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Vi gratulerer Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
03  28. januar 13. jan.
04  11. februar 27. jan.
05  25. februar 10. feb.
06  11. marts 24. feb

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

• Spændende foredrag
• Debat-panel a la “Højlunds Forsamlingshus”

• Live-auktion med hollandske topnavne 
MARCEL SANGERS

COMB. VREDEVELD-LEEMHUIS

UDVIDET OPLEVELSE I BRÆDSTRUP!!

Pejsegården i Brædstrup tilbyder dig en særlig weekendpris, 
hvis du udvider din weekend med overnatning fra fredag til søndag. 

Bestil din overnatning nu - mens der stadig er plads!

LAD OS FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB og Pejsegården har vi arrangeret en spændende
fredag aften 6/2 2015 og inviterer alle sportkammerater til at få endnu mere ud af 

vores årlige weekend i Brædstrup! Vi kan løfte sløret for at der bl.a. bliver:

HUSK NU!!

DAN 053-14-4582 (død)
DAN 189-14-0763 (død)
DAN 126-04-0651 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 081-14-4174
Lars Hellgren Ruskov
4990 Sakskøbing
Tlf 54706911

DAN 071-14-0697
Zdziskau Paprocki 
8700 Horsens
Tlf 50397889

DAN 068-2014-4531
Henning Christensen
8940 Randers
Tlf 25384412

DAN 081-14-4174
Leif Jacobsen
4241 Vemmelev
Tlf 58382953

EFTERLYSNING
DAN  053-10-0536 
Anders Pedersen.
9220 Ålborg Øst
Tlf 40515779
Dusør gives!

NL 12-1537041
Ejgild Sund
9240 Nibe
Tlf. 40828295

40 ÅRS JUBILÆUM
Den 15. september 1974 indmeldte 

Kristian Elmer Christensen sig i da-
værende 074 Kærholm og kan således 
i år fejre 40 års jubilæum med Brev-
duesporten. Da Kr. Elmer senere af 
arbejdsmæssige grunde flyttede til 
Poulstrup, hvor 0196 på det tidspunkt 
havde sit hovedsæde, både hvad angik 
medlemmer og klubhus, blev Kristian 
Elmer straks meldt ind her.

 Kristian Elmer har gennem alle 
årene haft gode resultater med duerne 
på alle flyveafstande. Kristan Elmer 
er ligeledes meget intereresseret i un-
geflyvninger og var en af de første, der 
begyndte med vinteravl.

Kristian Elmer har alle årene altid 
været parat til at påtage en post i for-
eningen, og har haft alle bestyrelses-
poster og kontrolposter.

 Vi i 0196 ønsker Kristian hjertelig 
tillykke med jubilæet og håber han 
deltager i brevduesporten mange år 
endnu.

 PfV.   Svend Jensen

60 ÅR
21/1 Hans Chr. Lind, 240 Gråsten
24/1 Erik Trans 0171 Nordvestfyn
25/1 Jørgen Juul, 034 Mou

70 ÅR
24/1 William Hansen, 075 Morsø

75 ÅR
14/1 Freddi Nygaard, 018 Vordingborg
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JANUAR

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 14, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen, 
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50, 
2630 Tåstrup. Tlf. 43 52 48 96.
Peter Knudsen, Kværkebyvej 66, 
Kværkeby, 4100 Ringsted.  
Tlf. 57 53 37 74.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 86 28 69 89.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 46 56 20 85.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 65 30 19 47.
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.

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

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

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

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

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

Alt materiale sendes til Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

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

Tryk: DdB’s Sekretariat

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

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

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

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  40.00

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

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

af Bjarne Borresen

Så arbejdes der på at gøre alt klar til 
DdB’s repræsentantskabsmøde den 7. 
februar 2015 i Brædstrup. I løbet af 
uge 4 udsendes alt materiale til klub-
berne og sektionsformændene. Dagsor-
denen i ”Brevduen” nr. 1, var desværre 
behæftet med et par fejl. Så snart vi 
blev klar over det, blev den tilpassede 
tekst lagt på DdB’s hjemmeside samt 
udsendt som Nyhedsbrev. Det vil lige-
ledes være rettet i det materiale, der 
snart udsendes, og som indeholder for-
mandens beretning, Repræsentant-
skabsmødets dagsorden, HB’s forslag 
til kapflyvningsplan 2015-2016 samt 
DdB’s regnskab for perioden 1. decem-
ber 2013 til 30. november 2014. Regn-
skabet er som vanligt gennemgået og 
godkendt af HB’s interne revisor Ole 
Nielsen, den folkevalgte revisor Bendt 
Nielsen og af revisionsfirmaet Erik 

Munk, Statsautoriseret Revisionsak-
tieselskab i Roskilde. Godkendelsen er 
sket den 17. december 2014 uden an-
mærkninger.

Dagsordenen indeholder en mængde 
forslag, som repræsentantskabet skal 
tage stilling til, såvel ændringsforslag 
til HB’s forslag til kapflyvningspla-
nen for 2015 som forslag til ændring 
af DdB’s love og mesterskaber. Så der 
bliver nok at holde styr på og tage stil-
ling til den 7. februar. I ”Brevduen” nr. 
1 meldte en ny kandidat sig til posten 
som DdB’s formand, så her er der nu 
lagt op til kampvalg om denne yderst 
vigtige post i DdB. Helt sikkert er det, 
at der skal findes en ny løslader for Re-
gion Syd, idet den nuværende løslader 
for Region Syd, Peter Andersen slet 
ikke genopstiller.

Så det er en dagsorden, der kan bru-
ges tid på ude i de enkelte foreninger, 
således at de repræsentanter, der sen-
des til Brædstrup, er klædt på til kun-

ne deltage i debatten og stemme, som 
man nu har besluttet sig for i forenin-
gen. Mon ikke forslagene også vil blive 
debatteret på repræsentantskabsmø-
der i sektionerne, der finder sted her 
i januar måned. Det vil jo være oplagt.

I skrivende stund har januar vist sig 
fra sin milde side og dermed fortsat 
trenden fra december. Selvom der har 
været nætter med frost, så har det dog 
været yderst mildt, og det er sikkert 
til stor glæde for vinteravlerne, hvad 
enten man har parret duerne sidst i 
november eller ventet til et eller andet 
tidspunkt i december. 

DdB’s PR-trailer har allerede været 
på sit første job her i 2014, idet vi igen 
i år er repræsenteret på Danmarks 
Racedueforenings nationaludstilling 
i Fredericia den 10. og 11. januar. En 
gennemgang af trailerens materiale 
inden afgangen til Fredericia afsløre-
de desværre, at udstyret har lidt noget 
under de mange gange, den har været 
ude i 2014. Noget af udstyret skal fak-
tisk allerede fornyes. Det vil vi forsøge 
at finde løsninger på, så det kan holde 
længere. Men det er lidt beskæmmen-
de at konstatere, at en del af udstyret 
ikke var rengjort for duemøg.  Det var 
dog det mindste man kunne gøre, in-
den udstyret pakkes ned efter brug. 
Men det finder vi nok også en løsning 
på! .  



24 #02_2015

af Torben Mortensen, 246 Kvik

Det ringede på døren hos under-
tegnede i sommeren 2013. Uden 
for stod en dame, der præsente-
rede sig som Charlotte.  
Med en mappe under armen og 
et stort smil, spurgte hun: ”Er det 
dig, der har brevduer?” 

Det måtte jeg jo indrømme og tænk-
te, om det nu var en klage over duer-
ne. Men nej. Hun var interesseret i at 
starte med brevduer. 

Nu er det jo ikke hver dag, der kom-
mer nye medlemmer til døren, så hun 
blev hurtigt budt indenfor. Min kone 
fik lavet noget kaffe, mens jeg fik pla-
ceret Charlotte. 

Efter at have sat sig godt til rette tog 
Charlotte en A4-blok frem med ordene: 
”Ja, så vil jeg godt høre alt, hvad du ved 
om brevduer og om, hvordan jeg kom-
mer i gang?” 

Efter tre timers snak og besøg på 
dueslaget drog Charlotte af sted. Jeg 

sad tilbage med en oplevelse af, at her 
var der virkelig én, der var interes-
seret. Vi aftalte, at jeg skulle besøge 
hende for at se på mulighederne for at 
bygge et slag. 

Charlotte bor i et lille hus uden for 
Århus. På grunden var opført en del 

Det ringede......

udhuse og volierer til diverse dyr som 
kænguru, egern og jagthund. 

Charlotte er også storvildtjæger med 
stuen fyldt op med trofæer. For mig var 
der ingen tvivl om, at her stod jeg over 
for en person, der holder af dyr og har 
forstand på dyr. 

Charlotte Von Ekensten løslader duerne fra den flotte trailer

CHARLOTTE VON EKENSTEEN, 246 KVIK
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Efter nogle runder i skurene fandt vi 
en afdeling, hvor man kunne indrette 
et slag. 

Ikke det ideelle, men brugbart. 

Så skulle der skaffes duer, der i første 
omgang kom fra ”Kvik”-medlemmer. 

Senere på året 2013 talte jeg med 
Brdr. Brøbech og fortalte om Charlot-
te, og at det var min overbevisning, at 
vi havde at gøre med et talent. Reakti-
onen kom hurtig. ”Send hende herned.” 

Resultatet blev, at Charlotte vendte 
tilbage med 25 stk. et, to og tre års du-
er. De 25 duer blev lukket ud i foråret 
2014 og alle blev, hvilket i sig selv for-

tæller om Charlottes evner til at om-
gås duer. 

Charlotte er også en ”gør det selv da-
me”. Her i efteråret 2014 har hun byg-
get nyt ungeslag og nyt flyveslag.  

En dag her i sommer spørger Char-
lotte om, hvor man kunne købe en trai-
ler specielt til duetræning. Jeg mente, 
den kunne købes i Tyskland. 

Charlotte svarede: ”Nej, ved du 
hvad? Jeg bygger den selv.” 

Og det gjorde hun så. Og jeg må nok 
sige som andre i klubben: ”Virkelig flot 
arbejde.” Det er ikke kun for sig selv, at 

Charlotte arbejder. I foreningen yder 
hun et kæmpe arbejde. 

Da vores IT-mand og kasserer ophør-
te med sporten og en ny skulle vælges, 
meddelte hun sig til de ledige poster. 

Jeg var godt klar over, at for et nyt 
medlem var det et par store poster, 
men med stor IT-hjælp fra 2 x Bjarne 
og 3 kurser i sekretariatet kom vi igen-
nem sæsonen. 

Der vil dog ske en ændring i 2015. 
Jeg er godt klar over, at man ikke skal 
overbebyrde nye medlemmer, men da 
udvalget til de poster ikke var stort, 
lader man sig friste. Men det bør man 
ikke.
HVORDAN GIK CHARLOTTES FØRSTE 
SÆSON 2014? 

Begyndermester i sektion 34 og vin-
der af den fornemmeste flyvning i vo-
res forening, nemlig Antwerpen, og 
eneste medlem, der fik due hjem i kap-
flyvningstiden.

Charlottes barnebarn, 11-årige 
Cecilie, er junior i klubben og 

også et stort talent. 

Hun blev nr. tre til Danmarksmester-
skabet i jagthornsblæsning for unge 
og voksne. Som et nyt indslag i sektion 
34’s præmieuddeling blæste Cecilie på 
sit horn til stort bifald. 

Held og lykke til jer begge og tak for 
en stor indsats. 

Charlotte Von Ekensten har en god kontakt til duerne Cecilie Von Ekensten i dueslaget
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Den 22. januar 2015 er det 90 år si-
den, fem af Skives bedsteborgere, 
stiftede Skive Brevdueforening. Af 
protokollen fra dengang fremgår, at 
allerede på stiftelsesdagen blev et sæt 
love vedtaget, en bestyrelse valgt og 
allerede samme år ansøger formanden 
på eget initiativ om optagelse i De dan-
ske Brevdueforeninger. 

Det giver anledning til de første 
skærmydsler, i den nys oprettede for-
ening, idet næstformanden er imod. 
Imidlertid får formanden, efter nogen 
diskussion på generalforsamlingen, 
opbakning til at se om ”andragendet 
bliver bevilget”, men klubben må ef-
terfølgende vælge en ny næstformand. 
Andragendet blev bevilget, for proto-
kollen bekendtgør, at den 1. februar 
året efter, modtager foreningen 500 
stk. fodringe mærket DAN 066, som 
herefter bliver foreningens nummer i 
hovedorganisationen. 

Som en af de første, der ringer sine 

unger med 066 ringe, er den senere 
landskendte lærer Funch fra Røn-
bjerg. Til ham kan foreningens ældste 
medlem i dag, Frode Kristensen knyt-
tes, idet han gik i skole hos Funch. Læ-
rer Funch og Frodes far, der også blev 
medlem af 066 og som også fløj godt 
med sine duer, var gode venner. 

Det har nok haft sin indflydelse, for 
en af de gode historier, Frode kan for-
tælle fra dengang er: Lærer Funch 
siger til Frode i begyndelsen af reli-
gionstimen: ”Du er jo ikke så glad for 
religion Frode, kan du så ikke gå op 
og gøre rent ved duerne?” og man kan 
efterføl-gende ikke se en vis legemsdel 
på Frode for bare skosåler. 

Man må håbe at de nye tider på sko-
lerne i dag, måske kunne få en lærer 
eller 2 til at foreslå det samme, så 
sporten kunne få tilgang af nyt blod. 

Her i foreningen har vi nu ingen 
grund til klage, for ved indgangen til 
klubbens halvfemsindstyvende år, er 

DAN 066 Skive
fylder 90 år

vi 13 medlemmer, 8 flere end ved opret-
telsen og vi har tilmed været så heldi-
ge indenfor det seneste år, at få tilgang 
af 2 helt nye medlemmer. 

Vi og gode sportskammerater er godt 
på vej til at hjælpe dem i gang, så de 
forhåbentlig i fremtiden, kan være 
med til at bringe foreningens gode ry 
endnu videre, samt få lige så megen 
glæde af sporten som os andre. 

Her på kanten til den nye sæson, skal 
der fra fødselsdagsbarnets medlem-
mer, lyde en varm tak til sportsfæller 
fra det ganske land, for den støtte og 
opbakning I altid viser os, når vi står 
for diverse arrangementer, samt i øv-
rigt til alle sportsfæller med ønsket om 
en god sæson 2015. 

021-10-321. ES Due nr 1 DDB

3 år i streg (2012-2013-2014) + været sektions vinder 2 gange + OL Due. Ejer: Erling Nielsen, 0224 Viborg.
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Titel Forfatter Sidenr
A  
Aftenfesten Borresen, Bjarne .....................77
Antwerpen & de små slag - 
læserbrev Jensen, Poul Chr ...................174
April Borresen, Bjarne ...................115
B  
Beretning 2013 Dybdahl, Erik ...........................4
Besøg hos Luc van Coppenolle Herbots DK ........................... 244
Besøg i det nordjyske Dybdahl, Erik .......................195
Bjarne Jensen, 114 Asnæs Knudsen, Peter .....................108
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 - læserbrev Hansen, Lars F. ......................62
Brevduvesport Koch, Manfred ..................... 280
C
Carsten og Kurt, 030 Ringsted Knudsen, Peter .......................14
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fortsætter Roording, Albert **................ 20
D  
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også Knudsen, Peter .....................136
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Jens Peter Pedersen 
031 Randers Tagesen, Henrik .................... 40
DdB’s kapflyvningsplan 2014 Borresen, Bjarne .................... 96
De gode avlspar Verheecke, Marc * .................. 94
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Den gode pressemeddelelse Knudsen, Peter ...................... 85
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fremtiden ..................................................98
DM super - læserbrev Berg, Per ................................279
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I holde øje med! Knudsen, Peter .....................121
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En skændig handling Hansen, John ........................187
En sæson er ovre Borresen, Bjarne ...................163

Et nyt år Borresen, Bjarne .......................3
F  
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stammens karakter Jules, Gallez * .........................59
Fart på! Borresen, Bjarne .................... 99
Finn Hansen, 087 Helsinge Knudsen, Peter .......................56
Flyveplanen - læserbrev Diers, Søren .......................... 234
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Hvorfor? Derfor! Schaerlaeckens, Ad *** ....... 293
Forskning i ungesygen del 1 Teske, Lydia*** .................... 260
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G  
Giv de etårs duer en chance Pipa* ..................................... 230
Gul knop Schaerlaeckens, Ad *** ........100
H  
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Læserbrev Jørgensen, Bente og Steen ...188
HB’s forslag til kapflyvnings
plan 2015-2016 Borresen, Bjarne ...................176
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plan 2015-2016 Borresen, Bjarne .................. 240
Hovedbestyrelsesmøde 
28. og 29. november 2014 Borresen, Bjarne ...................291
Hovedbestyrelsesmøde lørdag 
den 22. februar Borresen, Bjarne .................... 86
Hvad er tillært, Hvad er 
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og duer Schaerlaeckens, Ad *** ....... 250
Hvordan ser den gode brevdue 
ud? Zeiher, Jörg*** ..................... 228
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duvor ............................................... 289
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Indholdsfortegnelse
2014
132. årgang

TIDSSKRIFT FOR DE DANSKE 
BREVDUEFORENINGER



28 #02_2015

K  
Kasper Sørensen, 049 Lyngby Knudsen, Peter .....................117
Klassevindere landsudstillingen
2014 Madsen, Mark Skovbo ............78
Kommentar til formandens 
leder i blad nr 25 - læserbrev Larsen, Henrik .................... 233
L  
Landsustilling 2014 Knudsen, Peter .......................76
Lars F. Hansen, 111 Vejen Jørgensen, Henning ................52
Lars Hansen, 224 Sct Kjeld Dalsgaard, Brian ....................36
Lauge Bak, 066 Skive Pedersen, Carsten .................104
Lidt af hvert Borresen, Bjarne ...................227
M  
Malthe Christensen, 087 
Helsinge Knudsen, Peter .................... 125
Mandatfordeling pr. forening 
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af Erik Rasmussen, DdB’s næstformand

ED’S MERITER SOM DDB’S LANDS-
FORMAND

Tidens tand har det med at udviske 
de milepæle, som et kontinuerligt le-
delsesmæssigt ansvar og en dybtfølt 
interesse for De danske Brevduefor-
eninger naturligt har bragt med sig. 
Nedenstående løsninger taler absolut 
ikke for, at ED er gået i stå, men visio-
nær, fremme i skoene og absolut gerne 
sætter nye skibe i søen med respekt-
fuld skelen til, hvem DdB er, har været 
og gerne skulle være, såvel organisato-
risk som økonomisk. Det har været 14 
år med mange store udfordringer, som 
alle er blevet løst på bedste vis. 
I UPRIORITERET RÆKKEFØLGE:

• Etablering af Sekretariatet i Jyl-
land med nyt personale. Udlejning af 
tilhørende villa således, at DdB i dag 
sidder huslejefri i egne bygninger

• Udvikle Sekretariatet til at være 
såvel et serviceorgan som en større for-
retning for DdB

• Etablere Brevduens redaktør/re-
daktion på Sekretariatet med væsent-
lige besparelser til følge

• Indføre salg, service og support af 
DdB’s elektroniske system sammen 
med TauRIS med indbytningsmulig-
heder

• Fortsætte udviklingen af DdB’s 
løsladelses- og resultatformidling via 
elektronisk system, SMS, IT-indberet-
ning og DdB’s hjemmeside

• Indførsel af DdB’s eget auktions 
forum

• Gennemførsel af omstrukturering 
af DdB’s indenlandske opsamling med 
væsentlige besparelser

• Indgået aftale om udenlandsk 
transport med én transportør i en 
langtidsaftale til faste priser

• Etablering af opsamling på Sjæl-
land og transport til Sveriges-flyv-
ningerne med DdB’s egen lastbil med 
store besparelser til følge

• 100 % absorbering af det væ-
sentligt reducerede tilskud fra Kul-
turministeriet uden nævneværdige 
omkostninger for foreningerne/med-

lemmerne (i alt minus 1,8 mil.)
• Kraftig reducering af omkost-

ninger til trykning af ”Brevduen”, 
ringlister mm ved indkøb af eget selv-
finansieret trykningsudstyr

• Trykkapacitet for sektioner, for-
eninger og medlemmer til konkurren-
cedygtige priser 

• Indførsel af demokratisk beslut-
ningsproces vedr. DdB’s kapflyvnings-
plan, hvor menige medlemmer kan 
fremføre ønsker på Regionsmøder, 
hvor foreningerne kan fremsætte for-
slag til ændringer af HB’s foreløbige 
kapflyvningsplan og hvor foreningerne 
fremsætter endelige ændringsforslag 
til HB’s kapflyvningsplan på Repræ-
sentantskabsmødets dagsorden.

• Sikring af godt samarbejde på 
SBU niveau med samarbejde om re-
sultatformidling, salg af elektroniske 
anlæg (DdB’s) og på sigt mulighed for 
fælles tidsskrift

• Sikre DdB’s medlemmer laveste 
mulige pris for paramyxo-vaccine ved 
køb gennem DdB

• Sikre DdB’s medlemmer laveste 
mulige pris for SIM-kort ved køb gen-
nem DdB

Arbejdet udføres i positivt samar-
bejde med den øvrige Hovedbestyrelse 
og Sekretariatet og med respekt for 
de beslutninger Repræsentantskabet, 
DdB’s øverste myndighed vedtager. 
Der lyttes til andres holdninger og 
meninger, men altid med øje for det 
bedste for organisationen og altid med 
rettidig omhu.
FREMTIDIGE PEJLEMÆRKER I ORGA-
NISATIONEN:

• Sikre den brede medlemskreds re-
el indflydelse, således at det ikke er de 
5 – 10 % mest højtråbende, der alene 
sætter dagsorden.

• Medarbejderpleje og uddelegering 
af nødvendige arbejdsbyrder i Hoved-
bestyrelsen.

• Sikre kontinuerlig drift og beman-
ding på Sekretariatet med medarbej-
dersituationen i højsædet.

• Sikre bedst mulige arbejdsvilkår 
for alle de frivillige i DdB’s tjeneste 
(ompakningspladserne, chaufførerne, 
Pr. arbejdere mm.)

• Arbejde fremadrettet på endnu 
mere selvfinansiering i organisationen 
ved brug af sekretariatets muligheder 
med foreningssalg af forskellige ting, 

bl.a. tryksager.
• Arbejde på mere nordisk samar-

bejde (IT – Bladet – mm.)
  
Hvis vi skal kigge lidt ud i fremtiden 

er målene omkring vor IT – udbygning 
rimelig klare:

• Vi skal kunne indsende stemp-
lingsresultater hjemmefra direkte til 
Sekretariatet

• Medlemsprogrammet skal kunne 
håndtere tidligere resultater / delta-
gelse for den enkelte due fremkommer 
i en dialogboks (tidligere deltagelse fra 
slipstedet samt årets afsendelser af 
duen)

• Bedre integration og dataoverfør-
sel mellem alle DdB’s systemer før, un-
der og efter flyvningerne

• Endnu bedre brug af allerede re-
gistrerede oplysninger fra alle it-syste-
merne

Afslutningsvis skal det pointeres, at 
DdB er opbygget af alle foreningerne 
efter størrelse og af repræsentant-
skabsmøder til at sikre, at demokratiet 
respekteres og udleves 100 % og ikke 
af generalforsamlinger, hvor de for-
eninger, der kan tromme flest medlem-
mer af huse, beslutter egenrådigt. 

Læserbreve

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
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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:
Antwerpen uge 27 slippes som 
landsslip.
B Hovedbestyrelsen  foreslår:
Som et forsøgsår 2015. at Sektion 31’s 
duer på de åbne mellemdistanceflyv-
ninger slippes særskilt i uge 21 og 22.
C. DAN 028 Vestjyden foreslår:
Soltau og Celleflyvningerne i uge 21 
og 22 åben i Region Syd slippes som 
gruppeslip.
D. DAN 220 Odense foreslår:
Sektion 31’s duer slippes for sig selv på 
de åbne mellemdistanceflyvninger
E. 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 4.500 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.
Mesterskabet erstatter DM-Super.
B. Hovedbestyrelsen foreslår:
at forsøgsperioden med divisionsopde-
ling af mellemdistancemesterskabet 
åben fortsættes i endnu 2 år.
C. 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 026 Fladstrand, DAN 034 
Mou, DAN 053 Sølyst, DAN 068 
Frederikshavn, DAN 074 Vejgaard, 
DAN 084 Lilleheden, DAN 086 
Bangsbo, DAN 194 Rex, DAN 211 
Jet, DAN 212 Viking 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 026 Fladstrand, DAN 034 
Mou, DAN 053 Sølyst, DAN 068 
Frederikshavn, DAN 074 Vejgaard, 
DAN 084 Lilleheden, DAN 086 
Bangsbo, DAN 194 Rex, DAN 211 
Jet, DAN 212 Viking foreslår:
Dannelse af Regionsråd i De 
danske Brevdueforeninger med 
virkning fra 1. januar 2016 i hver 
region.
Regionsrådet varetager den enkelte 
regions interesser og regionsformanden 
agerer som bindeled melle hovedbesty-
relsen de enkelte sektioner/foreninger. 
Alle sektions- og foreningsformænd er 
fødte medlemmer af rådet i den enkelte 
region. Rådet vælger en formand ud fra 
dens midte. Regionsformændene 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 hovedbesty-
relsesmøde årligt i forbindelse med 
udarbejdelse af kapflyvningsplan og/
eller forberedelse til repræsentant-
skabsmøde. Regionsrådet er samtidig 
et forum for udvikling af nye samar-
bejds- og udviklingstiltag.
Kapitel 4 § 18 stk 1 og 2 udgår.
E. DAN 026 Fladstrand, DAN 034 
Mou, DAN 053 Sølyst, DAN 068 
Frederikshavn, DAN 074 Vejgaard, 
DAN 084 Lilleheden, DAN 086 
Bangsbo, DAN 194 Rex, DAN 211 
Jet, DAN 212 Viking 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 026 Fladstrand, DAN 034 
Mou, DAN 053 Sølyst, DAN 068 
Frederikshavn, DAN 074 Vejgaard, 
DAN 084 Lilleheden, DAN 086 
Bangsbo, DAN 194 Rex, DAN 211 

Repræsentantskabsmødets
Dagsorden RETTET
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BILAG A

Jet, DAN 212 Viking 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 forslagets 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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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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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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