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DødsfaldVi gratulererFremlysning

SEKRETARIATET

Blad nr. Udkommer Deadline
04  11. februar 27. jan.
05  25. februar 10. feb.
06  11. marts 24.  feb. 
07  25. marts 10. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

AXEL PETERSEN ,  116  VIDO
Det var med sorg, at vi i 0116 Vi-

do få dage inde i det nye år modtog 
beskeden om, at vores mangeårige 
medlem Axel Petersen var afgået ved 
døden 92 år gammel.

Duerne var en meget stor del af 
Axels Petersens liv og han var ak-
tiv medlem af de danske brevdue-
foreninger siden 1939. 75 år med 
brevduer med mange flotte resultater 
gennem årene.

Det sidste års tid svigtede helbre-
det, men lige til det sidste insisterede 
Axel på selv at passe sine duer og han 
deltog også sidste sæson på de fleste 
kapflyvninger, og opnåede her et top-
resultat fra Baden-Baden.

Vi vil altid mindes Axel som en god 
og dygtig sportskammerat som vel-
villigt delte ud af sin store viden om 
brevduer gennem et langt liv.

Æret være Axel Petersens minde.
0116 S.L.

BEYERS ALLROUND SPECIAL

KAN KØBES HOS:
KASTRUP DYRECENTER
WWW.KASTRUPDYRECENTER.DK
SKOTTEGÅRDEN 8
2770 KASTRUP
TLF.: 3251 3628

MAJS (FRANSKE) 30 %, 
SAFFLOR 2 %, 
DARI (HVID) 11 %, 
ÆRTER (4 VARIANTER) 
28%, 
DARI (RØD) 10 %, 
HVEDE 18 % 
SOLSIKKE (STRIBBET) 1 %

PRIS: 150 KR PER SÆK (25 KG PER SÆK)
GRATIS FRAGT VED KØB AF EN HEL PALLE!

INTRODUKTIONSPRIS 

KR. 139,- P
R. SÆK 

VED KØB AF 10 SÆKKE!!

DAN 195-07-0112 (død)
NL 13-1591466 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 000-13-3832
DAN 117-14-0817
Younis Amin
8220 Brabrand 
Tlf 22466558

DAN 059-14-0845.
DV 08863-13-161.
Mogens Christiansen
4760 Vordingborg
tlf.55985261

B 14-6013074
Goran Cucic
6600 Vejen
Tlf 28728034

DAN 034-14-0478
DV 03084 13-478
Finn Bjerg Ibsen
9830 Tårs
Tlf. 50588708

DV 09950-13-109
PL 13-873-1092-FCI
Vagn Hansen
4800 Nykøbing F.
Tlf 54858220

40 ÅRS JUBILÆUM
1/2 Bjarne Nielsen, 172 Ringkøbing

50 ÅR
29/1 Jørgen Nielsen, 182 Nibe

65 ÅR
3/2 Gert Vinding, 111 Vejen 

70 ÅR
6/2 Alex Næser, 038 Nykøbing F.
10/2 Andreas Andresen, 144 Ribe

75 ÅR
3/2 Jørgen Jensen, 087 Helsinge

HUSK!
- at indsende ringlisterne
- Sektionerns kapflyvningsplaner
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BRÆDSTRUP 
2015

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

Nu er det snart, at vi skal mødes til 
nogle forhåbentligt gode dage i Bræd-
strup. Vi må håbe, at vejret arter sig 
for os den pæne side, så alle komme 
sikkert frem og hjem igen. Tilløbet har 
i år været lidt længere end det har væ-
ret de sidste år, fordi mødedatoen først 
er den 7. februar mod bl.a. sidste år d. 
1. februar. Det har gjort presset lidt 
mindre for at få hele arrangementet 
sat op. Da de fleste personer, der er til-
knyttet udstilling og møde, har prøvet 
det før, så hjælper jo voldsomt på at tin-
gene fungerer.

Dagordenen er lang i år med mange 
spændende punkter som nok skal få 
gang i debatten, som forhåbentlig bli-
ver såvel interessant som sober. Af-
stemningerne vil forhåbentligt være 
til glæde for De danske Brevduefor-
eninger i årene, der kommer. Vigtigt 

er det i hvert fald, at DdB’s væsentlig-
ste funktioner og opgaver bliver løst 
effektivt og med færrest mulige om-
kostninger. Der vil altid være mange 
meninger om, hvordan en organisation 
som DdB skal gebærde, men én ting er 
uomtvisteligt: Vi skal have flyttet vo-
res duer fra slaget til løsladelsesstedet 
på den hurtigste og billigste måde med 
skyldig hensyntagen til duernes tarv, 
den lovgivning der er pålagt os på alle 
områder, den logistik, der er mulig in-
denfor de tidsrammer, vi til rådighed 
og med rettidig omhu for de omkost-
ninger, der er forbundet hermed.

Fra Udstillingsudvalget forlyder det, 
at der er udsolgt af plads til forhand-
lere og brevduefolk, så der skulle blive 
masser af spændende ting at se på og 
købe. Oplevelserne starter allerede 
fredag aften, hvor der er arrangeret 
spændende foredrag, debat-panel og 
live-auktion med de hollandske top-
navne Marcel Sangers og Comb. Vre-

develd-Leemhuis. Det fortsætter så 
lørdag formiddag, hvor der vil være 
top-auktion over 20 duer fra Herbots, 
Belgien. Disse duer er avlet på de bed-
ste duer hos Herbots med afkom di-
rekte efter nationalvindere, Es-duer 
og OL-duer. En imponerende samling 
duer, der her auktioneres væk. Begge 
arrangementer er kommet i stand med 
super assistance fra medlemskredsen. 
Det skal I have stor tak for.

Sekretariatet vil igen i år være til 
stede med en stand. Vi vil som sæd-
vanligt være placeret i det lille ud-
stillingslokale, som man finder tæt 
ved den roterende bar. Vi vil have de 
bestilte varer med herunder vaccine. 
Lidt nyt vil der også være at kigge på. 
Men ellers er vi klar til at hjælpe med 
stort og småt.

Så der skulle gerne være noget for de 
fleste i Brædstrup, og det er håbet, at 
så mange som muligt kommer af hus 
og støtter op om brevduesporten i Dan-
mark.

Vi har på Sekretariatet trykt det 
første nummer af det norske forbund, 
NBFs medlemsblad og sørget for di-
stributionen i Norge via Postdanmark. 
Så foruden, at vi fik lavet et fælles nor-
disk julenummer af Brevduen, er der 
nu taget hul på næste fase af et ud-
videt samarbejde de nordiske lande 
imellem til fælles bedste.
Vel mødt til herlige dage i Brædstrup.  
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Slutningen af sæson 2014 
blev nogle fantastiske uger for 
brødrene Jo & Raf Herbots, som 
på fornemmeste vis præsente-
rer familien Herbots i resultat-
listerne. 

Formen på deres duer så ud til at væ-
re på deres højeste, og derfor var det 
med stor spænding, at der blev indkur-
vet duer til Nationalflyvningen fra Ar-
genton i august måned. De foregående 
uger havde deres duer været helt i top 
på Nationalflyvninger, og derfor var 
flere dueeksperter enige om, at Her-
bots ville være et godt bud at blive Na-
tionalvinder fra Argenton. 

Deres duers kvalitet kunne der ikke 
stilles spørgsmålstegn ved, og da vejr-
forholdene var ideele for at et topresul-
tat, var optimismen stor hos far Filip 
Herbots, Jo Herbots og hans søster Mi-
et, da de satte sig til at vente på duerne 
fra Argenton. Slagets nye, unge slag-

passere Christophe og Geoffrey var og-
så superspændte De var også klar over 
de afsendte duers form og potentiale, 
så måske var det i dag, at det hele gik 
op i en højere enhed. 

De første meldinger om stemplinger i 
det sydlige Belgien betød, at der skulle 
stemples kl. 14.10 for at holde hastig-
hed med de hurtigste. 

Men allerede 9 minutter før blev 
der helt stille i haven, da en blå 
hun som lyn fra en klar himmel 

slog ned på slaget og skyndte sig 
ind. 

Den eksakte stemplingstid blev 
14.01.52 og gav en hastighed på 1391,81 
meter per minut. Og den hjemkomne 
due var ikke hvilken som helst due. 
Det var en etårig hun kaldet "Christi-
anne", som ugen i forvejen havde været 
7. nationalt fra Chateauroux af 5.884 
duer. De efterfølgende minutter og ti-
mer blev en meget intens venten i stor 
spænding – ville "Christianne"s flotte 
hastighed blive slået? I sæson 2013 lå 
Herbots længe helt i top nationalt fra 
Bourges, men de blev lige pludselig 

J&R HERBOTS – vinder 
af 1. national Argenton 

2014 etårs

Herbots familien
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slået af en enkelt due og titlen som Na-
tionalvinder glippede.

Men ingen duer kunne denne dag 
matche "Christianne"s flotte hastig-
hed, så hun blev en suværen National-
vinder blandt de et-årige duer denne 
dag!

Herbots startede sæsonen med et 
hold af kapflyvere på 70 hanner og 70 
hunner, der alle blev kapfløjet på en-
kestand. Alle duer blev parret den 17. 
december og i alle reder, blev der født 
en unge op. Duerne blev skilt igen, in-
den hunnerne skulle til at lægge igen, 
og hannerne måtte made ungerne den 
sidste tid, inden de var klar til at blive 
flyttet til ungeslaget.

I begyndelsen af april blev duerne sat 
sammen i 5 dage, hvor de blevet træ-
net intensivt, så specielt de unge duer 
vænnede sig til enkesystemet.

Deres enkehunner går til daglig i 
specielt konstruerede enkehunsslag. 
I løbet af ugen sidder alle hunnerne i 
voiliere og kun om aftenen lukkes de 
ind i deres slag. I voliererne sidder 

hunnerne så tæt, at der ikke er plads 
til, at de kan parre sig indbyrdes. Er 
der hunner, der alligevel har lesbiske 
tendenser, så bliver disse placeret i se-
parate bokse. Hannerne har også de-
res eget slag. Deres reder er lukkede 
i løbet af ugen og hannerne sidder på 
siddetrekanter, som er slået op foran 
deres reder

Både hanner og hunner trænes i lø-
bet af ugen, og de fleste duer kurves 
ind til kapflyvning om torsdagen. På 
indleveringsdagen er der fri flyvning 
omkring slaget for hannerne om mor-
genen. 

Deres reder åbnes efter morgentræ-
ningen, der fodres, og hannerne kan 
derefter slappe lidt af i deres reder. 

Herefter lukkes deres hunner ind til 
dem, og de hygger sig ca. en times tid, 
inden de skilles igen. 

Der fodres og hannerne er skilt nogle 
timer inden de igen lukkes sammen 
og duerne pakkes kort tid derefter. På 
den måde så afsendes både hanner og 
hunner super motiverede.

Efter hjemkomst fra kapflyvning så 
lukkes hanner og hunner sammen i 
deres rede, og de fodres og vandes der. 

Ved hjemkomst fodres duerne med 
sportsblanding og vandet er tilsat Top-
Fit, der en andengenerations elektro-
lytter. Den følgende dag fodres der 
med halv sportsblanding og halv di-
ætblanding, som er tilsat 4 olie og den 
flydende ølgær Zell Ozygen. 

De følgende dage fodres kun med 
diæt, og der gives vitaminer (Amino-
vit) og og te (Bronchofit) i vandet. Efter 
behov så gives duerne en komprime-
ret vitamin/mineralpille Super Flight, 
som hjælper duerne med at komme sig 
oven på strabadserne.

På det medicinske område er det na-
turligt, at Raf Herbots, som af profes-
sion er dyrlæge, har ansvaret. 

Han kontrollerer regelmæssigt du-
erne, og der gives kun antibiotika, hvis 
prøver viser, at det er nødvendigt.

Tilbage til Nationalvinderen ”Chri-
stianne”

Den fantastiske Argenton vinder er 
en etårig hun med en gylden stam-
tavle, Hun er linieavlet omkring den 
berømte ”Bliksem” fra Gaby Vande-
nabeele. Hendes bedstefar er en af de 
bedste kapflyvere hos Herbots nogen-
sinde ”Yvan”. ”Yvan” var 1. Nationale 
Esdue i Belgien på mellemdistance i 
2009; og ”Yvan” er selv barnebarn af 
”Bliksem”.

En skøn afslutning på en flot sæson 
2014 for familien Herbots – stort til-
lykke til alle i familien Filip, Jo, Miet, 
Raf og slagpasserne Christophe og Ge-
offrey – det bliver spændende at se, om 
sæson 2015 igen byder på en National-
vinder. 
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Af Jaak Nouwen, oversat fra Brieftaube

På mit slag foretrækker jeg det 
enkle, men jeg kan også godt lide 
at læse i gamle bøger og brev-
dueblade, hvor papiret allerede 
for længst er gulnet, fordi det er 
minder fra duesportens stor-
hedstid. I "De Hedendaagsche 
Duivenliefhebberei" (Den mo-
derne duesporthobby, 3. udgave, 
1904) af Sylvain Wittouck eller 
i årgangene fra 1922-1945 af 
det hollandske brevdueblad ”De 
Postduif". 

Jeg kan i timevis sidde og læse i dem 
om fornuft og vrøvl, som tidligere ud-
øvere af sporten gav udtryk for. Hvad 
der rører mig mest i artikler og aktivi-
teter fra fortiden, er den entusiasme, 
der fandtes i sporten dengang. 

I 1904 var der i Belgien 25 tidsskrif-
ter om brevduer, hvor "De Reis Duif" 
var den ældste (Gent, 1876). Det er 
tankevækkende, at allerede dengang 
havde sygdomme stor opmærksomhed. 
Når jeg læser om det i dag, får jeg sym-
pati - ikke med de syge duer dengang, 
- men med de tidligere opdrættere, der 
troede, at de kunne få gode kapflyvere 

ud af nogle skrog med lidt pulver og 
piller. Sylvain Wittock og Apoteker Pol 
Stepman i Gent udviklede og blandede 
omkring år 1900 normalt og homøo-
patisk medicin og kvaksalve såsom 
"Første pille", "Specialpillen", "Sekun-
dærpillen", "Flyvepillen", "Jernsulfid", 
”Rekonvalescenspulver", "Bændel-
ormsrør", "Ormerør" og meget mere. 
For at undgå efterligninger og svig, 
satte apoteker Stepman sin personlige 
underskrift på alle pakker og flasker.

Kapflyvning, sygdomme, piller og 
pulvere. Alle fire områder synes næ-
sten at være lige så gamle som sporten 
selv. Dengang måtte man også indse, 
at Rom, Madrid og Korsika ikke var 
egnede løsladelsessteder til langdi-
stanceslip: Den 10. juli 1904 kl. 05.15 
(1308 km til Gent) blev 2672 duer løs-
ladt i Madrid. Tre dage senere kom den 
første due til Schurgers i Maastricht. 
Efter 25 (!) dage blev flyvningen afslut-
tet. Da var der kun kommet 139 duer 
hjem. 
FREM- OG TILBAGEGANG

 Efter brevduesportens start blev den 
hurtigt en af de mest populære sports-
grene, kan vi læse i de velredigerede 
udgaver af det hollandske magasin 
"De Postduif" fra årene 1922-1945. I 
hele gader og landsbyer byggedes due-
slag, som var det paddehatte, der skød 
op af jorden efter regn. 

I nogle gader var der flere slag 
end i 2 – 3 landsbyer tilsammen 

i dag. 

I "De Postduif" var der dengang også 
meget om sygdomme, medicin, og alle 
former for piller og pulvere. Alminde-
lige mennesker med gode kapflyvere 
steg i prestige og blev kendt langt ud 
over deres landsbys grænser. 

Min far var minearbejder og hjem-
bragte fra sit arbejde 800 meter under 
jorden lange fortællinger fra hele pro-
vinsen om kollegernes brevduer. 

Jeg fik mine første duer i 1946, men 
da jeg kun var 11 år gammel ville mine 
forældre ikke tillade mig at kapflyve 
dem. På cykel kørte vi med vores duer 
anbragt i en papkasse, undertiden 2 
eller 3 gange om dagen, 5 - 10 km væk. 
Sammen med brødre og venner tippede 
vi om hvilken due, der ville være først 
hjemme. Om søndag gik vi ofte hen til 
en opdrætter i nabolaget for at se hans 
kapflyvere komme hjem. 

Et par år senere tømrede jeg med mi-
ne brødre et stort ”moderne dueslag” 
sammen af vinduer, planker, bjælker, 
bølgeplader og gavle fra et gammelt 
hus.  

Det var i hvert fald vores mening. 

Et meget flot slag, der kostede os in-
tet andet end en pakke søm. Og så var 
vi blevet til ægte medlemmer af det 
dengang stadig voksende opdrætter-
fællesskab.

Da jeg blev gift i 1963, valgte jeg du-
esporten fra, men to år senere sam-
mentømrede jeg endnu en gang et 
dueslag, og det var ikke det sidste ret 
længe. I 1970'erne ændrede det sociale 
liv sig fuldstændigt, men duesporten 
var og er den samme. 

Jeg har ofte givet udtryk for, at jeg 
er imod tysk brevduesports forældede 
markeringer og jeg er modstander af 
kommercialiseringen af vores hobby. 

Det har bragt mig en masse proble-
mer på halsen. Også lederne i det bel-
giske brevdueforbund er bundet på 
hænder og fødder af stærke foreninger 
og profitmagere i duesporten. 

Vores tyske forbund er næsten håb-
løst blinde for, at det belgiske forbund 
reagerer kortsigtet og i gang med at 
miste anseelse.
VINTER AVL

 På mange slag tjekker utålmodige 
opdrættere fra midten af december, om 
æggene fra deres bedste par er befrug-
tet. De håber, at ringene ikke kom-
mer én dag senere end forventet, fordi 

Vintertanker

I yngletiden foretrækker hannerne ofte at sidde 
på gulvet frem for i deres redekasser, fordi de som 
andre fugle, ikke ønsker at forurene deres reder. 
Derfor bør man sætte ekstra siddepladser op i 
avlsslaget.
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de kan se, at benene på nogle af deres 
pibeunger, der kom ud af ægget i jule-  
dagene, bliver tykkere for hver dag. 

For trække fodringen over de (for) 
tykke ben og tæer, kan du gnide foden 
og ringen med lidt vegetabilsk olie. 
Brug en tynd klud til at trække i tæ-
erne med. Den bageste eller den fjerde 
tå, kan du nemt trække gennem rin-
gen ved at skubbe en slagfjer eller en 
tandstikker ind under den. 

På pibeunger kan man høre og se, om 
avlsparret drager omsorg for deres un-
ger. Når man ikke hører det lille hjæl-
peløse væsen, der ligger velnæret og 
komfortabelt i reden med tør afføring, 
passer de afkommet fint. Især hvis for-
ældrene ikke mister vægt, men føles 
temmelig tunge og faste ved at fodre. 
Når pibeungerne er omkring ti dage 
gamle, kan det godt ske, at de en eller 
to dage har en vandig afføring, fordi 
deres forældre drikker for meget vand. 
Men du må ikke tage væk vandet, fordi 
fodrende duer altid skal kunne drikke 
og om muligt have adgang til både 
grit, mineraler og grønt. 

I yngletiden foretrækker hannerne 
ofte at sidde natten over på gulvet 
frem for i reden, fordi de ligesom andre 
fugle ikke ønsker at forurene reden. 
Duer med unger har ofte en ildelug-
tende afføring. Vær ikke bange for at 
slaget ventileres godt og rigeligt selv i 
frostvejr! Sunde unger tåler kulde og 
kan ligge i reden i frostvejr, som var 
det på en varm forårsdag. Pibeunger, 
som ikke vokser hurtigt uden proble-
mer, skal man fjerne så hurtigt som 
muligt. 

Kontrollér hver aften, om der 
evt. er en unge, der er faldet ud 
af reden, fordi en lille pibeunge 

tåler ikke en kold nat ved siden af 
den varme rede.

Når ungerne er større, spiser foræl-
drene små og meget færre majs. De slår 
og spreder majsen til alle sider under 

avlen. Du kan forhindre det ved at fod-
re tre eller fire gange om dagen, så de 
æder hvert et korn, der bliver serveret. 
Man kan også købe foder uden majs, 
men jeg tror, når der opfodres unger, 
så skal duerne altid spise lidt majs. En 
uge efter fravænning giver jeg i et par 
dage kun ungerne foder, der består af 
store kerner og store majs. Det er vig-
tigt, at de lærer at spise majs, fordi det 
især er majs, som de senere får tilbudt 
i kapflyvningskurvene.
TÆNK ØKONOMISK

 Jeg vinteravler ikke i år. Jeg har i 
alt 16 par, heraf 3 avlspar. Jeg spekule-
rer på igen som sidste år at avle et du-
sin forårsunger. Sådan et lille antal er 
både afslappende og billigt. Man læser 
og hører i øjeblikket om, at man skal 
avle masser af unger, men det er et op-
slidende modefænomen, der for mange 
opdrættere udvikler sig til en dyr ka-
tastrofe. I de fleste af de næsten 70 år, 
jeg har haft duer, har jeg været nød-
saget til pga. pengemangel at måtte 
nøjes med en halv snes pibeunger. Det 
har kun forstærket min kærlighed til 
duer og jeg har altid kunnet følge med. 

Jeg har 13 par eller 26 gamle og 
1-årige, som jeg kan deltage med på 
flyvningerne i 2015-sæsonen. Jeg har 
udarbejdet en tidsplan for flyvnin-
gerne, som tager hensyn til, at lang-
distance duerne har to eller tre ugers 
påkrævet hvile mellem flyvningerne. 
Hvis jeg holder mig til denne tidsplan, 
kan jeg hver weekend sende 4 til 10 du-

er på kapflyvning. Det er nok for dem, 
der i deres firsindstyvende år ikke me-
re vil svede over at skulle bære en tung 
kurv til indlevering. 

Jeg vil nøjes med en eller to ugentlige 
flyvninger. Hvorfor gøre det hårdt for 
sig selv og derefter beklage sig over, at 
duesporten er for dyr og for krævende? 
I nogle år har jeg ikke brugt flere me-
dikamenter ud over den foreskrevne 
paramyxo vaccination. 

Hvorfor skulle jeg give kure, 
dryppe, sprøjte osv. "når mine 

duer ser godt ud?” 

Og hvis en due bliver syg, sætte jeg 
den hen i et lille slag og lader den hel-
brede sig selv. Hvis ikke, bliver den 
fjernet. Ingen dyrlæge og intet læge-
middel. Nemt og billigt. Jeg vil kun 
overvintre med duer, der kan flyve 
kapflyvning og avle sunde unger uden 
medikamenter. Hvorfor gøre duespor-
ten så kompliceret, tidskrævende og 
dyr? Eller gør vi det selv og skyder 
skylden på andre?

kontakt Sekretariatet

Jaak Nouwens råd: Vær ikke bange for, at dit slag ventileres godt og rigeligt selv i frostvejr! Sunde unger 
tåler kulde og kan ligge i reden i frostvejr, som var det på en varm forårsdag.
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Af Peter Knudsen

Sæson 2014 blev en fantastisk 
sæson for Michael, som efter i 
flere år at have været lige ved 
og næsten, kom helt til tops i 
konkurrencen om Mellemdistan-
cemesterskab Sport i Sektion 12 
og ligeledes havde den bed-
ste Esdue-han i sektionen. På 
landsplan vandt han Meldgaards 
Vandrepræmie.

Det er langt fra første gang, at Mi-
chael har vundet mesterskaber i DdB 
regi, men sæson 2014 var efter hans 
egen opfattelse den bedste sæson han 
nogensinde har haft. Og så er det 
selvfølgelig nærliggende at aflægge 
Michael et besøg og stille ham det 
spørgsmål.

Michael bor i byen Frederikssund 
sammen med sin kone Jannie. De har 
to børn, hvoraf den ældste er flyttet 
hjemmefra og den yngste er tæt ved. 
Michael flyttede til Frederikssund i 
1984 og fløj i de første sæsoner i kom-
pagniskab med sin far Gøsta Harder. 
Siden 1994 har han fløjet for sig selv. 
Fra den nuværende adresse har han 
fløjet siden 1995.

Frederikssund er beliggende i den 
vestlige side af sektion 12, og historisk 
set har det altid været svært for brev-

duefolket i Frederikssund at gøre sig 
gældende til mesterskaber. Men det 
har Michael været eksponent for at æn-
dre via en kæmpe indsats med duerne, 
som også har smittet af på gejsten og 
resultaterne for de øvrige medlem-
mer i Frederikssund Brevdueforening. 
Medlemmerne har i fællesskab arran-
geret retningsbestemt træning syd-
fra, og via dette træningsprogram har 
foreningens duer lært den direkte vej 
hjemover sydfra og det er helt tydeligt 
at se på resultatlisterne, hvordan duer 
fra Frederikssund også i ugunstige 
vindforhold har kunnet flyve helt i top.

Og uden at lægge fingre imellem,  
kan vi også konstatere, at Michaels 
resultater ikke er opnået ved, at han 
har ”ligget på sofaen” – den daglige 
pasning og fokus på duerne er i højsæ-
det hos Michael året rundt, og det er 
vel ikke for meget at sige, at han tæn-
ker på sine duer 24-7, ligesom han al-
tid tænker på, hvordan han enten kan 
gøre tingene anderledes og bedre.

Via sit arbejde er Michael tit på for-
retningsrejser, og der er der så stor 
hjælp med pasningen af duerne enten 
fra Jannie eller far Gøsta, som selvom 
han ikke længere selv har duer, er me-
get interesseret i, hvordan det går hos 
Michael.

Michaels slaganlæg består af tre for-
skellige slag. Han har ca. 15 par avls-
duer, som går i et separat slag, og han 
tillægger årligt ca. 75 unger, som går i 
et separat åbent ungeslag, der er byg-

get med tråd i forsiden og lukket på de 
øvrige tre sider. Ungerne går på træ-
riste og der er kun reoler at sidde i for 
ungerne. En meget simpel måde at ha-
ve ungerne gående på, men der er miljø 
i slaget, og ungerne trives perfekt. Det 
vidner sæsonens ungeresultater i sek-
tionsregi også tydeligt om, da Michael 
også i 2014 vandt sektionens ungeme-
sterskab. Så fremtiden der tegner lys.

Flyveduerne huses i et separat slag, 
som er bygget meget enkelt, men sam-
tidig meget funktionelt. Det er med 
fladt tag, så al udluftning sker enten 
via luftindtag under vinduer i forsiden 
eller via luftkanaler, som er lavet over 
rederne med aftræk bagud i slaget. 
Slaget er østvendt, og specielt for hans 
slag er, at det er fantastisk til at ”suge” 
varme til sig allerede fra starten af 
sæsonen, så Michaels duer altid form-
mæssigt er klar fra sæsonstart.

 Årets gang på slaget er typisk par-
ring af avlsduerne mellem jul og nytår, 
mens flyveduerne først sættes sammen 
medio februar. Flyveduerne får lov til 
at få en unge i hver rede. Når ungen er 
ca. 14 dage gammel fjernes hunnen in-
den de lægger æg igen, og hannen får 
lov til at made ungen op alene, mens 
hunnerne sættes i en separat enke-
hunsafdeling, der ligger i midten af 
slaget. På begge sider af enkehunsaf-
delingen er der så en afdeling til en-
kehanner – til den ene side er der en 
afdeling til 20 hanner og til den anden 
side en afdeling til 10 hanner. Så sla-

Michael Harder, 098 Isefjord 

En fantastisk sæson 
i 2014
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get huser i alt ca. 60 kapflyvere, der 
fra, de er skilt, i foråret forbliver på 
enkesystem, som praktiseres som fly-
vesystem!

I løbet af marts måned begynder du-
erne at komme ud i hold efter at have 
været indespærret vinteren over. Han-
ner for sig og hunner for sig. Når vejret 
tillader det i løbet af april begynder 
Michael at træne duerne, så de er klar 
til alle at kunne deltage på sektionens 
første kapflyvning i starten af maj må-
ned. Det er her vigtigt at bemærke, at 
Michael starter alle sine duer – unge 
som gamle – på samme tidspunkt. Det 
gælder også for en eventuel senunge, 
som må vise sit værd allerede på en ny 
sæsons første flyvninger.

Duerne flyves som tidligere nævnt på 
total-systemet, hvor både hanner og 
hunner er i kurven hver weekend en-
ten på kapflyvning eller på træning. 
Michaels duer sendes på kapflyvning 
typisk mellem 10-12 gange i løbet af en 
sæson og får kun en eller to pauser fra 
kapflyvning i løbet af en sæson. Und-
taget herfra er enkelte duer, som er 
udset til at deltage på landsflyvninger, 
hvor disse godt kan få fri ”lidt mere” 
både før og efter en landsflyvning.

Michael sværger til det totale system 

fordi det er simpelt og alle duer kan te-
stes af. Og en due må virkelig præstere 
i top og mange gange for at opnå sta-
tus hos Michael. Han fortæller, at han 
også har prøvet andre flyvesystemer, 
men han er hver gang vendt tilbage til 
det totale system, som passer bedst til 
hans hverdag og temperament.

Duerne på slaget er Michael me-
get stolte af. Hvor det tidligere var 
duer af lidt blandet herkomst, så er 
der gennem de seneste 10 år kommet 
lidt mere linie ind i hans due familie. 

I dag er grundstenene i avlen hans 
gamle linie baseret på Deweerdt duer 
fra Freddi Nygaard, hvoraf en fanta-
stisk han ”484” fra 1998 samt en fan-
tastisk Grondelaers hun fra Torben 
Mortensen, ”311”, som Michael vandt 
på et lotteri på DdB’s landudstilling i 
1997, har skabt en lang række af vin-
derduer. Som krydsningsobjekt til den 
gamle linie er der tilført duer af linier 
fra Gaby Vandenabeele, hvoraf parret 
”Gustje” og ”Witkopje 720” er blevet 
kendt i det ganske land for nogle fan-
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tastiske resultater. En helt speciel due 
fra dette par ”423” er en af Michaels 
yndlinge. En fantastisk due som i 2006 
var bedste ES-due i Danmark for hun-
ner. Udover de fantastiske flyveresul-
tater har hun også vist, at hun er en 
topavler, mor til flere sektionsvindere.

Det har givet ”blod på tanden” og der 
er derfor i de seneste år hentet nyt blod 
fra Gaby Vandenabeele fra den aller 
øverste hylde der, og Michael er over-
bevist om, at det vil kunne videreføre 
de gode resultater. Hans målsætning 
i avlsmæssig henseende er helt klar – 
der parres bedst med bedst, men gerne 
indenfor en familie, som han selv vil 
skabe!

Michaels primære interesse i fly-
veprogrammet er mellemdistance-
flyvninger, men på trods af det, er 
det blevet til sektionsvindere på alle 
afstande i 2014. Han har været sek-

tionsvinder på sprint med unger fra 
Vordingborg, på mellemdistancen  
Gruppevinder fra Minden, på langdi-
stance sektionsvinder fra Münster og 
på Landsflyvning sektionsvinder fra 
Limburg. 

 Så man kan sige, at hans duer kan 
gøre sig rigtig godt på alle distancer. 
Han føler selv, at hans duer i øjeblikket 
er bedst egnet til at gøre sig på mel-
lemdistancen, og det derfor er på den 
distance, han indkurver sine bedste 
duer. Det skal dog nævnes, at har væ-
ret både Gruppevinder fra Antwerpen 
og Regionsvinder fra München.

 Ved siden af sit eget flyvehold er Mi-
chael også en trediedel af kompagni-
skabet Racing Team CMN, hvor han 
sammen med vennerne Niels Johan-
sen og Carsten Petersen udlever pas-
sionen om at skabe resultater på de 
rigtig lange flyvninger. Dette venskab 

sætter Michael meget pris på, og det 
er både en god motivationsfaktor, men 
også en god inspiration, som han der-
ved får fra vennerne. I kompagniska-
bet er Michael kendt for at ”komme 
med den sorte skraldesæk”, hvilket 
betyder, at han ofte er den, der stiller 
de højeste præstationskrav til duerne 
i forbindelse med sortering. Det bærer 
sorteringen af hans egen dueflok også 
præg af, idet en due virkelig skal præ-
stere mere end én gang for at kunne 
overvintre til en ny sæson. Mange ville 
nok være glade for at kunne beholde 
nogle af de kapflyvere, som Michael 
frasorterer, men det er én af de primæ-
re læresætninger fra rejser til Belgien 
sammen med Niels og Carsten, som 
han ikke fraviger – sortering, sorte-
ring og atter sortering.

Inspirationen fra ture til Belgien er 
også noget, som Michael i den grad 
sætter pris på. Hvert år planlægges 
i CMN-regi en tur af ca. 5 dages va-
righed, hvor der besøges nøje udvalgte 
brevduefolk. Nogle slag er gengangere, 
og det ligger f.eks. helt fast, at fami-
lien Herbots og Luc Van Coppenolle af-
lægges et visit hvert år. Det har skabt 
rum for nogle rigtig gode venskaber og 
givet mulighed for at få forbindelser, 
som det ellers ikke lige havde været 
mulighed for. Det er eksempelvis ikke 
så let at få foden inden for hos Gaby 
Vandenabeele, men der er Michael me-
get stolt over at være budt med helt in-
denfor ”i varmen” og set duer på Gabys 
slag, hvor der ellers ikke er adgang for 
andre brevduefolk.

Kaffen og småkagerne, som Michael 
stillede på bordet, da jeg kom, er ved at 
være spist, og der er gået mere end et 
par timer med god duesnak. Jeg håber, 
at denne lille beskrivelse efterlader 
indtrykket af en meget engageret due-
mand, som ikke er kommet sovende til 
de flotte resultater og som brænder for, 
at brevduesporten skal fremmes mest 
muligt i Danmark. Jeg er sikker på, 
at Michael vil være at finde i toppen 
af dansk brevduesport i lang tid frem-
over.  
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af Bent Kornerup, 192 Hillerød.

Efter at have afholdt udstilling 
lokalt i 0192 Hillerød med et 
rimeligt resultat var det så tid til 
udstilling i sektion 12.
Dagen var fastsat til lørdag den 
10/01 2015 med indlevering 
fredag kl. 19.00.
Vi var nogle stykker, der mødtes 
i den gamle badmintonhal i Alle-
rød, hvor seancen skulle foregå. 

Med start fredag kl. 17.30. To mand 
havde i forvejen hentet udstillingsbu-
rene hos en lokal racedueforening. 

Vi var fem mand, der straks gik i 
gang med opstilling af burene. Der var 
tilmeldt lidt over 300 duer. Dejligt, at 
så mange støtter op om sektionens ar-
rangementer. 

Efter halvanden time var alt klar 
til, at medlemmer af sektionen kunne 
komme med duerne og få dem sat ind i 
de rigtige bure og klasser. Der var som 
sædvanligt 12 klasser. Der var lidt at 
se til for sektionens folk, for at alt blev 
placeret rigtig. Aftenen sluttede med 
en kop kaffe og ostemad for det arbej-
dende folk som sædvanligt serveret af 
duemænd fra 222 Sjælsø.

Efter en god nats søvn op og til Alle-
rød for at drikke morgenkaffe kl. 8.00 
sammen med de indskrevne dommere 
fra Sydsjællands Dommerklub. 

Der kom fire dommere fra 
henholdsvis 012 Nakskov, 038 

Nykøbing Falster, 081Midtlolland 
og 0100 Haslev. 

Efter morgenkaffen og lidt hyg-
gesnak over bordet blev div. klasser 
fordelt og vi gik i hallen. Nu skulle 
dommerne i gang med at dele point ud. 
Det må siges, de var lidt fedtede, men 

grunden var, som de talte om, at du-
erne generelt var for fede. 

Vi skrivere gjorde så dommerne 
opmærksomme på, at i Nord-
sjælland havde vi altså råd til, 

at duerne blev mætte hver dag. 
Det blev der så grinet lidt af den 

formiddag.

Efter at div. klasser var bedømt og 
præmietagere fundet, var det tid til 
frokost, hvor det igen var folk fra 222, 
der stod for arbejdet. 

Det må man sige. De ved, hvad der 
er godt for maven. Stor tak for det. Ef-
ter vel overstået frokost fik vi en god 
snak med vore dommere, inden de igen 
skulle sydpå ud i regnen og selvfølgelig 
ud i stormen Egon, som raserede lan-
det den dag.

Kl. 14.00 var der åbent for dueejerne 
og hvem, der ellers havde lyst til at se 
de mange rigtigt fine duer.

Så blev kl. 16.00 og det var tid til ud-
deling af de mange fine præmier fra 
sektion og klubberne i sektion 12.

Vel overstået gik vi i gang med at 

Udstilling 
i sektion 12

pakke det hele sammen igen og da kl. 
var ca. 18.30 var alt færdigt og der blev 
serveret kaffe og en velfortjent oste-
mad.

En dejlig weekend i sektion 12 og tak 
for det 

PS. Det blev da også til et par præ-
mier. 

Nr Ringnr For. Ejer Point

1 189-11-0700 189 Finn Nielsen 75,065
2 117-12-0961 117 C.&J. Jakobsen 83,582
3 086-09-0347 086 Peter Pedersen 88,810
4 189-11-0686 189 Finn Nielsen 89,733
5 117-12-0962 117 C.&J. Jakobsen 121,001
6 127-11-0135 127 Hans E. Pedersen 131,701
7 068-12-2040 068 Larsen 135,547
8 075-10-2037 075 Frode Hansen 137,395
9 074-09-1037 074 Lief Laursen 138,946

10 023-12-1236 127 Bjarne Borresen 154,153

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

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

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

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

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

Klasse D

OL-duer rettet (18/1-2015)

Klasse A

Klasse B

Klasse C
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har tilbud på Premium Avl… 
 
Nu 140 kr. pr. 20 kg. Køb seneste 15. februar. 
 
Vi leverer fragtfrit i hele Danmark ved køb af hel palle. 
 
Besøg vores stand i Brædstrup. Vi er eksperter i fodring af brevduer. 
 
Kontakt: 
Ulrik Lejre Larsen – 4011 5727 – ulrik@engroskorn.dk  -  www.engroskorn.dk 

af Frans Steffi i ”Brieftaube”

Vinteravlerne har startet sæ-
son 2015 for længst og håbede, 
at ungerne blev i ægget så 
længe, at de kunne ringes med 
2015-fodringe! Et vigtigt ele-
ment til sunde unger er B-vitami-
ner, så derfor et par opskrifter på 
”vitamin B-bomber”.

Til 25 duer afvejes 7 gram tørgær, 
hvilket svarer til ca. 25 gram frisk ba-
gegær. Opløs tørgæren i 100 ml hånd-
varmt, lunkent vand. 

Temperaturen må ikke være over 
40° C, for så vil gæren dø! 

En ideel temperatur er ca. 35 ° til 38°. 
Omrør pulveret med en plastikske ind-
til al gæren er opløst.

Rør kortvarigt igen, og bland de 100 
ml med ca. 750 gram korn. Rør fode-
ret godt og lad det stå. Efter to timer 
omrøres det igen. Yderligere to timer 
senere er det næsten tørt og kan an-
vendes. Gæren med det høje indhold af 
vitamin B1 optages nu meget bedre i 
duen. 

OG IVAN ASP LAURSEN, 127 (IN ME-
MORIAM) 

Afvej 750 g foder pr. 25 duer. Hæld 
en lille ”sjat” A38 over kornet og rør 
rundt. Gentag, men stop før kornet kli-
strer sammen. Drys med 7-10 g tørgær 
og rør rundt. Drys evt. også med mine-
ral-pulver så længe det kan klæbe til 
kornet. Lad det tørre ind 5-10 min. før 
anvendelse. 

Overskydende A38 kan derefter 
anvendes på morgenbordet!

Ingen andre naturlige fødevarer in-
deholder mere vitamin B1 end gær. 
Gær indeholder syv gange mere vita-
min B1 end hvedekim. 

De andre B-vitaminer B2 og B6 er og-
så rigeligt repræsenteret i gær. Lige-

Gær

ledes tilføres duerne også B3 (niacin), 
vitamin E og mineralerne calcium, 
kalium, jern, magnesium, natrium og 
fosfor som nyttige "biprodukter"! 

A38 indeholder Acidophilus-kulturen 
ud over de almindelige tykmælks-kul-
turer og har siden 1920 har været kendt 
for sin gavnlige indflydelse på mavens 
balance ved en udkonkurrering af pa-
togene (sygdomsfremkaldende) mi-
kroorganismer med normalisering af 
bakteriefloraen til følge. 

Acidophilus trives bedst ved en tem-
peratur på omkring 38 grader. 
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•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

•	 SMS-funktion	 -	plads	 til	 3	 telefonumre.	
Mulighed	for	direkte	overførsel	til	DdB’s	
Indberetningssystem.

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

•	 Flytning	af	duer	fra	én	flyvning	til	en	anden	
under	indlevering.

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

Der vil være muligheD for at inDbytte beståenDe anlæg og antenner af alle fabrikater 
til specielle priser.

De brugte anlæg og antenner skal være 100% funktionsDygtige og rengjorte.
kabler kan ikke byttes.

Der meDfølger ét stk. klub-system når første meDlem i en forening skifter til DDb’s 
compakt  Xl-system

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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Læserbreve

af Poul Chr. Jensen, Dan 021 Viborg.

DEMOKRATI EN SVØBE?
I forbindelse med forestående repræ-

sentantskabsmøde er demokrati og 
tilgangen til dette univers under stor 
opmærksomhed.

Efter ”på opfordring” at have læst et 
referat omkring det nordjyske forslag, 
samt en menings tilkendegivelse på 
Henning Jørgensens hjemmeside, har 
jeg fundet anledning til at kommente-
re, hvad er demokrati contra at lede og 
sammensætte?

Demokratiet i sit sande jeg har der 
til dato ikke været nogen, der kunne 
præstere.

Er der tale om demokrati, hvis en en-
kelt person siger til Landsformanden: 
”Nu skal du træde i karakter og gøre 
som jeg anbefaler”.

Demokratiets spilleregler lider alle-
rede under ligegyldigheder ude i med-
lemskredsen, hvilket en til enhver tid 
siddende landsformand ikke kan tage 
det endegyldige ansvar for.

1. F.eks.: Er det demokratisk, når 
en foreningsformand ringer rundt til 
medlemmer for at spørge om der er 
grund til at holde forberedende møder 
(medlemmer, jeg har talt med, finder 
det unødvendigt) angående holdninger 
til, hvad som skal behandles i sekti-
onsregi eller på landsmøde?

2. Sektionsbestyrelsen indkalder til 
et forberedende medlemsmøde, hvor-
fra en kreds udebliver for efterfølgende 
at fremsætte forslag, der er modsat af, 
hvad medlemsmødets deltagere egent-
ligt har ønsket.

En til enhver tid valgt Hovedbesty-
relse forpligtiger sig til at lede og for-
dele en organisation efter evne. Den 
nuværende ledelse med Landsforman-
den i spidsen har forsøgt sig med både 
ekspertpanel (som Henning Jørgensen 
bl.a. var en del af) og med medlemsmø-
der (som menes for vanskelige at styre) 
hvert andet år. Der er således gjort 
forsøg på at skabe ideer. Om de rigtige 
værktøjer har været i anvendelse kan 
man jo altid diskutere. Initiativer er 
dog blevet afprøvet.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER:
1. Medlemsmøder hvert andet år bli-

ver ændret til gruppemøder på skift. F. 
eks. i region Nord: Gruppe 5 og 6 på 
skift. Dette skulle give et mindre fo-
rum, hvor mulighederne for at komme 
med nogle fornuftige tilkendegivelser 
vil være bedre.

2. DdB indskriver i foreningsregle-
mentet, at indkaldelser til behandling 
af dagsorden vedrørende Sektions & 
DdB repræsentantskabsmøder skal 
være obligatoriske.
FORSLAG FRA DET NORDJYSKE:

Forslag om ændring af regionerne: 
Hvor finder man de økonomiske rede-
gørelser for, hvad sådanne ændringer 
medfører?

Hvorfor stiller man forslag omkring 
ændring af regionerne uden først at 
spørge, om sektionerne 60, 61, 62 og 
52 ønsker at blive parret med sektion 
34? (Medlemmerne i sektion 34 er da 
udmærkede mennesker, men er der de 
samme interesser?). Kan man efterføl-
gende opretholde det brede slip?

Hvad nu, hvis en ny regionsdeling 
medfører, at sektionerne 52, 60, 61 og 
62 IKKE ønsker den samme flyveplan 
som en ny region Nord, men hellere vil 
samarbejde med region Syd?
LEDELSES-STRUKTURER:

Er en ny overbygning med Regions 
råd og udvidelse / overvågning  af en 
Hovedbestyrelse det rigtige? Hvad er 
kostprisen? Hvor er demokratiet?

Hvad er beløbet i kroner for samtlige 
de forslag, som den nye formandskan-
didat er en del af?
EFFEKTIVISERING:

Sammen med ovennævnte forslag, 
kunne jeg tænke mig et DdB, der blev 
lidt smallere ledet? (Se nu engang på 
medlemstallet).

En ændring fra nuværende ni til syv 
hovedbestyrelsesmedlemmer ville væ-
re ønskelig. Bestyrelsen kunne vælges 
som nu for to år:

Formanden valgt på landsplan.
HB medlemmerne: ”Et medlem fra 

hvert af de seks grupper”. Tre på lige 
år, samt tre på ulige.

Landsformandens ideer for at alle 
landsdele skal være repræsenteret er 
således opfyldte. 
SUMMA SUMMARUM:

I Brevduen nr. 29, 2014 skrev Viggo 
Jakobsen, Dan 09 Slagelse, et indlæg 

omkring økonomi og medlemspleje i 
brevduesporten. Der var noget at tage 
til efterretning.

Man kan være enig eller uenig med 
mig omkring mit indlæg. Et er i hvert 
tilfælde sikkert, og det er, at forslage-
ne fra det nordjyske er ensidige og ikke 
gennemtænkte for et samlet DdB.  

af Peder Skjærbæk, 0190 Ikast

OPFØLGNING PÅ LÆSERBREV I 
BREVDUEN NR. 1

Det er måske tid til generations-skif-
te? Efter min mening, et JA

Min begrundelse er følgende:
- Efter 15 års medlemsskab, har jeg 

kun oplevet tilbagegang i økonomi og 
antal af medlemmer.

- mangler flyvninger med penge-præ-
mier, istedet for diplomer(åben-flyv-
ninger med fri tilmeldninger+ ekstra 
gebyr, måske 20,- kr. pr. due)

- Den siddende HB sparer på forkerte 
områder

- Den siddende HB er en lukket bog 
ang. økonomi

- Den siddende HB har for lidt indblik 
i, hvad der rører sig i de lokale afd. Bå-
de med hensyn til medlemmer og øko-
nomi (mere styring, der hvor det giver 
underskud)

- Omkostningerne på svenske flyv-
ninger er gået over gevind.

- en forening burde værer levedygtig 
uden tilskud.
MINE IDEER TIL NY HOVEDBESTY-
RELSE:

- væk med diplomer, flere pengepræ-
mier.

- flere sponsorer
- åbenhed
- udbetalinger af præmier, hver må-

ned
- alle mellemdistance duer skal sen-

des fredag (undgå ompakning).
Jeg bakker iøvrigt op om Henning 

Jørgensen indlæg på hans hjemme-
side.  
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Pigeon Vitality

Information og bestilling:
Danmark og Sverige: Martin Hansen: +45 21 24 68 86 • martin.hansen@pigeonvitality.com

Norge: Frode Brakstad: +47 99 27 94 96 • frode.brakstad@pigeonvitality.com

www.pigeonvitality.com

Lavere priser!
Gode tilbagemeldinger og gode referencer fra top brevduefolk fra hele verden giver et stadigt øgende 
salg. Dette gør igen at vi kan producere med lavere produktionsomkostninger og tilbyde vore 
produkter til betydelig lavere priser. 
HUSK! Vores produkter er koncentrater! Et eksempel: Sammenligner vi f.eks. indholdet af B-Vita-
miner i OXY-B med indholdet af B-Vitaminer i ølgær, som du kan købe i butikker, så finder vi at:
• Ølgær mangler mange af de vigtigste B-Vitaminer, som f.eks. B9 og B12, som er vigtige for duens 
ydelse og energi
• OXY-B i forhold til ølgær indeholder 80 gange så mange af de B-Vitaminer som de 2 produkter har 
til fælles!!

Smid ikke en hel sæson væk! 
Gennemfør med optimalt sunde duer - hele sæsonen!

Komplette programmer!
Vi kan nu også tilbyde naturprodukter mod de almindeligste sygdomme hos duer (luftvejsinfektion-
er og gul knop), samt tilskudsprodukter som B-vitaminer, multivitaminer og essentielle aminosyrer 
og fedtsyre som alle bidrager til at øge duens præstationer. 
Spørg os, og vi kan sammensætte et forslag til biprodukter som øger dine duers præstationer. Vi 
tilbyder komplette programmer for kapflyvning, avl, fældetid og hvilesæson. Alt for at få det bedste 
ud af dine duer!

Mange gode referencer!
Vi har mange gode referencer på nationalvindere og esduer fra hele verden, se vor imponerende 
samling av referencer fra hele verden på vor hjemmeside. 
I Skandinavien bruger mange topslag produkter fra Pigeon Vitality - vi kan bl.a. nævne: 

• Thomas & Poul Pedersen, 013 – Langdistancemester Åben og Sport 2014 Sektion 31
• Svend Aa. Lauridsen, 111 – 1. Lang Åben og Sport, 1. Mellem Sport 2014 Sektion 41
• Helle og Louis Rasmussen, 046 – 2. National Cup 3000-3300 km 2014
• Karl Christensen, 074 – Langdistancemester Åben 2014 Sektion 54 
• Ulrik Lejre Larsen, 242 – Regionsmester Øst 2014 (Improver)
• Fam. Lindberg – Flere gange norsk mester de senere år
• Jensen & Brakstad, 068 – 3. Regionsmesterskab Nord 2014
• Tony Olsson – Topslag i Sverige

Mød os  
i Brædstrup!
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kontakt Sekretariatet

Kl. 19.00 FÆLLESSPISNING I BISTROEN
KL. 20.00 DEBAT-PANEL - I ÅR BESTÅR PANELET AF: 

Kasper Sørensen, 049 • Thomas Pedersen, 013 
Arne Porsmose, 026 • Anders Brøbech, 073

KL. 21.00 FOREDRAG AF SANGERS / VREDEVELD
KL. 22.00 AUKTION MED SANGERS / VREDEVELD 

(“Blackpool-visning” af duerne fra kl. 21.30 - Preauktion www.hansen023.dk indtil 5/2)

FREDAG AFTEN 6/2 I BRÆDSTRUP!!

Fællesspisningen er helt frivillig og kræver ingen tilmelding. 
Alle interesserede mødes kl. 19.00 i Bistroen og her har kromutter 

arrangeret Dagens Ret, som hurtigt kan blive serveret, så vi kan komme
i gang med aftenens andre programpunkter. Tidsplanen er vejledende.

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

VI HÅBER AT SE SÅ MANGE SOM MULIGT - ALLE ER VELKOMMEN!!

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

OVE RAMUSSEN - DAN 071 RØDOVRE
Ove har været medlem af DAN 071 Rødovre siden 1976. Han 

har altid deltaget aktivt i vores forening. I en årrække var han 
bestyrelsesmedlem og senere blev han formand for vores for-

ening.  Ove er et ordensmenneske, og han er manden for, 
at vi har det rent og pænt i vores forening. Han sætter en 
meget stor ære i, at klubben ser præsentabel ud. Han er 
altid parat, når der skal gøres et arbejde i foreningen. 

I 1980 da vores klubhus skulle bygges, var han også me-
get aktiv og gjorde er stort stykke arbejde i forbindelse 
med opførelsen af huset. For ca. 10 år siden syntes Ove, 
at der måtte andre kræfter til og han gik af som formand. 
Tiden gik, og for 4-5 år siden fik vi brug for en formand 
igen. Ove blev overtalt og han tager nu igen en tørn med 
formandsposten. Ove har stor opbakning som formand i 
vores forening. Ove har også stor opbakning fra sin kone 
Alice Rasmussen, som til stor glæde for os har været kas-
ser i vores forening i rigtig mange år. Vi er jer meget tak-
nemmelige for det arbejde, I gør i vores lokale forening.

Pbv Dennis Madsen


