lang i sek. 12.  

Vi fløj ham derfor kun på indlands-
flyvningerne til at starte med i 2013, 
indtil han 14 dage før Antwerpen be-
gyndte at vise takter. Det virkede som 
havde han opbygget en god portion 
selvtillid. En due uden selvtillid flyver 
ikke i top. Det er vores erfaring og det 
er her brevdue m/k kommer ind i bil-

Slaget

Interiør fra enkehunslaget
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ledet. Han blev nr. 3 i sektion fra Ant-
werpen. Det viste, at han kunne klare 
Giesen med top resultat (top 5 var må-
let), selvom den ville blive hård. 180 fik 
foder i reden 5 gange om dagen onsdag 
og torsdag. Meldingerne om duerne be-
gyndte at kommer op sydfra. De havde 
regnet på, hvornår han skulle komme 
for at holde sig i top 5. Så de satte sig 
i haven med en kold øl og ventede. Der 
gik ca. 15 min. og så sad 180 der, og 
han blev nr. 7 i sektion. Superresultat 
og det bedste var, at han lignede en, 
der havde fløjet Rødby. Da han så også 
kom med et rimeligt resultat fra Bor-
länge, blev han for 2 år i træk bedste 
ES due langdistance i sek. 12.

Uge 24 var også lidt speciel. Det star-
tede med, at der kom 2 duer ret nord-

DAN 104-11-0087 nr. 2 i sekt fra Bremen, nr 4 i sekt fra Münster, nr 5 i sekt fra Henstedt

DAN 104-10-0180 nr. 3 i sekt fra Antwerpen, nr 7 i sekt fra Giesen

fra. De landede og gik perfekt ind. Det 
viste sig, at de blev et og to fra Jönkö-
bing i sek. 12. Bagefter skulle de flyve 
Bremen. Der kom en due. Lidt efter en 
til. Og lidt efter atter en. Det viste sig 
at være de tre første i sek. 12

TANKER I OG OMKRING SPORTEN
Teamet kunne flere gange gennem 

sæsonen se, at duerne kom fra deres 
træningsretning. Også selv på vind-
retninger, hvor de plejer at have det 
svært på mellemdistancen. Det var 
virkelig en fed oplevelse. Da 0104 
Halsnæs desværre lukkede, skiftede 
de forening til 087 Helsinge, og det har 
været en fornøjelse. De er blevet taget 
rigtig godt imod og røget direkte ind i 
det gode sociale miljø.     

SÆSON 2014
Målet for den kommende sæson bli-

ver selvfølgelig at forsvare mellemdi-
stance mesterskabet og måske prøve 
at deltage på landsflyvningerne. De 
mener ikke selv, at de nogensinde før 
har haft et kuld et-års så godt trænet, 
og hvor kvaliteten er så stor. 

Især det nye blod fra Bosua tegner 
rigtig godt og har vist sig suverænt på 
ungeflyvningerne hos dem sidste år. 
Det bliver spændende at se, hvad de 
kan i år.

Fremtiden er, hvad vi hver især gør 
den til. Folk skal prøve at tænke posi-
tivt og have ja hatten på. Også selvom 
alle nye tiltag ikke lige passer bedst til 
det ens eget slag. I stedet for at se det 
som en forhindring så se det mere som 
en udfordring. 

Sæt en fornuftig målsætning. Det er 
selvfølgeligt sjovt at vinde, men spæn-
dingen, hvis man ligger nr. 6 og har 
målsætning i top 5. er lige så stor for 
ham, der ligger nr. 6, som ham der lig-
ger nr. 2 og håber at vinde. Hvis man 
kan få den spænding med i sæsonen, 
så tror Åge også, at folk yder lige den 
tand ekstra, der giver mod på at blive 
i sporten. 

Synes PR. udvalget gør et godt styk-
ke arbejde, og det nye transportable 
dueslag er en fin ide til at markedsføre 
brevduesporten på. 

De har foreslået for PR. formanden, 
at man skulle få lavet skilte til at sæt-
te på alle de trailere, der kører rundet 
fra maj-august, så man kan få noget 
reklame samtidigt med, at man alli-
gevel kører fra klubhuset til ompak-
ningsstedet. 

Divisionsopdelingen i DdB er sim-
pelthen genial. Det får folk, der pludse-
lig kan nå noget, til at gøre lidt ekstra 
og få en større glæde af duerne. Vi har 
i vores forening haft lige så stor fornø-
jelse af at følge med i division 2 som 1.

Nye i sporten skal starte med et hold 
duer, de kan overskue og få succes 
med. Find i klubben en mentor, og med 
hjælp fra ham få anskaffet sig nogle 
unger fra 2-3 af de bedste slag. Sæt et 
rimeligt mål (foreningsvinder) og pas 
på ikke at presse duerne for hårdt, før 
du ved, hvad de er i stand til.

Tjek Madskaplan.dk for mere infor-
mation om slagets gang og duer. 

flere billeder på bagsiden →
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Kontrolsted
København

Hovedgaden 501 A
2640 Hedehusene

Leder: Niels Larsen
(148 Hedehusene)
Tlf. 22 95 35 39
Sektionerne: 11-12-13-21-22

Rute 1:
081 Midtlolland .......................kl. 18.30
Højmølle Kro ...........................kl. 19.00
Afkørsel 41 ”Vordingborg”  .... kl. 19.15
033 Køge + Bornholm  ............kl. 20.00
Til ompakningsplads.
038 leverer ved Højmølle Kro kl. 19.00
012 leverer i 081 ...................... kl. 18.15
112 Rødby leverer i 081 .......... kl. 18.15
018 leverer ved afkørsel 41  ... kl. 19.15

Rute 2:
114 Asnæs ............................... kl. 18.15
037 Kalundborg  .....................kl. 19.00
009 Slagelse ............................kl. 19.45
030 Ringsted ...........................kl. 20.30
Til ompakningsplads.
243 Tornemark 
 leverer i Slagelse  .............kl. 19.00
100 Haslev leverer i Ringsted kl. 19.30
151 Hvalsø leverer i Ringsted kl. 19.30
245 Næstved
 leverer i Ringsted ............kl. 19.30

Rute 3:
062 Grib ................................... kl. 19.15
071 Rødovre .............................kl. 20.00
Til ompakningsplads.
 004 Kronborg/Espergærde-
 087 Helsinge- 098 Isefjord- 
 192 Hillerød- 205 Hornbæk-
 219 Nordsjælland- 222 Sjælsø
 leverer i 062 Grib ...kl. 18.30-18.45

215 leverer i 195 ......................kl. 20.00
023, 034, 074 leverer i 053 .....kl. 20.20
077 Arden leverer i 165 Års ... kl. 19.15

Rute 2
126 Løgstør..............................kl. 18.45
 ompakning Ib Kristensen
165 Aars .................................. kl. 19.15
233 Skals .................................kl. 19.45
021 Viborg  ..............................kl. 20.00
113 Hammel  ........................... kl. 21.15
 Ompakning Allan Nielsen
Ankomst Horsens ...................kl. 22.15
182 leverer i 165  ..................... kl. 19.15
224 leverer i 021  .....................kl. 19.45

Rute 3
031 Randers ............................kl. 18.45
 ompakning Erik Rasmussen
164 Østdjurs ............................kl. 19.30
117 Hornslet ............................kl. 20.00
154 Standard ..........................kl. 20.30
 ompakning Michael Jensen / Al-
lan Troelsen
073 Skanderborg .....................kl. 21.00
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
019 leverer på
Rudolfsgårdsvej.......................kl. 21.00
127 & 193 leverer i 031 ...........kl. 18.30
085 & 246 leverer i 154 ..........kl. 20.00
019-046-097-153 leverer på ompaknin-
gen i Horsens  ..........................kl. 20.15

002 Danmark-045 Søborg-
 049 Lyngby-059 Søllerød-
 242 Brøndby 
 leverer i 071 Rødovre .......kl. 19.30

Rute 4:
135 Tårnby ..............................kl. 18.00
199 Valby .................................kl. 18.30
116 Vido ...................................kl. 18.45
Til ompakningsplads.
148 Hedehusene leverer
 på ompakningsplads .......kl. 19.30
225 Tåstrup leverer
 på ompakninsplads .........kl. 19.30

Kontrolsted
Horsens
Torstedsvej 144 (PL Spedition)
8700 Horsens

Leder: Peter Wendt
Tlf. 20 40 42 08
Sektionerne 31-32-33-34-41-42-52-
53-54-60-61-62-63

Rute 1
211 Voerså ................................kl 18.00
 ompakning Henrik Larsen
128 Sæby .................................kl. 18.25
086 Bangsbo ............................kl. 19.00
 ompakning Søren Andersen
025 Hjørring ............................kl. 19.45
 ompakning Herluf Nielsen
195 Brønderslev ......................kl. 20.15
053 Sølyst ................................kl. 21.00
 ompakning Martin Sørensen
142 Hadsten ............................kl. 22.00
Ankomst Horsens ...................kl. 23.30
129 og 194 leverer i 211 .......... kl. 17.45
026 og 068 leverer i 086 ..........kl. 18.40
084, 175, 189, 196, 212, 217
 leverer i 025 ..................... kl. 19.15

Opsamlingsplan
for DdB’s kapflyvningsplan

2014
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Rute 4
075 Morsø ................................kl. 18.30
 ompakning Chr. Mikkelsen
066 Skive .................................kl. 19.00
 ompakning Lauge Bak
076 Holstebro ..........................kl. 19.30
 ompakning Linda Gravesen
172 Ringkøbing .......................kl. 20.15
 ompakning Viktor Degn
093 Herning  ...........................kl. 21.00
190 Ikast .................................kl. 21.30
 ompakning Mark Skovbo Madsen
Ankomst Horsens ...................kl. 22.30
131 og 170 leverer i 066 ..........kl. 18.45
130-232 leverer i 076  .............kl. 19.00
204 leverer i 172  .....................kl. 20.00
216 leverer i 093  .....................kl. 20.30
180 & 237 leverer i 190  ..........kl. 21.00

Rute 5
Esbjergforeninger ................... kl. 18.15
 Ompakning Villy Petersen
144 Ribe ...................................kl. 18.45
070 Åbenrå ..............................kl. 19.45
 ompakning Paul Mc Burnie
111 Vejen .................................kl. 20.30
Ankomst Horsens ...................kl. 21.30
103 Varde leverer i Esbjerg ....kl. 18.00
140-207-240 leverer i 070 ....... kl. 19.15

Rute 6
220 Odense ..............................kl. 18.45
209 Midtfyn  ............................kl. 19.30
 ompakning Jørgen Rasmussen
171 Nordvestfyn  .....................kl. 20.15
 ompakning Erik Trans
055 Vejle  .................................kl. 20.55
 ompakning Erik Dybdahl
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
010-013-016 leverer i 209  ......kl. 19.00
166 leverer i 171  .....................kl. 19.50
036-063-183-227 leverer i 055
   .........................................kl. 20.25

Telefonisk 
indberetning
Foreningerne skal indberette deres 
hurtigste due via DdB’s Indberet-
ningssystem.

Løsladelser og resultater, DdB’s hjem-
meside www.brevduen.dk

I tilfælde af ”teknisk uheld” indberet-
tes til nedennævnte kontaktpersoner.

Sek. 11
Dennis Madsen .................. 43 62 18 70
Sek. 12
Børge Godtfredsen ............. 45 86 19 15
Sek. 13
Carsten Krøier Madsen ..... 56 47 02 22
Sek. 21
Peter Knudsen ....................57 53 37 74
Sek. 22
Peter Pedersen ................... 56 71 12 19
Sek. 31
Bent Busk ............................50 70 17 49
Sek. 32
Per Reider ........................... 24 28 83 70
Sek. 33
Anders Bo Brøbech ............ 23 20 35 88
Sek. 34
Peter Andersen .................. 86 28 69 89
Sek. 41
Dieter Nicolaisen ............... 40 15 68 12
Sek. 42
Jens Jørgen Nielsen ........... 75 14 29 44
Sek. 52
Erik Rasmussen ................. 86 43 05 65
Sek. 53
Henrik Larsen ................... 20 46 60 12
Sek. 54
Peter Liljendal ................... 25 46 10 96
Sek. 60
Søren Kristensen ............... 22 18 38 05
Sek. 61
Niels Arne Knudsen .......... 23 99 05 47
Sek. 62
Leif Tønning ....................... 97 89 14 94
Sek. 63
Ib Kristensen ..................... 22 91 11 30

Løsladere i de enkelte 
sektioner

Sek. 11: 
Dennis Madsen, 071
Sek. 12: 
Bent Kornerup, 192
Sek. 13: 
Finn Rasmussen, 015
Sek. 21: 
Peter knudsen, 030
Sek. 22: 
Jan Qvortrup, 100
Sek. 31: 
John Frandsen 105
Sek. 32: 
Henning Jørgensen, 227
Sek. 33: 
Anders Brøbech, 073
Sek. 34: 
Peter Andersen, 097
Sek. 41: 
Flemmin Boisen, 111
Sek. 42: 
Flemming Q. Nielsen, 028
Sek. 52: 
Allan Nielsen, 113
Sek. 53: 
Ole Johansen, 128
Sek. 54: 
Peter Liljendal, 074
Sek. 60, 61: Chr. Mikkelsen, 075
Sek. 62: 
Leif Tønning, 232
Sek. 63: 
Ib Kristensen, 126

kontakt Sekretariatet
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af Theodor

 I 2013 KOM NORDMANDEN RØY BØ 
MED I KOMPAGNISKAB MED KÅRE. 
DA BLEV DER ENDNU MERE FART I 
DUESLAGET HER NORD FOR FREDE-
RIKSHAVN. 

Roy er jo også en kendt duemand fra 
nord. En mand med højt tempo, og 
er vanskelig at følge. Dette gav Kåre 
ekstra inspiration for 2013 sæsonen. 
Der blev mere styr på sagerne. Mere 
træning, og bedre tid til rengøring ol. 
Tanker og strategi kom der også mere 
af nu. Det viser resultaterne for 2013. 
DdB`s kongepokal og guldur a duen 

Vinder af Kongepokaler i 2 lande
Kompagniskabet 

Christiansen og Bø.

To gode kammerater med kongepokalerne.

Slaget hos Christiansen og Bø udenfor Frederikshavn.

DAN 026-11-0074 som ble regionsvin-
der Antwerpen 2013. Duen er af 
samme afstamning som var med til at 
vinde kongepokalen i Norge 1998. 

I skrivende stund er det lige før sæ-
sonstart. De er nå godt i gang med en 
endda bedre træning end i fjor. Skal 
bliver spændende at følge dem i 2014 
sæsonen. 

DAN 026-11-0074
Regionsvinder Antwerpen 2013. 

Og gulduret på armen
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Peder Skjærbæk med diplomerne

 tekst og foto Carsten Pedersen

LAD MIG STARTE MED ÅRET 2013 ` S 
RESULTATER FØRST, DE ER ABSOLUT 
VÆRD AT STUDERE NÆRMERE, IMPO-
NERENDE SYNES JEG.

Peder er i pensionistalderen, og det 
synes han egentlig er ret godt, for så 
har han tid til sine hobbies. For udover 
duer er hans anden store interesse, 
jagthundetræning til konkurrence og 
markprøvebrug, Han er inkarneret 
”ruhårs mand” og har gennem årene 
opnået imponerende resultater med 
ikke mindre end ca. 80 topplaceringer 
gennem årene, og så er der da også lidt 
tid til at gå på jagt.

Han startede i 2001 med brevduer, 
men før det havde han nogle kødduer. 
Han fik så kontakt til et medlem af 
093, Brian Guldberg, som gav ham 
nogle brevduer uden ring. De skulle 
være mere ynglevillige end de store 
kødduer. Men ret hurtigt fik han inter-
esse for brevduesporten og meldte sig 
ind i 0190 Ikast.

Da han og konen Inga samtidig flyt-
tede til deres nuværende hus, fik han 

bygget et rigtigt dueslag, som stadig er 
i brug uden de store ombygninger.

Han fik nogle unger fra nogle klub-
kammerater. Især fremhæver han 799 
fra Jesper Jespersen af Grondelaers 
afstamning. Han findes stadig i aner-
ne på mange af hans duer. Via Brian 
Guldberg fik han så kontakt til Jan & 
Brian Juelsgaard og Heine Rasmussen 
i 093.

Fra disse fik han nogle rigtig gode 
unger, som danner grundlag for de 
duer, han har i dag. Han købte i 2004 
på Herning Cuppen en due fra Peter 
Olesen af Patrick afstamning. Denne 
har givet masser af godt afkom bl.a. er 
han oldefar til to sek. vindere i 2013. 
Fra Heine fik han senere en Janssen 
hun overrakt med ordene, at denne 
due skulle han passe godt på. Denne 
kalder han i dag sin bedste avlsdue 
med masser af topafkom, og heldigvis 
er hun stadig i avl.

Nogle enkelte indkøb foretages også 
de år, han og Inga er med Natural bus-
sen til Belgien. Som han siger, der skal 
jo lidt nyt til af og til, og så er det da 
også spændende, hvad jeg kan få ud af 

På visit hos 

Peder Skjærbæk, 0190 Ikast

DM sport nr. 25.

Mellem sport nr. 1

Mellem åben, 1. div. Nr. 3.

PKV Vandrepræmie nr. 9.-

Skandinavisk mesterskab nr. 6.- 

Generalmesterskabet sek. 61 nr.2-

1 års mesterskabet nr. 1.-

ES due sport nr. 1.-

ES due U sek. nr. 2.-

ES due U DdB nr. 1-4-7.-

ES due lang U nr. 5.-

ES due A nr. 8-10.-

Årets fund U sek. 61 nr. 4.-

3 DdB sek. vindere og så også to regions 

vindere.

dem.
Allerede i 2002 begyndte han at vi-

se sine evner som brevduemand. Han 
blev begyndermester i sek. 61 med de 
duer, han fik i 2001. I 2008 vandt han 
sportsmesterskabet i sektionen og blev 
også nr. 2 til etårs mesterskabet. 

Han kan godt lide sportsflyvninger-
ne, for uanset hvor mange duer nogle 
sender, så er det kun fire, der tæller for 
alle. Også et-års mesterskabet vægter 
han højt. Her finder han de bedste du-
er til årene efter.

Duerne parres medio februar alt 
efter vejret, og det er ikke mange 
unger der tillægges. 30-35 hvert 

år. Så har han unger nok.

Flyvemetoden er ganske enkel. Der 
bruges det totale system, for hunner-
ne skal da ikke gå og æde sig fede. De 
skal lave noget, og de klarer sig jo også 
super godt rigtig mange steder, kan 
man jo se. Ved at flyve total kan han 
nøjes med færre duer, for sporten er jo 
ikke helt billig. Han har selv ikke me-
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re end 30-40 duer i alt. Så kender man 
dem alle, og der er ikke så megen uro.

De gamle duer trænes kun få gange. 
De er jo kapfløjet og skal bare lige væn-
nes til rutinen igen. Alt efter vejret 
trænes der ud til 40 km. Ungerne træ-
nes lidt mere, nok en 10 – 15 gange og 
altid om formiddagen, for så kan han 
og Inga tage kaffen med og få en lille 
tur ud af det. Der trænes ikke på de 
lange afstande. Rutinen er vigtigere.

Sorteringsmetoden er ”kurven” og al-
le, der vil blive på slaget, skal bestille 
noget og klare sig godt. Dog kan han 
godt holde hånden over en speciel due, 
hvis søskende, forældre og afstamning 
er i orden. Han slår fast, at for ham er 
resultater vigtigere end afstamning.

På spørgsmålet om brug af øjenteo-
rier, siger han, at det har ingen in-
teresse, og han parrer stort set efter 
princippet bedst til bedst.

 Avlsduer har han kun fire par af, 
resten af ungetillægget kommer 

fra de bedste af kapflyverne.

 Og så har han lavet en aftale med 
en tidligere brevduemand som gerne 
vil starte op igen, han er ved at bygge 
nyt slag og når det er færdigt skal avls-
duerne placeres hos ham og når Peder 
engang i fremtiden ikke skal have du-
er mere er det meningen at han skal 
overtage alle duerne, det kan man da 
kalde fremtids sikring af gode duer.

Fodring, her bruges årstidens bedste 
blandinger fra anerkendt foderfirma, 

Hele kapflyvningssæsonen bruger han 
”finesse” som han er super godt tilfreds 
med. Det opfylder alle krav til et godt 
flyvefoder, siger han. Desuden gives 
der et lille tilskud af småfrø. Og så får 
duerne også lidt natmad i form af jord-
nødder.

Der bruges standfodring, så de kan 
æde, hvad de vil og når de vil. Så kan 
de tage, hvad de selv vil have. Duerne 
ved bedst selv, hvad de har brug for, si-
ger han, og vi skal tænke på, at duerne 
allerede skal afsted næste torsdag, og 
så skal der være tanket op.

Af tilskud er der altid adgang til 
gritt, piksten og vitamineral, for lige-
som med foderet, så kan duerne tage, 
det de har brug for. Desuden gives der 
et tilskud af grønt, frisk purløg, mæl-
kebøtter, brændenælder og andet.

Peder og Inga med de to reg. vindere fra Lüneborg, sport og åben

Peder Skjærbæks slag i Ikast

Medicin bruges der ikke meget af. En 
kur mod gul knop, når duerne ruger og 
en, når ungerne er taget fra. Her gives 
både de gamle og ungerne,.Skulle der 
så dukke et problem op, så løser han 
det.

Lidt ”skarpe” meninger har han og-
så. Det er altødelæggende for sporten 
og foreningerne med misundelse og 
personfnidder. Det, mener han, har ko-
stet mange medlemmer gennem årene. 
Nej, man skal kunne lykønske sport-
skolleger med gode resultater. Det vil 
gavne hele sporten.

Og så tilslutter han sig ordene fra 
Bjarne Jensen 0114, som i sin arti-
kel i Brevduen skriver, at i stedet for 
at have så travlt med at få rep. mødet 
hurtigt overstået, så lad os i stedet få 
åbnet op for en debat om DdB`s tan-
ker om fremtiden for brevduesporten. 
Det er tiltrængt, og det kan kun gå for 
langsomt.

Ideer har han også. Lav to mellemdi-
stance flyvninger åben/sport. Den ene 
skal være en pengeflyvning og man 
skal betale lidt mere, f.eks. 25.00 kr. 
Pengene skal så bruges til gode præ-
mier. Det mener han helt sikkert vil 
give flere afsendte duer.

Man kan få sig en ”sleeping” partner, 
som f.eks. kan have nogle duer på dit 
slag. Pasningen kunne så være fæl-
les, men udgifter betales af personen 
selv. Det kunne være en god indgang 
til sporten. Ideerne er hermed givet vi-
dere. 
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Af Freddi Nygaard UNIKON- Danmark

På baggrund af det indlæg, som 
Ordensudvalget har bragt i Brev-
duen nr. 08, har flere foreninger 
henvendt sig til mig og udtrykt 
en vis bekymring og spurgt, hvad 
det nu var for noget. De mener 
med rette, at reglement er ens 
for alle medlemmer, uanset hvil-
ken anlæg de bruger.

Men for at starte med >>Opstart af 
urene<< så menes der, at man skal 
bruge Frankfurt–ur enten ved op-
start eller ved opgørelse. Det vil sige, 
at hvis Frankfurt-uret af en eller an-
den grund ikke kan fange Frankfurt 
f. eks. ved indlevering, skal man under 
alle omstændigheder kunne gøre det 
ved opgørelsen. Der står, at hvis man 
ikke kan udføre disse handlinger, skal 
Ordensudvalget eller Sekretariatet 
kontaktes. Gælder det, hvis man ikke 
kan fange Frankfurt både før og efter 
flyvningerne, eller hvis det kun er den 
ene af gangene?

Som man kan se på indlægget i 
Brevduen, kommer der et lille >m< 
ud for >ur stilles kl.< og >kontrolle-
ret<, hvis uret er stillet manuelt. Det 
er der ikke noget nyt i. Men grunden 
til at UNIKON – brugere skulle op-
datere anlæggene her i vinter fra vi-
sion 3,26 til vision 3,27 var, at der 
fejlagtigt kom det lille >m< om fre-
dagen på indleveringslisten, når man 
havde indleveret om torsdagen. >m< 
kommer også på stemplingslisten om 
mandagen. Den fejl skulle gerne være 
rettet nu. Hvis der mod forventning 
skulle være foreninger, der ikke har 
fået opdateret til v 3,27, bedes I ven-

ligst ringe til mig på tlf. 55 38 11 60.                                                                                                
Da nogle foreninger har skiftet til 
TauRIS, har jeg ikke helt overblik over 
hvilke foreninger, der bruger UNI-
KON.

Så det vil være en stor hjælp, hvis de 
foreninger, der bruger UNIKON, vil 
maile til mig på frnygaard@yahoo.dk 
og fortælle, at de gør det.

Jeg kan ikke lade være at tænke på, 
at vi altid har stillet urerne manuelt 
ude i foreningerne uden problemer, 
lige til vi fik elektroniske anlæg. Men 
det er åbenbart nødvendigt nu at stil-
le dem med Frankfurt–ur, for som et 
HB-medlem sagde til mig ovre i Bræd-
strup, så har vi så mange små forenin-
ger nu, at der er en risiko for, at de 
kunne finde på at snyde kollektivt. 

Næste punkt på ordensudvalgets ind-
læg er indlevering af duer. Til det vil 
jeg blot sige, at hvis reglementet bliver 
overholdt i henholdt til Kapitel 4 stk. 
3. Hvor der står af ”Kontrolkomiteen 
er først arbejdsdygtig når mindst 2 af 
hinanden uafhængige medlemmer af 
kontrolkomiteen, suppleret med yder-
ligere et medlem er til stede”. Hvis det 
bliver overholdt, skulle det være helt 
umuligt af lave det i indlægget beskre-
vet, i øvrigt må et medlem ikke havde 
noget med sine egne duer at gøre, men 
selvfølgelig skal indleveringslisten 
kontrolleres med korrektionsskemaet, 
og så er det ikke så svært samtidig at 
se om indleveringen er forløbet kor-
rekt. 

Næste punkt er Opgørelse af resulta-
tet: SUPERVAL- FEHLER 7 kan fore-
komme, hvis medlemmet har tændt for 
anlægget uden at havde >>BOXen<< i 
>>DATA-REGen<< og først har sat den 
i efter, at duerne er kommet hjem.

Så HUSK, at når I starter Jeres an-
læg op efter, I har indleveret til kap-

flyvning, SKAL >>BOXen<< være i 
>>DATA-REGen<<, når anlægget bli-
ver tændt. Så blive de to dele synkro-
niseret. >>BOXen<< skal sættes i med 
pilespidsen fremad og nedad. I skal 
sørge for at puste støv ud af fordyb-
ningen i >>DATA-REGen<< engang 
imellem. Derefter kan man godt tage 
>>BOXen<< op af >>DATA-REGen<<, 
og alligevel få registreret duerne, men 
det er nok kun relevant, hvis flere 
medlemmer flyver fra samme anlæg, 
men med hver sin >>BOX<<. Det er be-
skrevet i den manual, som blev sent ud 
i år 2000. 

Jeg kan godt se, at det er længe siden, 
som der også står i lederen i blad nr. 8, 
men da der aldrig har været problemer 
med UNIKON, der kører perfekt, syn-
tes vi ikke, det har været relevant.

Det sidste punkt i indlægget, der om-
handler SUPERVAL-FEHLER 4 har 
jeg aldrig set. Og jeg ved ikke, om det 
nogensinde er forekommet i Danmark. 
Men man kan forstille sig, at anlægget 
er startet op med >>BOXen< i, og man 
af en eller anden grund slukker anlæg-
get og tager >>BOX<< op.  Hvis anlæg-
get så har været slukket i mere end 5 
minutter før duestempling og det bli-
ver tændt igen UDEN at >>BOXen<< 
er sat i >>DATA-REGen<<, risikerer 
man, at de to ”ure” ikke er synkronise-
ret mere. Dette er en fejl i lighed med 
FEHLER 7 og resultatet kan ikke bru-
ges. 

Elektroniske anlæg

SEKRETARIATETS BEMÆRKNING:
Reglementets kap. 8 § 3 stk 1 ”Elek-

troniske anlæg skal tidsmæssigt 
igangsættes via Frankfurt ur (auto-
matisk)” blev indføjet i Reglementet til 
sæsonen 2005.
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Sekretariatet informerer
HUSK IØVRIGT

Altid at udskrive sammensætnings-
lister, når medlemmer har fået sam-
mensat duer i det elektroniske system. 
Gem alle udskrifter fra hele sæsonen 
således, at historikken kan følges af 
DdB’s kontrollanter.

Altid at få overført data fra de elek-
troniske anlæg til Foreningsprogram-
met på indleveringsdage, således at 
der er overensstemmelse mellem sy-
stemerne.

Såfremt der foretages rettelser inden 
duer løslades da at sende et nyt regn-
skab til DdB på regnskab@brevduen.
dk. Ændringer efter duernes løsladelse 
kan medføre diskvalifikation eller tab 
af spillepenge.

Husk at plombere kurvene og at 
bruge korrekte farvede manila-
mærker og kurveattester.

SMS
Selv om tidsfristen er udløbet, hol-

der vi stadig åbent for tilmelding til 
SMS-systemet. Så er der medlemmer, 
der ønsker at blive tilmeldt, så giv os 
en mail eller brev, og I vil straks blive 
oprettet

INDBERETNING AF DUETAL.
I henhold til Reglementets kap 8 § 8 

stk. 6 skal alle foreninger indberette 
duetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indbe-
rette regnskabet til regnsk@brevduen.
dk, skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS 
til 1919 med deres duetal. SMS skal 
opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa 

FLYK = id til 1919
fff = foreningsnr
uu = ugenr
kk = kapflyvningskode (93=hvid, 

94=rød, 91=orange, 92=grøn)
aaa = antal duer

Koderne ”kk” og ”aaa” kan gentages i 
samme SMS:

Eksempel:
FLYK 127 21 93 52 94 54
DAN 127 sender i uge 21 på hvid-

flyvning 52 duer og på rød flyvning 54 
duer.

Tallene er yderst vigtige for Trans-
portudvalgets disponering..

N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE • TLF. 97187040 • FAX 97187090

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

✔ NATURAMINE
regelmæssig brug af Naturamine sikrer en
succesfuld avlssæson, sunde unger, duer 
i topform op en perfekt fælding.

✔ NUTRIPOWER
det perfekte produkt til at få duen i form - samt
fastholde formen. Produkter er 85% fordøjelig og
dermed et perfekt tilskudsfoder i avslperioden.

✔ NATURADROPS
et naturprodukt uden bivirkninger. Ved indsætning første
gang gives 3 dråber - og duen har 100% frie luftveje. 
15 ml = ca. 70-75 behandlinger.

✔ KING ÆGGEFODER
som det eneste tilskudsfoder på basis af ferske æg 
tilsat honning. Gives separat i foderskål (fri afbenyttelse)
i hele avlsperioden. 

Nu også i 3,5 kg

Advarsel: 
produktet er så godt at
ungerne skal ringes 
2 dage før normal.

Salgsenhed: 1 kg & 10 kg

Salgsenhed: 250 ml & 500 ml

D
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44 trumf til den kommende sæson

C064 TRUMF_DK_2  26/04/2010  11:04  Pagina 1

kontakt Sekretariatet
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N A T U R A L  B R A N D E
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✔ NATURAMINE
regelmæssig brug af Naturamine sikrer en
succesfuld avlssæson, sunde unger, duer 
i topform op en perfekt fælding.

✔ NUTRIPOWER
det perfekte produkt til at få duen i form - samt
fastholde formen. Produkter er 85% fordøjelig og
dermed et perfekt tilskudsfoder i avslperioden.

✔ NATURADROPS
et naturprodukt uden bivirkninger. Ved indsætning første
gang gives 3 dråber - og duen har 100% frie luftveje. 
15 ml = ca. 70-75 behandlinger.

✔ KING ÆGGEFODER
som det eneste tilskudsfoder på basis af ferske æg 
tilsat honning. Gives separat i foderskål (fri afbenyttelse)
i hele avlsperioden. 

Nu også i 3,5 kg

Advarsel: 
produktet er så godt at
ungerne skal ringes 
2 dage før normal.

Salgsenhed: 1 kg & 10 kg

Salgsenhed: 250 ml & 500 ml
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DAN 104-10-0180 

Den gamle superhan
Sektionsvinder Antwerpen 2010

Ejer: Åge og sønner, 087 Helsinge 

DAN 104-09-0150

Mor til DAN 104-11-0087

Ejer: Åge og sønner, 087 Helsinge 

NL-06-2017883

Far til DAN 104-11-0087

Ejer: Åge og sønner, 087 Helsinge 


