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Vi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
07  25. marts 10. mar. 
08  8. april 24. marts
09  22. april 7. april
10 6 maj 21.  april 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

SEKRETARIATET 

EFTERLYSER 

DDB’S OPMÅLINGS - 

GPS NR.1

Ved du hvor den er?

070-13-0385 (død)
DAN 053-15-5424 (død)
DAN 220-13-1094 (død)
DAN 086-04-0370 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 097-13-4460
Mogens B Koldkjær
9800 Hjøring
Tlf 40454088

DAN 084-14-1578
Skjold Pedersen
6840 Oksbøl
Tlf 20291298

DAN 209-14-0820
Ingolf  Andersen
9480 Løkken
Tlf 42968028

65 ÅR
25/3  Arne Porsmose  026 Fladstrand
27/3 2015 Inger Bentsen 0182 Nibe
60 ÅR
16/3 Frank Juul Nielsen, 025 Hjørring
16/3 Bjarne Jensen 086 Bangsbo
50 ÅR
19/3 Allan Svendsen, 128 Sæby
29/3 Gitte Lauritsen, 055 Vejle

GULDBRYLLUP
Fredag den 20. marts kan Birgit og 

Eigil Nielsen 062 Hillerød fejre deres 
guldbryllup.

Birgit har i en årrække tidligere væ-
ret telefonpasser i vores forening, et 
job hun bestred med bravour.

Eigil har i en del år været formand 
for nordsjællands dommerklub. Han 
tager stadig ud og dømmer duer over 
det meste af Sjælland, hvor han er en 
meget respekteret dommer.

Han er ligeledes en stor arbejds-
kraft i foreningen med hensyn til vo-
res kurve, og nu med ompakningen af 
de nordsjællandske duer, som foregår 
i Hillerød.

af Arne Porsmose, 026. 

PRÆMIER PÅ FLYVNINGERNE.
På HB-møde den 28. februar, har 

man vedtaget at der skal være præ-
mier på DDB-flyvningerne. Det i sig 
selv er positivt, men måden det gøres 
på dur ikke. Her blander man begre-
berne sammen.

Man kan ikke opkræve kr. 2,- som 
ekstra gebyr pr due, og så udsætte be-
løbet som slagpræmier.

Enten har man slagpræmier, hvor 
man så opkræver samme beløb for alle 
deltagende slag, eks. kr. 25,- og udsæt-
ter beløbet som slagpræmier, eller som 
her, hvor man opkræver kr. 2,- pr. due, 
og så er det selvfølgelig duerne præmi-
erne følger. 

Det er urimeligt, at et slag som sen-
der 50 duer, skal betale kr. 100 i præ-
miepuljen, medens et andet slag som 
kun sender 5 duer, kun betaler kr. 10 
i puljen. Alligevel står disse slag lige i 
præmieringen, for de kan kun vinde 1 
præmie hver.

Vi har flyvningen fra Antwerpen 
hvor vi betaler kr. 5,- pr. due, og her 
udsættes præmierne til duerne, som 
det rigtigt skal gøres.

Om man betaler kr. 2, eller 5, eller 
100,- pr. due er ligegyldig. Man beta-
ler for denne dues ret til at deltage om 
præmierne, og det har intet med slaget 
at gøre.

Der er derfor 2 muligheder, som ikke 
kan blandes sammen, og det er:

1) Ved slagpræmier opkræves et be-
løb pr. deltagende slag, og der udsættes 
1 præmie pr. slag, og gebyret pr. due 
nedsættes med de 2 kr,- eller

2) Som foreslået betales de 2,- kr. pr. 
due, og hvor præmierne så følger du-
erne.

Det gør i øvrigt ikke noget at forhøje 
præmier til kr. 300,- 200,- og 100,- så 
langt beløbet rækker. Der skal dog væ-
re noget at flyve om.

Så til HB vil jeg sige, at jeres forslag 
er en ommer. Om I vælger det ene eller 
det andet forslag er ligegyldigt, I kan 
bare ikke blande dem sammen. 

Læserbreve
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MARTS

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 nåede vi endnu en gang ind i årets 
første forårsmåned. Det har været en 
dejlig mild vinter, men mere våd end 
de fleste bryder sig om. Nu er der kun 
6-7 uger til de første kapflyvninger lø-
ber af stablen. Så lad os håbe på et dej-
ligt forår uden alt for mange angreb af 
rovfugle. Meldingerne fra Lolland og 
Falster fortæller, at trækket af rovfug-
le allerede er i gang. Ifølge medierne er 
der i Jylland etableret ynglende van-
drefalkepar i trekantområdet, på hav-
nene i Århus og i Ålborg. De skal jage 
og leve af måger, siger ornitologerne. 
Lad os krydse fingre for at det er kor-
rekt. Men nu får vi se.

Sidste weekend i februar mødtes Ho-
vedbestyrelsen for at følge op på beslut-
ningerne fra repræsentantskabsmødet 
og den vedtagne kapflyvningsplan, 
som klart giver nogle nye udfordrin-
ger. Specielt vedtagelsen af de 2 lands-

flyvninger i hhv. uge 24 og uge 26, hvor 
der ikke samtidig blev vedtaget lang-
flyvninger som sammen med lands-
flyvningerne kan dele omkostningerne 
til transporten. Så der skal findes løs-
ninger, der kan hænge sammen uden 
at blive økonomisk uansvarligt for 
medlemmerne og organisationen.  Men 
udvalget er kreativt, så mon ikke lyk-
kes. Samtidig blev gebyrerne fastlagt. 
Der er sket en mindre stigning for alle 
kategorier, dels for at have en mindre 
buffer hvis der er negativt udsving på 
det budgetterede antal duer og dels for 
at skabe plads til en præmierække på 
alle flyvninger undtagen landsflyvnin-
gerne, som jo har deres egen fastlagte 
præmierække. 

I starten af marts skulle den sidste 
vaccine gerne være bestilt fra alle for-
eningerne og snart på vej ud fra Sekre-
tariatet. På Sekretariatet vil vi have 
en lille reserveforsyning liggende, så-
fremt nogen skulle komme i nød. 

Medio marts udsendes de bestilte 

materialer inkl. ”Brevduen” nr. 7A 
”Reglement og Ringliste 2015”. Så 
medlemmerne skal have/hente deres 
eksemplar i klubben. Alle ændringer 
vil fremgå af side 3, så alle nemt kan 
sætte sig ind i de få nye ting, der er 
kommet til. 

Få dage efter 1. april vil sæsonstar-
ten blive lagt på hjemmesiden, og der 
udsendes en ny version af Forenings-
programmet, som bl.a. vil indeholde 
den vedtagne mulighed for, at det en-
kelte medlem selv kan vælge sin egen 
DM kapflyvningsplan. Det bliver en 
spændende ny konkurrenceform, som 
ikke er prøvet før. Vi skal nok lave en 
udførlig beskrivelse til indberetning 
og opgørelse, som selvfølge sker på Se-
kretariatet. Det skulle gerne give alle 
klubber og sektioner tid til at få de sid-
ste ting på plads, inden det for alvor 
går løs.

TauRIS har meddelt, at de har en 
ny version klar af deres terminal soft-
ware, som løser nogle enkelte software 
udfordringer og derfor skal installeres 
på alle terminaler. Vi udsender den, så 
snart vi har den på Sekretariatet og 
har haft mulighed for at afprøve den.  
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af Claus Jensen

Da jeg i 2006 besluttede at 
skulle flyve med brevduer, havde 
jeg ikke gjort de store overvejel-
ser omkring afstandene. 
De første blev anskaffet via Finn 
Lindegårds auktion og efter at 
være flyttet et par gange, var jeg 
i 2012 klar til at flyve igen. 

Samtidig var min brevdueinteresse 
drejet mere i retning af langdistancen, 
og jeg havde også studeret Steenber-
gen duernes historie. Der var noget 
fascinerende over disse vingede kæm-
per i deres ensomme kamp mod uret og 
afstanden (Jeg forestillede mig det lidt 
som en bjergetape i Tour de France) 
og opdrættere, der ikke brugte ordet 
”super”, før duen og manden havde for-
tjent, modsat nutiden, hvor man næ-
sten kan forledes til at tro, at enhver 
unge fra et givent slag er et mindre 
mirakel. Det er nok en anden artikel.

Jo mere jeg læste, kunne jeg godt se, 
at ordene ”Moderne langdistancedue” 
også havde vundet indpas som begreb, 
duerne der fløj hurtigere over store af-
stande og der generelt var en enighed 
om, at Steenbergen duerne bestemt 
havde værdi, men ikke længere var 
det eneste saliggørende, når fart og af-
stand skulle forenes. 

Jeg studerede mange auktioner over 
bons på hollandske langdistancesi-
der, og efterhånden kunne jeg se, at 
et navn blev nævnt ret ofte, når folk 
skulle fremhæve, hvem der havde leve-
ret duer, som havde bidraget til deres 
resultater: Peter de Haan.

Peter flyver ikke selv fra egen adres-
se efter en skilsmisse i 2008 men 

flyver duerne sammen med Michel 
Verweij fra dennes adresse. De har dog 
delt avlsslag i 12 år. Avlsduerne går 
hos Peter.

Jeg købte den første unge efter ”Ko-
pie Toon” på en hollandsk auktionsside 
og siden fulgte unger efter ”Bolletje” 
og ”Messi” og andre.  Ved et tilfælde 
fandt Peter og jeg ud af, vi havde budt 
på den samme due, da Mark van den 
Berg solgte ud i 2013, og det er blevet 
starten på et venskab, der i hvert fald 
for mig har været ret interessant, og 
jeg har besøgt dem flere gange og også 
fået indsigt i nogle af de tanker, der 
følger med, når alle (inklusive én selv) 
forventer, man flyver helt i top på hver 
flyvning.
DUERNE

Peter hentede i starten af sin lang-
flyverkarriere mange æg hos Nico Vol-
kens. Dennes arbejdsgiver var ikke en 
fattig mand og ifølge Peter, købte han 
kraftigt ind hos Jan Theelen i den-

nes storhedstid. Arbejdsgiveren om-
kom i et attentat (Brevduer kan være 
farlige..) men forinden havde Volkens 
sikret sig det rigtige Theelen blod og 
flyver stadigt fremragende, senest 
med en 4. nat Barcelona 2014. 

Peter siger, at selv om der i dag er 
længere mellem resultaterne hos Vol-
kens, er der den generelle opfattelse 
i Holland, at vil man flyve over 1000 
km, er det et af stederne, man henter 
blod.

Michel siger, han var heldig. Klub-
kammerat Toon van Beek havde fløjet 
en 2. nat Bergerac og Michel købte en 
unge efter denne due. Van Beek hav-
de hele 11 par duer og 18 unger på det 
tidspunkt. Han fløj fremragende. Et år 
senere ville han sælge alt og sammen 
med en klubkammerat købte Michel 
hele flokken. Ungen fra året før blev 
parret med en ung hun fra van Beek 
og et super avlspar var skabt. Parret 
leverede en serie af gode unger. En af 

Combinatie Verweij-de Haan

Kun toppen tæller

Kompaniskabet Verweij - de Haan
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disse var ”Toon” (Født i 2001) med 6 
placeringer top 100 i Sector 2 fra Mont 
de Marsan og St. Vincent bliver han 
ofte nævnt som den bedste due på flyv-
ninger over 1000 km, der nogensinde 
krydsede himlen – og det ikke kun af 
Peter og Michel.

Jan Ouwerkerk var på besøg, mest 
for at se ”Toon” og snakke duer, men 
han spottede en ung han, der knapt 
nok var trænet og mente, den måtte 
kun avle. Michel satte den i avlsslaget, 
måske fordi den var bror til ”Toon” og 
lignede den i udseende. ”Kopie Toon”, 
som duen blev døbt, har siden fortjent 
sin plads og er far – bedstefar og olde-
far til en lang liste af topflyvere, senest 
1. NPO Agen i sektor 6 for Fred Stet i 
2014.

Inden venskabet mellem Peter og Mi-
chel blev, hvad det var i dag, foreslog 
Peter i 2002 at de skulle prøve at lave 
et par sammen. Michel valgte en bror 
til ”Toon” og Peter kom med en hun, 
der havde fløjet en 6.Nat fra Bergerac. 
De blev forældre til den blå hvidslag-
fjerede han ”Milos”. Han kom som den 
eneste af 1862 hjem fra Montauban 
(950 km) på dagen og blev NPO vinder 
og sidenhen far og bedstefar til mange 
gode flyveduer. I 14 blev et barnebarn 
på et andet slag NPO vinder fra Tar-
bes.

Peter siger at den vitalitet der kom 
frem i duerne, da ”Toon” familien blev 
krydset med duerne fra Volkens var 
ganske enestående og han tilskriver 

de mange resultater dette faktum.
Som de fleste andre slag i samme 

klasse har Peter og Michel en hjemme-
side hvor man orientere sig yderligere. 
Som besøgende er det lidt sjovt at gå 
blandt duer, der enten alle har fløjet i 
top, har bevidst deres avlsværdi eller 
blot er nyanskaffelser ud af noget af 
hotteste. 

De mørke og brogede, jeg personligt 
godt kan lide, er der ikke mange af på 
slaget. De fleste er båndede eller ly-
stavlede. Duerne er forholdsvis små, 
tætte i bygning med lange vinger og 
en meget blød og elastisk fjerdragt. 
Vingerne sidder tæt til kroppen. Det er 
resultaterne, der har defineret udseen-
det, ikke en stamtavle eller lup.
METODEN

Baggrunden for denne artikel – ud-
over det for nogle forhåbentligt er in-
teressant at høre nyt, er også at Peter 
og Michel ønskede deres duer introdu-
ceret i norden. Jeg har fortalt, at chan-
cen for, at en duefamilie flopper her, er 
større end chancen for succes uanset, 
hvad de måttet have præsteret i Hol-
land og Belgien. 

Jeg ved ikke, om det virkede lidt 
som en provokation. 

Jeg bad Peter og Michel besvare et 
par spørgsmål omkring deres indgang 
til deres egne duer. De tror på én ting: 
Hårdt arbejde. Historier om folk, der 
kommer næsten sovende til resultater-
ne, har de ikke så meget til overs for.

Flyveslaget bebos af 35 par inklusi-
ve de etårs og der lægges 60 unger til. 
Duerne parres 21. februar og ungerne 
er ude 1 gang dagligt indtil juni, hvor 
træningen startes på 5 km – der træ-
nes 3 gange ugentligt og sluttes på 80 
km, hvorefter 6 ungeflyvninger følger 
ud til 320 km. Unger, der er bagefter 
flere gange, fjernes. 

Som etårs får de en rede i samme 
slagafdeling og trænes fra midt april. 
Flyveprogrammet hedder 9 flyvninger, 
hvoraf de to sidste er 600 km og der-
efter en overnatsflyvning på 900 km 
med eftermidddagsslip. Gode resulta-
ter er velkomne, men ikke nødvendig-
vis en betingelse for at tjene en plads 
til året efter.

Når det er medvind kan langdistan-
ceduerne godt være med fremme på 

Slaget i Mijdrecht
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mellemdistancen. I modvind er de bag-
ud.  Den større muskelkraft hos mel-
lemdistanceduerne måske?

De to års duer og ældre flyver kun 
maraton programmet og skal gerne 
med på 3 flyvninger. Efter i flere år at 
have fløjet efter mesterskaber (og vun-
det dem) er det blevet besluttet at satse 
mere på enkelte flyvninger og selvføl-
gelig også ZLU programmet. Tidligere 
blev der primært fløjet eftermiddags-
slip. Med ZLU flyvningerne bliver der 
flere morgenslip.

Flyveduerne parres som sagt 21. fe-
bruar. Hunnerne fjernes, når ungerne 
er 14-17 dage gamle. Den første over-
natsflyvning er normalt den første 
weekend i juni og duerne parres, så 
det passer med, at de kan gå i kurven 
på 3-4 dages unger. Det er det bedste. 
En stor unge og æg på 4-5 dage er og-
så godt. Det er generelt hannerne, der 
leverer resultaterne hos Verweij-de 
Haan. Fra Sankt Hans er der lys på 
slaget indtil kl. 22 for at udskyde fæld-
ningen.

Når man er to, har man flere penge 
at købe duer for. Når man selv har 
topduer, kan man nemmere bytte sig 
til afstamninger, der ellers ville være 
temmelig bekostelige. Og man kan 
nemmere lave fællesavl med konkur-
renternes topduer. Det er én af mange 
fordele ved at flyve i makkerskab (og 
selv have gode duer). 

Når der anskaffes nye duer eller la-
ves fælles avl, hedder formlen 1:1000 
og én placering i den bedste promille  
er ikke nok. Har duen fløjet mod 5000, 
skal den være blandt de første 5. Det 
skal gentages mere end én gang. Kan 

man ikke købe duen selv, foretrækkes 
indavl, altså duen selv parret med en 
forælder eller parret med en unge ef-
ter den.

Jeg kan også se på de duer, Peter og 
Michel har på avlsslaget og også de, 
som de udbyder på auktioner, at tan-
ken om, at man kan pakke de gode 
gener sammen via indavl og senere 
pakke dem ud ved at krydse med andet 
godt er ret fremherskende. Både hos 
dem selv og mange andre steder, hvor 
de har leveret duer, har strategien vist 
sig ikke at være helt forkert.

Nyindkøb får som regel 4 unger pla-
ceret i eget flyveslag og gerne nogle hos 
sportskammerater for at få dem testet 
hurtigst muligt, og der parres flittigt 
om. De fortrækker duer, der flyver 
større afstande end de selv gør, når der 
købes ind. Til Barcelona har de 1275 
km. Der blev første gang sendt duer til 

Barcelona i 2008 – 6 duer blev sendt og 
med placeringerne 34 og 36 nationalt 
blev ”The Golden Double” vundet. Pæn 
debut.

Adspurgt om der findes produkter, 
der virkelig får duerne til at præstere 
bedre mener de to, at de fleste pro-
dukter vel giver opdrætteren en bedre 
fornemmelse, men at virkningen på 
duerne nok er mere tvivlsom.

Deres duer behandles mod Salmo-
nella 14 dage i november, hvorefter de 
vaccineres mod samme. I januar mod 
paramyxo. Altid fri for utøj og 2 gange 
ugentlig probiotika. Når der er ruget i 
10 dage behandles mod Trichomona-
der, i flyvesæsonen gives BS hver 3. 
uge.  3 uger inden første flyvning får 
slaget en røgkur. Masser af røg, de me-
ner det renser duernes luftveje og lun-
ger. Bad hver uge.

Har flyvningen været hård, gives 
elektrolytter i vandet ved hjemkomst; 
andre produkter ved fornemmelse. 
Duer, der skal flyve maraton, får op til 
10-15 jordnødder dagligt i tiden op til 
indlevering og foderet tilsættes 20 % 
High Energy fra Beyers. 
SÆSON 2014

I 12 og 13 havde resultaterne været 
fremragende. I 2013 deltog de på 6 flyv-
ninger og var 5 gange på tekst tv i sek-
tor 6, i 2012 var resultaterne lignende. 
Jeg havde købt en søn af ”Messi” (NPO 
vinder fra Cahors  i 11 og Bergerac i 
13) og Peter havde fortalt ”Messi” skul-
le flyve St. Vincent i 2014. Jeg tænkte, 
at kunne den gøre det igen, blev min 
due da i hvert fald ikke mindre værd.
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I stedet for en uforbeholden værdi-
stigning fik jeg i stedet et indblik i, 
hvordan eksperter arbejder, når tinge-
ne ikke lige flasker sig. Peter var ikke 
specielt stolt af duerne inden den første 
maraton flyvning fra Agen i starten af 
juni. De var kommet for langsomt og 
spredt på træningsflyvningerne, men 
troen på kvaliteten i duerne var der og 
de blev sendt. 2 ud af 9 placeret og det 
langt nede. Ikke godt.

St. Vincent lå ugen efter – 8 duer blev 
sendt og hunnen ”Ixia” fløj 15/3665 i 
sektor 2, desuden var makkerparret 
placeret som nr. 110 og 138. 

”Messi” kom dagen efter. Igen ikke 
tilfredsstillende – dyrlægen blev kon-
sulteret og træningsmængden øget 
(100 km træninger flere dage i træk op 
til indlevering..). For at gøre det kort, 
duerne så fine ud, men var ikke i orden 
og al flyvning blev suspenderet i en 4 
ugers periode for at bringe duerne op 
på vanlig standard.

Om dette var lykkedes skulle testes 
på Cahors (950 km) sidst i juli. 36 duer 
afsted, heraf 26 etårs. Man startede 
med nr. 39 mod 7556 duer i sektor 2, 

3 blandt de første 100 og 20 placeret. 
Optimismen og troen på eget program 
var tilbage.

Årets sidste flyvning var Perpignan 
ZLU. 13 duer blev sendt og 2 års hun-
nen ”Red Rose” vandt stort i afdeling 6 
og i sektor 2 blev det til 32-92-107 mod 
6414 duer.

I 2015 skal der igen satses på enkel-
te flyvninger frem for mesterskaber. 

Drømmen om igen at gøre det godt fra 
Barcelona trives, og de har anskaffet 
flere duer til at krydse ind på ”Toon” 
familien med henblik på at avle duer 
til netop denne flyvning. 
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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

PRÆMIERÆKKE 
I REGION ØST & VEST

110 PRÆMIER VÆRDI 100.000,-

PRÆMIE GAVEKORT KR. 10.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  5.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  2.500,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.500,- + DIPLOM

– 15 PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.000,-
16 – 55 PRÆMIE GAVEKORT KR. 500,-

Vindere 2014 Vindere 2014

NATURA L CUP 2015  

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

BRUG NATURAL

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

INDBERETNING: Skemaer kan fra 15/8 hentes på vores hjemmeside/hos vores for handler. 
Formålet med Natural Cup er at arrangere en konkurrence blandt Naturals faste kunder, 
afvigelse fra propositio nerne samt modtagelse af indberetnings skemaer stemplet senere 
end 1/10 2015 medfører automatisk diskvalifikation.

STATIONER:
Der indberettes de 6 bedste resultater af de 8 DdB sport 

mellemdistanceflyvninger med 1. stemplet sportsdue 
(uanset alder) 

PROPOSITIONER:
At slagets forbrug af kornblandinger i perioden 

1. marts - 1. oktober 2015.

Skal være indkøbt hos Natural Brande A/S

Konkurrenen er opdelt i region Øst og region  Vest, med  
flest sektionspoint på 6 DdB mellem sportsflyvninger. Der-  
er tale om slagkonkurrene på basis af 1. stemplet due

resultatet skal være indberettet til DdB 
og være over 333,33 mpm

Ole Nielsen, 225 Tåstrup

Tage Gravesen, 172 Ringkøbing

Bjarne Nutzhorn, 153 Tempo

Jørgen Pihl, 116 Vido

Bent Bøgh, 086 Bangsbo

Blandinger produceret efter egen opskrift af  
Natural deltager på lige fod.

Bjarne Jensen, 086 Bangsbo

Brdr. Nielsen, 172 Ringkøbing

Lauge Bak, 066 skive

Peder Skjærbæk, 190 Ikast

Steffen Hansen, 225 Tåstrup

Søren Andersen, 
012, Nakskov

Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo

Ejnar Pedersen, 053 Sølyst

Frode Kristensen, 066 Skive

Peter Pedersen, 086 Bangsbo

Bent F. Hansen, 009 Slagelse

Dennis Madsen, 071 Rødovre

Eigil Nielsen,
062 Grib
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Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne 

Bird Veterinary Clinic www.melbournebirdvet.

com, Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Det danske navn Ungesyge, 
refererer til en tilstand hvor ung-
duen, som regel i de allerførste 
uger efter de har forladt reden, 
bliver uvirksomme, puster sig op, 
taber vægt, afgiver en grønlig 
vandig gødning, og efter nogle 
dage dør ungen. 

Grunden til dette er en virus kaldet 
Circovirus! At kalde dette for Ungesy-
ge (Young Bird Sickness), er efter min 
mening helt forkert, og burde have et 
andet navn. Problemet er, at sygdom-
men egentlig er en større gruppe af 
sygdomme, der giver symptomer der 
ligner hinanden. Denne gruppe af syg-
domme er optaget og videregivet på 
lidt forskellige måder. Det er en farlig 
ting, hvis en brevduemand opdager at 
nogle af hans ungduer har en af disse 
sygdomme og straks sætter det i "bås" 
som ungesyge, hvorimod ungduerne 
bare har diaré eller tynd afføring. Coc-
cidiosis, Adeno-coli syndrom, Chlamy-

dia, Salmonella, E-coli, Herpes virus, 
Hårorm infektion, Indvendig Gul knop 
og mange andre sygdomme der alle 
kan give samme symptomer. En me-
get bedre betegnelse for denne sygdom 
ville være at kalde det Due Circovirus 
syge.
CIRCOVIRUS I DUER

Circovirus er en infektion der overfø-
res fra den ene due til den anden. Vi-
russen er til stede i gødning, spyt og 
muligvis også i fjeraffald. Er virussen 
til stede i et slag, vil alle duer højst 
sandsynlig blive udsat for smitten, og 
de fleste duer vil blive inficeret. Det er 
dog typisk, at kun 5% viser sympto-
mer, medens de ca. 95% af ungebestan-
den ikke vil vise kliniske symptomer, 
dvs. ikke bliver synligt syge. Hvis dis-
se 95% testes for sygdommen, vil de 
markere positivt, men der er intet at 
se på duerne overhovedet. 

De duer der bliver syge, vil udvikle 
de typiske symptomer såsom vægt-
tab, sløvhed, diaré og nogle individer 
vil udvikle gult skum i munden. Disse 
duer vil helt sikkert dø! De duer der 
ikke bliver syge, vil efter en periode 
bekæmpe virussen i kroppen, men der 
findes ikke en viden om hvor lang tid 

dette tager, men de fleste duer vil nok 
rense virussen fra kroppen i løbet af 
4-6 måneder. Der findes dog den mu-
lighed, at nogle duer ikke helt vil blive 
fri for virussen og derved bliver ”raske 
smittebærer”.

Det specielle ved Circovirus er, at 
medens virussen er aktiv, nedbryder 
den immunforsvaret. Helt specifikt 
angriber virussen en type hvide blod-
legemer kaldet T-lymphocyte. Dette 
betyder simpelthen, at duens evne til 
at modstå infektioner nedbrydes. Af 
denne grund kaldes Due Circovirus 
også nogle steder i verden for Due-
AIDS! Hvad der gør os opmærksom på 
en Circovirus, er de følgesygdomme 
der hober sig op som følge af virussens 
hærgen. Hvis ungduerne har et højt 
stade af gul knop eller alvorlig øjenfor-
kølelse og hvis problemerne er svære 
at komme af med, kan den underlig-
gende sygdom være Circovirus. Når 
en sygdom virker ude af kontrol, er det 
nødvendigt at kontakte en dyrlæge for 
at få testet om det er Circovirus.
TO BØLGER AF TABTE DUER

Det er typisk for tilstedeværelsen af 
Circovirus i et slag, at tabene af duer 
kommer i to ”bølger”. Den første ”bøl-

Ungesyge - Adenovirus
Hvad er ungesyge og hvad kan der gøres?

Adenovirus er en virus som giver luft-
vejslidelser, mave-tarm-sygdomme og 
øjeninfektioner.

I brevduesporten rammer det mest 
ungerne i perioden fra Marts til Juli 
med højdepunkt i Juni. 

Sygdommen kan vare 6 uger eller 
længere. 
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ge” er ved ankomsten af virussen til 
slaget, hvor den ”arbejder” sig igen-
nem besætningen, og dette giver som 
sagt ca. 5% tab af ungduerne. Efter 
disse sygdomme/dødsfald er overstået, 
kunne man tro at problemerne nu er 
overstået, men her må vi huske, at de 
ungduer der er tilbage og ser raske ud, 
skal have yderligere et par måneder 
til at få virussen ud af kroppen og der-
ved styrke sit immunforsvar. I denne 
periode kan der tilstøde andre former 
for sygdomme, f.eks. en let form for 
Gul Knop, Clamydia (luftvejs infek-
tion) og måske andre sygdomme. Ge-
nerelt kan siges, at ungduer udsættes 
for potentielt mange sygdomme, og ved 
bekæmpelse af disse, giver det en god 
naturlig immunitet som duen bevarer 
livet igennem. Har duen Circovirus, 
vil den selv skabe naturlig immunitet 
- men det tager tid! Denne periode er 
hvor den anden ”bølge” vil indtræde. 
De brevduefolk der ikke forstår dette 

og ikke kan håndtere problemet, taber 
en del unger under træning, og ved de 
første kapflyvninger. Der er som sådan 
i ungernes situation, ikke noget i vejen 
med dem, men man forlanger for me-
get af dem, og burde i stedet holde dem 
hjemme ved slaget, indtil ungerne har 
opnået en naturlig immunitet.
HVORLEDES KOMMER SMITTEN IND I 
SLAGET?

Oftest kommer Circovirus ind i sla-
get med en tilflyver eller nytilgang, 
der kommer fra et slag hvor virussen 
er aktiv. Vi må huske, at 95% af unger-
ne i et inficeret slag, ikke viser nogen 
symptomer, men er en såkaldt rask 
”smittebærer” der ser helt normalt og 
rask ud. Denne ene unge kan imidler-
tid sprede smitten stille og roligt, ind-
til denne unge efter et par måneder 
opnår immunitet.
HVORLEDES STILLES EN DIAGNOSE?

Det er nemt at stille en diagnose ud 
fra en enkelt dråbe blod. I Australien 

sendes et ”test kit” til de enkelte brev-
duefolk, og fremgangsmåden er ganske 
enkelt den, at duen prikkes i en tå lige 
over tåneglen, hvorpå denne bloddråbe 
tørres af på et specielt stykke sugende 
papir, der lægges ned i en lille plastik-
pose med lynlås. Denne pose sendes 
til dyrlægen for en test, og prøven kan 
holde sig i flere uger, således at forsen-
delsen ikke er noget problem. Denne 
test kaldes en PCR og tester blodet 
for Circovirus DNA, samt også for 
Chlamydia infektion samtidig. Denne 
undersøgelse koster i Australien ca. 
250 kr. Prøven kan også tages som en 
vævsprøve og testes i et mikroskop.
HVAD GØRES I TILFÆLDE AF CIRCOVI-
RUS INFEKTION?

Det første der må gøres, er at få stil-
let en diagnose gennem en dyrlæge. Er 
der flere unger syge, må man ikke an-
slå en diagnose, idet det kan vel være 
Circovirus eller måske en af de andre 
nævnte sygdomme. Stol ikke på ham 
i klubben der har haft duer i mange 
år, og påstår at vide alt om sygdomme. 
Disse personer har ikke mulighed for 
at teste duerne og give den rette diag-
nose. Det er heller ikke tilrådeligt at 
gå til en dyrlæge der specialiserer sig 
i hunde eller katte. Det bedste er at gå 
til en veterinær der har specialiseret 
sig i fugle, og en god løsning er at ringe 
efter et ”test kit”. Her i Australien er 
denne fremgangsmåde ret almindelig. 
Det er vigtigt at huske, at antibiotika 
dræber bakterier men ikke virus. Der 
findes ingen medicin der kan dræbe el-
ler bekæmpe virus. Dette betyder at 
infektionen skal bringes under kon-
trol på andre måder. I nogle områder 
af verden findes en vaccine til Circovi-
rus, der bruges som forebyggelse ved 
at vaccinere i 6 ugers alderen.

Efter dette 4-punkt program gøres 

Circovirus er små ikke indkapslet 
ikosaedriske vira med enkeltstrenget 
cirkulært DNA-genom. De er blevet be-
skrevet i svin, kyllinger og duer. Virus 
rettes mod lymfoide væv og forårsager 
pres på immunforsvaret hos værten. De 
mørke pletter på billederne er Circovi-
rus.

Hvad skal gøres ved udbrud af Circovirus?
Er der udbrud i et ungeslag, bør alle unger vaccineres. 
Derefter bør disse 4 punkter overholdes:
1. De synligt syge duer sættes i karantæne, og behandles med et bredspektret 

antibiotikum f.eks. Baytril 2,5% med 4 dråber dagligt oralt. Et middel mod Gul 
Knop f.eks. Spartix - 1 tablet dagligt. Giv elektrolyt i vandet f.eks. Elektrolyt P 
180. Hvis ungerne ikke viser fremgang mod helbredelse i løbet af nogle dage, bør 
de aflives.

2. Undgå opbygning af for meget gødning i slaget - rengør regelmæssigt og hold 
slaget så tørt som muligt.

3. Vær påpasselig med ungerne, således at de selv kan opbygge en naturlig og 
god immunitet. Dette betyder også, at slaget ikke må være overfyldt, give et godt 
foder, bekæmpelse af parasitter og behandling af eventuelle følgesygdomme.

4. Giv ungerne Probiotika, da dette vil formindske eventuelle sygdommes “rå-
derum” i tarmfloraen. Dette er ikke en behandling af syge duer, men er ungerne 
ramt af Circovirus, vil virkningen af Probiotika gøre det sværere for virussen at 
rette et massivt angreb. Personligt anbefaler jeg Probiotika hver dag i 2 uger, og 
dernæst 2-3 dage ugentligt.
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intet, bortset fra omhyggelig pasning 
af ungerne indtil træningens start. 
Skulle der opstå følgesygdomme må 
dette behandles, således at vi undgår 
den ”anden bølge” af tab! En hvilken 
som helst sygdom en unge får, er det 
bedst at duen selv overvinder dette og 
opnår en stærk immunitet som voksen.

Hvis man tror at sygdommen fjer-
nes fra slaget ved at slå de syge unger 
ihjel, tager man grueligt fejl!. De un-
ger der ikke viser sygdomstegn, har 

stadig sygdommen i kroppen endnu og 
de er ”raske smittebærere”.

Selv om det kan være frustrerende 
at miste 5% - eller flere - af bestanden 
af unger, vil det dog være tilfredsstil-
lende at have ca. 90% af bestanden til-
bage. Bestanden af unger vil da i store 
træk være bevaret og kan i fremtiden 
blive gode kapflyvere.

Får ungerne opbygget en god im-
munitet mod sygdommen, vil dette 
være godt for fremtidens duer i slaget. 

Denne immunitet vil blive givet videre 
til næste generation gennem pap fra 
forældrene. Også blommen der bliver 
dannet i hunnens æggeleder, vil inde-
holde meget antistof. Nyklækkede un-
ger sluger også noget af æggehviden 
der indeholder Immunoglobin (antistof 
i blodet), og også dette vil styrke un-
gernes immunitet. På grund af denne 
effekt og andre faktorer, vil der gen-
nem årene opbygges en god resistens 
mod ungesyge. 

Af Gordon Chalmers DVM, Oversættelse Ove 

Fuglsang Jensen

Uddrag fra en artikel om Unge-
syge. Selv om den er skrevet for 
10 år siden, beskriver Dr. Chal-
mers udmærket hvordan vore 
unger kan få en god immunitet 
og måske undgå eller minimere 
risikoen for Ungesyge.

Under normale omstændigheder, vil 
unger der er vokset op uden påvirk-
ning af antibiotika, have en stærk im-
munitet, og hvis der i slaget er tørret 
gødning på gulvet samt doser af mikro-
organismer (mikrober) i drikkevandet, 
vil dette også trække i den retning. 
Bliver hunnerne i et slag konstant eks-
poneret for mangfoldige mikroorga-
nismer, vil denne naturlige tilstand, 
udvikle og opbygge en stærk immuni-
tet til disse mikroorganismer. Denne 
immunitet i moderduen i form af anti-
stoffer, vil være til stede i æggeblom-
men og pap fra forældrene. Derved 
gives de nyklækkede unger en passiv 
immunitet mod de mikroorganismer 
der findes i slaget. Der vil være en kon-
stant eksponering af ungerne til dette 
mikrobe-miljø i slaget, ikke mindst 
da de gamle duer kommer i berøring 
med og direkte æder af den indtørrede 
gødning for at få gavn af de vitaminer 
heri. Ungerne vil på den måde begyn-
de at udvikle deres egne antistoffer til 
de tilstedeværende mikroorganismer 
og på den måde langsomt udvikle en 

naturlig aktiv immunitet.
Videnskabelige studier viser, at den 

opnåede naturlige immunitet, ikke 
kun er aktiv mod de mikroorganismer 
der skabte en god immunitet. Der er 
også en modstand mod andre mikro-
organismer såsom virus. Det er helt 
klart vist ved videnskabelige ekspe-
rimenter, at bliver en due udsat for 
forskellige bakterier, vil dette lede til 
forhøjet immunitet generelt.
IMMUNITET I ENKELTSLAGS KAP-
FLYVNING

Dette med en unges mere eller min-
dre immunitet, ses meget tydeligt på 
de såkaldte One Loft Race (Enkelt-
slags Kapflyvning). 

Den enkelte unge vil her ankomme 
med sin egen ”pose” fyldt med anti-
stoffer fra sit eget slag. Nu mikses alle 
disse mange tusinder antistoffer, og 
deres indhold vil resultere i en super 
mikro-flora. På trods af, at den enkelte 
unge havde et godt immunsystem i sit 
eget slag, bliver den nu pludselig udsat 
for mikroorganismer fra hundreder af 
andre slag. Ungen kan blive ”overman-
det” af alle disse mikroorganismer, 
specielt hvis dens egen immun-status 
har været lav p.g.a. ikke at have væ-
ret eksponeret af mange mikroorga-
nismer i det hjemlige slag. Med en 
stærk immunitet, vil der dog være en 
vis styrke til at bekæmpe disse nye mi-
kroorganismer.

Dr. Ludger Kamphausen ser Unge-
syge som en multi-faktor sygdom, idet 
han mener mange forskellige mikro-
organismer kollektivt skaber sygdom-
men:

”Jeg tror ikke, at det har nogen be-
tydning hvilket navn vi giver den 
virus der giver de svage individer Un-
gesygen. Uanset hvilket navn denne 
virus har, ser det ud til, at den nedbry-
der ungens immunsystem, og ungen 
vil være sårbar over for ellers ufarlige 
mikroorganismer. Enhver unge vil ha-
ve det vi kalder passiv immunitet som 
den får gennem æggeblommen og pap, 
og dernæst den aktive immunitet ved 
at der dannes antistoffer mod mikro-
organismer i slaget. Bliver den aktive 
immunitet begrænset, ved et altid des-
inficeret slag, eller gennem periodiske 
kure med antibiotika hos de gamle du-
er, så vil dette ”møde” ungen får med 
den super mikro-flora der er i et One 
Loft Race, med rimelig sandsynlighed 
resultere i at ungen får Ungesyge”. 

Immunitet i brevduer
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af Bjarne Borresen

Tilstede: Erik Dybdahl, Erik Ras-
mussen, Ole Nielsen, Peter Andersen, 
Niels Larsen, Tommy Rasmussen, Vil-
ly Petersen, Tage Gravesen og Sekre-
tariatets medarbejdere

Fraværende: Henrik Larsen (afbud)
Velkomst og indledning ved forman-
den.
KONSTITUERING
Næstformand: Erik Rasmussen
Intern revisor: Ole Nielsen
Forretningsudvalg: Erik Dybdahl, 
Erik  Rasmussen, Ole Nielsen og Peter 
Andersen
Ordensudvalg: Villy Petersen, Tage 
Gravesen, Ole Nielsen og Tommy Ras-
mussen
Transportudvalg: Erik Rasmussen, 
Peter Andersen, Niels Larsen
PR-udvalg: Henrik Larsen
IT-udvalg: Tommy Rasmussen, Erik 
Dybdahl og Bjarne Borresen
Redaktionsudvalg: Bjarne Borresen, 
Bjarne Straszek, Tage Gravesen og 
Henrik Larsen
Løsladerudvalg: Chr. Mikkelsen, Niels 
Johansen og Anders Brøbech (Forret-
ningsudvalget) 
GENNEMGANG AF ARRANGEMENTET 
I BRÆDSTRUP

Enighed om, at vi havde nogle dejlige 
dage i Brædstrup. Godt arrangement.

Fin fredag aften. Aftensmads indta-
gelsen skal optimeres. Løsningsforslag 
er forelagt Pejsegården.

Muligheden for at point i Udstillings-
kataloget skal undersøges.

Repræsentantskabsmødet afholdt i 
god ro og orden. Dirigenterne godt for-
beredte.

Aftenfesten i top. Ny underholdning 
skal findes til næste år. 

De økonomiske transporttal fremsat 
fra Nordjylland er efterprøvet hos den 
tilbudsgivende vognmand og blev gen-

nemgået. 
Der var grundet Henrik Larsens af-

bud til mødet ikke mulighed for sikker 
opfølgning, men det tyder på, der har 
været væsentlige mangler i de frem-
førte priser.
GENNEMGANG BUDGET.
FASTLÆGGELSE AF GEBYRER

Mellemdistanceflyvninger kr. 16,- pr. 
due

Langflyvninger kr. 33,- pr. due
Landsflyvninger kr. 120,- pr. due
Ekstra Göttingenflyvning kr. 50,-
Kr. 2 afsat pr. due til en præmie ræk-

ke i hver sektion på alle flyvninger mi-
nus landsflyvningerne. Summen i hver 
sektion er baseret på antal afsendte 
duer i 2014.

Præmierække: kr. 200-100-75 og kr. 
50 så langt beløbet rækker. Slagpræ-
mier.
REGLEMENT 2015  
(ORDENSUDVALGET) 

Gennemgået og vedtaget.
4 forslag fra 073 blev ikke vedtaget.

TRANSPORT 2015 (FORRETNINGS OG 
TRANSPORTUDVALG) 

Oplæg til containerfordeling for den 
kommende sæson blev gennemgået. 
Der skal findes en økonomisk og trans-
portmæssig acceptabel løsning på 
lang-/landsflyvninger i uge 24, 25, 26 
og 32, da de ikke kan kobles med en 
langflyvning.

Der arbejdes på optimering af den in-
denlandske opsamling.

DdB's egen bil skal også i 2015 an-
vendes på Sverigesruten.
SEKRETARIATET, HERUNDER IT-
OPGAVER

Der er modtaget tilbud på opgra-
dering af DdB's økonomisystem C5. 
Kontoplanen vil blive omlagt til at af-
spejle DdB's drift bedre end i dag. Op-
graderingen er planlagt til at starte i 
marts. 

Tilpasninger til Foreningsprogram-

met er igangsat herunder nyt DM og 
automatisk nulstilling af fejlgang på 2 
sekunder eller derunder.

Mulighed for at angive, hvem der har 
meldt fra indberetning og årsag i For-
eningsprogrammet.

Der er modtaget tilbud på udviklin-
gen af en App. IT-udvalget arbejder vi-
dere med at finde den rette løsning til 
den bedste pris.

TauRIS har fremsendt forslag til for-
længelse af kontrakten frem til 2021. 
Sekretariatet går den igennem og af-
taler videre forløb med Forretningsud-
valget.

TauRIS forventer at kunne sende en 
test-version ud medio denne sæson, 
der indeholder muligheden for at af-
levere data fra terminalen hjemmefra 
efter flyvningerne.

Udfordringer med den nye trykma-
skine, som leverandøren arbejder på 
at løse.

Inscanningen af gamle årgange af 
Brevduen er i gang.
SAMARBEJDET NBF OG SBF

SBF ønsker et 2-dages møde i marts. 
Sekretariatet forsøger at finde et tids-
punkt.

NBF har fået trykt 2 blade i år.
BREVDUEN

Der mangler skribenter. Nye skri-
benter "afprøves".
ØVRIGE BESLUTNINGER

Der skal afholdes møde med Løsla-
derudvalget i marts for gennemgang 
af  aftaler, rutiner, it-systemer og flyt-
ning- og beslutningsprocedurer.

Hurtig udsendelse af korte beslut-
ningsreferater fra HB-møder via 
hjemmesiden skal igangsættes. Sekre-
tariatet finder løsning.

München og Göttingenflyvningen i 
uge 32 skal opsamles ved centralindle-
vering. Ellers vil det ikke være muligt 
at nå frem til tiden. 

HB – møde 
Linde d. 28. feb. 2015

Beslutningsreferat
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Klasse 1 Søre Bo Brøbech, 164 Østdjurs

95,75 point

Klasse 4  Kasper & Viggo, 114 Ribe

94,50 point

Klasse 7 Mark & Christina, 190 Ikast

94.00 point

Klasse 10 Tommy Gydesen, 055 Vejle

94,25 point

Klasse 2 Tommy Gydesen, 055 Vejle

95,50 point

Klasse 5 Käthe & Flemming, 111 Vejen

94,00 Point

Klasse 8 Jens Kastrup Larsen, 111 Vejen

94.25 point

Klasse 11 Y & Villy Petersen, 027 Esbjerg

94,25 point

Klasse 3Käthe & Flemming, 111 Vejen

94,50 point

Klasse 6 Michael Andersen, 151 Hvalsø

94,50 point

Klasse 9 Bent Vestergaard, 117 Hornslet

94.00 point

Klasse 12 Tommy Gydesen, 055 Vejle

93,25 point

Klassevindere
Landsudstillingen 2015
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Stemningsbilleder fra Brædstrup 2015
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Kun en god forberedelse af avlen samt optimal
forplejning giver gode sunde unger. Herunder spiller
en korrekt sammensat blanding en vigtig rolle. 
Vi anbefaler at holde duerne slanke i vinterperioden,
og ca. 10 dage før sammenparring at gå over 
til at anvende Finesse Unge & Avl.
Samtidig gives Naturamine i drikkevandet. 
Det er ligeledes vigtigt at duerne har fri adgang 
til Vitamineral – Grit samt Picksten.
I hele opvækstperioden er det vigtigt at duerne 
tildeles Natural hvidløgsolie og Vitaminor (ølgær)
som tilsættes Finesse blandingen. Udvælgelsen 
af de enkelte frøsorter (min. 85% spireevne) 
og den procentvise sammensætning bevirker at 
ungerne opnår optimal udnyttelse af blandingen. 
Det er vigtigt idet ungen – når den er 25 dage 
gammel – har fordoblet sin vægt 100 gange.
I forbindelse med anvendelse af gamle avlsduer 
eller ved vinteravl vil det være en fordel også 
at anvende Nutripower.
Nutripower indeholder 85% fordøjelig protein 
hvilket selvsagt udvikler muskulatur optimal.

NATURAL FINESSE UNGE & AVL

RÅHPROTEIN: 15,59
RÅFEDT: 8,16
KULHYDRATER: 44,94
FUGT: 11,41
RÅASKE: 2,30
CELLULOSE: 6,33

N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE 
TLF. 97187040 • FAX 97187090
mail: natural@natural-brande.dk 

www.natural-brande.dk

• FINESSE UNGE & AVL - 25 kg
12% GULE ÆRTER
12% FINESSE SMÅFRØ

HØRFRØ, HIRSE,
KANARIE, RAPS

11% DARI
10% POPCORN MAJS
10% HVEDE
9% KARDI
8% BORDEAUX MAJS 
6% MAPLE PEAS
5% MILO
5% PADDY RIS
4% DUNPEAS
4% GRØNNE ÆRTER
4% VIKKER

FINESSE UNGE & AVL - 25 kg

ADV_UK_FINESSE_UNGE_AVL  02-02-2011  18:14  Pagina 1



Vindere OL-klasserne

Klasse A Finn Nielsen 189 Vendsyssel  - 75,065 point Klasse D Brdr. Brøbech 073 Skanderborg - 319,301

GULDRINGEN 2015
Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2015 
Et medlem kan max. købe 10 stk. á 100 kr.  

Deltagelse i konkurrencen kan ikke overdrages til andre!  
Der konkurreres om præmiepuljen i 2018 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. 

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

Klassevindere
Landsudstillingen 2015

Klasse 13 J & P Nisen, 207 Tinglev

93,25 point

Klasse 14 Team Carstensen, 207  Tinglev

94,00 point


