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Vi gratulerer

Fremlysning Efterlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
28 18. november. 3. nov. 
29 2. december 17. nov. 
30 16. december 1. dec. 
01 6. januar 15. dec.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

HUSK!!
AT INDSENDE

MATERIALEBESTILLING
SENEST

 15. NOVEMBER
/SEKRETARIATET

LANDSUDSTILLING 
2016

Ved udstillingen i Brædstrup 
6. februar 2016 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 Andersen

peter.and@webspeed.dk 
tlf. 2447 2598

DAN 113 -14- 0013 (død)
DAN 093-06-0122 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 225-11-0029
Emmert Emmertsen
8763 Rask Mølle
Tlf 20600927

DAN 131-15-337
Murteza Sharef
7500 Holstebro
Tlf 23465695

NL 15-1633787
Jørgen Damgaard
7900 Nykøbing Mors
Tlf 51207420

DV 2056 15 1243
Jens Emil Poulsen
8900 Randers
Tlf. 25362500

GB-14 X 17534
Jan Pedersen
7480 Vildbjerg
Tlf 29802163

DAN 0114-12-0144
Per Pedersen, 114 Asnæs.
Tlf:  5115 5015

70 ÅR
21/11 Charles Nielsen, 129 Dannerhøj
25/11 Thorkild Andersen, 084 Lillehe-
den
60 ÅR
16/11 Richard Nielsen, 030 Ringsted
26/11 Anders Peter Andersen, 075 
Morsø 

Anne- Karin Andersen på arbejde som due-fotograf i Brevduehuset i Hjørring. Foto Jesper Iversen

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

Sekretariatet



243#27_2015

NOVEMBER

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 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.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby
Tlf. 20 46 60 12

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

Siden sidste nummer af Brevdu-
en for 14 dage siden er der sket flere 
ting i dansk brevduesport. Ornitho-
sen er stadig under undersøgelse af 
Fødevarestyrelsen. En række slag på 
Sjælland, Fyn og i Horsens er blevet 
tjekket. Hos en del har prøverne væ-
ret negative og disse slag er nu uden 
for overvågning og alle restriktioner 
er ophævet. Andre slag har desværre 
været positive og skal nu gennem en 
45 dage antibiotika behandling med 
tilhørende restriktioner, hvor duer, 
udstyr og affald ikke må fjernes fra 
matriklen. Det er vigtigt at få desinfi-
ceret slaget, kurve mm effektivt for at 
få fjernet evt. overlevende Clamydia-
bakterier.

Det positive i situationen er, at det 
sker på en tid af året, hvor de fleste 
aktiviteter er droslet ned, og hvor du-
erne hviler sig oven på sæsonen og den 

efterfølgende fældning. Det er bestemt 
andre tider af året, hvor et sådant ud-
brud kunne have været mere proble-
matisk.

Vi arbejder på at få et møde med de 
ansvarlige personer hos Fødevaresty-
relsen for at gennemgå de seneste må-
neders hændelser. Det er for at lære af 
situationen og sikre os, at de ting, vi 
kan gøre bedre, bliver dokumenteret 
og at nødvendige gennemførbare æn-
dringer bliver indført. En ting vi al-
lerede har lært er, at det ikke er alle 
foreninger, der er lige gode til at få no-
teret kurvenummeret ud for alle duer 
på korrektionsskemaet. Der skal vi 
alle overholde DdB’s reglement og Or-
densudvalget vil fremover have endnu 
mere fokus på dette område. 

Der har nu været gennemført tre 
gode regionsmøder. Der har været 
rigtig god opbakning til alle møderne 
og næsten 300 brevduefolk har været 
samlet. Mange emner har været debat-

teret med primær fokus på, hvordan vi 
bliver nogle flere brevduefolk i Dan-
mark. Her har et vigtigt punkt været, 
hvordan vi bedst muligt får hjulpet de 
personer, der har meldt sig ind og nu 
skal i gang med at lære vores verden 
at kende. Det er vigtigt, at vi betrag-
ter dem, som det de er, nybegyndere, 
og ikke som konkurrenter. 

Møderne var yderst konstruktive og 
har helt sikkert givet Hovedbestyrel-
sen mange ting med hjem, som nu skal 
behandles til vores alles fælles bedste.

Sekretariatet har netop været på 
udstillingen i Kassel. Der var rigtigt 
mange brevduefolk mødt frem i år og 
deriblandt mange danskere. Det var 
en fin oplevelse. Vi fik lejlighed til at 
se en demonstration af TauRIS nyeste 
terminal software, der giver mulighed 
for at ”aflevere” hjemmefra. Termina-
len kobles til en pc. Nu kan tiden kon-
trolleres og slås af. Herefter overføres 
data via en krypteret mail til forenin-
gens pc og herfra læses den ind i For-
eningssystemet som var terminalen 
koblet direkte på forenings pc’en, som 
vi kender det i dag. Når data er god-
kendt sendes en svar-mail til medlem-
mets pc med en 4-cifret kode, der kan 
bruges til at slette terminalen hjem-
me. Terminalen kan selvfølgelig sta-
dig afleveres og aflæses i klubben som 
vanligt. 
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af Henrik Larsen PR-udvalget Foto: Jesper Iver-

sen

Nedenstående tanker og idéer vil 
blive viderebearbejdet og nogen 
også søsat indenfor den kom-
mende tid. 
HOVEDPUNKT 1:

Det skal være nemt,  økonomisk over-
kommeligt og spændende at opstarte 
og kapflyve med brevduer.

Hvordan? Udlån/leje af små brevdue-
slag, som den enkelte sektion stiller til 
rådighed for de juniorer/nybegyndere, 
som ikke starter med eget slag.

De fleste sektioner har så meget øko-
nomisk råderum, at de kan indkøbe 
små slag hos tekniske skoler, produk-
tionsskoler og lignende.

Disse slag kan så udlejes til nye med-
lemmer for en tre års periode, hvor-
efter slaget skal leveres tilbage eller 
købes til kostprisen. Slagene skal ikke 
være større end, at de kan transpor-
teres på en stor trailer og flyttes ma-
nuelt. Slaget er monteret med reder og 
reoler og sputnik.

Nogle sektioner har allerede i en pe-

riode haft sådanne slag til leje.

DdB udlåner/lejer i 3 sæsoner et 
komplet TauRISanlæg til junior/

nybegynderen.

Den første sæson får nybegynderen 
af DdB gratis leveret 20 stk. specielle 
”nybegynder ringe.” til påsætning af 

DdB ś PR 
og 

Medlemspleje udvalg

kvalitetsunger hos dygtige brevdue-
mænd, som mentor finder, og som ger-
ne vil støtte en nybegynder. 

Med disse junior/nybegynderringe 
kan der så udarbejdes et fleksibelt 
junior-begyndermesterskab, som de 
alle kan deltage i og som også giver 
mulighed for, at hele weekenden ikke 
er optaget med duer, og at der også er 
mulighed for at holde ferie.

Det første år er nybegynderen 
kontingent fri i DdB og Sektion.

Alle nybegyndere skal have en men-
tor tilknyttet. Det skal være en per-
son, som har lyst, evner og energi til 
at hjælpe. Alle mentorerne tilknyttes 
en overordnet mentor, som får direkte 
reference til formanden for PR og Med-
lemspleje i DdB.

Mentorenes opgave og samarbejdet 
med juniorer/nybegynderne er man-
geartet og spændende og vil blive 
specifikt udarbejdet og beskrevet i 
samarbejde med mentorerne.
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Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Årets julegave ide
Bestil nu

GSM-modul til Tauris-systemet

PR og medlemspleje udvalget håber 
på positiv opbakning til ovenstående 
tiltag, og udvalget vil arbejde hårdt på, 
at det bliver en succes, der kan måles 
i en større glæde og tilfredshed blandt 
junior/begynderne og med langt færre 
udmeldinger af DdB efter kort tids 
medlemskab. 

Udvalget vil efterfølgende udforme 

ny informationsfolder til nye medlem-
mer.

Jeg inviterer derfor medlemmer med 
interesse for mentoropgaven til at kon-
takte mig på tlf. 20466012 eller mail 
pr@brevduen.dk

Vi vil gøre en forskel sammen.
(fortsættes)

EN DEL AF OPGAVERNE KUNNE 
VÆRE: 

• At hjælpe og vejlede junioren/

nybegynderen i daglige spørgsmål 

(fodring, pasning osv.)

• At drage omsorg for, at junior/ny-

begynderen trives og er glad for at 

være en del af fællesskabet.

• At etablere samarbejde med an-

dre mentorer og arrangere slagbe-

søg hos dygtige brevduemænd.

• At arrangere fællesmøder, hvor 

der undervises i DdB´s reglement 

og foredrag om aktuelle emner.

• At arrangere aktiviteter, hvor 

kun Junior og nybegyndere delta-

ger, evt. sammen med deres men-

torer.
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Af Dr. vet. Colin Walker, Australien   Melbourne 

Bird Veterinary Clinic       Oversættelse af Ove 

Fuglsang Jensen

Chlamydia er en usædvanlig 
gruppe af organismer, som kan 
forårsage forskelligartede syg-
domme. Den type, der inficerer 
brevduer, kaldes Chlamydia 
psittaci (på dansk Papegøje-
syge). Bakterien har to livscyk-
lusser - et med netværk og et 
med elementært legeme, og den 
sidste kan overleve i fremmede 
kulturer.

Brevduer bliver smittet af den ele-
mentære bakterie, og de sætter sig 
mest to steder: På øjenlågene og i de 
øvre luftveje. Den luftbårne bakte-
rie inficerer cellerne og bliver nu til 
et netværk af bakterier, og på denne 
måde spreder bakterierne sig hurtigt 
i duens organer. Er en due ramt af syg-
dommen, kan den afsondre bakterier 
til omgivelserne, men er det på et lavt 
stadie, vil det virke som en styrkelse 
af immuniteten i slaget. Den typiske 
situation i et brevdueslag, vil være, at 
Chlamydia vil brede sig blandt duer-
ne. Ungduer vil være udsat for denne 
smitte, men vil normalt i en alder af 
seks måneder have opbygget en god 
immunitet. De mest udsatte er de helt 
unge duer, hvor sygdommen kan bry-
de ud ved stressfaktorer, hvor denne 
stress kan hindre ungduen i at danne 
en god immunitet. 

Et antibiotika kaldet Doxycycline er 
meget effektivt mod Chlamydia. Gives 
duerne en 45 dages kur, har de 98% 
chance for at blive renset for Chlamy-
dia. Giver man alle slagets duer denne 
kur, skulle man tro, at så var alt godt 
for fremtiden, men idét man renser al-
le duerne - også for deres oparbejdede 
immunitet - vil faren for en ny smitte 
være tilstede. 

 Når kapflyvnings-sæsonen starter, 
vil duerne blive udsat for smitten Ch-
lamydia i kurvene, og får duerne smit-
ten kan de selvfølgelig kureres med 
antibiotika igen og igen, men dette er 
ikke vejen frem! Det er derfor meget 
vigtigt, at duerne udvikler en naturlig 
og stærk immunitet mod Chlamydia, 
og dette gøres ved at sørge godt for du-
erne i slaget. Skulle duerne blive udsat 
for en mild Chlamydia, vil dette kun 
forstærke deres immunitet, forudsat at 
forholdene i slaget er optimale. Hvorle-
des gøres det?
PASNINGEN EFTER AVLSPERIODEN

Efter at ungerne er gået af reden, 
vil de danne det, der kaldes aktiv im-
munitet mod fx. Chlamydia og andre 
bakterier. De fleste unger har en pas-
siv (medfødt) immunitet, der tilføres 
gennem ægget og forældrenes pap. 
Den aktive immunitet tilføres gennem 
slagmiljøet. Nogle unger tager længe-
re tid med opbygningen af immunitet, 
og hos disse unger kan ses symptomer 
på Chlamydia. Hvis ungen ellers viser 
sundhedstegn, vil den komme sig over 
det milde angreb. Er antallet af un-
ger, der er inficeret ret lavt, samtidigt 
med at angrebet er af en mild karak-
ter, kræves ingen behandling. Med god 
pasning af duerne, vil "naturen gå sin 
gang", og ungerne vil opbygge en sundt 
og stærkt immunitet. Har enkelte un-
ger tegn på længere varende udbrud, 

kan behandling være nødvendigt. Be-
handlingen her er Doxycycline 10-25 
mg. pr. due dagligt. Er antallet af smit-
tede unger i flokken mindre end 5-10 
%, behandles der individuelt. Det er 
ikke nødvendigt at adskille angrebne 
unger fra flokken, da de andre unger 
også er smittet i mindre grad.

Hvis mere end 10 % af flokken af 
unger udvikler symptomer, bør hele 
flokken behandles med Doxycycline 
i drikkevandet. Dette betyder samti-
digt, at hvis hele flokken af unger skal 
behandles, vil det betyde, at de bliver 
"sat tilbage" i deres udvikling af den 
naturlige immunitet. Man må der-
for søge efter en forklaring: Er slag-

Chlamydia i brevduer
(Ornithose/papegøjesyge)

DENNE ARTIKEL ER FRA DR. COLIN WALKERS NYE BOG THE 
PIGEON, DER HANDLER OM DE VETERINÆRE ASPEKTER, 
SAMT PASNINGEN AF BREVDUER. DR. WALKER HAR VEN-
LIGST GIVET TILLADELSE TIL AT BRINGE TEKST OG BILLE-
DER FRA BOGEN I BREVDUEN.

Ung  brevdue med mild Chlamydia, der giver Sinu-
ses let betændelse og misfarvede næbvorter.

En ung due med et mere fremskredet stadie af Ch-
lamydia. Man ser en opsvulmning af sinuses foran 
øjnene, og tårer flyder fra øjenlågene. Næbvorter 
er tydeligt misfarvede.

En ung due med Chlamydia. Den gullige betæn-
delse viser os, at det er et fremskredet stadie af 
Chlamydia.
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forholdene gode nok, og check også 
efter andre sygdomme fx.  ungesyge 
eller Circovirus. Det kan også være for 
mange duer på for lidt plads, der giver 
stress.

I visse måneder i Australien - og sik-
kert også andre verdensdele - kan der 
være høj fugtighed og svingende tem-
peraturer. Disse forhold kan eventuelt 
give luftvejssygdomme, og i denne si-
tuation skal man nøje iagttage de unge 
duer for eventuelle tegn på énøjeforkø-
lelse og mørke næbvorter. Ses grøn-
lig gødning, mistrivsel, åndenød eller 
ulyst til at flyve, kan dette også give et 
fingerpeg om at noget er galt.

Selv i de mest effektive slag, kan der 
være problemer og udbrud af luftvejs-
sygdomme. Det er vigtigt at huske, at 
hvis der er mere end 3 "nys" indenfor 5 
minutter ved en flok på 100 duer, bety-
der dette et begyndende problem med 
luftveje! 
PASNING FØR KAPFLYVNING

Kommer vi ind under starten på kap-
flyvningerne, er det vigtigt, at duer-
ne har udviklet en naturlig og stærk 
immunitet. Det er meget vigtigt, at 
duerne ikke har Chlamydia luftvejs 
infektion før sæsonstart, da dette kan 
føre til dårlige hjemkomster og tab af 
duer, Er der tvivl kan en dyrlæge el-
ler én selv teste duerne, og til disse 
test bruges Chlamydia immunocomb, 
PCR, ellerAvianLabs QUICK test. 

Duer til kapflyvning bør behandles 
mod Chlamydia luftvejs infektion, hvis 
det passer ind i de følgende kategorier:

1. Hvis testen viser at sygdommen 
stadig er aktiv, selv om duerne ser ra-
ske ud.

2. Hvis Chlamydial luftvejs infektion 
var et problem i forrige års sæson, og 
at slaget har de samme forhold.

3. Hvis der har været problemer med 
luftveje efter avlsperioden.

4. Hvis duerne har en aktuel luftvejs-
infektion.

Hvis en kur er nødvendig, er det reg-
len at give 7-20 dage med Doxycycline, 
og kuren skal helst slutte 2-3 uger før 
sæsonstart. Længden af kuren afhæn-
ger selvfølgelig af, hvor hårdt angrebet 
duerne er, samt hvilken respons duer-
ne viser på kuren.
PASNING I SÆSONEN

Eksponeringen af Chlamydia vil væ-
re aktuelt i hele kapflyvningssæsonen. 

Den naturlige immunitet, som de fle-
ste brevduer har opbygget, skulle være 
nok til at beskytte duerne.  Det er dog 
et faktum, at kapflyvninger sammen 
med en eventuel høj smittefare i kur-
vene gør, at duerne er sårbare. Derfor 
skal den enkelte brevduemand om-
hyggeligt gennemgå sine duer, og for 
en sikkerheds skyld få testet hos en 
dyrlæge. Viser duerne en dårlig form, 
og hjemkomsterne er dårlige, kan det 
være Chlamydia, og i dette tilfælde 
skal hele dueholdet behandles med Do-
xycycline. Duerne vil da hurtigt blive 
raske, men dog ikke raske nok til kap-
flyvning, og det kan være nødvendigt 
at springe en kapflyvningsweekend 
over og lade duerne komme til kræfter.

Hvis duerne får en diagnose med Ch-
lamydia i kapflyvningssæsonen - hvad 
skal man da gøre?

1. Udfør en helbredstest hos duerne, 
dvs. eksaminer svælg og spyt, samt du-
ernes gødning, og vær samtidig meget 
vagtsom over for andre tegn på noget 
unormalt.  Giv duerne den optimale 
pasning gennem hele kuren, således at 
duerne giver en god respons.

2. Træn duerne gradvist op igen. Det 

 Duer med mild luftvejs infektioner, der med udflåd fra Sinuses misfarver næbvorterne. Betændelsen 
flyder under næbvorterne og ned i svælget. Næbvorterne virker som en svamp, og bliver misfarvet.  

 
Duer med mere alvorlig luftvejs infektioner. Øjnene bliver inficeret og der produceres så meget tårevæ-
ske, at øjet flyder i vand. Duen blinker meget, og bevirker at tårevæske piske til skum som ses i billede 4. 
Noget tårevæske omkring øjet tørrer ind og bliver gult.

Duer med meget alvorlige luftvejs infektioner. Der ses tydelige angreb på øjne og næbvorter.

er sådan, at ved helbredelse af luft-
vejsinfektioner, vender duernes konsti-
tution gradvist tilbage efter 1-3 uger. 
Duen skal simpelthen have tid til at 
genvinde sin styrke efter sygdom og 
kur. Giv korte træningsture på en ½ 
time, og tjek om duerne har åndenød 
efter hjemkomst. Kan duerne klare 
1-1½ times træningstur uden proble-
mer, er det tid at sende på kapflyvning.

I velfungerende slag kan en behand-
let luftvejsinfektion, give overrasken-
de gode resultater. Engang havde jeg 
2 kapflyvere, der blev behandlet mod 
luftvejsinfektion, og 3 uger efter at de 
var raske, vandt de 1. og 2. plads på 
800 km med 3000 duer. 

3. Giv det absolut bedste foder og den 
bedste pasning efter kuren og afslut 
kuren med multivitaminer i vandet

4. Giv den helt rigtige medicin.  
Valget af den medicin der bruges, af-
hænger også af om andre organismer 
(bakterier) er til stede. Doxycycline og 
Tylosin kan gives sammen, eller også 
en blanding af  Doxycycline, Tylosin 
og Spiramycin. En kur på 2-10 dage 
er nok, dog afhængig af hvor alvorligt 
infektionerne er.                (fortsættes)
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af Jesper Pedersen 126 Løgstør

Da jeg fik tilsendt vores program 
over vores 4-dags duetur og så, 
at vi skulle besøge Flor Engels, 
blev jeg en smule rørt. At komme 
helt tæt på dette verdensnavn, 
troede jeg aldrig, ville ske for 
mig. At jeg selv har været heldig 
med at ”sætte” Flor Engels blod 
ind på min egen stamme og hæ-
vet niveauet på mit slag, gjorde 
ikke besøget mindre interessant.

I år 2006 købte jeg to hanner på en 
Jørgen Nielsen auktion i Ålborg. Den 
ene han nr. 150 stammede ud af Jør-
gens berømte 604, som var af Flor 
Engels afstamning. Da jeg på det tids-
punkt mente, jeg havde en nogenlunde 
stamme selv, brugte jeg denne han til 
at krydse på min egen. Det gav allere-
de resultater året efter, hvor to sønner 
blev sektionsvindere i sektion 63. I alt 
blev nr. 150 far til 8 sektionsvindere 
plus mange andre topresultater.

 Alle ved, at mange danskere har 
haft glæde af Flor Engels duer. 

Vi blev modtaget af Jos Engels. Jos 
talte kun flamsk. Han oplyste, at det 
hele startede med faderen Flor Engels 
helt tilbage efter 2. verdenskrig. Helt 
præcist i 1947. Faderen ernærede sig 
ved dyrkning af grønsager og senere 
gartneri. 

I fritiden begyndte Flor Engels at in-
teresser sig for brevduer. Det var der 
rigtige mange, der gjorde den gang. 
Der skulle et eller andet afbræk til i 
hverdagen for at abstrahere fra det fy-

sisk hårde arbejde.
De første duer erhvervede Flor En-

gels sig fra sin bror Jef. Disse duer 
stammede fra Antwerpen området. 
Faderen opnåede mange flotte resulta-
ter de følgende år, men kørte lidt træt i 
de korte flyvninger.

Derfor begyndte han at udvikle 
stammen til at kunne klare sig på mel-
lemdistancen. Grundstenene, der blev 
lagt den gang, må siges at have været 
mere end i orden. Den dag i dag flyver 
Engels duerne med helt fremme stort 
set hvert eneste år på disse fra 400 km 
til 600 km flyvninger. Det er blevet 
til mere end 10 nationalvindere plus 
over 100 provincial vindere på deres 
slag. Derudover er der rigtig mange 
brevduefolk i mange forskellige lande 
(inklusiv Danmark), der har vundet 
mesterskaber, sektionvindere og for-
eningsvindere med duer, der stammer 

tilbage på dette slag.
De to sønner, Jos og Jules, blev tidligt 

involveret i brevduesporten, hvor fade-
ren oplærte dem omkring alt inden for 
sporten.

Jos Engels viste os rundt. Uden om-
kring avlsslaget var der store volierer. 
Her sad rigtig mange unger. Ungerne 
så sunde og rigtig gode ud. Man kunne 
blive helt forelsket i nogle af dem, men 
de var alle solgt. Ungerne havde påsat 
forskellige farver plastikringe. Jos op-
lyste, at han bedre kunne styre, hvem 
der havde bestilt de forskellige unger, 
når de var mærket.

Der er en klar fordeling mellem de to 
brødre. Jos tager sig af avlsslaget og 
Jules står for alt omkring flyveslaget. 
Brødrene bor ved siden af hinanden. 
Vi kunne se slaget, hvor deres kapfly-
vere gik, men vi kom ikke i nærheden 
af det. De fleste par avlsduer var skilt 

Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 2 

Jos og Jules Engels (bedre kendt som Flor Engels)

Billede af deres bedste duer. ”231” er selvfølgelig i midten
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ad nu, men der var fortsat 5 par, der 
havde små unger. Disse unger var også 
solgt.  

Senere blev vi inviteret ind i et op-
holdsrum, som jeg er sikker på, er byg-
get til at modtage gæster. På væggene 
var der billeder af deres bedste duer 
gennem tiderne. Den verdensberømte 
”231” var der. Denne han er stamhan-
nen og bag næsten alle deres topduer. 
Både hvad angår avl og flyvning. De se-
nere år er det duer som ”178” og ”086”. 
”178”, der er søn af ”231” er ifølge Jos 
måske endnu bedre rent avls mæssigt 
end faderen. Det nye avlsstjerne på 
avlsslaget er ” Den Argenton ”. Hvis 
jeg ikke husker forkert, har den også 
været national vinder.

Jos pegede på de forskellige billeder 
og fortalte, hvordan de var i familie 
med hinanden. Selv om det gik hur-
tigt, når han fortalte og pegede, var 

det endelig en god måde, at gøre det in-
teressant for os gæster på.

Lidt senere hentede Jos en kurv fuld 
avlsduer. Vi fik alle lov til at håndtere 
disse prægtige avlsdyr. Pludselig sad 
man igen med en nationalvinder. Sam-
tidigt med man sad med duen, kunne 
man se et billede på væggen, hvor du-
ens præstationer stod skrevet. Det er 
andre forhold end i Danmark.

Bagest i lokalet stod deres computer. 
Computeren stod et sikret sted. En 
rullevæg kunne køres ned så compu-
teren og skrivebordet, hvor den stod, 
kunne gemmes af vejen. ”Jeg behøver 
ikke at ”gå ind på computeren” for at se 
en given dues stamtavle”. ”Jeg er ikke 
ældre, end jeg godt kan huske stam-
tavlerne uden ad på alle vore duer”, be-
mærkede Jos.

”Vi er nødsaget til at have compute-

ren i forbindelse med udskrivning af 
stamtavler, når vi sælger unger”, gri-
nede Jos.

Lars og Jos diskuterer forskellige 
ting i forbindelse med slipformer og 
forskellige spil. Jos fandt resultaterne 
fra sommerens flyvninger frem. Det 
var skægt nok at se deres resultatbla-
de. Der er mange kendte navne i sådan 
en opgørelse. 

Det omkring spillet har jeg svært 
ved at gengive helt præcist, men jeg 
prøver. Hver gang en belgisk brevdue 
ejer indleverer duer til et slipsted, skal 
vedkommende skrive den due øverst, 
han tror, kommer først og så fremde-
les. Alle duer, der står øverst på hvert 
indleveringsskema, indgår i et spil 
kun for dem. De duer, der står næst 
øverst, indgår i spil med tilsvarende 
duer.

Når man så de præmiebeløb, der blev 
vundet, kunne man ikke lade være 
med at blive imponeret. Det var ofte 
fire cifret beløb og så er beløbet i euro.

Lars fortalte, at spillet i Belgien var 
gået meget tilbage de senere år. Der 
var dog et spil, der forsat var store 
penge i nemlig ”Runde Belgien”. Run-
de Belgien er, som navnet siger, for alle 
brevdue ejere i hele landet.

Ingen ved præcis, hvor slipstedet er. 
Man ved dog, at slipstedet er en el-
ler anden by i Belgien, så afstanden 
er begrænset. Man ved også, at det 
kan blive én af 6 opgivne byer. Kap-
flyvningen foregår om søndagen med 
indlevering lørdag aften. Mange af de 
indleveringssteder, der er i Belgien, er 
i forbindelse med et værtshus. Ejeren 
af værtshuset er ofte også formand 
for den lokale brevdueforening. Det er 
ikke sikkert vedkommende har noget 

Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 2 

Jos og Jules Engels (bedre kendt som Flor Engels)

Her se vi en af de store volierer. Ungerne, der sad her, var alle solgt
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med brevduer at gøre. Han tjener til 
dagen og vejen ved at arrangere kap-
flyvninger og drive værtshus på sam-
me tid. Lige ved siden af det hotel, vi 
boede på, lå der også sådan et indle-
veringssted. Det var også et sted Lars 
ind i mellem indleverede duer i. 

I Belgien er brevduefolkene medlem 
af flere brevdueforeninger. Det er man 
tvunget til, da nogle indleveringsteder 
kun står for indlevering til korte vites-
se flyvninger, andre står for mellemdi-
stancen og så fremdeles.

Tilbage til ”Runde Belgien”. Når alle 
duerne er indleveret/registeret og pak-
ket, foregår der lodtrækning om hvil-
ken by, duerne slippes i næste morgen. 
Det foregår på den måde – at der i en 
bowlerhat ligger en seddel med hvert 
bynavn. Formanden for foreningen går 
rundt blandt værtshusets gæster og 
beder én trække en seddel. Vedkom-
mende, der har trukket sedlen, skal 
læse navnet højt – men det bliver ik-
ke den by. Lidt senere går formanden 
rundt igen og der bliver trukket én ny 
seddel – den bliver det heller ikke. Det 
er den sidste seddel, der afgør, hvor 
slippet skal stå næste morgen. Ifølge 
Lars er det en helt fantastisk stem-
ning, der er sådan en aften. Man kan 
vel ikke fortænke formanden i at træk-
ke tiden mellem de forskellige lodtræk-
ninger en smule. Det øger helt sikkert 
salget af det gode belgiske øl.

Inden er der spillet rigtig mange 

penge på duerne. Præmiepengene er 
allerede klar til udbetaling søndag ef-
termiddag. Dette er helt sikkert med 
til at folk spiller mere. Ifølge Lars hav-
de omsætningen for nylig været over 
14 000 euro.

Der findes også flere andre spiltyper, 
vi overhovedet ikke kender i Danmark. 
Blandet andet et spil, hvor man spiller 
på, hvem der kommer sidst. Her kunne 
jeg forstå, at det ikke var unormalt, at 
dueejeren ventede med at registrere de 
hjemkomne duer. De forsøger at træk-
ke registreringen lidt og når måske at 
undersøge, hvornår konkurrenterne 
har duer hjemme – for så at ”stemple” 
deres egen.

Jos og Ove udveksler erfaringer

Tilbage til besøget. Vi fik også mu-
lighed for at købe unger. Jos fandt den 
ene unge frem efter den anden. Stam-
tavlerne lå parate. Der var flere gode 
unger iblandt. Jeg blev fristet af en 
blåbåndet hununge. 

På stamtavlen kunne jeg se at ”Den 
Argenton” var på begge sider af foræl-
drene til denne unge.

Prisen på alle ungerne var 400 euro 
stykket. Den unge, jeg havde udset 
mig, havde kun slået 3 slagfjer. Dette 
gjorde, at jeg trak følehornene tilbage. 
Jeg nåede at vurdere, at ungen sand-
synligvis ville være for ung, når jeg 
ville sætte mine avlsduer sammen i 
starten af februar 2016. Jeg har må-
ske fortrudt lidt, efter at vi er kommet 
hjem. Det er ikke hver dag, man får 
mulighed for at købe en original Flor 
Engels due.

En anden ting, man ikke kan lade 
være med at tænke på, er, når Jos og 
Jules ikke længere magter at passe 
deres duer, så bliver denne fantastiske 
stamme spredt for alle vinde. Der bor 
godt nok en søn på den anden nabo-
grund, men han er desværre ikke inte-
resseret i at overtage. 

Efter et par timer i godt selskab med 
Jos Engels sluttede vi med et gruppe-
billede.

Der blev ikke købt unger her, og som 
en af mine rutinerede rejsekammerra-
ter sagde i bilen på vej tilbage.

”Vi kommer i Genesis’ rekordbog 
denne gang. Vi har været på duebesøg 
i 2 dage nu uden at have købt duer”. 

•	 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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Af Ad Schaerlaeckens i ”Brieftaube”

Hvad skal der til for at flyve godt 
med ungerne gennem knap 
et par måneder? Gode unger i 
den bedste form samt et godt 
system, der stimulerer ungerne 
til hurtig hjemkomst. Et system 
med stigende formkurve.

 GODE DUER HAR MAN ALTID BRUG 
FOR. 

Selv på 100 km flyvninger. Og på 
medvindsflyvninger, selv om nogen 
nok siger, at de afgøres på rent held. 
Duer i topform er vigtigt, eller sagt ty-
deligere, topform er i hvert fald med 
sikkerhed vigtigere end kvalitet. Er 
der den mindste tvivl om formen skal 
de ikke indleveres til flyvning. Man 
må ikke tvivle på duen, når den tages 
i hånden. Mange gode duer er mistet 
på den sidste flyvning.  Ofte på grund 
af et eller andet mesterskab. Det er 
kendt, at formen kan gå ned ad bakke, 
men: "Åh, det er jo sidste flyvning, og 
hvem ved?"

Et godt system hjælper. Jeg anvender 
en kombination af to systemer til at 
stimulere ungerne: Flyvning til rede 
og adskillelse af kønnene (med en sky-
dedør).  Jeg er nemlig af den opfattelse, 
at man ikke en hel sæsonen kun kan 
anvende enten "døren" eller "reden". 

Men der skal meget mere til for at få 
succes på ungekapflyvningerne.
SUPERLØGNER

Træning af ungerne mellem flyvnin-
gerne, for eksempel. Selv de største i 
vor sport har helt forskellige meninger 
om det. I England, Amerika og Taiwan 
træner de hver dag, ellers kan man ik-
ke få topplaceringer der. Men der har 
man andre betingelser. Duerne der 
skal kunne ”slå fra”. Muligvis er det 
fordi, de skal over vand, skove, bjerge 
mv. i de to første lande, hvor opdræt-

terne ofte bor langt fra hinanden.
I Belgien og Holland er det anderle-

des. Et fladt landskab uden hindrin-
ger, som de skal lære at overvinde 
gennem træning.  Jeg selv tror, at træ-
ning i sidste ende gør en forskel, i hvert 
fald for ungerne og helt sikkert på de 
første flyvninger.

Ja, jeg kender dem godt disse super-
mestre, der som indledning siger, at 
deres kapflyvere næsten ikke er træ-
net. Tro mig, de er ikke supermestre, 
men superløgnere. 

De vil fremhæve deres egne duer ved 
at understrege, at de ikke træner. 

"Jeg kan ikke køre bil",  
fortalte én mig for nylig. 

Men han var en dårlig løgner og vid-
ste ikke, at jeg nogle gange har evnen 
til at læse mellem linjerne. Han kunne 
virkelig ikke køre. Det var konen, der 
kørte med duerne på træning.
KUN DE FØRSTE FLYVNINGER 

Mænd som Bosua, Stickers-Donc-
kers, Henri van Doorn og Eskes er 
ægte mestre i kapflyvning med unger. 
Selv Team GPS og Vermeerbergen-
Wilms kan det, og ingen af dem skju-
ler, at de ofte træner ungerne. Er det 
så det, man skal? Er man så ellers 
chanceløs? Nej, undtagen på de første 
flyvninger, absolut ikke. Og fordelen 
mindskes med større afstande og be-
stemt med duer, der træner flittigt om 
slaget.

Forestil dig en flyvning på 500 km. 
Så kan de privat trænede duer måske 
finde vej med bind for øjnene de sid-
ste 50 km eller måske 100 km kan jeg 
forestille mig. Men hvad, jeg ikke kan 
forestille mig, er, at de har en fordel de 
første 400 km. 
IKKE ALTID

 Og selv da er der undtagelser. Bo-
eckx, Gebr. Van den Branden og Carl 
og Gert Heylen hører stadig til dem, 

der på korte afstande(!) har succes 
med unger, der knap nok er blevet træ-
net.

Willem de Bruijn, en mand med en 
sjældent set vindermentalitet, gør alt, 
hvad han kan for at lykkes. Han for-
søgte virkelig alt, hvad der var tilladt 
og dermed også ungetræning. For et 
par år siden kørte han på træning hver 
dag med ungerne. Hvilket han nu fuld-
stændig er ophørt med.
VILDFARNE UNGER

Tro det eller ej, men jeg havde endnu 
ikke mistet en unge efter ni flyvninger 
før den forbandede Gien-flyvning. Før 
flyvningen havde jeg dog mistet nogle. 
De fleste fra slaget, men også nogle på 
træningsture mindre end 10 km væk. 
"Nogle" er godt en tredjedel, hvoraf en 
del blev fremlyst takket være en pla-
stikring med mit telefonnummer. Jeg 
får fremlyst flere duer end nogensinde. 
Har sådanne duer stadig værdi? Der 
er undtagelser, som senere viste sig at 
være værdifulde. Det samme gælder 
for unger, der kommer hjem nogle dage 
senere efter en dårlig flyvning usikre 
og afmagrede. Hvis de ikke hurtigt 
genvinder deres vægt, er de tabt som 
kapflyvningsduer. Og som avlsdue? 
Ak dog, duer, der ikke har vist noget, 
vil du vel ikke sætte i avlsslaget. Det 
er vanskeligt nok at avle gode duer på 
duer, der selv har dokumenteret, at de 
er gode.
HVORFOR

Hvad er så årsagen til, at du nor-
malt ikke kan få mere ud af sådanne 
duer? Ganske enkelt. De tabte kondi-
tionen, så at sige. De fandt ikke vejen 
hjem og landede et eller andet sted. 
Så kom der nogle (for det meste) med 
mad og vand og de blev fremlyst. Men 
med denne hjælp af et livsnødvendigt 
gode for ethvert levende væsen, nemlig 
mad, skjuler giften sig også. Fordi så-
danne duer, som er blevet belønnet for 
deres dårlige opførsel, vil i den næste 
lignende situationen hurtigt flyve hen 

Ungebedømmelse
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Sektion 12
Ordinær generalforsamling afhol-

des tirsdag den 25. november 2015 kl. 
19.30 i Hillerødforeningernes klubhus 
med følgende dagsorden:

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mandater.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg
a. Kasserer afg. Finn Hansen.
b. Bestyrelsesmedlem afg.Peter 

Godtfredsen.
c.   Løslader, afg. Bent Kornerup
d.   Løsladersuppleant, afg. Preben 

Overgaard
6. Indkomne forslag.
7. Flyveplan.
8. Gebyrer og spil
9. Præmieliste.
10. Kontingent.
11. Eventuelt.

Præmieuddeling efter generalfor-
samlingen.

P.b.v.
Erik Marcussen

Meddelelser

til sådan et sted igen.
  EN SAMMENLIGNING

Vi kan sammenligne det med duer 
uden disciplin. Opdrætteren kalder 
sine duer ind, men nogle lytter ikke... 
Vi ved, at efter mange "Kom ind, kom 
ind " eller fløjten, så gør opdrætteren 
en kæmpe fejltagelse, når de så endelig 
går ind: Han fodrer dem. Kald og fløj-
ten betyder nu for disse duer, at de får 
mad. Hvis ikke før, så senere. Man kan 
godt sammenligne det med klynkende 
børn. Når de til sidst får det, de klyn-
ker efter, kan man få masser af proble-
mer. Lige sådan med duer. Fordi duer, 
der ikke adlyder, der ikke har disci-
plin, der ikke går hurtigt ind, når der 
kaldes – ja, jeg kan ikke udstå dem.

ADENO-COLI
Af en eller anden ubestemmelig 

grund får mine duer ikke Adeno (bank 
under bordet), men også duer, som 
andre får fra mig, får ikke Adeno. 
Hvad kan være denne ubestemmelige 
grund? Det har ikke noget med kva-
litet at gøre, bestemt ikke, fordi de 
ringe duer, som jeg også opdrætter, 
heller ikke bliver syge. Jeg søger år-
sagen i fortiden. Før nogen havde hørt 
om sygdommen, og hvor den også var 
en gåde for dyrlægerne, lod jeg de syge 
duer forblive på slaget. Nogle blev ra-
ske og nogle stillede træskoene. Hvert 
år døde nogle, men efter et par år var 
det betydeligt færre, indtil jeg slap af 
med problemet. Jeg må tilstå, at de var 

ramt af sygdommen tidligt på året, så 
derfor kunne jeg tillade mig at lade 
dem komme igennem sygdommen.
DETTE OGSÅ?

 Hvad, der også kunne have noget at 
sige, er, at jeg faktisk kun rengør sla-
get grundigt højst en gang om året. 
Om hygiejnens betydning, kan man 
sige noget lignende som om træning og 
medicin. Men ikke til de opdrættere, 
der med en skraber i hånden tror, at de 
fjerner vira og bakterier. Indrømmet, 
efter en mindre behagelig kapflyv-
ning, skraber og kradser jeg også. Men 
ikke på slaget, men det er mig selv på 
issen. 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

af Bodil Madsen Foto Frederik Holme Madsen

Dem får vi vel ikke for mange af, så 
her er en. Jeg havde en absolut særlig, 
kærlig og bare dejlig due, hvis navn er 
Baldur. Han var ud af en kanon far og 
mor. Men Baldur var bare sin egen. 
Han kom hjem, som det passede ham. 
Selv fra korte træningsture. Han var 
med på en enkelt sektionsflyvning fra 
Åbenrå, hvor han kom hjem efter 3 
uger. Han var syg og meget forkommen, 
men kom sig mere og mere. Baldur og 
jeg var uadskillelige. Han var totalt 
ligeglad med Heine (Rasmussen,093), 
men kom jeg ind på slaget, kurrede 

En solstråle historie 
han rundt, det bedste han havde lært. 
Baldur blev meget tam, sad på skul-
deren, hvor han spiste jordnødder fra 
min mund. Han kom aldrig mere på en 
kapflyvning. Da jeg ikke længere hav-
de råd til at flyve med brevduer, kom 
Baldur til Polen, hvor han skulle være 
på et slag, hos en god ven. Jeg har sav-
net Baldur og han har åbenbart også 
savnet mig. Forleden kom han hjem til 
det gamle slag. Min elskede due var 
fløjet hele vejen hjem fra Polen. Sikke 
en viljestyrke, når man ellers er opgi-
vet som kapflyver. Nu er Baldur hos 
mig i min lejlighed og der bliver han. 
Gammel kærlighed ruster ikke. 



254 #27_2015

227#26_2011 227#25_2011

238 #27_2014

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 CUP 2015  

Region Øst
1. Eigil Nielsen 062 5917p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Folmer K. Mikkelsen 071 5773p.  Gavekort  kr. 5.000 + diplom
3. P.E. Meulengracht 0192 5772p. Gavekort  kr. 2.500 + diplom
4. Niels Larsen 0148 5752p. Gavekort  kr. 1.500 + diplom

Bent F. Hansen 09 
John Bredahl 0112 
Dennis Madsen 071 
Tuncher Sahin 0225 
Henning Sørensen 062 
Lars Nielsen 0242 
Steffan Hansen 0225 
Willy Nielsen 09 
Per Larsen 062 
Jenny & F. Nygaard 018 
Ole Vilhelm 098

Åge & sønner 087 
Benny Jakobsen 0151 
Leif Jacobsen 09
Peter Mejdahl 09
Harry Sørup 045
Finn Hansen 087
John Mogensen 0148
Niels P. Hansen 09
Yrsa & Bendt 0192
Poul E. Nørregaard 062
Ole Vigholt 09
Erik Andersen 04
Malthe Christensen 087
Søren Andersen 012

Ole S. Hansen 018
Said & Else Baioumi 09 
V. Holme 225
Ole Nielsen 225 
Henning Hansen 012
Egon Nielsen 062 
Jens Pedersen 062
Kim Frederiksen 081 
Otto Grundsøe 062
Jørgen Jensen 081

John Skafte 012 
Jørgen Pihl 0116 
Henrik L. Jensen 062
Tage Hansen 09
Preben Overgaard 0222
Per Larsen 012
Gert R. Nielsen 012
Ove Seneca 018
Ole Poulsen 04
Jørn & Yvonne 012
Mogens Christiansen 018
Thomas Pedersen 09
Team Grabarski 018
Pawel Grabarski 018

GAVEKORT KR. 1000 (5750 - 5581 point)

GAVEKORT kr. 500 (5580 - 2556 point)



255#27_2015239#27_2014

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 CUP 2015 

Region Vest
1. Lauge Bak 066 5968p. Gavekort  kr. 10.000 + diplom
2. Hans Pedersen 0142 5957p. Gavekort  kr.   5.000 + diplom
3. Palle Sanderhoff 086 5949p. Gavekort  kr.  2500 + diplom
4. Frode Kristensen 066 5946p. Gavekort  kr.  1500 + diplom

Peter Pedersen 086
Team Eilif 053
Peter Andersn 097 
J&P Kristiansen 026
S&G Thowsen 086 Jens 
Emil Poulsen 031 
Thorkild Andersen 046 
Thorkild Andersen 084
Ejner Pedersen 053 
Hans E. Bertram 0156 
Brian Dalsgaard 0224

H. Skov 028
Bent & Gitte 0128
Søren Andersen 086
John Jensen 0211
K.B. Sørensen 0237
Karl Christensen 074
Sv. Åge Krogsgaard 0172
Olav Jensen 084
Bjarne Borresen 0127
N.J. Pedersen 0127
Gert Middelbo 0237
Niels W. Pedersen 031

Vivi & H. Hansen 028
M.&B. Kristensen 031
Jane Johannesen 066
Eigil Jensen 053
Søren Kristensen 066
Jacob Noe 0224
Johnny Andersen 053
John E. Sørensen 0142
Frank Jensen 046
Jørn Hedensted 0183
Eyvind K. Jensen 0237
Torben Andersen 074
Erik Rasmussen 031
H.I. Schougård 0142

GAVEKORT kr. 1000 (5940 - 5898 point)

GAVEKORT kr. 500 (5897 - 5710 point)

Jens P. Pedersen 031 
Jan N. Petersen 0117 
Verner Kjær 0190 
Lasse Lindstrøm 074 
Atle Andersen 086   
Hans J. Thomsen 074
Kurt Andersen 031
Finn Norup 0189
Peder Skjærbæk 0190
Jørgen Sørensen 0117
Jens & Frans 0189
C&J. Jakobsen 0117
John Rasmussen 0142
Bendt Bøgh 086 



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

DAN 154 Standard har, ved Erik Knudsen, overbragt DdB dette SBU klenodie. Klubben havde fået pokalen foræret af deres tidligere formand, afdøde Henry 

Jensen. Det er en meget smuk pokal der første gang blev fløjet om i 1932. Oprindeligt skænket af direktør Chr. Seeberg, Norge..

kontakt Sekretariatet

SBU’s Vandrepokal på 900 km
skænket af Direktør Chr. Seeberg 1932


