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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
Det kan lige nås

GSM-modul til Tauris-systemet

Blad nr. Udkommer Deadline
01 6. januar 15. dec. 
02 20. januar. 5. jan. 
03 3. februar 19. jan.
04 17. februar 2. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Fremlysning 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

SEKRETARIATET
HOLDER FERIELUKKET

fra den 21. december til den 3. januar
begge dage inkl. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

DAN 037-15-0447 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 031-15-0938 DAN 246-15-0111
DAN 246-15-0220 DAN 127-14-0445
DAN 073-14-4036 
Faisal 7100 Vejle Tlf 50462797

DAN 000-13-3181 DAN 062-12-0034
DAN 116-12-0858 DAN 013-14-1246
NL 14-1754565 PL 0306-15-2333
Adel lafta 4800 Nykøbing  F
Tlf: 26395179

DAN 114-14-2270 PL 047-14-9026
Finn Faros 5220 Odense SØ
Tlf 22479875

NL-15-1169948
Peter Rasmussen 9000 Frederikshavn
Tlf 21763392

HOL 15-47622627
Thorkild Andersen 9990 Skagen
Tlf 98444205

DV 09683-15-398
Atle Andersen 9981 Jerup
Tlf 20490508

GB 11 H 02870
Brian Madsen 9800 Hjørring
Tlf 20761292

PL 060-15-8613
Knud E. Jensen 6700 Esbjerg
Tlf 75459407 
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SÅ ER DET IGEN 
JUL

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
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 rinder 2015 snart ud og vi kan 
nu glæde os til den søde juletid, som 
er over os, når disse sider læses. For-
håbentligt er alle klar og de sidste for-
beredelser overstået, så alt er klar til 
nogle dejlige dage i familiens skød. Der 
er i år ikke så mange løse fridage som 
sidste år, men mon ikke de fleste får 
nogle gode fridage alligevel.

Vinterdagene har igen i år vist sig 
fra deres absolut mildeste side, hvilket 
har gjort det et tåleligt job at arbejde 
i dueslaget og med duerne. Det milde 
vejr betyder dog, at der falder en del 
nedbør som regn, hvilket kan gøre det 
til en våd oplevelse at komme til og fra 
dueslaget.

Set på antallet af leverede vaccine 
flasker så må der være rigtigt mange 
der har benyttet sig af det milde vejr 
til at få vaccineret duerne. Men husk 
nu at de, der skal flyve Sverige, at de 

duer, der skal bruges på disse flyvnin-
ger, der må vaccinationen max være 6 
måneder gammel før en given kapflyv-
ning jf. de svenske veterinære myndig-
heder.

Det har i år ikke været muligt at 
skaffe Guld-ringene i den rigtige guld-
farve. Fabrikken kan beklageligvis 
ikke levere den mere. Så det er valgt 
at guldringen er i samme farve som 
2016-ringene er, nemlig rød. De er dog, 
som altid i en speciel nummer serie og 
som 000-ringe. 

2016 ringene udsendes mellem jul og 
nytår således at de skulle være frem-
me hos foreningernes kasserer inden 
nytårsaften. De fleste vil være sendt 
i pakker men frankeret som breve. De 
kan nok ikke gå i en normal postkasse, 
men så må de hentes på pakkeudleve-
ringen.

Som det kan læses i dette blad, vil 
der igen i år været arrangeret forskel-
lige arrangementer fredag aften inden 

repræsentantskabsmødet. Det var et 
godt indslag og en stor succes sidste 
år, hvor mange havde en god oplevelse. 
Vi håber at rigtigt mange vil møde op 
igen i år, så vi kan få nogle hyggelige 
timer sammen.

Dette nummer af Brevduen er det 
sidste i år. Næste nummer udkommer 
den 6. januar 2016. Så der vil 3 uger 
mellem disse numre mod normalt 2 
uger. Det skyldes at der indskudt en 
uge 53 mellem jul og nytår i år.

Sekretariatet og redaktionen vil ger-
ne her benytte lejligheden til at takke 
alle brevduefolk over det ganske land 
for den opbakning og venlighed, som 
vi stort set altid møder i vores dagli-
ge arbejde, hvad enten det er i telefo-
nen, ved besøg på Sekretariatet eller 
på møder landet over. Det er dejligt og 
gør vores arbejde til en daglig glæde. I 
ønskes alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 

Vi ser herfra frem til næste sæson..  
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Af Tim Schreiber oversat fra Brieftaube

Før penicillin blev opdaget af Ale-
xander Fleming i 1940'erne og 
anvendt som effektivt lægemid-
del mod bakterielle sygdomme, 
var der mange sygdomme, som 
man simpelthen ikke kunne 
helbrede. Situationen ændredes 
brat ved anvendelsen af dette 
aktive stof og dets efterfølgere: 
sygdomme, som år tidligere be-
tød døden, kunne nu behandles 
effektivt på kort tid, således at 
utallige liv kunne reddes.

Har det nogen forbindelse med syg-
domme i duer? Dyrlægen Dr. Friedrich-
August skrev i 1931 om paratyfus: "At 
De avlere, der informerede om, at syg-
dommen atter var blusset op, dræbte 

den omkring 80 % af duerne og talrige 
dødsfald blandt nyklækkede unger. I 
nogle år hele opdrættet”. Det betød, at 
en flok, hvor der én gang var udbrudt 
paratyfus, kunne anses for tabt…

Gennem udvikling og anvendelse af 
effektive antibiotika siden 1950'erne 
kunne disse fatale virkninger af for-
årsaget af Salmonella Typhimurium 
paratyfus på brevduerne forhindres 
(og dette gælder også andre bakterielle 
sygdomme). Desværre er denne eufori 
blev dæmpet noget med tiden, da det 
stod klart, at nogle typer salmonella 
ikke længere reagerede på behandlin-
gen: 1961 var det 2.5 % af salmonella-
typerne, som var antibiotika-resistent. 
I 1973 var det 25 %, dvs. en fjerdedel! 

Man forsøgte at modvirke denne ud-
vikling gennem udforskning og udnyt-
telse af nyere antibiotiske stoffer, og 
sådan har det været stort set indtil i 
dag: Videnskaben er i kapløb med re-
sistens-udviklingen hos de sygdoms-

fremkaldende bakterier.
Hvorvidt dette kapløb vil blive vun-

det af forskningen eller af bakterierne 
er ukendt. Der eksisterer nu bakterie-
stammer, som praktisk talt ikke læn-
gere kan behandles af antibiotika: 

De frygtede  
"multiresistente bakterier". 

Vi befinder os igen i en situation, som 
kan sammenlignes med de "før-antibi-
otiske tider": Mennesker og dyr dør af 
en infektion, der faktisk har kunnet 
behandles uden nogen problemer.

Den truende udvikling af resistens er 
resultatet af biologisk set en bakteri-
ernes fascinerende evne, der tjener til 
overlevelse af denne vellykkede grup-
pe af organismer, hvor visse bakterier 
er i stand til at udveksle genetisk in-
formation med hinanden. Kort sagt: 
Har nogle bakterier allerede gjort "er-
faring" med antibiotiske stoffer, kan 
de overlevende videregive denne ”erfa-
ring” til andre.

En trussel mod brevduesporten

Antibiotika-resistens

En resistenstest med følsomme og resistente hæmningszoner. Kun en resistenstest kan give oplysning 

om resistenssituationen og dermed den bedste behandlingsmulighed.

Tim Schreiber fra Det tyske forbunds dueklinik i 

Essen
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Det betyder, at omhyggelig brug 
af antibiotika bør være en pligt 
for enhver bruger. For brevdue-
manden betyder det i detaljer:

• Spørg en dyrlæge før duerne be-
handles! Ikke alle sygdomme hos dine 
duer skyldes bakterier. Meget ofte er 
mistanke om en bakteriel infektion i 
stedet trichomonader, orm eller cocci-
dier. Og her gør intet antibiotikum no-
get godt.

• At give en kur med brug af anti-
biotika uden årsag dvs. uden, at en 
sygdom er blevet diagnosticeret, skal 
man afstå fra. Bortset fra risikoen 
for at udvikle resistens, har sådanne 
behandlinger ikke nogen terapeutisk 
effekt (uden sygdom, ingen medicin!). 
En sund tarmflora hos duerne bliver 
tværtimod generet, og det fremmer 
infektioner. Ligesom stofmisbrug hos 
mennesker kan de indre organer så-
som lever og nyre blive beskadiget. At 
man desuden smider penge ud af vin-
duet, behøver vel ikke nævnes specielt. 

• Hvis der anvendes antibiotika, bør 
der laves en resistenstest, når det er 
muligt, for at kunne anvende et pas-
sende, effektivt antibiotikum.

• Varigheden af kuren skal respekte-
res. Alt for korte antibiotika-behand-

En samling af duer i et lukket rum, som f.eks. i foreningskurvenene, begunstiger overførsel af sygdomsfremkaldende bakterier fra due til due. Dette gælder også 

for duer i et overfyldt slag.

linger gør, at bakterierne som velkendt 
fører til udvikling af resistens (de 
"harmløse" bakterier dræbes, de "hår-
de" overlever og derefter med nok plads 
og mad til at formere sig). 

En gangs kure eller kur i 2-3 dage 
er set i forhold til resistens helt 

uacceptabelt!

De fleste opdrættere, der bruger dyr-
lægen, kender disse punkter og handler 
derefter. Men ligesom der er opdrætte-
re, der med næb og kløer kæmper mod 
brugen af antibiotika, er der også op-
drættere, der udviser manglende an-
svar i omgangen med antibiotika. Bl.a. 
der, hvor man hver anden dag kurerer 
med forskelligt medicin blandet sam-
men, og hvor dyrlægen efter tre mis-
lykkede kure besøges, og som derefter 
skal løse problemet. Denne procedure 
er også et stort problem for andre, fordi 
det ikke er duerne, der bliver resisten-
te over for antibiotika, men bakteri-
erne!

Det betyder, at kontakt mellem for-
skellige opdrættere er tilstrækkelige 
til at overføre resistente bakteriestam-
mer til andre duer. Og endelig, hvorfor 
den gode opdrætter, der faktisk altid 

har gjort alting rigtigt, spørger, hvor-
for en eller anden antibiotika ikke læn-
gere er effektiv. 

Svaret er ganske enkelt:  
Fejlen er begået af én 

 sportsfælle, men rammer alle!

Af de nævnte årsager har brevdue-
opdrætteren - men også dyrlægerne - 
pligt til ikke at lade det komme så vidt. 
Vi skal ikke ønske os, som det blev be-
skrevet i 1931: At når duerne er syge, 
kan intet gøres for at redde dem. Det 
vil virkelig være en trussel mod hele 
brevduesporten!  
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af Jesper Pedersen

Traditionen tro var der første 
lørdag i december komsammen i 
Brevduehuset.
Det blev igen en god dag for de 
ca. 80 fremmødte. Efter morgen-
kaffe begyndte dagens foredrag 
eller duesnak, som jeg hellere vil 
kalde det. 

I år var det Daniel Van Ceulebroeck 
fra Belgien, vi havde fornøjelsen af at 
høre. Lars Bøje Henriksen havde som 
sædvanlig en hånd med i arrangemen-
tet. Lars havde overtalt Ceulebroeck 
til at tage med til Danmark for at for-
tælle os danskere om, hvordan han 
dyrkede brevduesporten i sit hjem-
land.  Med Lars som tolk fik vi mange 
forskellige ting at vide.

Ceulebroeck er i dag 78 år. Han har 
tidligere arbejdet som inspektør hos 
told og skat i Belgien. Han begyndte 
med brevduer i en alder af 18 år. I star-
ten var det mest ungeflyvninger, han 
gik op i. I 1965 begyndte det for alvor 

at tage fat. Med Ceulebroecks far som 
en slags sponsor, blev der investeret i 
datidens bedste duer. Dengang var et 
af de store navne Desmet Mathijs. Fra 
dette slag blev grundstammen lagt.

I dag har Ceulebroeck et meget stort 
duehold. Mere en 1000 duer findes på 
gården, hvor han bor. I dag er det ikke 
bare den gamle stamme, han besidder. 
Ceulebroeck er i Belgien og Holland 
kendt for at købe de bedste topduer, 
der udbydes på de mange internetauk-
tioner. Dette, uanset hvad de koster.

Ceulebroeck flyver med enkehanner 
og naturlige hunner. Han har 72 gam-
le enkehanner + ca. 40 et-års enkehan-
ner. Dertil et pænt antal reserver.  For 
også at kunne klare sig på Barcelonaf-
lyvningen har han 14 naturlige hun-
ner. Hunnerne lægges tilrette efter et 
forud bestemt træningsprogram. De 
flyver 2 x 60 km, 2 x 160 km og til sidst 
2 x 320 km. Ceulebroecks erfaring er, 
at hunnerne præsterer bedst på ca. 5 
dage gamle unger eller 10 til 12 dage 
gamle æg. Han havde for et par år si-
den en helt fantastisk Barcelonaflyv-
ning. Han havde medsendt 10 hunner 
og havde de 8 registeret på under 2 

timer. Afstand 1060 km. Ceulebroeck 
har i nyere tid haft en hun, der har væ-
ret placeret i top 100 nationalt 4 gange 
fra Barcelona. Denne hun var egentlig 
også lagt til rette til den 5. Barcelon-
aflyvning, men blev under privattræ-
ningen omkring slaget forvekslet med 
nogle skovduer og skudt af en jæger.

I kapflyvningssæsonen benytter 
Ceulebroeck en almindelig flyveblan-
ding. Dog tilsættes 20 % byg i starten 
af ugen. Af vitaminer tilsættes fod-
ret ølgær. Ind imellem bruges der the 
med honning i drikkevandet. Af kurer 
gives inden sæsonen en kur mod gul 
knop. Mod luftvejsinfektionen anven-
des der flere gange i sæsonen en kur 
dagen efter duernes hjemkomst.

Enkehanner træner en times tid hver 
morgen. Kun en sjælden gang kommer 
hannerne ud at træne sidst på efter-
middagen. De naturlige par træner 
omkrig slaget i middagsstunden. Un-
gerne er ude om formiddagen.

Julefrokost, 
foredrag og auktion i 

Hjørring

Daniel Van Ceulebroeck medbringer altid sin lille 

due lommebog. Alle relevante oplysninger står 

noteret i bogen.
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Ceulebroeck flyver hele programmet 
fra 160 km til 1060 km. Træningen af 
enkehanner forud for sæsonen er no-
get mere beskeden, end hvad de fleste 
breduefolk gør i Danmark. Ceulebro-
eck træner 3 x 15 km, 2 x 25 km deref-
ter en 100 km træning i foreningsregi. 
Derefter er duerne klar til kapflyv-
ningssæsonen.

En ting Ceulebroeck havde erfaret 
var, at havde enkehannerne haft un-
ger i reden inden sæsonen, kom de hur-

tigere i form, end hvis de ikke havde. 
Han fremhævede, at duerne hos ham 
altid har 2 unger i reden, for sådan er 
det fra naturens side.

Det var ikke usædvanligt, at enke-
hannerne stadig var aktive flyvere i 5 
til 6 års alderen. Sågar havde en enke-
han stadig plads på holdet som 8-årig. 
Når duerne ikke presses de første le-
veår, kan de holde meget længere.

Sortering af duerne sker udelukken-
de efter resultater. Ceulebroeck fore-

Ove Bæk, Knud Pedersen og Erik Knudsen fik overrakt DDB´S Sølvnål. 

trækker flyvninger på 500 km til 800 
km.

Ceulebroeck har gennem sin due-
karriere opnået 4 nationalvindere. 
Derudover har han 2 gange været 
olympiadevinder. 22 gange har han 
placeret sig indenfor de første 10 på in-
ternationale flyvninger.

Der gøres ikke ret meget ud af un-
gerne rent træningsmæssigt. Det skyl-
des tiden, men ungerne trænes dog på 
mange private småturer og ender ude 
på 160 km.

Det væsentligste for Ceulebroeck er, 
at unger og de 1 års får så meget er-
faring som muligt uden at ”misbruge” 
dem. Det kan ske, at de 1-års kommer 
på 600 km flyvninger i slutningen af 
sæsonen.

Avlsduerne går parvis sammen. Det-
te gøres for at sikre generne.

Ceulebroeck er ene om at passe hele 
besætningen, så det er mere end en 
fuldtidsbeskæftigelse. Han ville me-
get gerne have en person tilknyttet, så 
han havde en, der kunne køre duerne 
til træning og indlevering.

Foredraget sluttede med nogle 
spørgsmål fra tilhørerne.  Herefter gik 
man over til den traditionelle julefro-
kost, der som sædvanlig smagte godt.

Under middagen blev der også tid til 
at uddele hæder til lokale medlemmer.

Peter Andersen fra Hovedbestyrel-
sen var til stede. Udover, at Peter var 
inviteret til Hjørring som auktiona-
rius, overrakte han DdB ś sølvnål til 
Knud Pedersen, DAN 196, Erik Knud-
sen, Dan 196 og Ove Bæk, Dan 196 for 
deres mere end 40-årrige indsats in-
denfor brevduesporten.

Eftermiddagens højdepunkt var auk-
tionen over 10 stk. originale Georges 
Carteus duer, 9 stk. Daniel Van Ceule-
broeck duer og 10 stk. unger fra Lars 
Bøje Henriksen. Gennemsnitsprisen 
blev godt 1400 kr. stykket.

Når jeg så rundt på mine brevduekol-
legaer ved bordene, er det stort set de 
samme, der kommer hvert år. Dette 
fortæller blot, at arrangørerne har fat 
i den lange ende, og vi håber alle på, 
at denne tradition må fortsætte man-
ge år frem. Vi er i alt fald mange, der 
ser frem til at komme igen i december 
2016.

God jul  
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af Niels Larsen

En søndag først i december, 
gråvejr som de fleste, gik turen 
til Buddinge nærmere bestemt 
Danmarksmestrene K & K Søren-
sen, 049 Lyngby.
Jeg blev budt indenfor og over en 
kop kaffe, fik vi vendt det meste, 
der rører sig i dansk brevdues-
port.

Slaget K & K Sørensen består af 
Kasper og hans far Kurt, der var til 
juleudstilling i Tyskland.

Kaspers interesse for duesporten 
startede i 1987, hvor han mødte Kurt 

‘Dommer’ Jensen i Lundtofte Bold-
klub. Han tog ham med i Brevduefor-
eningen 160 Brede. I starten var han 
med til at passe hans duer. Kurt ‘Dom-
mer’ Jensen havde en filosofi, der hed, 
at engagement i Brevduesporten kun-
ne holde Kasper væk fra gadehjørner-
ne.  –  Og det virkede.

I sæsonen 1989 fløj han sammen med 
storflyveren Poul Jørgensen og i 1990 
fra eget dueslag hos forældrene i Hjor-
tekær, indtil han i 2001 fik eget hus. 
Kasper var medlem af Brede Brevdue-
forening indtil den blev slået sammen 
med 049 Lyngby i 2003.

Slaget består af ca. 20 enkemænd og 
20 par naturlige. I flyvesæsonen luk-
kes enkemændene ud kl. 5.30 og er ude 
i en times tid, mens der gøres rent. I 

starten af sæsonen flages der for at 
holde duerne i luften. Når enkemæn-
dene er inde, lukkes de naturlige ud 
sammen med ungerne, og de er ude 
til Kasper kommer hjem ved 15-tiden. 
Enkemændene kommer så ud igen kl. 
17 og flyver en god times tid. De flyves 
på almindelig gammeldags metode, 
hvor de får hunnen ind, inden de bli-
ver sendt af sted, og hunnen sidder der, 
når de kommer hjem igen. Hvor længe 
hunnen er hos hannen afhænger af, 
hvor hård flyvningen har været. Stort 
set alle duer flyver hver uge.

De naturlige hunner flyves på en re-
deforfatning, hvor de bedste resultater 
kommer på 14 dages æg, ny udklæk-
kede unger eller 6-10 dages unger. 

I sæson 2015 startede de med 53 fly-

DM-Sport 2015
K. & K. Sørensen, 049 Lyngby

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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DM-Sport 2015
K. & K. Sørensen, 049 Lyngby

veduer. Selv om man er mindre end 10 
km fra Københavns centrum, er man 
også her plaget af høgen, som tog 10 
duer inden sæsonstart. Duerne flyves 
stort set hver uge og der tages ikke så 
meget hensyn til, om det er nord eller 
syd. Bare duen er i orden til det.

K & K Sørensen er ikke de store for-
brugere af medicin. Der er givet en 
gang mod luftveje i sæson 2015, hvori-
mod der blev brugt BS hver 14. dag sæ-
sonen før.

Det har været en svær sæson som for 
stort set alle andre. Der har været tab 

næsten hver weekend. Værst i starten. 
Den første fra Sverige, Jönköbing, ko-
stede 3 stk. bl.a. 2 sektionsvindere.

På spørgsmålet om hvordan vi kan 
blive flere, var svaret: Uha. Vi fik 
snakket en del om DdB-tiltaget med 
en mentor ordning og de øvrige tiltag, 
man er i gang med og Kasper synes, at 
det er en rigtig god ide.

Så gik turen en tur ud i slaget. Ik-
ke noget prangende stort slag, men et 
slag med en fantastisk god luft, en vir-
kelig flot bestand af velbyggede duer 
og meget ens duer med en helt utrolig 
fjerkvalitet. 

De fleste af duerne er af Rune Ras-
mussens gamle stamme. Kurt, hans 
far, købte i 1999 to duer på Rune Ras-
mussens auktion. De var af det gamle 
skotte blod ”Janssen”. Duerne fra Rune 
skulle vise sig at virke, i 2000 avlede 
han duerne 007 og 361, ”Hr. Rasmus-
sen”, som er opkaldt efter Rune. Par-
ret fra Rune har avlet adskillige 
foreningsvindere og placeringer i top 
10 i Sektion 11.

Der går også Grondelars duer fra 
Kristian Søndergård, som flyver godt. 
Blandt andet er en af de bedste flyve-
haner fra Christian, 296 ”Kong Kri-
stian”, der har fløjet i top 10 i sektionen 
adskillige gange.

Jeg havde en masse gode duer i hæn-
derne, og jeg er også ret sikker på, at 
vi kommer til at se Kasper og hans far 
helt med fremme i den kommende sæ-
son.  

Kasper og Kurt Sørensens slag. Ikke stort men yders velfungerende

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Et kig ind i enkemandsslaget
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Meddelelser Sektioner og foreninger
 Sektion 34
Ordinært repræsentantskabsmøde
Lørdag den 16. januar 2016.
Ådalsskolen
Ådalen 2 
Skørring
8544 Mørke
Dagsorden :
1.  Valg af dirigent.
2. Konstatering af mandater.
3. Formandens beretning
4. Regnskabet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. Bestyrelsens størrelse.
b. Kasserer :
 Vagn Petersen 164 ønsker ikke  
 genvalg.
c. Bestyrelsesmedlemmer:
 Peer K. Vestergaard 097
 Poul Erik Helweg 164
d. 2 bestyrelsessuppleanter.
 Jørgen Boesen 117
 Peter Mortensen 164
e. Revisorer.
 Jørgen Boesen 117

 Bo Lindballe
f. Revisorsuppleant.
 Jørgen Sørensen 117
7. Kontingent 2016.
8. Flyveplan 2016.
9. Løslader: Peter Andersen 097
10. Gebyer
11. Mesterskaber.
12. Præmier.
13. Spil.
14. Næste års mødested.
15. Eventuelt.
Bestyrelsen

Sektion 34
Der afholdes sektionsudstilling lørdag 
den 16. januar 2016 på Ådalsskolen i 
Skørring Ådalen 2. 8544 Mørke. Ud-
stillingen er åben fra kl. 12.00 til kl. 
15.30. 
Indlevering af Duer: Fredag den 15. ja-
nuar fra kl. 18.30 til kl. 20.00.
Der udstilles i flg. Klasser:
Kl. 1. Hanner:
Som i senest afviklede sæson på DdB-

kapflyvninger opnåede mindst 5 place-
ringer indenfor 25% eller minium 1600 
placeringskilometer.
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km. 
Gives ¼ point, dog max 1 ½ point.
Kl. 2 Hunner:
Som klasse 1. Dog kræves der mindst 
3 placeringer eller minimum 1000 pla-
ceringskilometer.
Tillægspoint: for hver ekstra 200 km. 
Gives ¼ point, dog max 1 ½ point.
KL. 3 Hanner:
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB eller sektionsflyvnin-
ger opnåede mindst 2 placeringer in-
denfor 25%.
Kl. 4 Hunner:
Som kl. 3.
Kl. 5 Hanner:
Som i senest afviklede sæson var 1 år. 
Ingen flyvekrav.
Kl. 6 Hunner:
Som kl. 5.
Kl. 7 Hanner:
Født i senest afviklede, og som har del-
taget på mindst 3 kapflyvninger.



299#30_2015

Kl. 8 Hunner:
Som kl. 7.
Kl. 9 Hanner:
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
Kl. 10. Hunner:
Som kl. 9.
Anmeldelse/Udstillingsgebyr:
Anmeldelse sker på DdB`s anmeldel-
sesblanketter. Gebyr 25,- pr. due.
Anmeldelse samt kopi af vacc. Attest 
sendes foreningsvis til Jørgen Boesen 
Skovvænget 18. 8963 Auning. Senest 
den 29-12. 2015.
Mail: jboesen@dlgtele.dk 
Tilmelding til frokost pris: 95,-  til Jør-
gen Boesen Senest den 29-12. 2015.
Kontonr. 93240007761368 kan benyt-
tes.
Arrangør: 117 ”Hornslet”

• Sprudlende foredrag (oversat til dansk) af

G. J. BEUTE, NL
• Live-auktion med det hollandske topnavn 

DENNIS & HERMAN BEVERDAM

UDVIDET OPLEVELSE I BRÆDSTRUP!!

Pejsegården i Brædstrup tilbyder dig en særlig weekendpris, 
hvis du udvider din weekend med overnatning fra fredag til lørdag, 
så skynd dig at book overnatningen, så du kan få endnu mere ud af  

weekenden - kom frisk og mød venner fra hele landet!

DELTAG BEGGE DAGE OG FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB gentager vi successen fra sidste år med en spændende
fredag aften 5/2 2016 og inviterer alle sportkammerater til at få endnu mere ud af 

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

Vi gratulerer

80 ÅR
27/12 Mogens Stub 081 Midtlolland
75 ÅR
Svend Gehlsen, 038 Nykøbing F.
70 ÅR
17/12 John Petersen, 038 Nykøbing F.
22/12 Mona Jacobsen, 151 Hvalsø
1/1  Finn Christensen, 071 Rødovre
65 ÅR
28/12 Jane Johannesen, 066 Skive
02/1 Bjarne Jensen, 114 Asnæs

25 ÅRS JUBILÆUM
5/1 Evald Sørig, 084 Lilleheden
70 ÅRS JUBILÆUM.
Niels-Kjeld Nielsen, 114 Asnæs kan 1. 
januar 2016 fejre et enestående jubilæ-
um som medlem af DdB: 70 år som ak-
tiv brevduemand er en præstation som 
aftvinger kæmpe respekt.
Nielse-Kjeld blev 1. januar 1946, som 
13-årig meldt ind i 114 Asnæs og har 
altid været et kæmpe aktiv foreningen, 
sektionen og DdB.
Her blot for at nævne nogle af Niels 

Kjelds bedrifter: Startede i 1955 i kon-
trol-komiteen (hvor han stadig sidder), 
20 år som formand i 114 Asnæs, 6 år 
som kasserer i sektionen og i alt 14 
år i sektions bestyrelsen - heraf 8 år 
som næstformand. 3 år som formand 
for dommerklubben NV-Sjælland. 4 år 
som kontrollant for DdB.
Udover alt dette har Niels-Kjeld og-
så haft tid til at flyve med duer med 
mange fine resultater bla. Gruppevin-
dere, regionsvindere sektionsvindere, 
foreningsvindere og Niels-Kjeld har 
deltaget på samtlige DdB- & sektions-
flyvninger siden 1955 - imponerende.
Niels-Kjeld er stadig superaktiv og del-
tager med stor energi på flere fronter i 
foreningsarbejdet og vi er stolte og gla-
de over at have en så aktiv og erfaren 
mand i foreningen.
Niels-Kjeld modtog i 1994 DdB’s sølv-
nål for sit store arbejde og blev i for-
bindelse med sit 60 års jubilæum 
æresmedlem i 114 Asnæs.
Vi i 114 Asnæs ønsker dig hjertelig til-
lykke med det flotte jubilæum og alt 
mulig held og lykke i fremtiden.
Pfv Per.P

Efterlysning

DAN 205-14-384
Freddy Nordquist, Hvidovre
Tlf. 30234620
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af Henrik Larsen

Hermed opfølgning på mit 
indlæg omkring ovenstående i 
Brevduen nr. 27
Først vil jeg rette en stor tak til 
de mange positive tilkendegivel-
ser, jeg har fået fra jer medlem-
mer omkring udvalgets tanker og 
idéer i PR og medlemsplejeud-
valget. Jeg har fået inspiration og 
gode forslag, og jeg har allerede 
fået en del tilbagemeldinger fra 
medlemmer, som ønsker at være 
mentor for en nybegynder.

Vi har naturligvis drøftet tankerne i 
Hovedbestyrelsen, og her er der positiv 
opbakning omkring støtte til initiati-
vet.
OVERSKRIFTEN ER:

 Det skal være nemt, økonomisk over-
kommeligt og spændende at opstarte 
med Brevduer 

Vi skal gøre vores yderste for, at de 
nye medlemmer, der melder sig ind i 
vores sport, bliver godt taget imod, bli-
ver glad for sporten og forbliver i vo-
res kreds i lang tid fremover. Det vil 
naturligvis styrke DdB, give øget kon-
tingent, give flere duer til kapflyvning 
og ikke mindst give nyt liv til mange 
foreninger over det ganske land.
 MENTOROPGAVEN:

Det kræver naturligvis en indsats 
for såvel det enkelte medlem, forening, 
sektion og DdB.     Som jeg skrev lidt 
om i sidste indlæg, er mentoren en me-
get vigtig brik i vores opgave.  Hvad 
er det så for en opgave?  En mentor er 
en erfaren brevduemand/kvinde som 
har lyst, evner og tid til personligt at 
tage sig af det nye medlem. At hjælpe 
og vejlede junior og nybegyndere (vil 

DdB ś PR 
og 

Medlemspleje udvalg 2
efterfølgende blive kaldt nybegynde-
ren) med alle daglige spørgsmål. Det 
er bl.a.: Hvordan og hvor meget fodrer 
man sine duer på de forskellige årsti-
der? Er der noget foder der egner sig 
bedre end andet? Hvilke medikamen-
ter og tilskud har duerne behov for og 
hvordan sætter man sine duer sam-
men til gode par, der kan avle videre? 
Hvordan forbereder man duerne til 
kapflyvning? Hvad gør man ved syg-
domsudbrud osv.? En mentor er også 
den person, som jævnligt uanmeldt 
kommer på besøg hos det nye med-
lem og snakker duer samtidig med, at 
han observerer, hvordan det går med 
slagmiljøet hos nybegynderen og kom-
mer med gode råd, hvis noget kan ret-
tes og gøres bedre. Mentorens opgave 
er også, at nybegynderen trives og er 
glad for fællesskabet. Derfor skal han i 
starten tilbyde nybegynderen at hente 
ham, når der er møder i klubben, sek-
tionen eller en aktivitetsdag med fore-
drag hos naboforeningen. Det giver 
gejst og motivation hos nybegynderen. 
I forbindelse med anskaffelse af gode 
unger har mentor til opgave at kon-
takte dygtige brevduemænd, der vil 
forære nybegynderen i alt 20 kvalitets-
unger, som evt. kan deltage i specieller 
konkurrencer. Duer med nybegynder-
ring kan så indgå i en specialkonkur-
rence for nybegyndere det følgende år. 
Mentor vil sammen med andre mento-
rer én gang årligt arrangere en nybe-
gynderdag med slagbesøg hos dygtige 
brevduemænd i området. I hver Region 
udpeges en mentorformand, som bliver 
en del af PR og Medlemsplejeudvalget. 
Disse formænd vil ligeledes én gang 
årligt invitere til en fællesdag, hvor 
der undervises grundlæggende i DdB ś 
reglement. Der kunne evt. komme en 
dommer og fortælle omkring anatomi-
en og standarden på en brevdue, Hvad 
er slagfjer, hvad er gaffelparti osv. Der 
kunne evt. også komme en ”Bjarne” 

og fortælle om sekretariatet, dets op-
gaver og hvad de kan hjælpe med. Det 
er i hovedtræk en mentors opgave, men 
der kan naturligvis komme andre ting 
i spil, som vi ikke har forudset endnu. 
I udvalget tænker vi, at en mentorop-
gave strækker sig over de første 3 år, 
men at opgaverne naturligvis bliver 
færre i år 2 og 3.
FORENINGERNES OPGAVE ER:

At tage godt imod det nye medlem i 
foreningen, invitere ham hjem til sig 
på slagbesøg og gerne hjælpe med at 
bygge slag og evt. voliere for nybegyn-
deren. Foreningen har samtidig en 
pligt til at bakke mentoren op i hans 
arbejde med nybegynderen. Her er det 
især vigtigt ikke at spille ”klog” og 
gøre nybegynderen forvirret omkring 

Brevdue
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sporten.
SAMARBEJDSOPGAVER:

Hvis nybegynderen ikke i forvejen 
har, eller selv lige har mulighed for at 
bygge et slag, kan sektionen i samar-
bejde med nybegynderens forening og 
DdB være behjælpelig med et nybe-
gynderslag, som kan lejes for en max. 
3 årig periode til eks. kr. 500 pr. år.  
DdB ś  PR og Medlemsplejeudvalg har 
indledt et samarbejde med et uddan-
nelsescenter for flygtninge, hvor man 
har et stort snedker – og tømrerværk-
sted. Her har man tilbudt at fremstille 
disse nybegynderslag til materialepris 
ca. 6.300 kr. 

Udvalget er ligeledes i gang med at 
finde materialeleverandør, der vil bi-
drage med rabatter. Hvis nogen øn-
sker at sponsere små funktionsdygtige 
reder, siddereoler og sputnikker til ny-
begynderslagene, vil det også være en 
stor hjælp.

Hvis nybegynderen stopper med 

sporten eller selv bygger et andet slag, 
leveres slaget tilbage. Ønsker nybe-
gynderen at beholde slaget, kan han 
købe det til kostpris.  Et sådant nybe-
gynderslag skal have en størrelse, så 
det kan transporteres på en stor trai-
ler og flyttes manuelt og med plads til 
ca. 10 par duer med opdræt.
DDB ´ S OPGAVER:

DdB udlejer brugte Taurisanlæg for 
en max. 3-årig periode til kr. 500 pr. 
år. Andre typer anlæg kun såfremt de 
måtte være på lager.

Herefter kan det købes det til kost-
pris. Hvis nybegynderen stopper med 
sporten leveres det omgående tilbage 
til DdB.

Derudover giver DdB alle nybegyn-
dere fri kontingent de første 2 år.

DdB ś PR og Medlemsplejeudvalg ud-
former ny velkomst- og informations-
folder.

Udvalget inviterer én gang årligt 
(ved Repræsentantskabsmødet i febru-

ar) til kort fælles ”mentortræf”, hvor 
mentoropgaven videreudvikles og til-
rettes.

Så gode brevduemænd/kvinder: Til-
meld Jer som mentorer på hlbiler@
gmail.com til en opgave, der giver go-
de oplevelser, og som i den grad er til 
brevduesportens fremme.  
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•	 Supporteres	af	DdB.

•	 Løbende	videreudvikling.

•	 Serviceaftale.

•	 Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget	
lys.

•	 Plads	til	1000	duer.

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

•	 Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

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

•	 Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under	
indlevering.

•	 Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte	
duer.

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

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

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

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

NATURA L  

Natural Brande ønsker
alle brevduefolk 

en glædelig jul 
og et godt nytår 2016
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Hans Pedersen, 142 
Hadsten

Hans har været aktiv brevduemand i mere end 

40 år, og vi er nogle, som synes måske lige rige-

lig aktiv   – Hans har gennem en årrække haft 

fantastiske resultater med duerne. 

Hans kom fra Skive til Hadsten i 1980, og i Had-

sten Brevdueforening har han været kasserer 

gennem en årrække og i de sidste mange år 

været vores formand. 

Uanset hvilken post Hans har haft i forenin-

gen er det blevet klaret med bravour, og da vi 

skulle have vores Klubhus udvidet, så var Hans 

ankermand i projektet, og med stor dygtighed 

blev klubhuset forvandlet til noget som vi alle 

er stolte af. Hans har altid overskud til at komme 

med gode råd eller selv hjælpe, hvis det skal til. 

Overskuddet bliver ikke bare brugt i Hadsten 

Brevdueforening, for de sidste 2-3 år har Hans 

også været formand for Sektion 52, så der bliver 

hele tiden arbejdet for Dansk Brevduesport.

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. 

kontakt Sekretariatet


