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Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
29 2. december 17. nov. 
30 16. december 1. dec. 
01 6. januar 15. dec. 
02 20. januar. 5. jan. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

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 081-10-9484 (død)
PL 0370-14-310 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 232-15-1558 NL 15-1778263
Kent Olsen 6200 Aabenraa
Tlf 40962277

NL 15-1864866
Johan Tholstrup 8740 Brædstrup
Tlf 75751305

DV-09950-15-64
Steen Jensen 6091 Bjert
Tlf 25178794

75 ÅR
28/11 Kjeld Hansen, 114 Asnæs
1/12 Poul Jensen, 233 Skals

GULDRINGEN 2016
Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2016 til nytår

Et medlem kan max. købe 10 stk. á 100 kr.  
Deltagelse i konkurrencen kan ikke overdrages til andre!  

Der konkurreres om præmiepuljen i 2019 på en langflyvning ca. uge 29.  
Præmiepuljen opgøres i Regionerne.  

Resultatet opgøres i regionen på sektionspoint og fordeles efter flg.  
1. pr. 25% og efterfølgende: 12,5% - 10% - 7.5% og 9 x 5%. 

Guldring 2012: 1. pr. ØST = 9001 kr. 1. pr. SYD =11803 kr. 1. pr. NORD = 9452 kr. 

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
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VINTERAVL

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

I dette nummer af Brevduen afslutter 
vi artiklerne om Clamydia (Ornithose). 
Måske det blev lidt for videnskabeligt, 
selvom vi prøvede at gøre det så forstå-
eligt for den menige brevduemand som 
muligt. Herfra vil vi konkludere på he-
le den situation, vi har været i gennem 
de seneste uger/måneder: Sygdommen 
har altid eksisteret og vil altid eksi-
stere. De fleste duer kommer igennem 
sygdommen, uden vi opdager det. Sørg 
for at jeres duer altid har frisk luft, 
undgå overbefolkning, hold slaget rent 
og desinficeret og tænk så grundigt 
over, hvem I forærer slagteunger til. 
Måske skulle man tænke over at ind-
stille denne praksis. I hvert fald hvis 
modtagerne er ældre, svagelige perso-
ner. Hovedbestyrelsen og Sekretaria-
tet arbejder på at få afholdt et møde 
med Fødevarestyrelsen, så vi kan blive 
klogere på hele forløbet i denne sag. Vi 

skulle gerne få lært noget, som vi kan 
bruge fremadrettet, når det drejer sig 
om sygdom i vores brevduer. På dette 
område kan vi altid lære nyt. Der gø-
res hele tiden nye opdagelser og nye 
behandlingsmetoder opstår. Her skal 
vi prøve at være på forkant, selv om det 
kan være svært.

Nu er det lige før at vinteravlerne 
starter sæson 2016. Så der bliver nok 
kigget lidt på mere på vejrudsigten 
end normalt. Det kan være en kold 
omgang, men i skrivende stund har 
november vist sig fra den lune side, og 
det er jo ganske fint. Og det ser ud til 
at vare ved med de prognoser, der fore-
ligger pt. Men prognoser har det jo ofte 
med at tage fejl. Det kender vi så ud-
mærket fra de vejrudsigter, vi støtter 
os til om sommeren. Det går ikke altid 
som præsten prædiker. Vi håber, det 
bliver en god start på avlssæson med 
mange dejlige unger at fryde sig over 
her i den mørke tid.

Ringene afsendes fra Sekretariatet 
mellem jul og nytår, så sørg nu for, at 
ungerne ikke bliver klækket så tidligt, 
at det kan give problemer at få dem 
ringet med 2016-ringe. 

Her i november starter de første sek-
tionsklubber med at afholde de årlige 
repræsentantskabsmøder, hvor man 
får forberedt den kommende sæsons 
afvikling. Måske skal man lige have 
med i tankerne, at det i 2016 er 50 år 
siden, at sektionsklubberne blev dan-
net. Enkelte er kommet til siden og en-
kelte har skiftet nummer eller region, 
men der skulle nok kunne arrangeres 
en jubilæums-flyvning, udstilling eller 
et andet spændende arrangement, der 
kan være med til at fejre denne mile-
pæl i dansk brevduesport.

Husk at Sekretariatet stadig tilby-
der at trykke kataloger til auktioner, 
udstillinger mm. til fordelagtige pri-
ser. Vi hjælper gerne med opsætning, 
skanning mm, men modtager også 
gerne trykklare PDF-filer. Vi trykker 
i såvel farver som sort-hvid, folder, 
hæfter i formaterne A4 og A5 inkl. af-
skæring af forkant. Det er bare at kon-
takte os. Også gerne med andre typer 
trykkeopgaver. 
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Af Franz Steffl i ”Die Brieftaube”

På dueslagene er den store 
fældning i sin afsluttende fase. 
Dækfjerene er fornyet og det 
sidste, men vigtigste, slagfje-
rene er fornyet. Avlsduerne er 
de fleste steder allerede adskilt i 
juni / juli. Her er fældningen fak-
tisk næsten overstået og duerne 
præsenterer sig i al deres pragt. 
Hvad med at prøve vinteravl bare 
en enkelt gang?

BARE PRØV DET. DET ER VIRKELIG 
IKKE SVÆRT

Vinteravl. Selve ordet forklarer sig 
selv. Det en fremskyndelse af den na-
turlig ventede avlsperiode på en ellers 
kedelig årstid. Mens denne tidlige op-
dræt kategorisk afvises af en del af 
vore sportskammerater er det allerede 

selvindlysende for de fleste succesfulde 
opdrættere. I vore nabolande såsom 
Belgien og Holland er processen med 
at parre duerne i slutningen af novem-
ber den mest normale ting i verden. 
For det første kan den tidlige avl an-
vendes til dækning af egne behov for 
unger og på den anden side kan unger 
født kort efter jul på grund af deres al-
der være de ”normalt fødte” overlegne 
med hensyn til erfaring og med hen-
syn til immunsystemet overlegne med 
flere længder.

Og så kan disse "juleduer" deltage på 
ungeflyvningerne, hvor de kan motive-
res med ”skydedørsmetoden”, enkeme-
toden eller med flyvning til rede. Den 
motiverende faktor når ikke samme 
succeshøjde, når motivationen er den 
mere konservative blot at vende hjem 
til ungereolen. Toplaceringer og hjem-
komst i serier opnås kun med unger, 
der er højt motiveret. 

"Mine duer er kun med for at lære!". 
Remsen udtales ofte af opdrættere, 

som nådesløst rakker ned på vinderne 
og som holder fast i en 100 år gammel 
flyvemetode med ungerne. Hellere øde-
lægge en opdrætters glæde over sine 
ungeresultater end rose hans arbejde 
og succes.
ENHVER KAN LAVE VINTERAVL MED 
EN BESKEDEN ARBEJDSINDSATS

Udstyret til et succesfuldt vinterop-
dræt er relativt lille. Hvad der er be-
hov for er kun én lyskilde og en timer, 
hvilke i bedste fald kan kombineres 
med en lysdæmper. Dette anvendes 
til at regulere starten og slutningen 
af en "kunstig” dag. Duerne, der skal 
”vinteravle” bør ca. 14 dage før den 
planlagte parringsdato have udvidet 
dagslyset til ca. 16 timer. Ved at øge 
dagslyset vil kønsorganerne, som det 
normalt sker om sommeren, animeres 
til produktion af æg og sæd. Rimelig 
hurtigt bliver både hanner og hunner 
parringsparate. Med en høj procentdel 
byg og havre, kan du næppe bringe du-
erne i avlsform. Et godt avlsfoder, rig 
på kulhydrater og fedt og med mange 
forskellige slags korn og frø forenkler 
tingene. Fugtes dette foder derefter 
med f.eks. hvede- eller majskimolie og 
derefter et drys med et vitaminpulver, 
vil du have glæden af at have ynglepar 
midt om vinteren. Sådanne forberedte 
avlsduer vil uanset temperaturen par-
re sig og umiddelbart efter 10-12 dage, 
kan du glæde dig ved synet af nylagte 
æg. Skulle det ske, hvad ikke er usæd-
vanligt i december, at nattemperatur 
er under minus tre grader, skal du ta-
ge det første æg væk og opbevare det 
ved stuetemperatur og erstatte det 
med et gipsæg. Når hunnen har lagt 
andet æg, skal det blot bringes tilbage 
i reden. Fra det øjeblik er stærk frost 
ikke længere et problem og efter en 
rugetid på l7-18 dage klækkes æggene 
som normalt.

Bør det ikke være et forsøg værd?

Vinteravl

Vinteridyllen bedrager. Mens aktiviteten i naturen udenfor virker temmelig langsommelig, men stem-

ningsfuld er aktiviteten allerede i fuld omdrejning hos de ynglende duer indenfor. Duerne skal forberedes 

godt til vinteravl for at opnå tilfredsstillende resultater med parring og æglægning.
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MÅSKE DEN STØRSTE FORDEL VED 
VINTERAVL

Den største plage på nuværende tids-
punkt er ungesygen. Risikoen for et 
stærkt udbrud af sygdommen falder til 
en brøkdel i vintermånederne i forhold 
til den normale risikoperiode. Skulle 
sygdommen vise sig, er vinterungerne 
2-3 måneder, dvs. i marts eller april. 
Da ungerne imidlertid næsten ikke 
udsættes for stress pga. træning, kap-
flyvning og ekstrem varme som om 
sommeren, viser sygdommen sig i en 
meget svækket form. Ca. en uge uden 
fri udflyvning og en let fodring gør 

underværker uden brug af lægemid-
ler. Duer, der har gennemgået denne 
behandling er derfor allerede "vac-
cineret”, så ungesygen normalt ikke 
længere er et problem. Derfor bør op-
drættere, der har alvorlige problemer 
med ungesyge, tænke på at lave vin-
teravl.
DER ER FLERE ANDRE GRUNDE TIL 
VINTERAVL

Hvis man ser på unger, der er født 
i april eller maj efter det sædvanlige 
tidspunkt for parring i begyndelsen 
eller i løbet af august, bliver mange 
opdrættere urolige ved synet af sine 

unger, når de afleveres til kapflyvning 
næsten "nøgne".  Ingen ville få den idé 
at kapflyve gamle duer uden fjer på ho-
vedet og hvor de har kastet 6 - 7 slag-
fjer. 

Og så er endda ikke nævnt krops-
fældningen, hvor dækfjerene er helt 
fornyet. Hvis der så tilføjes lidt regn 
under ungeflyvningen er fiaskoen 
klar. Selv set ud fra et perspektiv om 
dyrevelfærd er vinteravl noget, man 
bør overveje. Man giver ungerne de 
bedste betingelser, hvis de deltager på 
flyvningerne i fuld fjerdragt. Tab på 
træning og ungeflyvninger minime-
res, fordi de er godt tre måneder ældre. 
De kan trække på viden og erfaring. 
Det er bestemt ikke nødvendigt med 
en daglig træning med vinterunger for 
at deltage på ungeflyvningerne med 
succes. De skal trænes et par gange på 
5-30 km, hvilket er tilstrækkeligt til 
at fremme en stærk trang til at vende 
tilbage til slaget. Imidlertid bør dette 
ske så tidligt som muligt. Hvis man 
bor i et område, hvor ungeflyvninger-
ne starter tidligt og evt. med 6-8 for-
eningstræninger, har man et langt 
bedre udvælgelseskriterium med vin-
terunger. Unger, der indsættes på 
flyvninger i slutningen af juni eller i 
begyndelsen af juli bør sædvanligvis 
have gode muligheder for at opsamle 
nok erfaring.

Vinteravl kan med en god forberedel-
se praktiseres i alle regioner i Tysk-
land (og Danmark). Fri udflyvning er 
ikke engang nødvendigt, hvis ungerne 
har adgang til voliere. Ungerne har 
brug for en mulighed for at se omgi-
velserne. Når de er næsten 3 måneder 
gamle, i slutningen af marts til midten 
af april, kan de lukkes ud af volieren 
uden, man må acceptere store tab. 

Når høgen viser sig, flyver ungerne 
selvfølgelig op, men for det meste er 
alle tilbage, måske først efter et par ti-
mer, men uden at en due er tabt bortset 
fra de unger, der lige efter fravænning 
er gået direkte i luften. Det modsatte 
er snarere tilfældet, da ungerne allere-
de har haft flere uger til at huske deres 
omgivelser. Inden for en kort tid flyver 
ungerne i flok og begynder at trække 
bort fra slaget.
MØRKLÆGNING ELLER LYS?

Man kan, hvis man har mulighed for 
det, mørkelægge ungerne fra den 15. 

Duer, som skal bruges til vinteravl, bør have forlænget dagslyset til cirka 16 timer omkring 14 dage før den 

planlagte parringsdato. Ret hurtigt er både hanner og hunner klar til at parre sig.
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marts. Kropsfældningen går automa-
tisk i gang 45 dage efter, ungerne er 
taget fra. Mørkelægningen forhindrer 
fældning af slagfjerene, der tidligst be-
gynder ved afslutningen af denne fase. 
Generelt skal ungerne have dagslys i 
ca. 10 timer indtil den 21. juni. Deref-
ter øger mange sportsfæller lysperio-
den til 16 timer om dagen.

En anden måde at behandle vinter-
ungerne på er med lysmetoden. Dette 
er muligt for enhver, der har el på sla-
get. Lys anvendes som allerede beskre-
vet i forberedelsen af avlsduerne. Hvis 
ungerne får 3 timers ekstra lys hver 
morgen og 3 timers ekstra lys om afte-
nen, vil ungerne opføre sig, som du el-
lers er vant til. Den lille forskel ligger 
i, at disse unger fra tidlig januar til be-
gyndelsen af april har fældet 5 - 6 slag-
fjer og skiftet dækfjerene, hvorefter de 
præsenterer sig i juni / begyndelsen af 
juli, som næsten helt færdigfældede 
unger. Historier om, at unger behand-
let på denne måde ikke har bedre mu-
ligheder for succes er overtro.  Der er 
bare alt for mange eksempler på duer, 
der modbeviser det. Unger med den 
ekspertise er gennem årene meget ofte 
med til at vinde mesterskaberne. Det 
er ikke underligt, når man tænker på, 
at vinterungerne fra 2015 næsten er 
2-års duer i sæsonen 2016.
KØREPLAN FOR VINTERAVL 2016

For at vinteravlen skal lykkes, må 

duernes sundhed være i top. Jeg an-
befaler derfor at rådføre sig senest fire 
uger før parring med en dyrlæge, man 
har tillid til. Hvis dyrlægen finder gul 
knop eller andre parasitære patoge-
ner, selv i små mængder, så jeg vil an-
befale den kur, som dyrlægen foreslår.

Glem ikke den obligatoriske para-
myxovaccination. Jeg foretrækker en 
vaccination mod paramyxovirus i slut-
ningen af oktober, dvs. cirka fire uger 
før parring. Man kan også vente med 
vaccinationen til efter æglægningen i 
december og derefter lade dem vacci-
nere. 

Vores duer bliver derforuden vaccine-
ret den 10. oktober hvert år mod sal-
monella med en inaktiveret vaccine. 
Stiler man efter at parre den 28/11-15, 
skal man begynde forberedelserne af 
avlsduerne den 14/11. Fra dette tids-
punkt skal foderblandingen være rig 
på fedt og kulhydrater. Dagligt veks-
les mellem at foderet fugtes med hve-
dekimolie og flydende gær og drysses 
med foderkalk, præbiotisk midler, ory-
zanol eller noget fertilitetsfremmende. 
Avlsduer forberedte på denne måde vil 
meget sandsynligt parre sig den 28/11. 
De, der ønsker det, kan også parre om 
aftenen den 27/11. Duer behandlet på 
denne måde kan avle uden problemer. 
Den 10/12 ligger alle sunde duerne 
og ruger på reden. Kort efter jul den 
27/12 kravler vinterungerne ud af æg-

gene. Med fodring kan ungerne ringes 
Nytårs Dag. Man kan med glæde se 
ungerne vokse sig store og ca. 20/1 flyt-
te dem over i ungeslaget. Beslutningen 
om ungeslaget skal mørkelægges eller 
om dagslængden i slaget kunstigt skal 
forlænges med lys er op til dig. Men 
træf de nødvendige forberedelser før 
fravænningen af ungerne.
STØRRE GLÆDE AF UNGERNE I 2016

Måske kan ungeflyvning med vinter-
unger give en helt anden vægt, end det 
er tilfældet i øjeblikket. Ungeflyvnin-
gerne er starten for enhver, der star-
ter med brevduer. Her har begynderen 
mulighed for at konkurrere med de 
stærkeste i regionen. Og med en vel-
passet flok vinterunger har man alle 
chancer mod selv de mest erfarne op-
drættere. Afstanden er ikke så stor, og 
begynderen kan glæde sig over at se 
ungerne vende tilbage til slaget inden 
for kort tid. Og så er det lettere at pla-
cere sig oppe i hjemkomstlisten, fordi 
det er lettere at motivere ungerne med 
deres første kærlighed eller deres glæ-
de ved at holde en rede. Selv med en 
lille succes vil nybegyndere blive mere 
tiltrukket og fastholdt i vores vidun-
derlige hobby. Og nybegyndere har vi 
på nuværende tidspunkt brug for mere 
end nogensinde. 

En entusiastisk ung eller begynder 
(hvor gammel, han nu er) fortæller i 
omgangskredsen om sin hobby og kan 
derigennem muligvis inspirere en ven 
eller bekendt til at gå i gang med brev-
duer i modsætning til en mislykket og 
utilfreds opdrætter, der snarere med 
sit mismod kan få andre til at ophøre 
med sporten.

De ovennævnte fordele bør af den ene 
eller anden grund være nok til at gå i 
gang med vinteravl.

Når man først har erkendt fordelene 
ved vinterunger, bliver man fanget af 
det, selv om vinteravl udgør en ekstra 
udgift. 

Til forberedelse af vinteravl er det tilstrækkeligt med en lyskilde, som er forbundet til en timer og evt. i 

bedste fald endda integreret med en lysdæmper. Med denne regulerer man begyndelsen og slutningen 

på den kunstige dagslængde.
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SUPERAUKTION

17 STK UNGER

FRA

ULRICH LEMMENS, BELGIEN

10 STK UNGER

M. & C. HANSEN, 023 AALBORG

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER 2015

KL. 14.30

HEDEHUSET

HOVEDGADEN 371

2640 HEDEHUSENE

ARR. 148 HEDEHUSENE

Superauktion
17 stk unger fra Ulrich Lemmens, Belgien

10 stk unger fra M. & C. Hansen, 023 Aalborg
Gaston Van De Wouver

Lørdag den 28. november 2015 kl. 14.30

Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene

Kommision og katalog: Niels Larsen 
tlf. 22 95 35 39 email npl@ofir.dk

arr. 148 Hedehusene

Øl, vand
og brød 

kan 
købes

Har du 
husket at 

tilmelde 
dig Region 

Øst udstil-

lingen? 

Meddelelser
Sektion 63
Generalforsamling 2015 

Lørdag 16/1 2016 kl. 10.00

Bakkeskolen 

Brøndumvej 50

9670 Løgstør

Dagsorden ifølge lovene.

Pbv. Allan

FINALEN 29.8.2015
(8)   Kenneth & Peter Björk  S  20-15-00422 1500 DKK
(31) Martin Sævareid  N 032-15-00034 1000  -
(42) Börje Nilsson  S  28-15-00039 500  -

ES-DUE KONKURRENCEN (KNOCK-OUT 21/8, 24/8 & FINALE 29/8)
  Martin Sævareid  N 032-15-00034 1500 DKK
  Börje Nilsson  S  28-15-00039 1000  -
  Kenneth & Peter Björk  S  20-15-00422 500  -

SBU - ungelandskampen 2015 
afviklet i Dapirace

086-13-0822 U
 “SUPER GLUE”
Sektionsvinder fra 

Bremen den 13. juni 

2015.

Hastighed 1140.945 

mpm - af 174 duer, nr 

11 i regionen af 1235 

duer og nr 43 i Dan-

mark af 2161 duer.

 Hun blev også nr. 5 

Es-due 2015 Mellem-

distance.

Duen er en blandig af 

Louie Deleus og Flor 

Vervoort, Linie Fine-

ke 5000.

Ejer Atle Andersen, 
086 Bangsbo
Foto Anne-Karin An-

dersen
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Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 3 

Georges Carteus (Mister Perpignan)

af Jesper Pedersen, 126

Man kunne næsten ikke forlange 
mere efter at have været i brev-
duens moderland i 1½ døgn og 
mødt Herbots og Jos Engels (Flor 
Engels). Denne lørdag eftermid-
dag må siges at være efter min 
mening blandt det største, en 
dansk brevdueejer eller brevdue-
interesseret i det hele taget kan 
komme ud for, at skulle besøge 
den verdenskendte brevdue-
mand – Carteus.  

Han regnes for at være blandt de 5 
dygtigste (nogle siger, han er den dyg-
tigste), der nogensinde har været i bel-
gisk brevduesport.

Jeg har måske sovet lidt i timen, men 
det er først de senere år, jeg er blevet 
opmærksom på navnet. Min opmærk-
som kom ved, at der for et par år siden 

var en auktion i Hjørring med unger 
fra Lars Bøje Henriksen.

Ca. halvdelen af de udbudte unger 
stammede fra Carteus duer.

Inden auktionen gik i gang, var der 

flere af de brevduekollegaer, jeg sad 
blandt, der fortalte vidt og bredt om 
disse fantastiske Carteus duer, som i 
den grad havde forstærket netop deres 
slag.  De kunne både bruges til at kryd-
se med eller holde ”rene”. En anden 
fordel, de fremhævede, var, at Carteus 
duerne kunne flyve med topresultater 
på kort-, mellem- og langdistance. Når 
man sidder og lytter til sådanne infor-
mationer, vækkes ens interesse. På én 
eller anden måde drømmer vi vel alle 
om, at de enkelte duer, vi besidder, kan 
begå sig på alle afstande?

Lars har kendt Carteus siden starten 
af 90’erne, hvor Lars via en duekam-
merat Ludo kom til at kende denne le-
gende. Ludo byggede eller renoverede 
dueslag hos kendte brevduemænd som 
f. eks Houben, van Ceulebroeck og De 
Smet-Matthijs. Lars hjalp til i weeken-
derne i den stille ”duetid”.  Én dag gik 
turen til Ronse, hvor Carteus skulle 

George Carteus store murede flyveslag i Ronse

Carteus´ træslag. Her gik bla. De 20 1. års enkehanner og alle ungerne
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Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 3 

Georges Carteus (Mister Perpignan)

have nye volierer til enkehunnerne, og 
siden da er det blevet til et nært ven-
skab. Carteus og Lars var blandt an-
det i 2013 i Kina på duetur sammen.

Lars har flere gange hentet blodfor-
nyelse hos Carteus. I dag har han en 
del rent avlede Carteus duer på sit 
slag.

Lidt over middag ankom vi til Ronse. 
Carteus bor i en flot villa med udestu-
en foran. Vinkelret på villaen ligger 
det murede dueslag. På græsplænen 
overfor ligger et almindeligt dueslag 
bygget i træ. Et helt igennem skønt 
sted at vente på duer.

Carteus har desværre de sidste par 
år lidt af en alvorlig sygdom. Selvom 
kræfterne var små, ville Carteus med 
op til det murede dueslag, hvor alle en-
kehannerne gik. Det var første gang i 
godt en uge, han var på slaget.

Da vi ankom, havde jeg med det sam-
me bemærket, at det ene dueslag var et 

muret slag. Grunden til, at jeg skriver 
det her, er, at jeg selv i mere en 40 år 
har fløjet fra et muret slag. Jeg fik al-
lerede i starten af min duekarriere at 
vide: ”Her kommer du aldrig til at op-
nå nogle resultater fra”.” Dit slag er for 
koldt og for fugtigt”. ”Vi skal langt hen 
på sommeren, inden dine duer kom-
mer i form”. ”Få nu købt et haveslag 
i stedet for”. Når jeg sidder og skriver 
denne artikel, kan jeg ligesom høre 
datidens dygtige brevduekammerater 
i min forening her I Fjerritslev sam-
stemmende sige det. De sagde det ga-
ranteret i en god mening, men går man 
lidt imod strømmen, kan meget gøres i 
ens sport. Undskyld dette sidespring.

Da vi kom indenfor i det murede slag, 
bemærkede jeg straks, at de enkelte 
bure, hvor duerne opholdt sig, var et 
slag/bur i det store rum – altså et slag 
i slaget. Det betød, at der var masser af 
frisk luft omkring burene – også oven-

over. For mig at se var taget konstru-
eret, så der kom masser af luft ind. Der 
var ingen fugleklodser sat under taget. 
I Belgien og Holland kender man ikke 
til mårer eller lækatte. Bag ved buerne 
var der en fodergang, hvor forskellige 
ting som foder/grit/redeskål/kurve og 
friskt halm stod.

Carteus benyttede halm på gulvet. 
Det blev udskiftet 2 gange om året. 
Når vi kiggede ind i slaget, lå han-
nerne og nød det i halmen. ”Halm som 
gulvstrøelse har den store fordel, at 
støv og alt duelort bliver liggende un-
der halmen. ”Derfor ser I ingen støv 
her”, sagde Carteus.

Lidt efter begyndte Carteus at finde 
sine bedste duer frem. Vi fik alle lov 
at håndtere dem. Lars oversatte, når 
der blev fortalt noget spændende om 
én af duerne. En del af de duer, vi blev 
præsenteret for, havde flere år på ba-
gen. Carteus oplyste, at mange andre 
sportsfæller undrede sig over den høje 
alder, han havde på mange af sine kap-
flyvere. Dette skyldes flere ting, ifølge 
Carteus, at han blandt andet ”gik” for-
sigtig frem. Ungerne blev trænet godt 
igennem på mange private trænings-
ture for til sidst at ende med 3 gange 
300 km. Han gjorde ikke, som det el-
lers er skik og brug i Belgien i dag, at 
flyve ungerne ud til 500-600 km. Car-
teus erfaring var, at ved ikke at drive 
”rovdrift” på ungerne og heller ikke 
som 1. års, kunne han få duerne på 
”kapflyvningholdet” til at blive 5 til 6 
år og stadig opnå topresultater.” Duer 
med den alder har meget stor erfa-
ring, som kommer dem til gode mange 
gange i løbet af en sæson” påpegede 
Carteurs. En anden forklaring på, at 
duerne var brugbare i flere år end på 
mange andre slag, var det minimale 

Et kig ind i af enkehansafdelingerne
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forbrug af medicin. Duerne skal selv 
opretholde et stærkt immunforsvar. 
Det kommer man længst med i den sid-
ste ende. En gang imellem gik Carteus 
dog til dyrlægen, men der var aldrig 
noget i vejen.

Carteus flyver udelukkende med 
hanner. Jeg vil tro, der var plads til 
ca. 70 gamle enkehanner, men om al-
le rederne var fyldte, da vi var på be-
søg, ved jeg ikke. I træslaget gik ca. 20 
1-års enkehanner. De 1-års flyver et 
andet program, og med hensyn til ind-
levering og hjemkomst er det en stor 
fordel, de går hver for sig.

 Carteus fortalte, at han altid gjorde 
tingene så simpelt som overhovedet 
muligt. Alle enkehannerne blev fodret 
i trug på gulvet. Truget blev fyldt helt 
op. Det foder han benyttede var et mix 
mellem to forskellige enkehanblan-
dinger + 10 % superdiæt. I starten af 
sæsonen, hvor flyvningerne ikke var 
så lange, havde duerne fodret i 10 mi-
nutter to gange om dagen. Når først 
de længere mellemdistancer og lang-
distance flyvninger begyndte, lod han 
fodret stå. 

De duer, der skulle sendes på kap-
flyvning, blev lukket ind i rederne. De 
andre duer blev lukket ud for at mo-
tionere. Alle de enkehanner, der skulle 
sendes på flyvning, fik deres hun en 
kort stund. Dette gav en mere rolig 
rytme, når hannen blev ”taget ” i re-
den, inden den blev sat i kurven.

I rigtig mange år har Carteus væ-
ret ”rigtig brevduemand”. Forstået på 
den måde, at når sæsonen gik i gang i 

marts/april, deltog han lige fra starten 
med stort set hele flokken, og sådan 
fortsatte han til sidste flyvning.

”Jeg har duerne for at kapflyve med 
dem. Jeg er ligeså glad for et topresul-
tat på en kort distance som på en lang 
flyvning.Jeg ønsker ikke at have du-
erne til at sidde hjemme”, bemærkede 
Carteurs. En ting, Carteus forlanger, 
er, at de enkehanner, der sendes til 
Perpignan, skal placere sig i toppen 
nationalt.

De sidste to sæsoner har Carteus, 
grundet sit helbred, ikke deltaget på 
ret mange kapflyvninger. Den daglige 
pasning af duerne har han måtte over-
lade til sin bror.

Det var Georges Carteus’ far, der kort 
tid efter 2. verdenskrigs ophør, grund-
lagde ”Carteus stammen”. I 1947 be-
sluttede faderen, at nu ville han til at 
flyve med brevduer. Der blev hentet 
unger hos datidens stjerner, som den 
gang var navne som Horemans, Dr. 
Bricoux og Vanbruaene. Senere blev 
der også tilført unger fra Delbar, der 
boede i nabolaget. Der var ikke noget 
med at holde de nævnte stammer rene. 
Duerne kunne parre sig, som de ville. 
Denne fremgangsmåde bruges den 
dag i dag. Ifølge Carteus har han man-
ge gang set, at de store stjerner kom-
mer ud af en tilfældighed. De duer, der 
i dag befolker slaget, stammer tilbage 
på de duer, faderen erhvervede sig fra 
starten. Det er meget lidt blodfornyel-
se, der er sat ind. Det sker en sjælden 
gang, at Carteus bytter æg eller unger 
med en kollega, der gennem længere 

tid har fløjet i top.
Et diplom i udestuen fra 1949 viste, 

at faderen havde succes lige fra star-
ten og succesen var fortsat stort set 
siden.  Trods det, at Carteus to gange 
har været udsat for tyveri, hvor mel-
lem 50 til 70 duer blev stjålet, er han 
kommet stærkt tilbage.

En anden ting, jeg bed mærke i, var 
Carteus’ bemærkning om, at de duer, 
der kun viser sig helt fremme på de 
længste flyvninger, ikke overlever ret 
lang tid på slaget. De duer, der skal 
tjene til føden her, skal kunne gøre sig 
på alle distancer. Lader vi lige tanker-
ne gå tilbage til Danmark, så tror jeg 
de fleste af os deler vores duer op i to 
til tre hold med hensyn til kort, mel-
lem og lang distance. Jeg har det i alt 
fald på den måde, at ”går” en af mine 
duer godt på mellemdistancen, bibe-
holder jeg duen der. Det kan godt være, 
der går en god mellemdistance due på 
ens slag, der ville være endnu bedre 
på langdistancen. Til vi danskeres for-
svar skal siges, at vores kapflyvnings-
sæson er ca. 3 måneder kortere end i 
Belgien. Derfor er der sjældent ”tid” til 
at eksperimentere.

”Mr. Perpignan” er Georges Carteus 
kælenavn. Grunden til dette navn er 
selvfølgelig duerelateret. Perpignan er 
en af klassikerne i belgisk brevdues-
port. Der har altid været stor bevågen-
hed alle steder fra, når denne flyvning 
skulle afvikles. Flyvningen afvikles 
altid første weekend i august. I de sid-
ste mange år har Carteus placeret sig 
helt i top nationalt, og han har sågar 
været nationalvinder flere gange fra 
denne station. Det bemærkelsesværdi-

Bemærk ventilationen over Carteus.

Enkehannerne nyder den tørre halm.
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ge er, at han ofte får flere duer placeret 
inden for de 100 første i hele Belgien. 
Der deltager op imod 10.000 duer fra 
denne station. På spørgsmålet om, 
hvorfor duerne præsterer på højeste 
niveau år efter år netop fra Perpignan, 
siger Carteus: ”For det første er duerne 
forberedt rent konditionsmæssigt. For 
det andet har de duer, der kommer i be-
tragtning, allerede fløjet fire længere 
flyvninger i sæsonen. De enkehanner, 
der skal af sted til Perpignan, må hø-
jest have smidt to slagfjer.” Grunden 
til, at jeg kan ”holde på slagfjerne”, er 
”mit system”. Når duerne returnerer 
fra Perpignan, sidder hunnen selvføl-
gelig i reden, som den også gør på al-
le andre flyvninger. Forskellen er, at 
parret forbliver sammen og får et hold 
unger. Når ungerne er 25 dage gamle 
fjernes ungerne og hunnerne. Næste 
gang, hannen og hunnen ser hinan-
den, er, når første indlevering til næ-
ste sæsons første kapflyvning render 
af staben. ”Dette er sikkert årsagen til 
den langsomme fældning af slagfjer-
ne”, bemærkede Carteus.

Perpignan er for de fleste gamle en-
kehanner sæsonens sidste kapflyv-
ning.

Når man siger Carteus eller Mr. Per-
pignan, er man også nød til at sige ”De 
Limoges”. ”De Limoges” var en blåbån-
det/hvidslagfjeret han fra 1988 (duen 
stod udstoppet i udestuen). Denne due 
betegnes af mange som den måske 
bedste due, der nogensinde har eksi-
steret. Det er denne due, der har gjort 
Carteus internationalt kendt.

Her er nogle af ”De Limoges” bedste 

placeringer. Nationalvinder fra Limo-
ges og nr. 3 nationalt fra Perpignan i 
samme sæson, senere nr. 12 nationalt 
fra Perpignan og nr. 46 fra Tulle. Af-
stand fra Perpignan ca. 920 km. Af-
stand fra Limoges ca. 600 km. På de 
nævnte flyvninger deltager der, som 
tidligere nævnt, op imod 10.000 duer. 
Det specielle i denne sammenhæng er, 
at dueejerne i Belgien og Holland næ-
sten altid stopper med at flyve med en 
nationalvinder, i stedet for at sætte 
den i avl. Det gør Carteus aldrig. Han 
bliver ved med at flyve med sine bedste 
duer.

Disse topresultater med samme due 
vakte opsigt i Fjernøsten. En dag stod 
der to kinesere hos Carteus. De ville 
gerne købe ”De Limoges”. Det kunne 
de også godt – pris 3.5 millioner belgi-
ske franc (ca. 600.000 d.kr.). Så mange 
penge ville de ikke betale for en due. 
”Så bliver duen her. Jeg har ikke behov 
for at sælge den”, svarede Carteus. De 
to kinesere forlod stedet, men kom til-
bage igen næste formiddag. Nu var de 
parate til at betale, hvad der blev for-
langt, men de kunne først hente duen 
efter tre uger. ”Det er i orden”, sagde 
Carteus, ”men for at der er hold i den-
ne handel, skal jeg have 10 % forud i 
kontanter.” ”Det er i orden. Vi kommer 
igen i eftermiddag med pengene”, sag-
de de 2 kinesere. Om eftermiddagen 
fik Carteus de 10 %.

Carteus havde en plan. Han havde 
nu tre uger til at avle på ”De Limo-
ges”. Via hingstemetoden lykkedes det 
Carteus at avle omkring 40 unger. En 
underlig ting i denne sag var, at de to 

kinesere aldrig dukkede op igen.
Efter et par år i avlen begyndte Car-

teus at spekulere i, om ”De Limoges” 
mon stadig kunne præstere på flyvnin-
ger. Carteus havde nævnt lidt omkring 
sine tanker for sin kone. Hun havde 
meddelt ham, at han var godt tosset, 
hvis han satte handling bag ordene. 
Når ”De Limoges” gik i avlsvolieren, 
viste de, hvor den var. På det tids-
punkt var afkom efter denne stjerne 
begyndt at lave topresultater. Derfor 
mente Carteus’ kone, at han godt kun-
ne glemme alt om det.

Carteus tog ”De Limoges” ud af voli-
eren og begyndte at træne duen - uden 
at informere konen. Flere private små-
turer blev det til. ”De Limoges” var på 
vingerne igen og efter nogle ugers træ-
ning, sendte han den på en kort kap-
flyvning. Carteus sagde fortsat ikke 
noget om, hvad han havde gang i, og 
for ikke at vække opmærksomhed ved 
indleveringen, skrev han ”De Limo-
ges” langt nede på indleveringsske-
maet.

 ”De Limoges” kvitterede for tilliden 
og kom som første due på slaget. Ugen 
efter sendte Carteus ”De Limoges” til 
en kort mellemdistance flyvning. Igen 
kom ”De Limoges” som slagets hurtig-
ste due. Kort tid efter blev duen sendt 
til Perpignan (920 km). Her blev ”De 
Limoges” nr. 146 nationalt. Herefter 
blev ”De Limoges” sat tilbage i avls-
slaget.

Rent avlsmæssigt har ”De Limo-
ges” ikke holdt sig tilbage. En søn 

Carteus fortæller. Bemærk ovenover diplomet 
står  ”De Limoges”

De Limoges

Fortsættes på bagsiden→
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Af Dr. vet. Colin Walker, Australien   Melbourne 

Bird Veterinary Clinic       Oversættelse af Ove 

Fuglsang Jensen - fortsat fra Brevduen 27/2015

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

PASNING INDEN AVLSPERIODEN
For en aktiv brevdue, kan avlspe-

rioden være stressende, og duen kan 
derved udskille organismer i gødning, 
spyt og æg. Findes Chlamydia i ægget, 
vil fosterudviklingen blive svækket, 
og fosteret vil dø i ægget ved klæknin-
gen eller som spæd. Overlever ungen, 
vil den leve videre som retarderet. Bli-
ver avlsperioden gennemført på trods 
af konstateret Chlamydia, vil unger-
ne være svækkede. Bliver Chlamydia 
konstateret før avlsperioden og en kur 
gives, vil avlsperioden have et heldigt 
forløb. Gives en kur med antibiotika 
før avlsperioden, bør det huskes, at 
antibiotika påvirker vitamin-stofskif-
tet samt dannelsen af kalcium. Ku-
reres med antbiotika, skal denne kur 
derfor være afsluttet adskillige uger 
inden parringen af duerne. Giv efter 
kuren duerne vitaminer, probiotika og 
kalcium.
PASNING I AVLSPERIODEN

At give duerne kur i avlsperioden 
mod Chlamydia er meget vanskeligt, 
og er dette nødvendigt, viser det en 
forkert pasning af duerne før avlen. 
Derfor skal kun de duer, der viser 
sygdomstegn, behandles, og det gæl-
der hele avlsperioden. Efter ungerne 
er væk, gives hele flokken en kur med 
Doxycycline.
SYMPTOMER

I de unge duer findes Chlamydia of-
test i de øvre luftveje, og de mest al-
mindelige tegn er mørke næbvorter, 

Chlamydia i brevduer-2
(Ornithose/papegøjesyge)

udflåd fra sinus og vandige øjne. Imid-
lertid kan sygdommen i nogle tilfælde 
gå dybere ind i de indre organer, in-
klusiv leveren, milt og nedre luftveje. 
Disse duer vil være stille og rolige, vise 
ulyst til at flyve, tabe i vægt og afgive 
en grønlig gødning. Duer der har be-
tændelse i øvre luftveje samt lunger 
og luftsække, vil få åndenød selv efter 
en kort tur rundt om slaget, og nogle 
gange bliver de nødt til at sætte sig i 
træer og bygninger nær slaget. De no-
get ældre duer der er ramt af sygdom-
men, viser andre tegn, da de har en 
større immunitet. Nogle af disse duer 
mister helt vitaliteten, og det ses i dår-
lige hjemkomster.

Åbnes næbet ses de betændte mand-
ler med en tyk hvidlig slim, der går ned 
i halsen. Betændelsen kommer også 
fra den smalle slids, der er i overnæb-
bet, og denne slids kan være lukket, 
hvis mandlerne er opsvulmet. Åbnin-
gerne i næbvorterne kan være våde og 
giver derved næbvorterne en misfarv-
ning. Kronisk angrebne duer viser en 

langsom helbredelse, og sendes duen 
på kapflyvning, vil de producere en 
grønlig gødning, da leveren er ramt. 
Er symptomerne ikke så tydelige, vil 
det dog vise sig ved dårlige hjemkom-
ster eller tab af duer.

Har en due en konstateret betændt 
sinuses, vil duen have problemer, spe-
cielt ved kapflyvninger i kold modvind. 
Chlamydia kan nå et stadie, hvor det 
er i hele duens krop og her også i blo-
det. I sådanne tilfælde vil duen blive 
meget dårlig. I nogle tilfælde vil syg-
dommen gå i kønskirtlerne og for-
mindske fertiliteten. Hunner, inficeret 
i ovariet, kan få irregulær æglægning, 
eller slet ingen. 
DIAGNOSE

 Det er vigtigt ikke at stirre sig blind 
på en diagnose, da andre brevduesyg-
domme har lignende symptomer. De 
symptomer, der er beskrevet og vist i 
billeder, er sygdommen Chlamydia, 
men det må understreges, at den helt 
rigtige diagnose kun kan påvises gen-
nem en test af duen. De moderne tests, 

Tegn på Chlamydia kan være meget diskret på 

ældre duer. Denne due viser en smule misfarvning 

på højre næbvorte, samtidigt med, at duen sad og 

nyste i slaget. Inficeret slim siver fra sinus og ind 

i næbvorterne der får et stænk af brunt. Sendes 

denne due på kapflyvning, vil det give en dårlig 

hjemkomst, specielt i kølig vejr.

Slidsen (choana) der sidder over luftrøret midt i 

mandlen, kan være opsvulmet, når sinus er be-

tændt. Bemærk betændelsen, der kommer fra det 

højre næsebor. Duer med en sinus-betændelse, 

vil for det meste nyse og ryste hovedet. Slimen 

vil glide ned på siddepladsen for duen. På billedet 

ses tydeligt noget af slimen på fingeren til højre
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vi har i dag, er hurtige og sikre.
Alle disse typer af tests, bruges af 

dyrlæger, men kan også købes i han-
delen (QUICK-test fås hos AvianLab.
com)
MEDICINERING

Verden over anvendes Doxycycline 
til bekæmpelse af Chlamydia. Andre 
former for antibiotika har også en ef-
fekt på Chlamydia som fx enrofloxacin 
(Baytril). men er ikke så effektivt som 
Doxycycline. Baytril stopper Chlamy-
dia i at formere sig, men renser ikke 
duens organer, og selv om duen ser 
rask ud, vil der helt sikkert være tilba-
gefald. Doxycycline stopper formerin-
gen af Chlamydia, og renser samtidig 
duens krop for sygdommen effektivt. I 
kure til brevduer er Doxycycline ofte 
kombineret med Tylosin, der ofte bru-
ges til at kurere  Mycoplasma.  Andre 
typer til brug er Doxy-T, Spiramycin 
(også kaldt Suanovil), Triple Vet (alle 
til luftvejssygdomme). Alle de nævnte 
typer medicin, kan  sammen med Do-
xycycline, bruges som en bredspektret 
indsats mod eventuelle varianter af 
luftvejssygdomme. 

Bruges Doxycycline i drikke-
vandet, kan medicinen blive 

modarbejdet af kaliumbaserede 
tilsætningsstoffer, og derfor bør 
grit, mineralpulver samt picksten 

fjernes fra slaget. 

Samtidig med kure bør man tilsætte 
Æble Cider Eddike i drikkevandet for 
at  gøre drikkevandet mere surt. Drik-
kekar af plastik er de bedste i forbin-
delse med medicinering. Drikkekar 
må ikke udsættes for direkte sol, da 
UV-strålerne og varme  gør antibiotika 
mindre effektiv.

ÉNØJE-FORKØLELSE
Duer har et vist antal sinuses i hove-

det. Når kanten af en sinus bliver be-
tændt, afsondres en del betændelse ind 
i sinus. I den enkelte sinus er der en 
serie af meget smalle rør. Nogle gange 
dannes der mere betændelse, end der 
kan drænes væk. En af de største sinu-
ses, har form som en jordnød og løber 
langs med øjet. Grundet den alminde-
lige tyngdekraft bevæger mængden 
af betændelse sig til bunden af sinus, 
og derved dannes en bule under øjet. 
Ved pattedyr er sinus indkapslet i ben, 
men hos fugle er den indkapslet i væ-
vet - derfor en bule ud!

De fleste sinuses-infektioner, skyl-
des enten Chlamydia, Mycoplasma 
eller betændelse. Chlamydia har det 
specielle, at den angriber en mem-
bran i øjelåget kaldt canjunctiva. Den 
medfølgende irritation giver en meget 
stor produktion af tårer, der får øjet til 
at flyde over. De sætter sig i fjerene, 
hvor der bliver gult, når det er tørt. 
Selve øjendråberne indeholder en stor 
mængde protein, og når duen blinker 
ret tit, bliver tårerne til skum. De fle-
ste duefolk ser disse ting som en infek-
tion.

Kort opsummeret: Slimen drænes fra 
sinuses og gennem rør til undersiden 
af næbvorterne og misfarver disse, 
hvorefter det flyder videre til slidsen 
i overnæbbet. Dette sygdomstilfælde 
kaldes blandt brevduefolk for ”Énøje-
forkølelse”. 

Her ses et åbent svælg af en ung pryddue af 

Modena-racen.  Man ser tydeligt slidsen i over-

næbbet  (Choana), der leder  op til sinus. Der ses 

tydeligt en kronisk betændelse. I svære tilfælde, 

kan en opration afhjælpe sygdommen

To duer med ”énøje-forkølelse”.  Noter opsvulmningen i sinus under øjet på duen til højre.

DE MEST ALMINDELIGE TESTS ER 
FØLGENDE:

1. Chlamydia Immunocomb test 
-  er en serology test, der kun kan 
bruges med blod. Der tages en 
dåbe blod, hvorefter der foretages 
en bestemt procedure. Testen vil 
måle forekomsten af immunoglo-
bulin (IgG) i forhold til Chlamydia. 
Resultatet er klar efter 4 timer.
2. QUICK test - denne hurtige 10- 
minutters test, undersøger tilste-
deværelsen af Chlamydia protei-
net. Ved duer kan tages prøver fra 
følgende; Spyt fra svælg, tårevæ-
ske, blod samt gødning. Der kan 
også tages vævsprøver og prøver 
fra døde unger i ægget.
3. Chlamydia PCR test - undersø-
ger tilstedeværelsen af Chlamydia 
DNA, og der kan også aflæses for 
Mycoplasma. Der kan bruges den 
samme procedure ved prøvetag-
ning som QUICK-test. Testresulta-
tet er klar efter 3-4 dage, men er 
en meget sikker test.

Bogen ”The Pigeon” kan købes på det engelske 

brevdueforbunds hjemmeside: http://racingpi-

geon.co.uk/product/the-pigeon-pre-order.

Den koster pt. 60 £ + forsendelse.
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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 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)
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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 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 
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Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

”De Super As” 3. Es-due nat. Følgen-
de placeringer i samme sæson: 9. nat. 
Perpignan, 10. nat. Castres og 27. nat. 
Dax. En søn ”De 771-07” efter ”De Su-
per As” har været 1. provincial fra Pau 
og 1. international Es-due på sammen-
lagt 3 internationale flyvninger. Jeg 
kunne blive ved at nævne afkom, der 
har præsteret ud over det normale, 
men jeg tror, det bliver for tør læsning.

Efter rundvisningen gik vi indenfor 

i stuen. En tydelig træt Carteus satte 
sig for bordenden. ”Det er kun fordi, at 
Lars i mange år har været én af mine 
bedste venner, at dette besøg, er blevet 
til noget”, sagde en grådtynget Car-
teus. 

Dette besøg sluttede med en cola ved 
bordet, hvor Carteus lagde billeder op 
af hver enkelt topdue. Dertil en histo-
rie om, hvad den enkelte due havde 
præsteret, og hvem den var i familie 
med. Når Carteus fortalte om én af de 

mange topduer, kunne man tydeligt 
høre, hvor glad han var for at kunne/
måtte gøre det. Han fik ligesom kræf-
terne igen. Vi sluttede besøget af med 
et gruppebillede. Jeg tror ikke, jeg si-
ger for meget, hvis jeg hævder, at vi 
alle var dybt rørte, da vi forlod denne 
fremragende brevduemand.

Georges Carteus døde mandag den 9. 
november. 

← Fortsat fra side 267

På besøg hos George Carteus, Ronse Belgien. Goerge Carteus døde den 9. november.


