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Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
02  14. januar 30. dec
03  28. januar 13. jan.
04  11. februar 27. jan.
05  25. februar 10. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

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

SUPER TILBUD 1
1 sæk Allround a 20 kg
1 spand KK Sørensens 
Mineral menu a 5 kg
1 spand KK Sørensens 
Vitamin- og kalk pulver 
a 5 kg.

SUPER TILBUD 2
Køb 5 sække 

Alfa avl a 20 kg. 
og få en

gratis.

RUDLOFF KORN skifter ejer pr. 1. januar 2015
Pr. 1 januar 2015 overtages Rudloff Foder af 

Kasper Hauge Sørensen – DAN 049
Salg af korn og foder vil fortsat være fra adressen i Ishøj

Tåstrup Valbyvej 85

Svarer til 120 kr. pr. sæk

Kun 185 kr.

Tilbuddene gælder kun ved afhentning i butikken.
Tilbuddene er gældende til og med repræsentantskabsmødet 
lørdag den 7. februar 2015.
Jeg har en stand på repræsentantskabsmødet den 6. og 7. februar 
2015 og på udstillingen i sektion 11 den 24. januar 2015.

Kasper Hauge Sørensen
Buddingevej 185

2860 Søborg
Mailadresse rudloff.foder.dk@gmail.com

Telefon 21 80 90 99
www.rudloff.dk

Det er også muligt at få
gode tilbud i Jylland, 

ring og hør nærmere på
21 80 90 99. 

DAN 100-11-1107 (død) 
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN  027-14-
Albert Mijlof 
Hortensiastraat 23 
9421 RE Bovensmilde 
Holland

DAN 059-14-873 
Per Møller
4320 Lejre
Tlf 20958492

DAN 171-14-0365
Michael Hansen
6091 Bjert
Tlf 22332765

DAN 030-14-0104
Villy Nielsen
4241 Vemmelev
Tlf. 58382647

DAN 097-12-3236
NL 13-1143889
NL 14-1023964
DV 6360-14-166
Walid
7100 Vejle
Tlf 28159090

JUBILÆUM
65 ÅR - H.C. HANSEN, 111 VEJEN
H.C.Hansen  har været medlem af De 
danske Brevdueforeninger siden den 
1/1-1950.
0111 Vejen  ønsker hermed tillykke

Sekretariatet 
informerer

Vores nye ringleverandør har leveret 
ringene i poser med 20 ringe i hver. 

Samtidig er ringantallet hævet til 
nærmeste tal deleligt med 20. 

Det betyder at enkelte foreninger 
har fået lidt flere ringe end bestilt.

Der mangler derfor enkelte ringkort 
der eftersendes. 

Enkelte indlagte fakturaer er rettet. 
Det bedes man se bort fra.

Spørgsmål - kontakt Sekretariatet
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GODT NYTÅR!

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

Når dette læses, er vi nået ind i 2015. 
2015-fodringene blev sendt fra Sekre-
tariatet den 29. december, så de skulle 
gerne være nået frem til alle forenin-
ger. Sekretariatet vil gerne have ring-
listerne, så snart de er klar, så vi kan 
få dem lagt ind i systemet og udsende 
korrekturer. Husk, at man kan bruge 
Foreningsprogrammet til at lave en fil 
med ringlisterne og sende den vedhæf-
tet en mail til Sekretariatet i stedet 
for papirudgaven. Sekretariatet hjæl-
per gerne, hvis det giver anledning til 
spørgsmål.

 Januar måned er en travl tid for de 
fleste sektioner, der har deres repræ-
sentantskabsmøder og udstillinger på 
programmet. Enkelte sektioner var 
tidligt på den i december måned, så de 
har lidt bedre tid her i januar. På dis-
se møder vedtages normalt sektionens 

kapflyvningsplan for den kommende 
sæson, og det er vigtigt, at den bliver 
sendt til Sekretariatet hurtigst mu-
ligt og senest den 15. februar. Vi skal 
nå at have alle ansøgninger på plads 
hos alle relevante myndigheder i såvel 
ind- som udland tidligt i foråret. Det 
er aldrig sjovt at vente på de sidste til-
ladelser lige op til, at de skal i brug.

Dette, årets første nummer af Brev-
duen, indeholder som vanligt forman-
dens og dermed bestyrelsens beretning 
for det forgangne år. Den er som altid 
en beskrivelse af ”DdB’s tilstand og de 
opgaver, der har presset sig på de se-
neste 12 måneder. Beretningen bliver 
selvfølgelig suppleret af den mundtli-
ge beretning, som aflægges på repræ-
sentantskabsmødet den 7. februar og 
som indeholder de ting, der måtte væ-
re sket siden den skriftlige beretning 
blev færdig eller forhold, som bestyrel-
sen ønsker at lægge særlig vægt på.

Bladet indeholder derudover også 

dagsordenen til Repræsentantskabs-
mødet. Som det fremgår, er den no-
get mere omfangsrig end sidste år, 
idet den, udover flere omfattede lov-
ændringsforslag, også indeholder de 
indsendte ændringsønsker til de kom-
mende to års kapflyvningsplan. Der 
er lagt op til et interessant møde med 
mange opgaver til dirigenterne og 
mange forslag, som repræsentanterne 
skal forholde sig til. 

Udstillingsudvalget indkalder til 
DdB’s landsudstilling med enkelte 
ændringer. Der indføres i år en klasse 
kun for junior- og nybegyndere for at 
animere disse personer til at være en 
vigtig brik på DdB’s landsudstilling. 
Det er vigtigt, at DdB’s landsudstil-
ling er for alle medlemmer af organi-
sationen.

Som tidligere omtalt vil der fredag 
aften blive arrangeret nye tiltag for 
at gøre hele weekenden til en attrak-
tiv begivenhed for hele brevdue-Dan-
mark. Så det er håbet, at så mange 
som muligt vil være med til at gøre 
denne weekend til noget særligt at se 
frem til og mødes om. Det er dejligt, at 
DdB har et Udstillingsudvalg og nogle 
positive mennesker fra medlemskred-
sen, der virkelig ønsker at gøre en ind-
sats og kan og vil gøre en forskel for 
hele brevduesporten.

Godt Nytår til jer alle og tak for det 
gamle år skal det lyde her fra redak-
tionen.  
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af Erik Dybdahl, Landsformand

Endnu et år er lagt bag os, og vi 
længes nok alle frem mod næste 
med brevduerne i centrum.
Året, vi forlader, vil vi nok mest 
huske som et normalt år med du-
erne, men med et par vanskelige 
undtagelser.

Antwerpen og München blev vanske-
ligere end vi bryder os om, men på så 
lange afstande ændres vejr forudsæt-
ningerne ofte, efter duerne er løsladt.

På en enkelt langflyvningsdag blev 
et par stationer først ændret på Hoved-
bestyrelsens foranledning fra Karls-
ruhe til Giessen i Syd og efterfølgende 
grundet vejret blev Giessen ændret 
til Hannover. Denne ændring gav an-
ledning til frustrationer flere steder. 
Spørgsmålet er nok, om vi efterhånden 
er filtret for meget ind i mesterskaber.

På den økonomiske front måtte vi 
igen nøjes med 300 tkr. fra tips og lotto 
puljen, men der er voldsom kamp om 
disse midler, og vi må indstille os på 
at være tilfredse med det nuværende 
niveau

Hovedbestyrelse og sekretariat i 
spidsen har handlet og tilpasset DdB 
efter forholdene, og med ændringer i 
måden, vi gør tingene på, er det lyk-
kedes, så DdB i dag fremstår, som en 
veldrevet og sund organisation.
FRUSTRATIONER EFTER ANTWER-
PEN OG MÜNCHEN

Vi elsker alle brevduesporten. Ingen 
tvivl om det, men vi er også konkur-
rencemennesker. Vi har også hver især 
vore helt egne ønsker og forventninger 
til kapflyvninger, mesterskaber, arbej-
de i foreninger og sektion mm.

I det nordjyske fik nogle medlemmer 
igen lyst til at eksperimentere med or-

ganisations opbygningen, og brugte de 
uheldige slip som løftestang.

Forslag til anden regions inddeling 
med sportslige mere ens vilkår blev 
forelagt HB på et dialogmøde i Nord.

Naturligvis kan det lyde besnærende 
og samtidigt ligetil, men det vil være 
en fordyrende handling og en handling 
uden virkning.

Dette, fordi der i Nord altid bortset 
fra de to første uger aldrig vil være 
flere duer end til en halv container på 
mellemdistancen og væsentlig færre 
på langflyvningerne. Det vil derfor 
stort set altid være nødvendigt med 
transport sammen med den midterste 
del af området. Nøjagtig som i dag.

Jeg er samtidig her også nødt til at 
gøre opmærksom på, at det lovbestem-
te regionsmøde i Randers for Region 
Nord ikke udtrykte ønsker om kortere 
eller længere flyvninger. Det hverken 
fra den korte eller lange del af områ-
det. Så på det kapflyvningsmæssige 
område er der ikke noget at gå efter.

Jeg ønsker som formand heller ikke 
at eksperimentere og dermed risikere 
at ødelægge årtiers erfaringsopbyg-
ning for at prøve nyt. Oprigtigt talt, 
så har jeg endnu ikke set forslag, der 
gør en forskel og kan skaffe medlem-
mer. Det er jo præcis det, vi mangler 
og forsøger at opnå med de PR-tiltag, 
DdB har igangsat.

Det er muligt, der er ting, der kan gø-
res bedre. At påstå andet vil være for-
kert. Men det er ikke fornuftigt at gå 
efter revolution. Det fører ikke noget 
positivt med sig.
EGOISME OG UVEDERHÆFTIGE BE-
SKYLDNINGER

Gennem de sidste år har man oftere 
og oftere hørt beskyldninger i omløb 
om, at der må være noget, der ikke er i 
orden hos de stærkeste slag.

Dette er på alle måder dræbende for 
initiativet, hos de der udsættes derfor. 

Det har vi på ingen måde brug for.
Jeg har på egen krop prøvet lidt af 

hvert. Dog mest på det organisatoriske 
område. Det er ikke spor rart, kan jeg 
fortælle. Men andre er på det sports-
lige udsat for en hetz, der ingen ende 
vil tage. Det må vi gøre op med. Ellers 
forsvinder glæden ved at gøre en posi-
tiv forskel for sporten desværre.

Jeg synes, det er sigende, at det, jeg 
hører, stort set ofte er topslag, der sæt-
ter dumme historier i omløb om andre 
sportsfæller, hvilket er helt uforstå-
eligt.

Vi skal som enkeltmedlemmer være 
bedre til at få stoppet disse idiotiske 
historier. For vi ved jo godt, at DdB har 
et sikkert system, der forhindrer snyd, 
og jeg lover, vi er fremme i skoene for 
at forhindre snyd af enhver art.
LAVE GEBYRER ELLER PRÆMIER

Mellemdistancen er elsket af de 
mange medlemmer. Derfor var det 
Hovedbestyrelsens prioritet at bringe 
gebyret på disse flyvninger ned til et 
niveau, hvor alle kan være med.

Den markante nedsættelse af geby-
rerne medførte en svag stigning, men 
ikke det forventede løft i deltageran-
tallet. Det er bestyrelsens oplevelse, at 
der ikke deles roser ud for sænkningen 
af gebyrerne.

Derimod er Hovedbestyrelsen rigtig 
mange gange blevet klandret for, at vi 
ikke havde præmier på vore flyvninger 
og det vil vi selvfølgelig kigge på frem-
adrettet.

Langflyvningerne og landsflyvnin-
gerne er for de etablerede, men des-
værre også med alt for få deltagere. 
Der skal selvfølgelig også værnes om 
disse flyvninger i fremtiden, men jeg 
tror gebyrerne skal lidt op for at opnå 
en rimelig udgiftsfordeling.

Sikkert er det, at vi gerne vil kunne 
rumme alle typer af flyvninger, men 
hvordan prisen vil udvikle sig afhæn-

Beretning 
2014
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ger af deltagelsen.
ÅRET DER SVANDT
REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Vanen tro blev vore præmietagere 
hyldet på scenen og igen hjalp flere 
hundrede medlemmer undertegnede i 
på værdig vis at klare denne opgave. 
Jeg føler, vi kan være lidt stolte af den 
respekt, der omgiver denne hyldest.

Straks efter præmieoverrækkelsen 
gik vi i gang med selve mødet og diri-
genterne Jørn Boklund og Ole Lund-
bøll blev valgt. De to klarede som 
vanligt mødet fint for forsamlingen, 
og mødet blev vel det korteste, der har 
været afholdt nogensinde. Under for-
handlingerne på mødet brydes menin-
gerne selvfølgelig. Alle forslag vendes, 
og forslagsstillerne argumenterer det 
bedste, de har lært for at opnå støtte. 
Sådan skal det være, og heldigvis er 
der også respekt om de vedtagelser, 
der træffes, selv om enighed ikke altid 
er opnået.

Jeg håber, vi også fremover kan be-
vare respekten for mødets beslutnin-
ger. Selv om vi hver især måske føler, 
det kunne gøres bedre, går der jo et år, 
inden vi igen skal mødes og forsøge af 
få ting ændret.
UDSTILLING OG AUKTION

Igen havde vi en flot og en god udstil-
ling. Rammerne er jo perfekte i Bræd-
strup og udstillingsudvalget inklusiv 
deres fruer yder en flot indsats for at 
få det hele til at fremstå i en klasse for 
sig. Auktionen giver ikke som tidlige-
re DdB et provenu, der gør en forskel, 
men det er en rigtig god mulighed for 
vore medlemmer til blodfornyelse af 
høj klasse. På samme måde er de man-
ge stande, der efterhånden er på ud-
stillingen med gode duer og alt til duer. 
Et uundværligt bidrag til et perfekt 
arrangement. Huskes skal alle de, der 
bruger megen tid om vinteren på ar-
bejde med udstillinger rundt i landet. 
Den stille årstid med duerne er måske 
vigtigere, end de fleste tror, men det er 
uomtvisteligt, at de dygtigste udstil-
lere også flyver knaldgodt.

Flotte præmier uddeles til flotte duer 
og arbejdet, der ligger bag. Dommere, 
udvalg og hjælpere må ikke glemmes. 
Uden en stor indsats fra alle disse per-
soner, ville der mangle noget centralt.
AFTENFESTEN

Gennem flere år har vi set et svagt 

vigende deltagerantal til aftenfesten 
og for at give festen et tiltrængt løft, 
var der udsøgt underholdning med en 
rigtig dygtig entertainer, der i bedste 
Kim Larsen stil gav den fra senen.

Ud over de altid hyggelige taler fra 
vore nordiske venner og overrækkelse 
af gyldne smykker fik vor entertainer 
rigtig sat skub i forsamlingen. Under-
holdningen var så god, at Hovedbesty-
relsen straks lavede en aftale for den 
kommende aftenfest. Så opfordringen 
til vore medlemmer skal være: Snyd 
ikke jer selv eller jeres partner for den-
ne fantastiske brevduefest.  
SEKRETARIATET

Forretningsføreren og hans tro væb-
ner, de to gange Bjarne, har på for-
træffelig vis samarbejdet om løsning 
af alle udfordringer, der er kastet på 
bordet i Linde. I året, der svandt, var 
vi så uheldige, at Bjarne Straszek blev 
ramt af sygdom, men arbejdet fortsat-
te så med en endnu større intensitet 
af Borresen og ingen manglede noget. 
Knapt ude af sengen stillede BS op 
igen og tog det arbejde med hjem, der 
kunne klares derfra. Jeg er imponeret 
over den korpsånd, der hviler på vore 
medarbejdere. Deres indsats er sim-
pelthen eminent.

En gennemgang og status af Sekre-
tariatets arbejde vil føre for vidt, men 
nogle af de mange nye tiltag bør næv-
nes.

Det nordiske arbejde fylder mere 
og mere, og de problemer der opstår 
i vore nordiske broderlande forsøger 
vi at hjælpe med at løse. Nødvendige 
ændringer i den indenlandske opsam-
ling og den løbende udskiftning blandt 
vognmændenes chauffører kræver jo 
uddannelse af disse personer, hvilket 
Borresen klarer på bedste vis. 

Sekretariatets salg af elektroniske 
anlæg går stadig ganske fornuftigt. 
På nuværende tidspunkt er vi snart 
på en halvdel af vore medlemmer og 
flere kommer til år efter år. Vor leve-
randør af de elektroniske anlæg har 
vi et rigtig fint samarbejde med, og de 
udfordringer, vi kommer med, løses 
som oftest. Samspillet mellem dette og 
vore egne IT programmer udbygges lø-
bende. Vi har en forventning om, at vi 
snart over nettet kan trække resulta-
ter på vore duers flyveresultater 6 år 
tilbage med de besluttede tilretninger 

af DdB systemerne.
BREVDUEN

Der har over året været mange gode 
artikler i Brevduen, og det arbejde, der 
ligger bag er jo fint. Men det vil være 
befriende, hvis flere af vore medlem-
mer smed hæmningerne over bord og 
delagtiggjorde os alle i de gode ople-
velser med sporten. Det ville være rart 
med nogle skriv af det, der foregår lo-
kalt Vel vidende, der er mange ting vi 
gør ens, så er der ingen tvivl om, at vi 
kan have stor glæde af at se hvordan 
andre foreninger trives. Så fat pennen 
og gå i gang. Ingen skal være bekym-
rede for manglende skrivefærdigheder. 
Vi har jo de 2 x Bjarne til at renskrive.
FORRETNINGSUDVALGET

En gentagelse af de sidste års omta-
le giver igen i år et retvisende billede 
af udvalgets arbejde. Forretningsud-
valget er på mange måder den for-
længede arm for sekretariatet i alle 
administrative beslutninger. Derfor 
samles forretningsudvalget også ret 
ofte på sekretariatet for at bistå med 
afklaring af problemer. Udefra kom-
mende opgaver som f.eks. naboproble-
mer placerer udvalget ordentligvis hos 
vor næstformand, der altid gør, hvad 
der er muligt for at hjælpe vore med-
lemmer. Fokus er altid rettet skarpt 
på vore muligheder fremadrettet for 
at sikre fremtidens brevduehold bedst 
muligt. En omlægning af kloakerin-
gen i Linde er gennemført i 2014.  Re-
noveringsopgaver på containere og bil 
er på plads for den kommende sæson, 
idet der kan høstes besparelser. Det er 
billigere at få synet materiellet straks 
efter brug, end når det har stået stille 
i otte måneder.

Forud for kapflyvningsplanens til-
blivelse er der en del arbejde med son-
dringer, der forhindrer, vi dummer os 
på økonomisiden. FU går naturligvis 
til disse opgaver med stor respekt. Den 
løbende opfølgning på gebyrer og om-
kostninger under flyvningernes afhol-
delse følges efter sæsonen op med en 
opsplitning af de reelle udgifter og ind-
tægter på de enkelte afsendte duer.

Tidligere har en sådan økonomisk 
vurdering været bragt i beretningen 
og det efterlyses undertiden af vore 
medlemmer. Derfor bringer vi her sid-
ste sæsons økonomi opsplittet på en-
kelt duer.
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HOVEDBESTYRELSEN
Opgaverne er rigtig mange, og derfor 

inddeles bestyrelsen i de mest aktuelle 
udvalg så alle i bestyrelsen kender si-
ne normale pligtområder.

Selvfølgelig er der ikke A og B med-
lemmer i Hovedbestyrelsen. Alle 9 
arbejder for helheden og udstikker lin-
jerne for organisationen i et nært sam-
arbejde. Det glæder mig derfor meget 
at kunne skrive, at vi har en Hovedbe-
styrelse, der er i stand til at se helhe-

den og arbejde målrettet for helheden.
Undertiden hører jeg, at en eller an-

den i HB er valgt lokalt og derfor burde 
agere efter de helt lokale ønsker. Men 
det går bare ikke, hvis sammenhængs-
kraften skal bevares. Og det skal den, 
hvis brevduesporten skal bestå.

Et godt eksempel er forskellene mel-
lem HB’s første forslag til kapflyv-
ningsplan og så det andet forslag efter 
mødet med medlemmerne. Jeg tør godt 
sige, at hvis lokale holdninger havde 

fået overtaget, ville det have været en 
næsten umulig situation for Repræ-
sentantskabet, og bestyrelsen ville 
være splittet i atomer.

Efter første runde, hvor HB møder 
medlemmerne følger der selvfølgelig 
igen en stor opgave. For ønsket er na-
turligvis at tilgodese flest mulig af de 
input, vi har høstet i det helt nære de-
mokrati blandt medlemmerne. Men de 
store forskelle i ønsker kræver selvføl-
gelig, vi holder tungen lige i munden, 

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg Omk.
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade  vedl. Gebyr Diff
22 Jönköping 1539 4,24 4,95 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,64 13,00 -1,64 -2.517,85
22 Jönköping S 864 4,24 4,95 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,64 13,00 -1,64 -1.413,53
23 Soltau 2287 5,58 3,66 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,68 13,00 -1,68 -3.840,10
23 Soltau S 966 5,58 3,66 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,68 13,00 -1,68 -1.622,01
24 Münster 1183 10,78 4,24 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 20,46 30,00 9,54 11.287,58
24 Skövde 1621 7,71 4,24 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,39 13,00 -4,39 -7.116,74
25 Bremen 1666 8,16 4,73 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,33 13,00 -5,33 -8.883,48
25 Bremen S 847 8,16 4,73 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,33 13,00 -5,33 -4.516,39
26 Göttingen 1248 5,94 6,10 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,48 13,00 -4,48 -5.593,54
26 Ludvika 701 21,99 6,10 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 33,54 30,00 -3,54 -2.480,69
27 Minden 1806 8,27 4,46 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,17 13,00 -5,17 -9.343,86
27 Minden S 860 8,27 4,46 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,17 13,00 -5,17 -4.449,46
28 Antwerpen 715 14,17 5,11 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 24,72 30,00 5,28 3.775,16
28 Vetlanda 1613 6,29 5,11 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 16,84 13,00 -3,84 -6.189,48
29 Soltau 1479 8,08 5,30 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,82 13,00 -5,82 -8.609,39
29 Soltau S 767 8,08 5,30 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,82 13,00 -5,82 -4.464,77
30 Giesen 483 17,98 6,92 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 30,34 30,00 -0,34 -162,50
30 Laxå 1237 11,94 6,92 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 24,30 13,00 -11,30 -13.972,78
31 Magdeburg 1425 10,64 5,47 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 21,56 13,00 -8,56 -12.194,13
31 Magdeburg S 748 11,76 5,47 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 22,68 13,00 -9,68 -7.239,72
32 Henstedt unger 1064 4,63 3,08 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,16 13,00 -0,16 -166,88
32 Borlänge 600 33,19 3,08 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 41,72 30,00 -11,72 -7.030,11
32 Henstedt 2195 4,63 3,08 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,16 13,00 -0,16 -344,27
33 Altona unger 761 6,70 3,61 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 15,75 13,00 -2,75 -2.093,45
33 Hannover 1776 8,40 3,67 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,51 13,00 -4,51 -8.013,28
33 Hannover S 701 8,40 3,67 0,61 2,44 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,51 13,00 -4,51 -3.162,90
Total -110.358,58
Gennemsnit pr. due 31.152 -3,54

Samlede omkostninger Region Øst 2014

Side 1

Syd

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg. Omk.
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade vedl. Gebyr Diff
22 Soltau 2637 3,24 3,34 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,49 13,00 2,51 6.622,33
22 Soltau S 1084 3,24 3,34 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,49 13,00 2,51 2.722,26
23 Stendal 1927 4,66 4,20 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,77 13,00 0,23 450,27
23 Stendal S 1028 4,66 4,20 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,77 13,00 0,23 240,21
24 Limburg 910 23,90 3,85 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 31,65 30,00 -1,65 -1.504,01
24 Hannover 2315 5,94 3,85 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,69 13,00 -0,69 -1.607,80
25 Osnabrück 1629 6,50 4,84 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 15,25 13,00 -2,25 -3.662,89
25 Osnabrück S 938 6,50 4,84 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 15,25 13,00 -2,25 -2.109,14
26 Göttingen 1584 3,53 5,72 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,16 13,00 -0,16 -260,38
26 Würzburg 585 34,08 5,72 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 43,71 30,00 -13,71 -8.020,09
27 Minden 1820 6,11 4,48 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,49 13,00 -1,49 -2.711,41
27 Minden S 953 6,11 4,48 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,49 13,00 -1,49 -1.419,77
28 Antwerpen 943 9,97 5,13 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 19,01 30,00 10,99 10.360,74
28 Hannover 1476 9,31 5,13 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,35 13,00 -5,35 -7.902,32
29 Soltau 1660 4,73 4,87 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,51 13,00 -0,51 -841,06
29 Soltau S 891 4,73 4,87 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,51 13,00 -0,51 -451,44
30 Giesen 508 16,53 6,08 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 26,51 30,00 3,49 1.771,21
30 Minden 1535 13,31 6,08 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 23,29 13,00 -10,29 -15.800,20
31 Magdeburg 1410 8,11 5,62 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,64 13,00 -4,64 -6.536,86
31 Magdeburg S 800 8,11 5,62 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 17,64 13,00 -4,64 -3.708,85
32 Soltau unger 1305 3,48 3,04 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,44 13,00 2,56 3.344,54
32 Dresden 612 19,93 3,04 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 26,88 30,00 3,12 1.906,85
32 Soltau 2160 3,48 3,04 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,44 13,00 2,56 5.535,79
33 Hannover unger 1026 3,93 3,55 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 11,39 13,00 1,61 1.652,72
33 Hannover 1659 3,93 3,55 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 11,39 13,00 1,61 2.672,38
33 Hannover S 812 3,93 3,55 0,61 0,91 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 11,39 13,00 1,61 1.308,00

-23.582,01
Gennemsnit pr. due 34.207 -0,69

Samlede omkostninger Region Syd 2014

Side 2
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Nord

Antal Udl- Indl- Rejse Resultat Cont. IT-udg. Omk
Flyvning /uge Duer fragt fragt leder K-sted Korn Vejrtj. Doping blade vedl. Gebyr Diff
22 Husum 4272 2,75 4,50 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 11,15 13,00 1,85 7.887,86
22 Husum S 1482 2,75 4,50 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 11,15 13,00 1,85 2.736,38
23 Henstedt 3735 3,66 5,03 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,59 13,00 0,41 1.549,70
23 Henstedt S 1420 3,66 5,03 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,59 13,00 0,41 589,17
24 Münster 1610 9,09 5,38 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 18,37 30,00 11,63 18.731,78
24 Altona 3206 3,08 5,38 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,36 13,00 0,64 2.044,49
25 Bremen 2283 3,67 7,30 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,87 13,00 -1,87 -4.276,67
25 Bremen S 1264 3,67 7,30 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,87 13,00 -1,87 -2.367,81
26 Göttingen 1293 3,53 5,87 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 13,30 30,00 16,70 21.589,88
26 Henstedt 3122 3,02 5,87 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,79 13,00 0,21 657,66
27 Lüneburg 2705 2,51 6,50 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,91 13,00 0,09 253,83
27 Lüneburg S 1283 2,51 6,50 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,91 13,00 0,09 120,39
28 Antwerpen 1149 9,97 5,55 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 19,43 30,00 10,57 12.148,28
28 Altona 3517 2,74 5,55 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 12,19 13,00 0,81 2.843,13
29 Soltau 2358 3,43 7,36 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,69 13,00 -1,69 -3.979,38
29 Soltau S 1163 3,43 7,36 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,69 13,00 -1,69 -1.962,69
30 Giesen 683 16,53 7,27 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 27,70 30,00 2,30 1.573,69
30 Heide 2883 2,87 7,27 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,03 13,00 -1,03 -2.972,29
31 Soltau 2325 3,49 7,49 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,89 13,00 -1,89 -4.387,98
31 Soltau S 1132 3,49 7,49 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 14,89 13,00 -1,89 -2.136,43
32 Henstedt unger 1905 1,97 4,64 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,51 13,00 2,49 4.744,39
32 Dresden 792 19,93 4,64 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 28,47 30,00 1,53 1.211,34
32 Henstedt 2886 1,97 4,64 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,51 13,00 2,49 7.187,56
33 Altona unger 2101 2,76 4,24 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,91 13,00 2,09 4.400,55
33 Altona 2890 2,29 4,24 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,44 13,00 2,56 7.398,51
33 Altona S 1112 2,29 4,24 0,61 0,90 0,20 0,02 0,06 0,29 0,50 1,32 10,44 13,00 2,56 2.846,76

55.898,41
Gennemsnit pr. due 54.571 1,02

Samlede omkostninger Region Nord 2014

Side 3

så alle får lidt, hvor ingen får det hele. 
For det lader sig ikke gøre. Der skal 
derfor lyde en stor tak til alle i Ho-
vedbestyrelsen for et dejligt oprigtigt 
samarbejde.
BREDE & STORE SLIP

Det ser stadig ud til at fungere, som 
ønsket med god spredning på duerne. 
Der har da heller ikke overfor Hoved-
bestyrelsen været fremsat negative 
kommentarer i løbet af denne sæson. 
De forsøg, der har fundet sted i syd, 
viser med al ønskelig tydelighed, at 
gruppeslip ikke er sagen. Der er ønske 
om sektionsslip fra dele af Fyn, men 
noget sådant har været prøvet uden, 
det øgede glæden ved sporten på Fyn. 
Hovedbestyrelsen har alligevel valgt 
at fremsætte forslag om et sådant slip 
på Fyn de to første uger, hvor sektio-
nen til gengæld undlader at lave flyv-
ninger.

Der har i året været mere vind fra øst 
end normalt. Det giver selvfølgelig en 
fordel til de vestligt beliggende slag, 
men fordelingen af første duer ser gan-
ske fornuftig ud gennem mine ufarve-
de briller.

Der var på regionsmødet i syd heller 
ikke den store lyst til fra gruppe 4 at 
ytre sig til fordel for gruppeslip. Det er, 
formoder jeg, erfaringerne med forsø-
gene, der her giver udslaget, og det må 
siges at være fair. Det sande svar på 
betydningen af slipformerne er natur-

ligvis vanskeligt at finde. Det er yderst 
vanskeligt alene af den grund, at vi 
hver især har vore egne forestillin-
ger om, hvordan vore duer opfører sig 
på vejen hjem til os. At fordelene ved 
mindre slip, hvis de findes, vil vise sig 
meget små, er Hovedbestyrelsen ikke i 
tvivl om, når forsøget er gjort.
PR- ARBEJDET

Alle mener dette arbejde skal frem-
mes mest muligt. I året, der svandt, 
blev der startet en fremvisning af vor 
sport på en ny måde. Vi deltog i race-
duernes store landsudstilling med et 
koncept, vi kan være stolte af. Flere 
af vore medlemmer deltog på skift i 
vor stand, hvor vi fremviste et rigtigt 
brevdueslag med elektronisk hjem-
komstkonstateringssystem på plads. 
Det er mit indtryk, vi allerede her før-
ste gang kom i kontakt med interesse-
rede kommende medlemmer.

Flere gange i løbet af året blev vort 
”dueslag”, der er samlet på en PR–trai-
ler, udlånt til markeder, skuer og lig-
nende i det ganske land.

Jeg takker hver enkelt, der har bi-
draget med en indsats for ad den vej at 
styrke organisationen.

Vor totalisatorkiosk blev også istand-
sat med sigte på udlån til foreninger. 
Forud for sidste sæson var der ytret 
ønske om at kunne låne denne vogn, 
Desværre kom der ikke noget ud af 
det, men vognen er klar til brug, hvis 

nogen vil forsøge sig og DdB vil som al-
tid være behjælpelig med tilladelser og 
lignende. 
KAPFLYVNINGSSÆSONEN

Vejret forud for DdB sæsonen havde 
været rigtig godt. Forberedelserne var 
derfor i orden, da vi påbegyndte vore 
flyvninger. 2014 blev en DdB sæson af 
de bedre. Gebyrerne på mellemdistan-
cen var jo presset i bund, men det gav 
ikke den forventede markant øgede 
tilslutning til flyvningerne. Specielt 
de lange flyvninger har svært ved at 
opnå mange deltagere, hvor vi ser et 
markant højere deltagerantal på de 
helt korte flyvninger, hvilket vi skal 
huske på.

Sportsdue flyvningerne har vun-
det fint indpas. I dele af landet er der 
ønsket mange flere sportsflyvninger, 
mens der i andre dele af landet er mere 
stemningen for at fastholde antallet 
på de 7 sportsflyvninger. Glæden ved 
disse flyvninger, der uden diskussion 
udgør det mest retfærdige koncept, vi 
kan nå, håber jeg kan udbygges yder-
ligere i årene fremover, men selvfølge-
lig i et tempo, hvor alle er med. Antal 
duer i kurvene er ofte til debat, idet vi 
alle gerne vil give vore duer de bedste 
betingelser forud for starten på flyv-
ningerne. Det valgte duetal i kurvene 
giver den bedste ro i kurvene og forhin-
drer reelt, at en enkelt slagsbroder kan 
ødelægge sine konkurrenter før slip.
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Ved et besøg i Belgien gik vor sekre-
tariats medarbejder Bjarne Straszek i 
dialog med de belgiske brevduefolk og 
her viste en opmåling, at vore belgiske 
venners kurve var lig med størrelsen 
på vore. Dueantallet i de belgiske kur-
ve var til gengæld højere end hos DdB, 
så bekymringerne omkring antallet er 
formentlig ikke noget duerne ser som 
et problem.
ØKONOMI

Igen et år hvor vi har styrket vor øko-
nomi og forbedret vore fremtidige mu-
ligheder for at få tingene til at hænge 
fornuftigt sammen.

Præmier har været en mangelvare, 
og det har vi i bestyrelsen hørt rundt 
om i landet, og vi må jo også erkende, 
vi nok er de eneste sportsudøvere, der 
ikke har nogen form for præmiering. 
Valget af lave gebyrer har alt andet 
lige ikke medført den forventede for-
øgelse af antal medsendte duer, så 
bestyrelsen påtænker at genindføre 
en form for præmier på DdB flyvnin-
gerne. Som sidste år var Hovedbesty-
relsen af den opfattelse, at komme med 
præmier efter at konkurrencerne var 
afviklet, ville være helt forkert. Der-
for bygger vi lidt på bankbogen. Det 
er nu lykkedes at nå så langt via be-
sparelser og ikke mindst omlægninger 
af opsamlingen og egen produktion af 
Brevduen, at fremtiden ser lidt lysere 
ud for medlemmerne. Forretningen 
DdB ændrer sig stille og roligt med 
nye tiltag stort set hvert år. Tidligere 
var der en fin forretning i f.eks. salg 
af korrektionsskemaer, der var et must 
for at kunne deltage på flyvninger. Nu 
er det komponenter til elektroniske 
anlæg, vaccine, salg af trykkeopga-
ver, der fylder hullerne ud, men forret-
ningen er opretholdt på et flot niveau. 
Forventningen om tilførsel af ekstra 
økonomi fra det offentlige ser svær ud. 
Hestesporten, vi tidligere kunne læne 
os lidt op af, har nu også meget store 
problemer grundet et fald i tilskuddet 
på 30 mil. 
AFKORTNING AF FLYVNINGER   

Hovedbestyrelsen valgte for en del af 
landet at afkorte langflyvningen fra 
Karlsruhe til Giessen. Vejrsituationen 
medførte desværre efterfølgende, at 
denne langflyvning blev afkortet for 
hele landet til Hannover.

Enkelte medlemmer reagerede til 

undertegnede, og der har da også væ-
ret læserindlæg desangående, men 
langt hovedparten af vore medlemmer 
var heldigvis enige i, at når der reelt 
ikke var et rimeligt antal, der ville el-
ler kunne deltage, måtte Hovedbesty-
relsen udvise rettidig omhu. Kutymen 
omkring mesterskaber er selvfølgelig 
gældende til andet er besluttet. Der er 
forskellige teorier om, hvordan det var 
gået, såfremt Hovedbestyrelsen havde 
valgt at annullere Hannover flyvnin-
gen til det lange mesterskab. Men gi-
vet er det, at flyvninger mærket med 
stjerne altid har talt som langflyvning, 
selv om der er afkortet. Skal dette æn-
dres fremover, må det være rimeligt, 
at repræsentantskabet træffer beslut-
ning herom. Fejlagtigt har der bredt 
sig den opfattelse efter sæsonen, at 
økonomien var årsag til afkortninger-
ne. Undertegnede må stå på mål for, 
at uklarheden her har bredt sig. Ud-
meldingen skulle selvfølgelig have væ-
ret mere klar, men det ændrer ikke, at 
Hovedbestyrelsen traf en helt igennem 
fornuftig økonomisk beslutning.
TRANSPORTUDVALG

Der har i løbet af sæsonen været et 
glimrende samarbejde i udvalget og 
arbejdsfordelingen mellem udvalgets 
medlemmer har resulteret i helt for-
nuftige transporter til fornuftige pen-
ge.

Pakkepladsen i Horsens havde holdt 
flyttedag før sæsonen, og det er virke-
lig en fornøjelse at besøge pladsen også 
på den nye adresse. Tommy Rasmus-
sen fra Hovedbestyrelsen deltog en en-
kelt gang på pladsen, og Tommy har 
efterfølgende på glimrende vis forkla-
ret vanskelighederne vore folk arbej-
der med i mange sammenhænge.

Jeg vil her gerne takke såvel ud-
valget som de mange flittige hænder, 
der uge efter uge i nattens mulm og 
mørke sørger for, at vore duer kommer 
godt af sted til flyvningerne. Som sid-
ste år kan jeg konstatere, at vor egen 
lastbil gør rigtig god gavn. Den kører 
fortrinsvis ruten til Sverige, men også 
opsamling og transport mellem lands-
delene foregår i stor udstrækning med 
vor egen bil. En snæver kreds af med-
lemmer bidrager som chauffører under 
Niels Larsens fordeling med en helt 
nødvendig arbejdsindsats, og disse 
personer skal selvfølgelig have en eks-

tra stor tak. 
KONTROLSTEDERNE

Igen som nævnt ovenfor er der ydet 
en stor respektkrævende indsats af 
mange brevduefolk, og vi takker her 
for indsatsen. Et tilbagevendende pro-
blem, der igen og igen peges på fra vore 
kammerater på pladsen, er en uheldig 
holdning i mange foreninger til at hol-
de orden på kurvemateriellet.

Faktisk er det nok det vigtigste af alt 
for vore duer, at vi som medlemmer gør 
det bedst mulige for duerne.

Drikkelemmen er her af største vig-
tighed. Det skal være sådan, at lem-
men, når den er åben, står lidt skråt 
opad. Ellers er der stor risiko for, at de 
fyldte vandtrug falder af under kørs-
len, hvilket jo ikke er ret godt for du-
erne.
ORDENSUDVALGET

Ordensudvalget har sandelig også 
haft sit at se til. Udvalget i sin helhed 
har været på job rundt omkring, men 
det meste af kontrolarbejdet udføres 
hjemme ved udvalgets medlemmer, 
hvor de indkaldte papirer kan fylde 
voldsomt op.

Vort største problem er desværre, at 
”hjemmelavede” regler i enkelte for-
eninger vinder indpas, og derfor må 
det påregnes en mere belærende ind-
sats omkring kontrolhandlingerne 
fra udvalget og sekretariatet. Regle-
mentet er ikke skrevet for at genere 
foreninger og medlemmer, men ude-
lukkende for at sikre, at det er de rigti-
ge, der hyldes efter hver flyvning. Der 
er desværre nogle, der føler sig hævet 
over at følge reglerne om indberetning, 
men det skal der strammes op på. Det 
kan ikke være rigtigt, at vi med vort 
teknisk set høje stade ikke kan nærme 
os et færdigt resultat mens flyvninger-
ne pågår. Er der dårlige sportskam-
merater blandt os, må de have det at 
vide og mærke en sanktion, der ikke er 
ønskelig for nogen. Vi skal respektere 
hinandens ønske om at se sportens 
vindere hurtigt, mens det har inte-
resse. 
OMRÅDE MØDERNE

Den største grad af demokrati i vor 
organisation har vi på vore områdemø-
der, hvor alle er mere end velkomne til 
at møde op og give udtryk for sine egne 
meninger. Igen i år havde vi møder i 
Randers, Vejle og Hedehusene og igen 
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havde vi tre gode og livlige møder. Der 
er endog stor forskel på, hvordan øn-
skerne former sig i de tre regioner.

I Region Øst flyves fra både nord og 
syd, så selvfølgelig adskiller området 
sig ønskemæssigt lidt fra de to øvrige 
regioner. Mødet i Hedehusene bar præg 
af, at det koncept, der havde været gæl-
dende i afvigte sæson, var der, hvor vi 
skulle nå hen. I Region Syd var der et 
udpræget ønske om at få flere sports-
flyvninger, og derfor var ønsket, at der 
skulle være en sportsflyvning i hver 
uge. Samtidig havde nogle af medlem-
merne fra Fyn et ønske om sektions-
slip på de korteste flyvninger. I Region 
Nord syntes man som i Øst, at antal-
let af flyvninger var tilpas og ønskede 
derfor ikke en udvidelse af sportsdue 
flyvningerne. Til gengæld var der et 
ønske om, at Antwerpen skulle på 
planen igen. Afstandene i flyveplanen 
passede godt for både de, der har kor-
test, og for de som har længst. Hoved-
bestyrelsen havde så den vanskelige 
opgave at få ønskerne til at forliges, 
og det er forsøgt efter bedste evne med 
det fremsendte forslag til flyveplan og 
slipformer.
SBU

Landskampen er kommet i flotte 
rammer hos Meldgaard, men her viste 
betingelserne sig at være svære for du-
erne, der var kraftig minimeret i antal 
efter et falkeangreb i opstarten til un-
gernes frie udflyvning. Landskampen 
var vi i DdB ubeskedne nok til at vin-
de, men interessen for landskampen 
er intakt i alle tre lande. Jeg ønsker 
alle deltagerne et stort tillykke, for det 
kræver stor dygtighed i alle tre lande 
at komme med på holdet.

Den kommende vinter har vi ikke 
SBU møde, men næste år er Sverige 
vært for det nordiske samarbejde.  Her 
vil fremtidige planer blive lagt, og jeg 
håber meget, at det til den tid er lykkes 
vore svenske venner igen at opnå sam-
ling på medlemmerne hinsides.

På utrættelig vis har Per-Kristian 
Hansen som sekretær ledet arbejdet 
i SBU gennem rigtig mange år, men 
nu har Per-Kristian valgt at over-
lade stafetten til Lars Corneliussen. 
Lars er gået flot i gang med opgaven. 
Det er ikke nogen nem sag at løfte, for 
sammenhængskraften i SBU hænger 
unægtelig sammen med sekretærens 

udfarende kraft. SBU er ikke bare en 
hyggeforsamling, der mødes ved de 
årlige repræsentantskabsmøder. Nej, 
heldigvis er samarbejdet vore broder-
lande imellem også af praktisk vigtig 
betydning. Tilladelser fra myndighe-
der, elektroniske anlæg, transporter, 
IT programmer og ”Brevduen” for at 
nævne nogle af samarbejdsområderne, 
der også over året kræver, vi sætter os 
sammen landene imellem.  

Økonomien i SBU er placeret i de 
bedste hænder hos Erik Rasmussen, 
der sørger for, at de, som fortjener en 
præmie, også får den. Men det er un-
dertiden en større opgave at krasse 
kontingenter ind end at forestå udbe-
talingerne. Her må de tre lande se at 
oppe sig, så unødige besværligheder 
undgås.  En tak for den store indsats 
til både Lars og Erik skal lyde herfra. 
På samme måde vil jeg gerne takke 
alle, der i Norge og Sverige tager aktiv 
del i at få det hele til at fungere opti-
malt.
MEDLEMMERNE

Vi har i DdB ca. 10 – 12 medlem-
mer i snit i langt de fleste foreninger. 
Derfor har stort set alle medlemmer 
vigtige poster ude i foreningerne. Kur-
vefolkene og kaffe bryggeren er på 
samme måde som computer manden 
uundværlige for sammenhængskraf-
ten. Jeg har mange gange slået til lyd 
for, at ingen må glemmes i den sociale 
sammenhæng, og for mig hersker der 
ikke den mindste tvivl om, at måden, 
vi behandler hinanden på, er styrken, 
der skal sikre organisationen for frem-
tiden. 

Det hele handler jo i den sidste ende 
om, hvordan vi hver især føler os hjem-
me i organisationen som medlemmer, 
og at vi nyder at være en vigtig del af 
helheden.
GODT NYTÅR  

SEKTION 32`s

Generalforsamling
Dato: Søndag den 18. Januar 2015 kl. 
09.30
Sted : Hoptrup Efterskole, Hoptrup 
Hovedgade 11, Hoptrup, 6100 Hader-
slev
Dagsorden :
Valg af dirigent og konstatering af 
mandater
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Valg af bestyrelse: Johnny Plath, Hol-
ger Wittke
Valg af suppleant – Henrik Meldgård                                                                                                  
Valg af revisor Birger Klock
Indkomne forslag (indsendes inden 
20.12.2014)
Kapflyvningsplan 2015
Mesterskaber & Præmier 2015
Næste års mødested
Evt.
Efter generalforsamlingen inviteres 
alle medlemmer i sektionen til FRO-
KOST kl. 12.00 på samme adresse, 
hvor også præmieoverrækkelsen vil 
foregå. Tilmelding foreningsvis til 
Torben Juhl – mobil 20 40 55 72, dog 
senest den 30.12.2014
Sportslig hilsen
Bestyrelsen 

Meddelelser  Sektion
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VINDERE 2014
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
OLE LINDHOLT, 216 ............................................ 1034,39

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
VICTOR & CHRISTION, 113....................................886,01

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
JOGN BREDAHL, 112 ............................................. 823,19

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
ERIK NIELSEN, 205 .................................................650,94

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
PETER ANDERSEN, 097 .........................................889,96

DDB’S VANDREPRÆMIE
BJARNE HANSEN, 111 ........................................... 837,03

DM-SPORT
TOMMY GYDESEN, 055 ...................................11593,369

DM SUPERMESTERSKAB ÅBENT
BRDR. BRØBECH, 073.......................................8806,566

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  ................................... 32551,831

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
PETER ANDERSEN, 097  ................................. 32531,740

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
M.&C. HANSEN, 023  ...................................... 32913,826

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
M. YOUNAS, 033 ............................................... 4805,374

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
IVAN HANSEN, 240 ............................................ 4927,159

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
KLAUS RASMUSSEN, 232 ................................ 4879,768

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  ......................................9836,142

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................9901,448

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
ARNE PORSMOSE, 026 ..................................... 9892,027

DDB’S VANDREPRÆMIE 

GRUPPE 1
ERIK HENRIKSEN, 059 .........................................225,012

GRUPPE 2
BJARNE JENSEN, 114 ........................................... 241,192

GRUPPE 3
TORBEN MORTENSEN, 246 ............................... 153,464

GRUPPE 4
POUL E. HANSEN, 027 .........................................284,186

GRUPPE 5
WEST & VINTHER, 031  .......................................166,735

GRUPPE 6
FRODE KRISTENSEN, 066  ..................................267,567

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
MICHAEL HARDER, 098 ........................................50,505

NATURALS VANDREPRÆMIE
FLEMMING FRIIS, 085 .......................................... 40,663

PKV’S VANDREPRÆMIE
I & J KRISTENSEN, 126 ...........................................20,531

TAURIS VANDREPRÆMIE I
VIGGO JAKOBSEN, 009 .........................................43,722

TAURIS VANDREPRÆMIE II
JOHN KORSHOLM, 240 .........................................42,929

MÜNSTER POKALEN
EJLER HANSEN, 144 ......................................... 1986,787

NBF’S ÆRESPRÆMIE
TH. & P. PEDERSEN, 013 ................................... 1993,266

SBF’S ÆRESPRÆMIE
JØRGEN-TIM, 148 ..............................................1997,222

HERBOT’S GYLDNE VINGE
ERIK DYBDAHL, 055 .........................................1000,000

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
M. YOUNAS, 033  .............................................. 4798,497

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205  .................................... 4536,214

SEKTION 21
JØRGEN & HENNING, 114  ................................4745,045

SEKTION 22
JOHN BREDAHL, 112 ........................................ 4619,003

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  ................................... 4670,093

SEKTION 32
IVAN HANSEN, 240 ............................................4641,181

SEKTION 33
TOMMY GYDESEN, 055  ................................... 4888,916

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097  ....................................4731,422

SEKTION 41
SV. AAGE LAURIDSEN, 111 .............................. 4651,806

SEKTION 42
TONNY NISSEN, 027  ........................................ 4740,471

SEKTION 52
FLEMMING NIELSEN, 019  ............................... 4686,749

SEKTION 53
LARSEN, 068  ..................................................... 4794,927

SEKTION 54
LASSE LINSTRØM, 074  ....................................4666,777

SEKTION 60
GERDA & KARL, 075  ........................................ 4726,262

SEKTION 61
JACOB NOE, 224  ...............................................4640,983

SEKTION 62
KLAUS RASMUSSEN, 232 ................................ 4879,768

SEKTION 63
N. HOLM PEDERSEN, 126 .................................4797,395

MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
ERIK HENRIKSEN, 059 ...................................... 6918,838

SEKTION 12
MICHAEL HARDER, 098  .................................. 6815,289

SEKTION 13
CARSTEN MADSEN, 015 ...................................1000,000

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114  ....................................... 6721,946

SEKTION 22(OMRÅDEPOINT)
POUL & CONNY, 100......................................... 6631,541

SEKTION 31
TEAM FL. BOLØ, 016  ........................................ 6612,535

SEKTION 32
JOHN KORSHOLM, 240  ....................................6831,951

SEKTION 33
BENTE & STEEN, 055 ........................................ 6899,963

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................6852,464

SEKTION 41
SV. AAGE LAURIDSEN, 111 .............................. 6682,676

SEKTION 42
PER & VAGN & BENT, 027  ................................ 6794,393

SEKTION 52
HANS SCHOUGAARD, 019 ............................... 6785,091

SEKTION 53
JENS SØRENSEN, 086 ....................................... 6896,970

SEKTION 54
EJNER PEDERSEN, 053  ....................................6824,869

SEKTION 60
FRODE KRISTENSEN, 066 ................................ 6785,639

SEKTION 61
LASSE RASMUSSEN, 237  .................................6752,814

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076  ......................................... 6708,461

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126  ................................... 6793,800

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
M. YOUNAS, 033 ............................................... 4805,374

SEKTION 12
JOHN ERIKSEN, 219  ......................................... 4549,867

SEKTION 21
JØRGEN & HENNING, 114  ............................... 4788,092

SEKTION 22
JOHN BREDAHL, 112  .......................................4646,788

SEKTION 31
TH. & P. PEDERSEN, 013  ..................................4836,388

SEKTION 32
IVAN HANSEN, 240  ........................................... 4927,159

SEKTION 33
TOMMY GYDESEN, 055  ................................... 4888,916

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097  ....................................4818,125

SEKTION 41
SV. AAGE LAURIDSEN, 111 .............................. 4651,806

SEKTION 42
TONNY NISSEN, 027  ........................................ 4740,471

SEKTION 52
FLEMMING NIELSEN, 019  ............................... 4794,872
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VINDERE 2014
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

SEKTION 53
HENRIK LARSEN, 211  .......................................4860,833

SEKTION 54
KARL CHRISTENSEN, 074 ................................. 4783,675

SEKTION 60
GERDA & KARL, 075 ......................................... 4726,262

SEKTION 61
JACOB NOE, 224 .................................................4716,703

SEKTION 62
KLAUS RASMUSSEN, 232 ................................ 4879,768

SEKTION 63
N. HOLM PEDERSEN, 126 .................................4797,395

MELLEMDISTANCE ÅBENT 1. DIV

SEKTION 11
ULRIK L. LARSEN, 242  ......................................9836,142

SEKTION 12
ÅGE & SØNNER , 087 ........................................ 9684,219

SEKTION 13
KARL LARSEN, 015 ...........................................6863,863

SEKTION 21
PETER MEJDAHL, 009  ...................................... 9619,136

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 .................................9664,463

SEKTION 31
HANS CHR. KLITTEN, 171  ................................9818,759

SEKTION 32
HEINRICH PLATH, 240  .....................................9872,468

SEKTION 33
TOMMY GYDESEN, 055  ...................................9866,778

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................9901,448

SEKTION 41
JAN H & BRIAN T, 111  ...................................... 9878,956

SEKTION 42
POUL ERIK HANSEN, 027  ................................9896,784

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019 .......................................... 9796,272

SEKTION 53
ARNE PORSMOSE, 026  .................................... 9892,027

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  .......................................9878,190

SEKTION 60
MOGENS HJELMAGER, 066  ............................ 9835,307

SEKTION 61
OLE P. & SØNNER, 021  ......................................9876,412

SEKTION 62
ULLA & JAN RØNN, 232 ................................... 9830,030

SEKTION 63
I & J. KRISTENSEN, 126  .................................... 9860,424

MELLEMDISTANCE ÅBENT 2. DIV

SEKTION 11
SUSAN & STEEN, 049  ....................................... 9050,275

SEKTION 12
BJARNEN MOGENSEN, 148  ............................ 8981,649

SEKTION 13
BENT RASMUSSEN, 015  .................................. 1700,204

SEKTION 21
SØREN ANDERSEN, 151 ................................... 9325,492

SEKTION 22
NENAD TRAILOVIC, 245  .................................. 8441,925

SEKTION 31
TEAM LARSEN, 166  ......................................... 8764,734

SEKTION 32
PETER CARSTENSEN, 240  ................................9297,226

SEKTION 33
SVEND H.CHRISTENS, 183  ............................... 9386,111

SEKTION 34
POUL CHRISTENSEN, 117  ................................ 9455,502

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ................................. 9305,849

SEKTION 42
ARNE KILDEGÅRD, 156  ................................... 9359,002

SEKTION 52
TORBEN ANDERSEN, 142  ................................ 9328,783

SEKTION 53
KNUD ANDERSEN, 086  ................................... 9475,245

SEKTION 54
HENRIK STÆRH, 053  .........................................9362,315

SEKTION 60
A.P. ANDERSEN, 075  ........................................ 9493,303

SEKTION 61
JOHS. JØRGENSEN, 021  .................................. 9500,328

SEKTION 62
JØRGEN W. ANDERSEN, 172 ........................... 9585,824

SEKTION 63
POUL ERIK JENSEN, 126  .................................. 9226,499

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
K & K SØRENSEN, 049  .....................................7854,234

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205  .................................... 7725,816

SEKTION 21
JOHN NIELSEN, 009  ..........................................7841,911

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 ................................. 7824,822

SEKTION 31
TEAM FL. BOLØ, 016  ........................................ 7636,922

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  ........................... 7870,385

SEKTION 33
TOMMY GYDESEN, 055 ....................................7863,686

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................ 7882,716

SEKTION 41
JAN H & BRIAN T, 111  ...................................... 7934,277

SEKTION 42
MICHAEL KJÆRGÅRD, 156 ...............................7931,815

SEKTION 52
VICTOR & CHRISTIAN, 113 ............................... 7922,635

SEKTION 53
HENRIK LARSEN, 111  ....................................... 7889,774

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  ......................................7864,896

SEKTION 60
LAUGE BAK, 066 ............................................... 7800,138

SEKTION 61
PEDER SKJÆRBÆK, 190  .................................. 7843,724

SEKTION 62
HELLE & JENS, 076  ...........................................7844,789

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126  ....................................7922,138

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
TOBIAS BAUER, 059  ......................................... 6616,737

SEKTION 12
MALTHE CHRISTENSEN, 087  .......................... 6584,125

SEKTION 21
FREDERIK JENSEN, 114  .....................................6334,511

SEKTION 22
BRDR BIBOVIC, 038  ..........................................5221,714

SEKTION 31
BRDR. ENGVANG, 013  ......................................5145,333

SEKTION 32
RASMUS THOMSEN, 036 ................................. 6107,944

SEKTION 33
FAISAL, 183 ........................................................ 6530,847

SEKTION 34
C.V.EKENSTEEN, 246 ........................................ 5879,903

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ................................. 6783,407

SEKTION 42
FREDERIK HANSEN, 028 .................................. 4546,541

SEKTION 52
NICOLAI LUNDBØLL, 127 ................................6489,695

SEKTION 53
TEAM ANDERSEN, 026 ..................................... 6687,340

SEKTION 60
BIRK EXNER, 075  ................................................ 389,840

SEKTION 61
STARBÆK/PEDERSEN, 233  ............................... 872,071

SEKTION 62
DAN DOMINTE, 076 ............................................ 626,307

SEKTION 63
MIKKEL HØJEN, 025  ........................................6544,653

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
PREBEN N. JENSEN, 010 ...................................4436,360

3000 - 3300 KM
BRDR. BRØBECH, 073....................................... 4630,190

OVER 3300 KM
KELD VILLADSEN, 217 .......................................3507,342

SBU MESTERSKAB (DDB)
ERIK HENRIKSEN, 059 .................................... 13997,700

SBU JUNIOR MESTERSKAB (DDB)
TEAM CARSTENSEN, 207 ................................. 6783,407
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DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger arran-
gerer landsudstilling på Hotel Pej-
segården, Brædstrup fredag den 6. 
februar og lørdag den 7. februar 2015. 
Udstillingen er åben fredag kl. 16.30 
til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 16.30. 
Uddeling af præmier lørdag ca. kl. 
10.45. 
DdB indbyder herved sine medlemmer 
til at deltage i henhold til nedenståen-
de propositioner.
KLASSE 1 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson på DdB-
kapflyvninger opnåede mindst 5 pla-
ceringer indenfor 20 % eller minimum 
1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.

KLASSE 2 HUNNER: 
Som klasse 1. Dog kræves mindst 
3 placeringer eller minimum 1000 
placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.

KLASSE 3 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 20 %.

KLASSE 4 HUNNER: 
Som klasse 3.

KLASSE 5 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var 1 år. 
Ingen flyvekrav.

KLASSE 6 HUNNER: 
Som klasse 5.

KLASSE 7 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvnin-
ger.

KLASSE 8 HUNNER: 
Som klasse 7.

KLASSE 9 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.

KLASSE 10 HUNNER: 
Som klasse 9.

KLASSE 11 HANNER: 
Sektionsvinder på DdB-kapflyvninger 
i senest afviklede sæson.

KLASSE 12 HUNNER: 
Som klasse 11.

KLASSE 13 HANNER: 
Kun juniore og begyndere kan deltage 
i denne klasse - ingen krav.

KLASSE 13 HUNNER: 
Kun juniore og begyndere kan deltage 
i denne klasse - ingen krav.

Olympiadeklasser

Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 
Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:

Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsenterer 
et hold, kan også vinde individuelt. Hver forening kan deltage med 2 hold. 

 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2015

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 20 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA MARIMANN
1. pr. 1000,- 2-3 og 4 pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2015
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2-3 og 4 pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2015
 

KLASSE 11 OG 12:  1 OG 2 PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2015.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse sker på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmeldelse 

skal ske på holdskema,som rekvireres fra sekretariatet.  
Gebyr andrager kr. 25,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse, kopi af vaccinationsattest samt udstillingsgebyrer sendes til:

Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, Kværkeby 4100 Ringsted.
senest torsdag den 22. januar.
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DdB’s LANDSUDSTILLING
TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogle, som vil være sports-
kammerater behjælpelige med, at få 
transporteret duerne til udstillingen 
og evt. retur igen, bedes disse meddele 
dette til Peter Knudsen, der så vil sør-
ge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes om-
hyggeligt og kontrolleres af den lokale 
forening, som skal attestere oplysnin-
gernes rigtighed. Mangelfuldt udfyldt 
anmeldelse, manglende indbetaling, 
for sen ankomst eller andre afvigelser 
berettiger til afvisning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingslokalet 
torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. due 
i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste hun 
og han sammenlagt i klasse 1 og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 og 
søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Erik Dybdahl, Peter Andersen, Ole 
Nielsen og Peter Knudsen.

af Henrik Larsen, Sektionsformand

NYE VISIONER I DDB ! 
Og måske med ny landsformand ? 
Er det tid til en ny landsformand i 

DdB ? 
Er det tid til et generationsskifte? og 

radikale ændringer i ledelssestilen i 
hovedbestyrelsen ? 

Spørger du mig, og tilsyneladende en 
lang række andre, er svaret et rungen-
de JA ! 

Det er nødvendigt med mere åbenhed 
og indførelse af nye demokratiske pro-
cesser i forhold til økonomi, budgetter, 
information og måden vi agerer med 
hinanden på. 

Baggrunden for denne konstatering 
og disse synspunkter er følgende: 

Jeg, Henrik Larsen – 0211, er fra 
flere sider blevet opfordret til at stille 
op som ny landsformand for De danske 
Brevdueforeninger, grundet det fak-
tum, at mange medlemmer føler, der er 
en alt for stor afstand mellem hovedle-
delsen og det enkelte medlem. 

Når vi taler om DdB i dag, siger vi 
”dem” og ikke ”os” og det skal vi have 
lavet om på. 

Der skal være mere samarbejde på 
tværs mellem ledelse og medlemmer, 
hvor det enkelte medlem føler sig hørt. 

På baggrund af det har vi i en grup-
pe i det Nordjyske stillet forslag om ny 
organisationsopbygning af DdB (for-
slag som vil blive fremlagt på repræ-
sentantskabsmødet i Brædstrup til 
februar). 

Efter vores mening er ledelsen for 
lukket og afvisende overfor nytænk-
ning og dermed mere åbenhed, så 
derfor er det nødvendigt med ny ledel-
sesstil , og derfor ny landsformand. 

En opgave som jeg gerne påtager mig 
og er klar til at løfte. 

Jeg er 47 år gammel, og selv om jeg 
tilhører den ”yngre” generation har jeg 
været aktiv medlem i DdB i 33 år. 

Jeg er sektionsformand i sektion 53 
på 6. år, og er en af hovedkræfterne i 
etableringen af det tætte sportslige og 
økonomiske samarbejde i sektionerne 
53, 54 og 63. 

Et nytænkende samarbejde, bla. med 

fællestransport – god økonomi og til 
glæde for alle medlemmer i de 3 sek-
tioner. 

Jeg har tid – lyst og overskud til at 
varetage opgaven. Jeg er selvstændig 
og kan derfor selv strukturere min 
hverdag. Sidst men ikke mindst har 
jeg den organisatoriske erfaring og vil-
jen til at være med til at føre De dan-
ske Brevdueforeninger i en ny retning, 
med nye visioner, i demokratiske pro-
cesser. 

Til slut vil jeg gerne rose de to sidste 
læserbreve skrevet af henholdsvis Per 
Kær Møller fra Hvalsø og Viggo Jacob-
sen fra Slagelse. 

To velskrevne indlæg, der har været 
med til at bekræfte mig i, at der er be-
hov for nytænkning og at de samme 
tanker rør sig hos medlemmerne i hele 
landet.  

Læserbreve

Nr Ringnr Ejer For Point
1 117-12-0961 C.&J.Jakobsen 117 83,582
2 086-09-0347 Peter Pedersen 086 88,810
3 117-12-0962 C.&J.Jakobsen 117 121,001
4 127-11-0135 Hans E. Pedersen 127 131,701
5 068-12-2040 Larsen 068 135,547
6 075-10-2037 Frode Hansen 075 137,398
7 074-09-1037 Leif Laursen 074 138,946
8 023-12-1236 Bjarne Borresen 127 154,153
9 053-10-0841 Ejner Pedersen 053 160,870

10 070-11-3909 M. & C. Hansen 023 165,063

1 070-11-3909 M. & C. Hansen 023 124,759
2 026-11-0736 Arne Porsmose 026 145,430
3 023-11-0060 M. & C. Hansen 023 202,964
4 026-11-0828 Jensen-Brakstad 068 208,989
5 127-10-0068 Hans E. Pedersen 127 226,458
6 023-11-0472 M. & C. Hansen 023 231,193
7 128-09-0262 Allan Svendsen 128 237,450
8 126-11-0306 I&J. Kristensen 126 266,926
9 068-11-1111 Bent Andersen 068 274,636

10 127-11-0121 Hans E. Pedersen 127 313,256

1 127-11-0406 Leif Gytkjær 127 606,757

1 246-11-0294 Torben Mortensen 246 214,037
2 026-11-0828 Jensen-Brakstad 068 250,409
3 073-12-0497 Brdr. Brøbech 073 319,301
4 127-10-0074 Hans E. Pedersen 127 336,308
5 026-11-0736 Arne Porsmose 026 349,932
6 026-11-0683 Arne Porsmose 026 377,696
7 026-11-0755 Arne Porsmose 026 400,561
8 026-12-0105 Arne Porsmose 026 418,925
9 142-10-1589 Hans Pedersen 142 421,667

10 026-11-0648 Arne Porsmose 026 449,245

Klasse D

OL-duer 2014
Klasse A

Klasse B

Klasse C
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Repræsentantskabsmødets
Dagsorden

1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter
3. Valg af stemmetællere

a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning
b) Blandt tilhørende til brug ved 
skriftlig afstemning.

4. Beretning.
5. Regnskab 2013/2014
6. Valg til hovedbestyrelsen.

På valg er:
DdB’s Landsformand: Erik Dybdahl
Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen
Gruppe 4 & 6: Tage Gravesen

7. Kapflyvningsplan 2015-2016
A. Se bilag A
B. DAN 232 Lemvig-Struer 
foreslår:
Flyvningerne i uge 21 og 22 afvikles 
med fredagsindlevering

8. Slipformer
A. DAN 037 Kalundborg foreslår:
at Antwerpen uge 27 slippes som 
landsslip
B. DAN 028 Vestjyden foreslår:
Soltau og Celleflyvningerne i uge 21 
og 22 åben i Region Syd slippes som 
gruppeslip.
C. DAN 220 Odense foreslår:
Sektion 31’s duer slippes for sig selv på 
de åbne mellemdistanceflyvninger
D. DAN 013 Svendborg foreslår:
Separat slip af Sektions 31’s duer 
DdB-flyvningerne fra:
Soltau uge 21
Celle uge 22
Celle uge 29
Soltau uge 31

9. Mesterskabsforslag.
A. Hovedbestyrelsen foreslår:
DM Åben opbygges således at den 
enkelte frit kan vælge de kapflyvninger 
der skal indgå i beregningen af 
DM-point.
Pointberegningen er placerings 
koeeficient i sektionen. Formel: 
Sektionsplacering minus 1 ganget med 
1000, divideret med antal deltagende 
duer i sektionen.
Medlemmets første due tæller. Duen 
skal være placeret indenfor 25%. 
Medlemmet vælger selv de flyvninger 
som vedkommende ønsker skal indgå  
i DM Åben. Der kan vælges medllem 
alle flyvninger på kapflyvningsplanen 
undtagen ungeflyvningerne.
Der skal vælges mindst 3 lang-/
lands-flyvninger.
Der skal vælges et antal flyvninger som 
samlet udgør mindst 4500 km.
Flyvningerne skal vælges inden 
sæsonen via foreningsprogrammet og 

indsendes til Sekretariatet inden første 
DdB flyvning.
Alle flyvninger tæller uanset om der på 
en flyvning ikke opnås point.
Ved evt. aflysning udgår flyvningen af 
beregningen.
Mesterskabet afgøres på bedste 
gennemsnit på de valgte flyvninger. 
Formel: Antal point divideret med 
antal tilmeldte flyvninger minus evt. 
aflyste flyvninger.
B. DdB’s mellemdistancemester-
skab Sport
1. DAN 028 Vestjyden foreslår:
De 7 bedste resultater tæller til 
mellemdistancemesterskabet Sport
2. DAN 142 Hadsten foreslår:
Højeste opnåede pointsum på 10 ud 
af 12 sportsdueflyvninger, hvor der 
medregnes første spotsdue på hver 
flyvning til mesterskabet som opgøres 
pr. sektion.
3. DAN 081 Midtlolland og DAN 
112 Rødby foreslår:
Mellemdistancemesterskab 
Sport i Sektion 22 opgøres som 
højeste opnåede pointsum på 6 ud af 8 
sportsdueflyvninger.

10.  Lovændringsforslag
A. Hovedbestyrelsen foreslår:
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 
betingelserne for forbliven under 
organisationen tildeles 1 repræsentant. 
Har foreningen 5-9 aktive medlem-
mer, tildeles foreningen 1 ekstra 
repræsentant, har foreningen 10-14 
aktive medlemmer, tildeles 2 ekstra 
repræsentanter osv
B. DAN 086 Bangsbo foreslår:
Alle aktive foreninger er berettiget til 
én repræsentant. Foreninger med 5 til 
9 aktive medlemmer er berettiget til 2 
repræsentanter. Foreninger med 10-14 
aktive medlemmer er berettiget til 3 
repræsentanter. Osv.
C. DAN 046 Horsens foreslår:
Alle foreninger, uanset medlemstal, har 
ret til minimum 1 repræsentant ved 
DdB’s årlige repræsentantskabsmøde. 
D. DAN 086 Bangsbo foreslår:
Dannelse af Regionsråd i De danske 
Brevdueforeninger med virkning fra 1. 
januar 2016 i hver region.
Alle sektionsformænd er fødte 
medlemmer af rådet i den enkelte 
region. Rådet vælger en formand ud 
fra dens midte. Regionsformændende 
har til opgave at varetage den 
enkelte regions interesser, deltage 
i sektionernes generalforsamlinger 
og være talsmand og bindeled til 
hovedbestyrelsen, samt minimum 

deltage i ét hovedbestyrelsesmøde 
årligt i forbindelse med udarbejdelse af 
kapflyvningsplan og/eller forberedelse 
til repræsentantskabsmøde.
Kapitel 4 § 18 stk 1 og 2 udgår.
E. DAN 086 Bangsbo foreslår:
Danmark inddeles i 4 regioner mod de 
nuværende 3 regioner.
Region Øst med sektionerne 11-12-13-
21 og 22 (uændret i forhold til i dag)
Region Syd med sektionerne 31-32-33-
41-og 42
Region Midt med sektionerne 34-52-60-
61 og 62
Region Nord med sektionerne 53-54 
og 63
Dagsorden til det ordinærer repræsen-
tantskabsmøde skal indeholde følgende:
Valg af dirigent/dirigenter
Valg af stemmetællere:
a. blandt repræsentanterne til 
afsteming ved håndoprækning.
b. Blandt tilhørerne til skriftlig 
afstemning
Formandens beretn for det forløbne år.
Godekendelse af regnskabet for det 
forløbne år.
Valg af hovedbestyrelse.
Indkomne forslag.
Valg af revisor og revisorsupleant.
I ulige år:
Kapflyvningsplan
Valg af løsladerudvalg:
1 medlem fra hver region.
F. DAN 086 Bangsbo foreslår:
Med virkning fra næstkommende 
repræsentantskabsmøde: Alle valg til 
Hovedbestyrelsen bortset fra landsfor-
manden, vælges af repræsentanter fra 
den region som medlemmet bor i. Det 
vil sige, at der vælges 2 medlemmer fra 
hver region og medlemmerne er på valg 
på skiftende årstal.
Landformanden vælges som 
hidtil af samtlige repræsentanter på 
repræsentantskabsmødet.
(Ved forslaget vedtagelse er alle 
hovedbestyrelsesmedlemmer, minus 
formanden på valg på repræsentant-
skabsmødet i 2016. Ét hovedbestyrel-
sesmedlem fra hver region vælges for 1 
år og den anden for 2 år.)

11.  Ekstra Nimbus-spil (Z-spil)
Hovedbestyrelsen foreslår at dette spil, 
som blev vedtaget i 2012, afskaffes.

12.  Løsladere
Region Øst: Peter Knudsen, 030 
Ringsted
Region Syd: Peter Andersen, 097 Odder 
(modtager ikke genvalg)
Region Nord: Chr. Mikkelsen, 075 
Morsø

13. Valg af revisor og suppleant.
Revisor:      Bendt Nielsen
Suppleant: Jørn Boklund.

På hovedbestyrelsens vegne 
    Erik Dybdahl         /Bjarne Borresen
    Formand                 Forretningsfører
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Oversigt lovændringer
Nuværende tekst Ny tekst

 Kap 1A § 7A Ny
Aktiv forening
Forening, der har mindst 3 aktive medlemmer, der kan ud-
føre kontrolarbejde jf. DdB’s Reglement.

Kap. 2 § 8 stk 3
Foreninger, som opfylder betingelserne for forbliven under 
organisationen og har 5-9 aktive medlemmer, er berettiget 
til 1 repræsentant 10-14 aktive medlemmer er berettiget til 
2 repræsentanter o.s.v. 

Kap. 2 § 8 stk 3 : 
HB
Aktive foreninger, der opfylder betingelserne for forbliven 
under organisationen tildeles 1 repræsentant. Har forenin-
gen 5-9 aktive medlemmer, tildeles foreningen 1 ekstra 
repræsentant, har foreningen 10-14 aktive medlemmer, til-
deles 2 ekstra repræsentanter osv
086 Bangsbo
Alle aktive foreninger er berettiget til én repræsentant. For-
eninger med 5 til 9 aktive medlemmer er berettiget til 2 re-
præsentanter. Foreninger med 10-14 aktive medlemmer er 
berettiget til 3 repræsentanter. Osv.
046 Horsens
Alle foreninger, uanset medlemstal, har ret til minimum 1 
repræsentant ved DdB’s årlige repræsentantskabsmøde.

Kap 3A Regionsråd Ny
Dannelse af Regionsråd i De danske Brevdueforeninger med 
virkning fra 1. januar 2016 i hver region.
Alle sektionsformænd er fødte medlemmer af rådet i den en-
kelte region. Rådet vælger en formand ud fra dens midte. 
Regionsformændende har til opgave at varetage den enkel-
te regionsinteresser, deltage i sektionernes generalforsam-
linger og være talsmand og bindeled til hovedbestyrelsen, 
samt minimum deltage i ét hovedbestyrelsesmøde årligt i 
forbindelse med udarbejdelse af kapflyvningsplan og/eller 
forberedelse til repræsentantskabsmøde.
Kapitel 4 § 18 stk 1 og 2 udgår.

Kap. 2 §12 stk 1
Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal in-
deholde:
Valg af dirigent/ dirigenter. Valg af stemmetællere:
a. Blandt repræsentanterne til afstemning ved håndopræk-
ning. b. Blandt tilhørerne til skriftlige afstemninger.
Formandens beretning for det forløbne år. Godkendelse af 
regnskabet for det forløbne år. Valg af hovedbestyrelse.
Indkomne forslag. Valg af revisor og revisorsuppleant.
I ulige år: Kapflyvningsplan. Valg af løsladerudvalg: 
1 medlem for Region Øst. 1 medlem for Region Syd.
1 medlem for Region Nord.

Kap. 2 §12 stk 1
Dagsorden til det ordinærer repræsentantskabsmøde skal 
indeholde følgende:
Valg af dirigent/dirigenter. Valg af stemmetællere:
a. blandt repræsentanterne til afsteming ved håndopræk-
ning. b. Blandt tilhørerne til skriftlig afstemning
Formandens beretning for det forløbne år. Godkendelse af 
regnskabet for det forløbne år. Valg af hovedbestyrelse.
Indkomne forslag. Valg af revisor og revisorsupleant.
I ulige år: Kapflyvningsplan. Valg af løsladerudvalg:
1 medlem fra hver region.

Kap. 5 § 19 stk 2
Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, valgt af repræ-
sentantskabsmødet. Valg gælder for 2 år, og genvalg kan 
finde sted. 

Kap. 5 § 19 stk 2
Hovedbestyrelsen består af 2 medlemmer fra hver region 
sam DdB’s forman. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges 
af den enkelte regions stemmebrettigede repræsentant på 
skiftende årstal. Valg gælder for 2 år og genvalg kan finde 
sted.

Kap. 5 § 19 stk 3. 
A) På ulige årstal vælger repræsentantskabet: a. DdB’s for-
mand. b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 har bopæl 
i Region øst, 1 i Region Midt og 1 i Region Vest. B) På lige 
årstal vælges: a. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 
har bopæl i Region øst, 1 i Region Midt og 1 i Region Vest. 
b. 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, til hvilke der ikke er sær-
lige krav om bopæl. De under A.b og B.a nævnte hovedbe-
styrelsesmedlemmer vælges på følgende måde: Ved tre på 
hinanden følgende afstemninger vælges af samtlige stemme 
berettigede på repræsentantskabsmødet ét hovedbestyrel-
sesmedlem med bopæl i hver af de tre regioner. De under 
Bb. nævnte hovedbestyrelses medlemmer vælges ved én af-
stemning af samtlige stemmeberettigede på repræsentant-
skabsmødet. 

Kap. 5 § 19 stk 3.
På ulige årstal vælges DdB’s formand for 2 år af elle stem-
meberettigede repræsentanter på repræsentantskabsmødet 
og genvalg kan finde sted.
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3
Vinder

Duer

Fra

156 Rex

Foto:
Michael

Kjærgård
Esbjerg
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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.

D
SA

_C
35

3

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

C353 PETER_KWALITEIT:Opmaak 1  27-11-2014  13:08  Pagina 1

227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

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

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURA L  

Natural Brande ønsker 
alle brevduefolk 

 et godt nytår 2015
med super gode tilbud!

Køb topkvalitet (høj spireevne)
Køb Natural

Det betaler sig

Eksempel:
0115 Avls/Flyvefoder 20 kg  kr. 139,00
0117 Avl/Sport/Classic m/røde majs  20 kg  kr. 144,00
0120 Combi 2000 20 kg  kr. 120,00

20 kg  kr. 138,00
20 kg  kr. 127,00
20 kg  kr. 135,00
20 kg  kr. 109,00

0140 Fældeblanding  
0156 Sport/Enkemand  NL  
0162 Hvile/Vinter 
0155 All Round u/byg  
Priserne er incl. moms, frit leveret  35 x 20 kg
Bestilling via vores forhandlere

Se ligeledes vores hjemmeside: WWW.NATURAL-BRANDE.DK 
med alt i biprodukter & tilbehør til dueslaget
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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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AUKTION DANSKE 
"VERDENS STJERNER" 

30 unger fra : 
DANSKE TOPSLAG 

 

MELDGAARD & JEPPESEN – 070 
Åbenrå. 
Et slag som gennem mange år har været dominerende i den 
sydlige region af landet med et hav af vundne 
mesterskaber, Es-duer og sektionsvindere.  
Slaget er baseret på superblod linier af duer indkøbt 

KANNIBAAL linien fra DIRK VAN DYCK –  J. og J. ENGELS og fra FLOR VERVOORT. 
  

ÅRETS FUND - FÆLLES AVLSSLAGET  - 224. 
Gennem flere år havde tanken om et fælles avlsslag været nærliggende for Jakob Noe, Lars 
Andersen og Brian Dalsgaard. Der havde været masser af gode resultater på deres 
respektive slag, men for hele tiden at få nyt ind og derefter få det afprøvet, valgte de i 
2010, at slå deres avlsduer sammen. 
 
Sidenhen er det blevet til et utal af topresultater og ES-duer. 
 

CHR. MIKKELSEN – 075 
Morsø. 
Endnu et af Danmarks bedste slag præsenteres 
her – Chr. Mikkelsen har ligeledes igennem 
mange år været et slag at regne med, med 
mange sektionsvindere og ikke mindst 
landsvindere fra Karlsruhe – Slaget har bygget 
sin bestand op på duer bl.a. fra Jos Joossen / 
Van den Wouwer og andre stærke belgiske slag.  
 
 

SØNDAG Den 24. Januar 15 kl. 13.30 eftersyn fra kl.10.00. 
 

Sted.: Mørkhøj skolen - Ilbjerg Alle 25, Herlev 
 
Kataloger : Jonas Madsen, Gladsaxe Møllevej 90, 2860 Søborg 2257 7261  


