
2. december 2015
133. årgang

TEMA LÆS OM

TOPSLAG I REGION SYD 
MELDGAARD & JEPPESEN

OL-DUER 

REPRÆSENTANTSKANSMØDET 
2016

Mødet med brevduen. Flot PR på Løkken mole.  Foto Jesper B. Iversen, 025 

DUETUR TIL
HOLLAND/BELGIEN 4

29
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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

Blad nr. Udkommer Deadline
30 16. december 1. dec. 
01 6. januar 15. dec. 
02 20. januar. 5. jan. 
03 3. februar 19. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning 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 038-13-2214 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 232-15-1653 
O. Steen Larsen
4180 Sorø Tlf 20401039

NOR 013 15 313 
Elias Hall 
9800 Hjørring Tlf 30332161

S 20-2015-225
M. Hald Pedersen
2660 Brøndby Strand
Tlf: 20268112 

80 ÅR
15/12 Bent Knudsen, 023 Aalborg
70 ÅR
10/12 Bent Bøgh 086 Bangsbo
75 ÅR
8/12 Keld Henriksen, 009 Slagelse 
11/12 Kurt Sørensen, 055,Vejle

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. 

Forside
Kjeld Jacobsen DAN 196 ”Vrå”
Offentligheden, brevduemanden og hans 
bedste due.
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SNART...

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

Så er vi endnu en gang lige krøbet 
ind julemåneden og endnu et brevdue-
år er ved at gå hæld, men så lysner det. 
Om små 20 dage er vi igen på vej mod 
lysere tider. Så er det solhverv og solen 
begynder sin lange rejse mod højsom-
mer. Først bliver dagene længere om 
eftermiddagen, men vel inde i januar 
længes dagene også om morgenen. Al-
le disse tegn på lysere tider registreres 
også på dueslaget. Duerne ved også, at 
dagene snart længes.

Selv om vi for længst har passeret 15. 
november mangler vi stadig, at rigtigt 
mange foreninger får bestilt de mate-
rialer, som de skal bruge til den kom-
mende sæson. Det er vigtigt, at vi får 
besked i god tid, idet mange varer kun 
bliver fremstillet efter ordre og derfor 
kan have lang leveringstid. Vi skal 
derfor anmode om, at de foreninger, 
der skal bruge materialer, får bestilt 

hurtigst muligt. HB har tidligere be-
sluttet, at sæsonbestillinger, der først 
kommer, når vi har bestilt varer hjem, 
skal pålægges et ekspeditionsgebyr på 
kr. 75,-. Det har vi ikke i tidligere år 
gjort brug af, men det vil vi tage i brug 
i den kommende sæson. Sidste frist for 
at undgå gebyr vil være 15. december 
2015.

I dette nummer af Brevduen invite-
res alle medlemmer til Repræsentant-
skabsmødets aftenfest, der som altid 
er en fornøjelig og festlig afslutning 
på nogle dejlige dage i Brædstrup. Ud 
over Pejsegårdens dejlige festmad og 
hyggeligt selskab med sportskamme-
rater fra det ganske land, har vi igen 
i år besluttet at byde på fænomenet 
Lune Carlsen, som virkelig underholdt 
os de sidste par år med sine dejlige for-
tolkninger af Kim Larsens ørehæng- 
ere samtidig med, at han i såvel udse-
ende som tale minder meget om gav-
flaben selv og fuldender billedet af et 

forhåbentlig, dejligt indslag.
Udstillingsudvalget har med fin assi-

stance fra flere leverandører for fredag 
aften og lørdag formiddag samtidig sat 
et program sammen, som også gerne 
skulle lokke flere brevduefolk af huse. 
Optakten til disse tiltag vil også være 
at finde her i bladet. Der er lavet af-
tale med Pejsegården om, at de med-
lemmer, der har/vil reservere værelse 
fra lørdag til søndag, kan få fredag til 
lørdag med for en pænt reduceret pris. 
Det er håbet, at mange vil benytte sig 
af disse muligheder for nogle spænden-
de og gode dage i Brædstrup.

Vinteravlerne er nu mange steder 
godt i gang med at avle årgang 2016 
ungerne. Det giver altid en vis spæn-
ding omkring modtagelse af årets nye 
ringe. Kommer de frem til tiden el-
ler....? De forventes afsendt til alle for-
eningers kasserere mandag den 28. 
december 2015. Så, hvis Postdanmark 
ellers overholder deres forpligtigelser, 
skulle alle medlemmer kunne fejre 
nytåret med ro i sjælen, i hvert fald 
hvad angår årets ringe. Og det er jo 
ikke så ringe endda.

En dejlig december til jer alle.  
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Af: Michael Th. Larsen

På en oktoberdag gik turen til 
Åbenrå for at besøge Sektion 
32s ubestridte topslag i den 
forgangne sæson 2015: Meldga-
ard & Jeppesen, også kendt som 
Henrik og Dino. Makkerskabet 
har siden etableringen i midten 
af halvfemserne tilhørt sektio-
nens absolutte top og utallige er 
de mesterskaber, sektionsvin-
dere og esduer, som slaget igen-
nem årene har høstet. 

Den forgangne sæson må dog be-
tegnes som én af slagets allerbedste 
igennem tiderne. Blot for at nævne de 
største højdepunkter:

Som det fremgår af denne resultatli-
ste har sæson 2015 været formidabel 
for makkerparret. Sådanne resultater 
kommer ikke af sig selv og kræver, at 
kombinationen af benhårdt arbejde 
og et super duemateriale er til stede. 
Når man læser resultatlisten ovenfor, 
skal man tage højde for det faktum, 
at Åbenrå-slaget har noget, der ligner 
sektionens sværeste beliggenhed i den 
absolut vestligste side. Med de frem-
herskende vestlige vinde, vi arbejder 
med, er dette ikke en drømmeplace-
ring, hvilket bestemt sætter de opnå-
ede topresultater i relief.

Lad os starte med at kigge lidt på 
duebestanden, som befolker slaget i 
Åbenrå.
DUERNE

Da makkerskabet startede i 1995 
skete det via køb af 20 unger hos Jef 
De Wilder. Jef leverede 22 unger, og 

disse blev gennemfløjet på ungeflyv-
ningerne. En hununge ud af denne 
samling – 1687 – vandt blandt andet 
dette år toppræmie på en sponsorunge-
flyvning – en præmie, der hjembragte 
15 kasser Ceres øl. 1687 var helsøster 
til 1686, som senere skulle vise sig at 
blive slagets stamhun og kendt under 
navnet ”Sønderjyllands Dronning”. 
Egentlig præsterede 1687 bedre end 
søsteren bedømt på ungeflyvningerne, 
men hendes karriere blev desværre 
kort, da hun i det efterfølgende år blev 
taget af høgen. Efter to år var der blot 
to duer tilbage af de 22 originale duer 
fra Jef – begge hunner og med numre-
ne 1686 og 1786. 1686 vender vi tilbage 
til. 1786 fik ligesom før omtalte 1687 
en krank skæbne, da også hun blev of-
fer for et høgeangreb. Forinden nåede 
hun dog i parring med en søn af 1686 
at blive mor til, hvad Henrik kalder 

Topslag i Region Syd: 
Meldgaard & Jeppesen

070 ”Aabenraa”

Makkerparret Meldgaard & Jeppesen. Dino til venstre og Henrik til højre

• Regionsmesterskab Mel  
lem åben nr. 1
• Mellemdistancemester-
skab åben Sektion 32 nr. 1
• 1-års mesterskab Sektion 
32 nr. 1
• Regionsmesterskab Lang 
åben nr. 3
• Langdistancemesterskab 
åben Sektion 32 nr. 1
• Langdistancemesterskab 
sport Sektion 32 nr. 3
• Regionsmesterskab Total 
nr. 3
• Sektionsklubmesterskab 
åben Sektion 32 nr. 1
• Grand Prix mesterskab 
Sektionsklub 32 nr. 1
• DM nr. 12
• 22 sektionsvindere, heraf 
tre regionsvindere
• 1. Esdue DdB Sektion 32 
– Hanner
• 1. Esdue DdB Sektion 32 - 
Hunner
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slagets bedste due nogensinde, hannen 
070-96-230. 230 præsterede 11 uger i 
træk at placere sig i TOP-3 i den stær-
ke Åbenrå-forening, og han opnåede at 
blive tredobbelt sektionsvinder, hvoraf 
de to gange blev vundet med seks mi-
nutters forspring! 

Jef De Wilder duerne blev siden sup-
pleret, og i den forbindelse opstod nog-
le vigtige avlspar, som i flere år var 
ophav til slagets topresultater. Han-
nen B-94-6116840, en bror til Jefs 
meget berømte ”Slab” blev parret med 
hunnen B-00-6047441, som var avlet 
på drømmeparringen mellem ”Slab” og 
1686. Et andet topavlspar blev dannet 
af hannen B-03-6385583 fra Elsacker-
Jepsen og hunnen 070-99-224, som var 
datter af 1686 i parring med en søn af 
1786, moderen til superhannen 230.

Slagets næste store satsning var med 
duer fra Flor Vervoort, hvoraf de første 
blev indkøbt i begyndelsen af det nye 
årtusinde. I efteråret 2005 blev slaget 
yderligere forstærket via Klaus Stiene-
ker, der er kendt for sine van Dyck du-
er. Ved et besøg spottede Henrik to 30 
dage gamle unger, 1444 og 1445, som 
egentlig var solgt til anden side. Til 
Henriks store held viste køberen sig 
ikke at afhente ungerne hos Stieneker, 
og således kom de to unger til Åbenrå. 
1444 og 1445 var efter ”Kannibaal”- 
linien og helsøskende til ”Daisy”, og 

samtidig købte Henrik også 949, som 
var helbroder til ”Gummi”. Disse duer 
skulle vise sig at være et særdeles godt 
islæt og udover at avle massevis af top-
duer til slaget, viste ungerne sig også 
at være fremragende ”ude af huset” – 
således med toppræstationer en masse 
på One Loft Races, bl.a. det største af 
dem alle i Sydafrika.

I samme periode kom også Flor En-
gels duer til slaget, blandt andet en 
søn af ”Argenton”.

I 2010 blev slaget i samarbejde med 
M&C Hansen tilført duer fra Gaston 
van de Wouver. Der blev indkøbt 16 
unger efter flyveduerne – de bedste 
kapflyverhunner i parring med unge 
hanner. Iblandt denne flok, som blev 
leveret i april måned, var en datter af 
”Laura”, som én måned senere blev na-
tionalvinder fra Bourges. Ganske hel-
digt for prisen må man formode!

I 2011 købtes endnu en runde unger, 
denne gang 8-10 styk og en smule tæt-
tere på udgangsduerne. 

I 2014 afhændedes disse duer ved en 
stor auktion på Pipa, men unger efter 
alle parrene blev naturligvis beholdt 
til at arbejde videre med og betyder 
fortsat en stor del for begge slag, og 
det prioriteres højt, at ”gen-banken” af 
dette succesblod bevares på avlsslaget. 
Udover at være ophav til rigtig mange 
topduer hos Henrik og Dino samt M&C 

har Gaston van de Wouver blodet fra 
deres fælles avlspar gjort det rigtig 
fremragende hos slag, der har købt 
duer hos dem. Således så langt væk 
som i Sydafrika, hvor opdrætteren Pe-
ter Schmidt har haft stor succes med 
disse duer.

Dynamikken i avlsarbejdet lader 
sig ikke fornægte hos Meldgaard & 
Jeppesen, og jagten på duer, der kan 
forstærke slaget synes nærmest uden 
ende. Senest er indkøbt 10 par fra det 
lille, belgiske mellemdistanceslag, 
Jules Lens, som bl.a. har vundet det 
nationale belgiske 2-duers sportsme-
sterskab. Stammen på dette slag er 
opbygget på Flor Engels duer. Duerne 
blev indkøbt i 2013, men uheld med 
vinterungerne i første sæson betød, 
at man først i denne sæson har et hold 
1-års klar til den kommende sæson for 
at stå deres prøve.

I 2014 er der ligeledes tilført fire 
duer fra Dirk van Dyck, og i alle til-
fælde er der tale om, at enten faderen 
eller moderen er direkte afkom af su-
perstjernen Kannibaal. Dette er duer, 
som Henrik og Dino har meget store 
forventninger til, og det er planen, at 
disse skal bruges som indkryds på 
1444/1445 linien fra Klaus Stieneker.

Også duer af andre afstamninger har 
gjort det formidabelt på slaget, bl.a. 
superhunnen 070-09-1484. Hun er av-

Flyveslaget
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let på en original Koopman han i par-
ring med en hun efter M&C Hansens 
fornemste De Klak blod, som Henrik 
modtog i 40-års fødselsdagsgave. Den-
ne hun har fløjet helt formidabelt med 
følgende esdue-placeringer i sin kar-
riere i regi af Sektion 32: 2009: nr. 1 
som unge, 2010: nr. 1 som 1 års, 2011: 
nr. 5, 2012: nr. 10, 2013: nr.7, 2014: nr.2 
og 2015: nr.4 ES due. Denne dues re-
sultatliste tæller 61 sektionsplacerin-
ger i karrieren, deraf intet mindre end 
fire gange som sektionsvinder. En helt 
fantastisk præstation, og det er endnu 
ikke besluttet, om hun skal have en 
sæson mere på flyveslaget.

Der er 40 reder til rådighed i avls-
slaget, men bestanden af avlsduer 
tæller cirka 110 styk, idet der eksperi-
menteres med mange forskellige duer. 
Således tæller bestanden også for øje-
blikket også duer fra Twan Bongers, 
Houfflijn samt Jellema.

Henrik og Dino er udover at være 
kendt for deres fremragende præsta-
tioner på kapflyvningerne også kendte 
for at gøre et stort indhug i vinterens 
udstillingspræmier. Der lægges selv-
sagt vægt på, at duerne er velbygge-
de, og i avlsarbejdet tilstræbes det at 
parre ”ind mod midten” for at udligne 
eventuelle afvigelser fra standarden.

Det årlige ungetillæg udgør 250 styk, 
hvoraf cirka 100 afhændes til tombola, 
one-loft races og lignende. Det øvrige 
ungetillæg, 150 styk, består af cirka 
100 vinterunger og 50 forårsunger, 
hvor sidstnævnte er født i perioden fra 
marts til juni.
UNGESYSTEMET

Der drives vinteravl på samtlige avls- 
og flyveduer. Parringen finder sted 
den 1. december, og avlsduernes første 
kuld flyttes over under flyveduerne, 
hvorved der opnås to kuld vinterunger 
efter alle avlsparrene. Når ungerne 
er cirka 25 dage gamle adskilles par-
rene, sådan at hannerne beholder én 
unge i reden, medens hunnen og den 
anden unge flyttes til ungeafdelingen. 
Parrene skilles helst så betids, at læg-
ning af andet kuld ikke sker af hen-
syn til fældningen. Der mørklægges 
ved ungerne i perioden fra 1. februar 
til 1. juni i tidsrummet fra 16.00 om 
eftermiddagen og indtil kl. 07.00 om 
morgenen. Mørklægningen ophører 1. 
juni ud fra en betragtning om, at for-

men indtræffer seks uger efter mørk-
lægningens ophør, hvilket med denne 
beregning svarer til starten på sekti-
onsklubbens ungeflyvninger. På sam-
me tid, som mørklægningen ophører, 
adskilles ungerne efter køn, således de 
kapflyves efter ”skydedørssystemet”.

Tre uger før den første ungeflyvning 
starter kurvetræningen. Ungerne 
trænes cirka 15 gange inden kapflyv-
ningssæsonen, startende på tre ture á 
10 kilometer med stigende afstand ud 
til cirka 100 kilometer som det læng-
ste. Når ungeflyvningerne er i gang 
trænes én gang ugentlig på 25 kilome-
ter.

Forudsætningen for  
ungernes resultater er  

ifølge makkerparret sundhed.

 Der behandles mod gul knop og luft-
vejsinfektioner i sæsonen. Der lægges 
stor vægt på træning og kapflyvning 
med ungerne, der er udsat for et kræ-
vende program og en hård sortering, 
der ofte ender med, at kun 50% af un-
gerne får en plads på flyveslaget som 
1-års. Henrik og Dino er af den opfat-
telse, at en god ungeårgang ofte viser 
sit værd senere i karrieren, og man hu-
sker de fantastiske ungeår 2008, 2011 
og 2014, som efterfølgende viste sig 
at være besat af unger, der også som 
gamle duer leverede topresultater.
FLYVEDUERNE

Kapflyverholdet består af 52 par, som 
flyves på totalsystem, medens 12 par 
flyves til reden. Det er duerne på en-
kesystemet, som leverer hovedparten 
af resultaterne. Duerne på totalsyste-
met opholder sig på et lækkert loftslag, 
medens de naturlige duer, unger og 
avlsduer opholder sig i et tilstødende 
haveslag med åben front, så duerne 
har masser af frisk luft. I dette voli-
ereanlæg opholder samtlige duer sig 
et par måneder uden for flyvesæso-
nen, imens flyveslagene hovedrengø-
res og får lov til at hvile. Et system, 
som praktiseres på stort set alle belgi-
ske slag, med meget stor positiv effekt 
på duernes sundhedstilstand, ligesom 
pasningen af dem er ganske let, når 
de opholder sig her. Slagene opfylder 
alle de nødvendige krav til et godt og 
sundt miljø for duerne – velventilerede 

og tørre. Omkring slagindretningen 
skal det også nævnes, at avlsparrene 
opholder sig i enkeltrum, hvilket gør 
omparringer lette og sikrer ungernes 
faderskab.

De gamle duer skilles ad efter vinter-
avlen midt i januar måned og er deref-
ter adskilt indtil 1. april, hvor de atter 
parres sammen. Parrene får lov til at 
lægge første kuld, som fjernes efter tre 
til fire dages rugning. Herefter driver 
de igen til rede og får lov til at lægge 
andet kuld. Efter otte dages rugning 
på andet kuld, skilles parrene, og en-
kesystemet startes op. I denne periode 
får duerne en the-kur, som anses for 
meget vigtig i forhold til at sikre fæld-
ningen af dun-fjer. Træningen af de 
gamle duer påbegyndes midt i april, 
og der køres hver dag indtil den første 
sektionsklubflyvning. Den maksimale 
træningsafstand er i dette tilfælde fra 
Schleswig, cirka 60 kilometer. I forbin-
delse med træningen slippes hanner 
og hunner samlet. Duerne trænes ind-
til starten af DdB-flyvningerne, hvor-
efter kurvetræningen indstilles.

Dagsrytmen på slaget ser således ud, 
at enkehannerne lukkes ud om morge-
nen i tidsrummet 5.15-6.30, medens 
slaget rengøres, og morgenfodringen 
klargøres. Herefter er det hunnernes 
tur til den daglige eksercits, og disse 
flyver en time fra 6.30 til 7.30. Både 
hanner og hunner trænes med luk-
ket indflyvning og ”flages”, således de 
forbliver i luften. Duerne er kun sjæl-
dent ude om aftenen, og hvis vejret er 
regnfuldt holdes de inde. Det totale 
system praktiseres nogenlunde efter 
det klassiske koncept, dog er parrene 
i reglen ikke sammen forinden afsen-
delse, medmindre det observeres at 
motivere enkelte duer lidt ekstra, og 
efter kapflyvningerne er parrene sam-
men afhængig af flyvningernes svær-
hedsgrad, oftest indtil om aftenen på 
hjemkomstdagen. En ting, som jeg be-
mærkede ved mit besøg, var enkehun-
nernes slag. Der opstår flere og flere 
”enkehuns-specialister” og fælles for 
disse er næsten uden undtagelse, at 
hunnerne opholder sig bag tremmegit-
ter i enkeltbokse i den tid, hvor de ikke 
træner og spiser. Hos Henrik og Dino 
er det dog anderledes. Her sidder hun-
nerne i siddereoler, endda temmelig 
brede reoler, uden nogen form for git-
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ter. Et gammelt par holder hunnerne 
væk fra gulvet, og skulle det ske, at et 
par hunner udvikler lesbiske tenden-
ser, er der bag slaget isolationsbokse, 
hvor disse kan isoleres. Det er selvsagt 
vigtigt, at hunnerne afholdes fra at 
parre sig, og der bruges megen tid på 
at observere dette.

Duerne må bestille noget, og sla-
get tømmes hver uge. De bedste duer 
sendes på DdB flyvningerne, medens 
resten, dog assisteret af duer speciali-
seret til vitessen, sendes på sektions-
klubbens flyvninger.
FODRING OG PASNING

Fodringen sker i trug på gulvet.
I sæsonstarten og indtil DdB flyvnin-

gerne begynder benyttes to foderblan-
dinger med lavt proteinindhold: Gerry 
Plus og Drapa WM. Sidstnævnte er en 
meget hampholdig blanding.

Henrik og Dino benytter generelt 
blandinger med lavt proteinindhold 
igennem hele flyvesæsonen, og koncep-
tet er bygget op med fasefodring, hvor 
mængde og styrke af flyveblandingen 

øges i løbet af ugen frem til afsendel-
sesdagen. Flyvefoderet blandes i for-
skellige forhold af færdige Mariman/
Versele-Laga blandingerne Variamax, 
Champion Plus og enkemandsblandin-
gen Active Life Sport. Der fodres, så 
der altid ligger en smule foder tilovers 
i truget, og ved behov gives tilskud af 
ekstra majs.

Mandag og tirsdag fugtes kornet med 
”Oil-in-one” og tilsætte proteinpulver, 
ølgær samt mælkesyrebakterie-pro-
duktet Digestal, ligesom daglige til-
skud af jordnødder og småfrø gives til 
duerne.

Et nyt tiltag i den forgangne sæson 
var tilsætning af sorte majs til flyvefo-
deret, som duerne har vist sig at være 
helt vilde med.

Ved hjemkomsten fra kapflyvning 
tilsætte drikkevandet elektrolytter, og 
dagen efter hjemkomst får duerne the 
i drikkevandet tilsat honning.

Der gives i løbet af sæsonen kur mod 
trichomonader og luftvejsinfektioner. 
Derudover gives duerne dagligt frisk 

tilskud af grit-mix, All In One.
Omkring pasningen er duernes bad-

ning en ”kæphest”, og der gives ba-
devand til duerne minimum én gang 
ugentlig året rundt for at sikre opti-
mal fjerkvalitet hos duerne.

Dermed slutter beretningen om en 
god brevduedag i Åbenrå hos et af vo-
re virkelige topslag. Da vi var færdige 
med interviewet og Vibekes store mor-
genbord gik turen selvfølgelig rundt i 
slagene, hvor topduerne – flyveduer og 
avlsduer – blev håndteret. Udover alle 
at være i en fantastisk orden, som det 
sig hør og bør på et topslag, var det et 
studie i, hvordan duer sådan bygnings-
mæssigt skal være skruet sammen. 
Virkelig en skøn samling duer efter de 
helt rigtige stjerner på ”brevduehim-
len”, og jeg er spændt, men også lidt 
bekymret for at konkurrere mod Hen-
rik og Dino i den kommende sæson. 

LIEGE-POKALEN

Fra 1930 til indvielsen 1939 byggede belgierne den 130 km lange 

Albert-kanal mellem Antwerpen og Liege. Kanalen kan besejles 

af pramme helt op til 10.000 tons. I anledning af indvielsen 

udsatte Liege tre meget store og 6,5 kg tunge krystalpokaler, 

som skulle vindes af hver af de tre daværende grupper. I den 

anledning inviteredes DdB af Det belgiske forbund til at deltage 

på en flyvning fra Liege. I samme uge omkring 1. august var der 

Rouen på programmet. Duerne til de to flyvninger blev samlet i 

Esbjerg. Herfra skulle de fragtes som fælles transport med skib til 

Dunkerque, hvor duerne blev omladet til togvogne og fragtet til 

henholdsvis Liege og Rouen. Der var tilmeldt 1464 duer til Rouen 

og 1056 duer til Liege. På havnen i Esbjerg konstaterede man 

manglende mærkesedler med angivelse af slipstedet på adskillige 

kurve, hvorefter disse blev afvist og flere hundrede duer dermed 

returneret til klubberne. 

Duerne i Liege blev sluppet 1. august. Pokalerne blev vundet 

til ejendom af Frankil Restrup, Nakskov med DAN 012-37-355, 

hurtigste due i landet med 1471,00 m/min. Gruppe 2 vandtes af H. 

Rasmussen, DAN 055 og gruppe 3 af J. Hintze, 031 Randers.

I 1975, 36 år senere efter en længere pause med brevduer, for-

ærede Frankil Restrup generøst den værdifulde pokal til DAN 012 

Nakskov. Klubben genudsatte pokalen som vandrepokal og første 

vinder blev Svend Langhorn, “Brevduen”s daværende medre-

daktør. I de følgende år op til 2007 blev vinderne mindet med en 

sølvplakette på pokalen. Denne pokal har DAN 012 foræret til DdB 

og befinder sig nu i sekretariatets pokalskab. 

En af de 2 øvrige pokaler befinder sig i dag i DAN 012’s klubhus – 

men uden plaketter. Henning Hansen, DAN 012 blev opmærksom 

på, at en Liege-pokal var sat til salg på Lauritsz.com – og købte 

den til klubben.  

På det indskudte billede ses fra venstre Frankil Restrup, Svend Langhorn og foreningens 

daværende formand Frode Hansen. Billedet er fra 1975 Brevduen nr. 30 
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af Jepser Pedersen, 126

Efter en længere køretur an-
kom vi til Zutendaal. Det skal fra 
starten siges – jeg har aldrig set 
noget så flot.
Da vi ankom, havde Theo Weyt-
jens allerede besøg af duefolk. 
Sikkert en far og søn, der skulle 
have lidt blodfornyelse. Der blev i 
alt fald handlet duer. 

Inden vi ”skulle på” havde vi god tid 
til at iagttage dette fantastiske sted. 
En pragtvilla lå forrest med flisebelagt 
parkeringsplads foran. En pæn stor 
terrasse, hvorfra man kunne sidde og 
vente på duer eller bare nyde dette 
sted. 

Der lå 2 dueslag på hver sin side af 
græsplænen. Jeg vil skyde på, at hvert 
slag var 20 meter langt med op til 10 
afdelinger i hver. Der var ingen ind-
flyvning eller sputnik at se (kommer 
tilbage til det senere). Det var et muret 
hus med rulledør til hver afdeling. Når 

man kiggede ind i én af afdelingerne, 
var der en lille flisebelagt forgang. Du-
erne gik på tremmegulv med omkring 
en halv meter ned til bunden. Der var 
automatisk udmugning. Jeg vil tro, 
der var mere end 500 duer samlet her.

 Jeg har aldrig set en græsplæne så 

grøn/tæt og vedligeholdt. Senere fik vi 
at vide, at Theo Weytjens havde arbej-
det inden for gartneri og blomsteravl. 
Han må have taget nogle kneb med 
derfra. Alt var perfekt her og vi havde 
endnu ikke været helt inde i duesla-
gene.

Længere nede i haven var et større 
bassin med koi karper (fisk). Lidt læn-
gere tilbage en indhegning, der også 
gik op på den ene side af grunden. Her 
gik råvildt.

Det hele var fuldstædigt gennem-
tænkt.

På garageporten sad en plakat, hvor-
på man kunne se, at slaget denne som-
mer havde vundet en bil.

Lidt efter kom Theo, som jeg frem-
over nøjes med at kalde ham. Man fik 
simpelthen så godt et indtryk af denne 
person allerede fra starten. Der var 
ikke noget stort over ham. Han var li-
getil og en meget positiv mand. Theo 

Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 4 

Theo Weytjens (The white Pigeon loft)
Barcelona entusiast. ”Vandt” i 2014 flyvningen, men blev ikke nr. 1?

Det utroligt smukke slaganlæg og villa hos Theo Weytjens familien

Torben står med en af ”natflyverne”

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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talte ikke engelsk, så Lars oversatte. 
Vi startede med en rundvisning. Til 

højre lå flyveslaget med gamle duer. 
Til venstre var ungerne og nogle andre 
duer placeret. Så vidt jeg husker, fløj 
Theo alle sine duer som totale. 

Det vigtigste hele året var Barcelona 
flyvningen. Det kommer jeg tilbage til. 
Inden for den sidste årrække havde 
Theo investeret i Gaby Vandenabeele 
duer. Han ville også til at være ”med 
på” mellemdistancen. Derfor investe-
rede han i det bedste af det bedste. Det 
var en hun af Vandenabeele afstam-
ning, der havde vundet bilen.

Efter rundvisningen stod vi på græs-
plænen. Her fortalte Theo videre om 
mange ting. Han oplyste blandt an-
det, at han var hårdt ramt af rovfugle. 
Han havde mistet mere end 40 duer i 
år på denne konto. Som jeg forstod det, 
var det en falk, der var årsagen. Theo 
turde ikke længere have sine duer ude 

til fri flyvning nu, da sæsonen for hans 
vedkommende var forbi.

Theo pønsede på at lægge en slags 
tag mellem de to slag, så duerne sta-
dig kunne komme ud uden at være i 
fare. Han ønskede, at han kunne gå 
ude blandt dem, og samtidigt kunne 

duerne få lidt motion. Det var en slags 
rulletag, han spekulerede i, men umid-
delbart har jeg svært ved at se, hvor-
dan det skulle kunne stilles an.

Han havde allerede allieret sig med 
en bekendt. Det skal ikke undre mig 
om det lykkes. Den mand, jeg fortæller 
om her, sætter uden tvivl handling bag 
sine ord.

Theo begyndte at finde slagets bed-
ste duer frem. Til at begynde med var 
det langflyverne, vi fik i hånden. Alle 
meget stærke duer i middelstørrelse. 
Mange af de duer, vi fik i hånden, var 
ikke tilfredse med at blive håndteret. 
De ville ligesom forsøge at vride sig fri. 
I mine øjne viser det en vis karakter 
hos duen. De fleste duer var blåtavlet, 
mørktavlet eller blåbåndet. En meget 
ens bestand, hvis man taler om farver. 

Alle de langflyvere Theo kom med, 
havde været på Barcelona flyvningen 
op til flere gange. Det er ikke unor-
malt, at han sender op til 80 duer til 
Barcelona hvert år. Så vidt jeg husker, 
var afstanden omkring 1100 km i luft-
linje. Langt hovedparten af duerne 
kommer tilbage, men Theo indrøm-

Duetur til Belgien/Holland
Besøg nr. 4 

Theo Weytjens (The white Pigeon loft)
Barcelona entusiast. ”Vandt” i 2014 flyvningen, men blev ikke nr. 1?

Det utroligt smukke slaganlæg og villa hos Theo Weytjens familien

Theo fortæller om én af Barcelona flyverne.

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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mede også, at der kunne være år, hvor 
tabet var større end andre år. 

Et par enkelte af de duer, vi håndte-
rede, var ”natflyvere”. Han havde regi-
steret duer hjemme i nattiden 7 gange 
de senere år fra Barcelona.

Fra Barcelona 2014 var en due til-
hørende Theo Weytjens endelig pro-
vienzal vinder. Duen ankom 23.38. 
Den eneste due på dagen i regionen, 
men duen blev slået af en anden due, 
der først blev registeret hjemme næ-
ste morgen, da nattiden var udløbet. 
På samme flyvning ”stemplede” Theo 
slagets 2. due klokken 00.40, altså ca. 
en time senere. Ifølge Theo var der helt 
mørkt, da begge duer ankom.

Når der er Barcelona flyvning, har 
familien Weytjens inviteret masser af 
gæster til at overvære duernes hjem-
komst. Det havde de også i 2014. Gæ-
sterne havde forladt festen, da den 
første due ankom. Theo og konen sad 
stadig på terrassen, da Theo fornem-
mede, der var ”røre” i luften. Han 
skyndte sig at tænde lyset ude foran 

rulledøren og inde i afdelingen. Deref-
ter begyndte han at kalde på duen og 
lidt efter var duen registeret.

En af gæsterne, der havde forladt fe-
sten opdagede, da vedkommende kom 
hjem til sig selv, at Tekst TV oplyste, 
der var registeret en due hjemme hos 
Theo i nattiden. Denne gæst ringede 
til nogle af de andre gæster, der også 

Foran én af afdelingerne i ungeslaget. Bemærk hvor rent der er foran slaget.

Læg samtidigt mærke til tagrenden.

Kig ind i en af afdelingerne.

Koi karperne

havde forladt festen, at ”nu var der an-
kommet duer fra Barcelona hos Weyt-
jens”. Flere af gæsterne skyndte sig 
tilbage og kort efter ankom due nr. 2. 
En helt enestående overlevelse.

Det har siden sat røre i dammen i bel-
gisk brevduesport, det omkring nattid. 
Duen her var ankommet mere end 5 
timer før den due, der siden hen slog 
Weytjens’ due. Der var kun 25 km i 
luftlinje mellem de 2 slag.

Under rundvisningen på slaget var 
der i én afdeling ca. 10 dage gamle un-
ger i rederne. Én unge i hver redeskål. 
Grunden til avl så sent på året var, at 
én af Theos gode venner havde solgt 
sin bedste due til en køber i Fjern-
østen. Theo fortalte, at denne due hav-
de præsteret helt fabelagtig gennem 

hele sæsonen 2015, hvilket havde vakt 
opmærksomhed i Kina. Theo ś kam-
merat nægtede længe at ville sælge 
sin due. Han havde aldrig haft så god 
en due i karrieren, men til sidst blev 
buddet så højt, at han ikke kunne sige 
nej. Det ville dog vare 3 uger, inden du-
en kunne afhentes. Theo foreslog ven-
nen, at de gik til dyrlæge og tog sæd 
fra denne han og brugte det på deres 
bedste hunner. Derfor lå der 16 halvsø-
skende nøjagtig lige gamle. Ifølge Theo 
var det ikke første gang, man brugte 
ovennævnte fremgangsmåde. Ca. 60 % 
af tilfældene med kunstig befrugtning 
lykkes, oplyste Theo.

Når man gik igennem et foderrum i 
slaget med gamle duer, kom man over 
på siden af slaget. Her var der store vo-
lierer, hvor der sad mange duer. Nogle 
af os opdagede en anden slags duety-
pe end brevduer. De lignede lidt – var 
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Her sidder nogle af enkehunnerne.

bare noget mindre. De havde også ring 
på. Jeg tænkte i første omgang, at det 
er nogle duer, der bliver brugt til at 
drille høgen eller andre rovfugle med. 
Da Theo opdagede vores interesse for 
disse små duer, viste han os, hvad så-
danne duer bliver brugt til i Belgien.

Vi gik igen over på græsplænen. 
Theo lukkede alle rulledørene i due-
slaget undtagen en. Derefter gik han 
ind på slaget og hentede to styk af de 
små duer. En af mine rejseledsagere 
mente, at denne type due var en mæ-
fik krydsning. Da Theo kom ud igen, 
bad han os trække helt over mod det 
andet slag. Derefter smed han én af de 
her småduer over mod den dør, der stod 

åben. Straks søgte ”lokkeduen” ind-
gangen ved den åbne dør, og lokkeduen 
forsvandt ind i afdelingen gennem en 
lille lem i gulvhøjde. Så smed han den 
anden due ud – den gjorde nøjagtig det 
samme.

Theo fortalte, at han altid har et par 
lokkeduer i lommen i kitlen, som han 
altid har på, når han venter på duer. 
Der bliver altid brugt lokkeduer, når 
der kommer kapflyvere hjem. Det er 
for ikke at tabe unødvendige sekunder. 
Konkurrencen er hård.  Det er med til 
at få trukket den hjemkomne due ned 
så hurtig som overhovedet muligt.

Nu fik vi også forklaringen på, at 
der hverken var landingsbræt eller 

sputnik på nogle af slagene. Registre-
ringsenheden lå under en af fliserne i 
forgangen foran den lille lem ved gul-
vet. Ingen af os havde overhovedet be-
mærket det, da vi stod inde i forgangen 
i den enkelte afdeling og så på duer.

For lige at demonstrere det med lok-
keduerne, hentede Theo to nye, og så 
gentog historien sig. 

Jeg tror nok, vi alle havde lidt svært 
ved at skulle forlade dette sted. Inden 
vi forlod det, blev der serveret en for-
friskning og chokolade på terrassen. 
Theo hentede indrammede billeder 
af sine toplangflyvere. Ud over hvad 
den enkelte due havde præsteret, stod 
der også ved de forskellige natflyvere, 
hvornår de var ankommet. Lige da 
vi skulle til at gå, spurgte Theo, om 
vi ikke havde lyst til at komme ned i 
kælderen under privatboligen for at se 
hans 12 topavlspar. Vi danskere viste 
lidt karakter her og takkede nej. Theos 
kone havde længe trippet indenfor i 
køkkenet, hvor hun havde aftensma-
den parat.

Vi har det med avlsduerne til gode, 
men jeg håber en gang at kunne vende 
tilbage til denne sympatiske brevdue-
mand. 



284 #29_2015

Meddelelser Sektioner og foreninger

Sektion 11

Sektionsudstilling & Auktion 
lørdag d. 30 januar 2016
Mørkhøj skole, Ilbjerg Alle 25, 2730 
Herlev
Program: 
Kl. 08.00 Indlevering af duer/betaling 
Kl. 08.30 Morgenmad 
Kl. 10.00 Generalforsamling sektion 
11 Kl. 12.00 Fælles frokost* 
Kl. 13.30 Super Auktion ca. 30 unger 
årgang 2015 fra 4 topslag: 
Michael Harder 098, Team CMN, Erik 
Henriksen 059 & Jonas Madsen 
Kl. 15.00 Præmieoverrækkelse af præ-
mier på flyvninger og udstilling 
Klasser 
Klasse 1: Es duer hanner min. 5 place-
ringer på DdB/Sek. eller 1600 km in-
denfor 20 %, 
eller sektionsvinder i år 2015 
Klasse 2: Es duer hunner min. 3 place-
ringer på DdB/Sek. eller 1200 km in-
denfor 20 %, 
eller sektionsvinder i år 2015 
Klasse 3: Hanner årgang 2013 og æl-
dre 
Klasse 4: Hunner årgang 2013 og æl-
dre 
Klasse 5: Hanner årgang 2014 
Klasse 6: Hunner årgang 2014 
Klasse 7: Hanner årgang 2015 (for-
enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hanner) 
Klasse 8: Hunner årgang 2015 (for-
enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hunner) 
Præmier til hver ca. 8. due 
Flyvekonkurrence 2016 i klasserne 7 
og 8 
Pris pr. due kr. 30,00 
*Frokost 
3 stk. smørrebrød og 1 stk. sildemad 
pris kr. 50.00 
Ved tilmelding af 4 duer til udstilling 
gratis frokost 
Ekstra frokost tilmeld 8 duer til udstil-
ling 
Tilmelding udstilling og frokost inden 
16 januar 2016 til: 
Dennis Madsen Dan 071 Rødovre 
Email: DM@COWI.dk

Sektionsklub 12

Afholder udstilling lørdag den 9. janu-
ar 2016 i Centerhallen i Allerød.
Der kan udstilles i følgende klasser:
Klasse 1: Hanner, som i 2015 var 
mindst 2 år og som på DdB eller sek-
tionsflyvninger over 200 km. opnåede 
mindst 3 placeringer indenfor 20 % el-
ler minimum 1.000 placeringskilome-
ter.
Klasse 2: Hunner, som i 2015 var 
mindst 2 år og som på DdB eller sek-
tionsflyvninger over 200 km.opnåede 
mindst 3 placeringer indenfor 20 % el-
ler minimum 800 placeringskilometer.
Klasse 3: Hanner, som i 2015 var 
mindst 2 år, ingen flyvekrav.
Klasse 4: Hunner, som i 2015 var 
mindst 2 år, ingen flyvekrav.
Klasse 5: Hanner, årgang 2014, som i 
2015 har op nået mindst 2 placeringer 
indenfor 20 % på DdB eller sektions-
flyvninger.
Klasse 6: Hunner, årgang 2014, som i 
2015 har opnået mindst 2 placeringer 
indenfor 20 % på DdB eller sektions-
flyvninger
Klasse 7: Hanner, årgang 2014, ingen 
flyvekrav.
Klasse 8: Hunner, årgang 2014, ingen 
flyvekrav.
Klasse 9: Hanner, årgang 2015, som 
har kapfløjet. 
Klasse 10: Hunner, årgang 2015, som 
har kapfløjet.
Klasse 11: Hanner, årgang 2015, ingen 
flyvekrav.
Klasse 12: hunner, årgang 2015, ingen 
flyvekrav.
Præmier til ca. 10 % af duerne i hver 
klasse.
Endvidere er der præmie til den due i 
klasse 1 og 2 som har flest placerings-
kilometer sammenlagt for 2015. Grand 
Prix til højest bedømte ældre han og
ældre hun.
Anmeldelser sendes til Erik Marcus-
sen Jespervej 11, 3400 Hillerød, e-mail 
epm.192@gmail.com senest fredag den 
2. januar 2016.
Indlevering af duerne fredag den 8. ja-
nuar kl. 19,00-20,00.
Præstationskort for duerne i klasse 
1 og 2 skal afleveres fredag sammen 

med duerne. 
Udstillingsgebyr kr. 30,- pr. due hvoraf 
kr. 5,-  samt evt. overskud af udstillin-
gen går til præmier, som de udstillede 
duer konkurrere om på flyvninger 
i 2016. Gebyret betales ved indleverin-
gen.
Due marked: I forbindelse med udstil-
lingen er der mulighed for at stille du-
er til salg, leje af bur kr. 5,-.
10 % af salgssummen tilfalder sektio-
nen.
Anmeldelse til due marked senest fre-
dag den 2. januar 2016.
Udstillingen er åben lørdag 9. januar 
kl. 13,00-16,00. 
Præmieuddeling lørdag 9. januar kl. 
16.00. 
Udstillingsudvalget

SEKTION 32
Generalforsamling
Dato: Lørdag den 09. januar 2016 kl. 
09.30
Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Ho-
vedgade 11, Hoptrup, 6100 Haderslev
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og konstatering af 
mandater
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse: Henning Jør-
gensen, Torben Juhl, Per Rieder                                                 
Valg af suppleant – Henrik Meldgård                                                                                                  
Valg af revisor Henrik Meldgård
5. Indkomne forslag (indsendes inden 
15.12.2015)
6. Kapflyvningsplan 2016
7. Mesterskaber & Præmier 2016
8. Evt.
Efter generalforsamlingen inviteres 
alle medlemmer i sektionen til frokost  
kl. 12.00  pris 150,-- på samme adres-
se, hvor også præmieoverrækkelsen 
vil foregå. Bemærk der er mulighed for 
morgenkaffe ab kl. 07.30  - pris 20,--. 
Husk foreningsvis tilmelding til Tor-
ben Juhl – mobil 20 40 55 72, dog al-
lersenest den 15.12.2015
Sportslig hilsen
Bestyrelsen

Sektion 41

Der indkaldes til ordinær repræsen-
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tantskabsmøde fredag den 8.1.2016 kl 
19:00 i klubhuset DAN 140 Løgumklo-
ster.
Eventuelle forslag skal være forman-
den i hænde senest den 31. december.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af DdB og sek-
tionens mesterskaber, diplomer og po-
kaler.
 /Bestyrelsen 
Samtidigt opfordres sektionens med-
lemmer til aktivt at deltage i eller på 
anden vis støtte Marskens udstilling, 
som afholdes samme sted og weekend..

Sektionsklub 42

Der indbydes til sektionsudstilling lør-
dag den 16. januar 2016 i Fælleshuset 
Randersvej 53 Esbjerg.
Duerne udstilles i følgende klasser.
Klasse 1: hanner
Som i senest afviklede sæson på DdB 
eller sektionsklubflyvninger opnåede 
mindst 5 placeringer indenfor 20% el-
ler minimum 1600 placeringskilome-
ter. Tillægspoint for hver ekstra 200 
km gives ¼ point dog max 11/2 point.
Klasse 2: hunner
Som klasse 1, dog kræves mindst 3 
placeringer eller minimum 1000 km.
Klasse 3: hanner
Som i senest afviklede sæson var 1 år, 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 20%.
Klasse 4: hunner som klasse 3..
Klasse 5: hanner årgang 2015
Klasse 6: hunner årgang 2015
Der udsættes præmier til 10% i klas-
ser 1-6.
Der afholdes foreningskonkurrencer i 
klasse 3,4 og 5 og 6 efter følgende pro-
portioner, flest point på 5 af 6 duer, der 
forenings vis er forud anmeldt.
Der afholdes ligeledes foreningskon-
kurrence i klasserne 1 og 2 sammen-
lagt på 5 duer, hanner og/eller hunner, 
der er ingen forud anmeldelse, forenin-
gens 5 højest bedømte duer tæller. 
Anmeldelse indsendes til Vivi Hansen  
Odinsvej 7. 6705 Esbjerg  senest den 
22.december 2015 
Med anmeldelsen på kl. 1,2,3 og 4 du-
erne medsendes kopi af foreningsud-
trækket på den enkelte due.
Gebyr kr. 25,- pr. due, betales ved ind-
levering til udstillingen.

Duerne indleveres fredag den 9. janu-
ar 2015 mellem kl. 18.30 og 20.00.
Udstillingen har åbent lørdag fra 
11.30 – 15.00. Uddeling af udstillings-
præmier lørdag kl. ca. 14.45.
Sektion 42`s repræsentantskabsmø-
de afholdes lørdag den 16. januar kl. 
10.30 i Fælleshuset.
Uddeling af officielle præmier fra DdB 
og sektionen under frokosten lørdag 
kl. ca. 13,00 hvor alle kan deltage. Der 
serveres gule ærter + 1 genstand for en 
kuvertpris a ca. kr. 90,-. Tilmelding til 
frokosten skal ske senest 3 dage 
før udstillingen til Vivi Hansen  tlf. 
26197370.
Esbjergforeninger.

Sektion 52

Der indkaldes til ordinær repræsen-
tantskabsmøde søndag den 10. januar 
2016.
Sted: Fælleshuset Sønder-Vissingvej 
26 b, Sønder-Vissing, 8740 Brædstrup
Dagsorden iflg. Lovene. (er udsendt)
Repræsentantskabsmødet starter kl. 
10.00
Frokostbord kl. 12.00
Præmieoverrækkelse i forbindelse 
med frokosten
På bestyrelsens vegne 
Hans Pedersen  Sektion 52

Sektion 52
Udstilling og Auktion
Søndag den 10. januar 2015 kl. 08.00 
– 15.00 i Sdr.Vissing medborgerhus, 
Sdr.Vissingvej 26b, Sdr. Vissing, 8740 
Brædstrup. I forbindelse med sektio-
nens generalforsamling holdes der ud-
stilling og auktion.
Udstillings klasser:
Klasse 1 Hanner min 5 plac. inden for 
20% på DDB Flyvninger eller 1600 
placerings km i seneste sæson. Til-
lægspoint for hver ekstra 200 km. gi-
ves 1/4 point. Maks 1.5 Point
Klasse 2 Hunner min 3 plac. inden for 
20% eller 1000 placerings km i sidste 
sæson. Tillægspoint, for hver 200 km. 
gives 1/4 point maks. 1.5 point.
Klasse 3 Hanner årgang 2014 ingen 
flyvekrav
Klasse 4 Hunner årgang 2014 ingen 
flyvekrav
Klasse 5 Hanner årgang 2015 ingen 

flyvekrav
Klasse 6 Hunner årgang 2015 ingen 
flyvekrav
Præmie til hver 10 due.
Tilmelding til udstilling og frokost 
senest den 31/12-2015 til Peter Ja-
cobsen mail pfjpind@gmail.com  eller 
tlf 53291411 eller 40346765. Betaling  
foregår ved indlevering.
Program for dagen:
Kl. 07.30 til 08.30 duer indleveres Sta-
depenge pr. due 25,00.
Kl. 08.00 Tombolaen åbnes hvor der 
kan vindes dueunger fra kendte slag i 
Danmark og mange andre ting.
Kl. 08.00 sælges der rundstykker og 
kaffe.
Kl. 09.00 til 11.00 bedømmes duerne.
Kl. 10.00 til 12.00 generalforsamling i 
sekt 52 
Kl. 12.00 middagsbuffet 130 kr. pr. ku-
vert 
Kl. 13.30 auktion over superduer fra 
Peter Andersen 097 
Kl. 14.30 præmier uddeles 
Kl. 15.00 udstillingen lukker. 
Vi håber at sektionens foreninger vil 
skænke en ærespræmie som tidligere 
år.
Vi ser frem til en hyggelig dag med 
mange deltagere og en god snak om vor 
fælles hobby. 
DAN 019 Brædstrup

Sektion 62
Generalforsamling afholdes i Gimsing 
Sognegård Drøwten 1. 7600 Struer.
lørdag d. 9 januar 2016 kl. 10,00 Dags-
orden ifølge lovene. Er udsendt til for-
eningerne.
Udstilling afholdes samme sted. Invi-
tation er udsendt til foreningerne.
Auktion. Der afholdes auktion over 
10 kapfløjne hununger fra Ulla & Jan 
Rønn.
lørdag d. 9 januar kl. 13,00. Stamtav-
ler og omtale af ovenstående kan ses 
på
www. sektion62.dk

Sektion 53-54-63
DAN 0126 arrangerer Sektionsudstil-
ling for sektionerne 53 – 54 - 63 
Lørdag 16/1 2016 på Toppedalsskolen 
(Bakkeskolen) Brøndumvej 50, Brøn-
dum 9670 Løgstør.
Udstillingen er åben fra kl. 12.00 – 
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17.00
Der udstilles i flg. Klasser:
Kl. 1: Hanner som i 2015 var mindst 2 
år, og som på DDB flyvninger opnåede 
mindst 5 placeringer inden for 20 % el-
ler min. 1600 præmie km.
Kl. 2: Hunner som i 2015 var mindst 2 
år og som på DDB flyvninger opnåede 
mindst 3 placeringer inden for 20 % el-
ler min 1000 præmie km.
Kl. 3: Hanner som i 2015 var mindst 2 
år. Ingen flyvekrav
Kl. 4.  Hunner som i 2015 var mindst 2 
år. Ingen flyvekrav
Kl. 5.  Hanner som i 2015 var 1 år og 
som på DDB og eller sektions flyvnin-
ger opnåede mindst 2 placeringer in-
denfor 20 %. 
Kl. 6.  Hunner som i 2015 var 1 år og 
som på DDB flyvninger og eller sekti-
ons opnåede  mindst 2 placeringer in-
denfor 20 %.
Kl. 7.  Hanner som i 2015 var 1 år, in-
gen flyvekrav.
Kl. 8.  Hunner som i 2015 var 1 år, in-
gen flyvekrav.
Kl. 9.  Hanner født i 2015, som har del-
taget på mindst 3 flyvninger.
Kl. 10.  Hunner født i 2015, som har 
deltaget på mindst 3 flyvninger.
Kl. 11.  Hanner født i 2015 ingen fly-
vekrav.
Kl. 12.  Hunner født i 2015 ingen fly-
vekrav.
Duerne anmeldes foreningsvis inden 
24/12 2015 og sendes sammen med Ge-
byr 25 kr. pr. due og kopi af vaccinati-
onsskema til 
I & J Kristensen, Vindblæsvej 1 9670 
Løgstør
Indlevering sker fredag 15/1 2015 kl. 
19.00 – 21.00.

Klasse A

Nr Ringnr For Ejer Point

1 127-13-0596 127 Leif Gytkjær 52,764
2 117-12-0961 117 C.&J. Jakobsen 60,961
3 165-13-0139 165 Niels & Bente 70,517
4 189-11-0700 189 Finn Nielsen 76,749
5 224-12-1032 127 Leif Gytkjær 79,794
6 105-11-1851 220 Michael & Teddy 80,996
7 117-12-0741 117 L & A Boesen 87,606
8 165-13-0141 165 Niels & Bente 88,729
9 127-13-0592 127 Leif Gykjær 91,132

10 023-12-1236 127 Bjarne Borresen 99,946
Klasse B

Nr Ringnr For Ejer Point

1 224-12-1318 224 Jacob Noe 192,375
2 126-12-2126 126 I & J Kristensen 203,159
3 077-13-0091 077 Frank Jensen 235,783
4 086-11-1104 196 Team Kathøj 239,195
5 126-12-2032 126 Allan Jensen 245,270
6 075-11-1160 075 Jens Bukh Jensen 302,357
7 033-11-1140 242 Ulrik L. Larsen 316,750
8 905-11-7403 196 Team Kathøj 327,267
9 026-13-0467 068 Jensen-Brakstad 356,604

10 128-12-0047 128 Allan Svendsen 430,768
Klasse C

Nr Ringnr For Ejer Point

Ingen
Klasse D

Nr Ringnr For Ejer Point

1 026-13-0467 068 Jensen-Brakstad 251,692
2 224-12-1318 224 Jacob Noe 276,908
3 026-13-0249 026 Arne Porsmose 425,352
4 031-12-0424 127 Ole Lundbøll 433,251
5 224-11-1271 224 Lars Hansen 467,747
6 026-13-0288 026 Arne Porsmose 492,930
7 127-11-0120 127 Hans E. Pedersen 495,751
8 023-12-0597 023 M. & C. Hansen 497,415
9 086-12-0235 068 Mølholt-Waaler 532,554

10 034-13-0516 034 Team Pedersen 564,422

OL-duer 2015

VI SER GERNE
AT DE SIDSTE FORENINGER

FÅR INDSENDT
MATERIALE-

BESTILLINGEN FOR 2016

/SEKRETARIATET

Reparation af kurve
Udskiftning af lærred

Hans Korsgaard, 193 Hadsund
Tlf. 61667432
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MAJS POPCORN:  15 %
GULE & GRØNNE:  27 %
HVEDE:  22 %
FRANSK MILO:  22 %
DARI:  8 %
KARDI:  3 %
SMÅFRØ:  2 %
SOLSIKKE:  1 %

15% popcornmajs bevirker at blandingen 
er optimal at anvende hele året rundt.
Kan ligeledes med fordel anvendes til 
små dueracer. 

20 kg  
kun 

kr. 115,-

ALLROUND   4 SÆSONEN

ny
udgave

ALLROUND

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande   •   Tlf. 97187040   •   Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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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

Repræsentant-
skabsmøde 2016
Afholdes på  
Hotel Pejsegården  
lørdag d. 6. februar 2016.
Repræsentantskabs-  
mødet starter  
kl. 13.00 præcis
Festmiddagen indledes 
kl. 18.30

Værelsesbestilling,  
Hotel Pejsegården tlf. 75 75 17 66
Opgiv venligst, at det er vedr.  
De danske Brevdueforeningers  
Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Bjarne Borresen

ForretMeunierstegt rødspætte-filet m/ spinat, aspargesog hummersauce

HovedretKalvemørbradm/ køkkenets specielle garniture
DessertSaltet karamelmoussem/bærcoulis og mandarisis

Kaffe med sødt
Kuvertpris kr. 315,-

Alle gode gange 3

LUNE CARLSEN KOMMER OG SÆTTER GANG I FESTEN

Jan Carlsen er en mand der altid har, og altid vil beundre 
den folkekære Kim Larsen. Ikke nødvendigvis for alt hvad 
han gør - men for det han er! Hans tekster og melodier har 
altid ligget tæt på Jans hjerte. Man kan, hvis man kender 
ham, umuligt have undgået at høre hans utallige imitationer 
af Kim Larsen


