
25. marts 2015
133. årgang

TEMA LÆS OM

DOBBELT LANGFLYVERMESTER  
JAKOB NOE, 224

ABSORBERING AF MEDICIN

MESTER 1-ÅRS OG MELLEMDI-
STANCE SPORT 2014 
TEAM FL. BOLØ, 016

En smuk vinder håndteres! -  Foto: Alf B. Kristennsen

Min hverdag 
med duerne
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DødsfaldVi gratulererFremlysning

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

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

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. 

DAN 073-07-1007 (død)
DAN 073-09-0156 (død)
DAN 242-93-0804 (død)
DAN 036-14-0668 (død)
DAN 242-15-0787 (død)
DAN 153-14-1157 (død)
BELG 12-1005144 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 166-14-0795
Ivan Hansen
6400 Sønderborg
Tlf 30358044

DAN 233-15-0303
Henning Klovborg
8830 Tjele
Tlf 23236401

DAN 073-14-3432
NL 12-520843
Erik Christensen
6731 Tjæreborg
Tlf 60675323

DAN 075-13-3549
Knud Jepsen
6900 Skjern
Tlf 97366040

B-14-6211877
DV14-6560-363
Torben Juhl
6100 Haderslev
Tlf. 20405572

DAN 166-13-0287
Benny Jakobsen
4330 Hvalsø
tlf. 46408664

75 ÅR
4/4 Jørgen Nielsen, 034 Mou
7/4  Vagn Hansen, 144 Ribe
60 ÅR
31/3 Ole Johansen, 128 Sæby
50 ÅR
29/3 Gitte Lauritsen, 055 Vejle

50 ÅRS JUBILÆUM
Tony Petersen 037 kan den 1. april fej-
re 50 års jubilæum . Tony er kendt for 
altid at have flotte resultater med sine 
duer der altid ligger i toppen, han har 
mange sektionsvindere samt gruppe 
vinder. I foreningen er han ansvarlig 
for edb systemet. Tony er også medlem 
af sektionsbestyrelsen. Vi ønsker dig 
tillykke med dit jubilæum og god vind 
frem over. 
Dine sportskammerater i 037 Kalund-
borg

40 ÅRS JUBILÆUM
15/3 Søren P. Jensen, 100 Haslev

25 ÅRS JUBILÆUM
1/4 Jørgen Renè Petersen, 114  Asnæs
1/4 Lars Kristensen,  114 Asnæs

GULDBRYLLUP
11/4 Sonja og Aage Tonnesen, 111 Ve-
jen

PALLE ANDERSEN, 030 RINGSTED
DAN 030 ”Ringsted” har mistet 

et af sine ældre medlemmer den 11. 
marts.

Palle Andersen har været medlem 
af foreningen siden 1/10 1989. 

Med hans rolige og bestemte op-
træden udfyldte han godt rollen 
som leder af ”Kantinen” i klubben, 
hvor mange søgte hen for at få lidt 
forfriskninger af både vådt og tørt. 
Særligt det sidste, gjorde han en stor 
indsats for, da han var slagter af pro-
fession. 

Grundet sygdom måtte Palle stoppe 
med duerne, men han besøgte fortsat 
kammeraterne i foreningen. 

Palle blev 77 år og efterlader sig sin 
kone, Connie og to børn. 

Æret været hans minde! 
På foreningens vegne  
Allan.

DUESLAG TIL SALG
Inklusiv: 
TauRIS - anlæg m. 17 x 1.felt ind-
gange
Træ gulvriste overalt
Fodergang
Indlagt varmt / koldt vand
Udsugningsanlæg
Tremmedøre foran alle rum
Sælges kun samlet
Peer Vestergaard, 097 Odder
Tlf. 2228 1710
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FORÅR!

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

Det har været nogle dejligt milde 
dage her i første halvdel af marts. Og 
selvom der stadig er tid inden de første 
træninger og kapflyvninger, så gæl-
der det nu om at få forberedt slaget og 
ens registreringssystem, så det hele er 
funktionsdygtigt, inden det for alvor 
går løs. Så belært af erfaring og for at 
mindske frustrationerne, så få nu prø-
vet det elektroniske anlæg af. Det er 
ikke sjovt at opdage, at der har været 
mus i kablerne, når sektionsvinderen 
sidder i indflyvningen. Skal der inve-
steres i nyt eller, man ønsker at skifte 
til DdB’s system, så er det en god ting 
at få det gjort snarest. Det mindsker 
stressniveauet også her på Sekretaria-
tet lige op til de første kapflyvninger. 
Så få det nu gjort! Det er hurtigere at 
gøre det end at tænke på det! 

Når dette læses, er materialerne 
på vej ud i klubberne og snart følger-

ne programopdateringerne efter. Så 
snart vi når ind i april og de sidste op-
målinger og korrektioner er foretaget, 
lægges Sæsonstarten klar på hjem-
mesiden. Nye løsladelsessteder, Celle 
bl.a., er målt op og påført de sektioner, 
der skal bruge dem. Husk at Regle-
ment og Ringlisten (Brevduen nr. 7A) 
sendes ud sammen med materialerne, 
så det skal I have udleveret i klubben.

Vi har alle vore foretrukne kapflyv-
ninger: Lange, mellem, sprint, åbne 
eller sport. DdB’s og sektionernes kap-
flyvningsplaner er et tilbud til alle 
brevduefolk. Den enkelte bestemmer 
100 % selv, hvilke flyvninger man øn-
sker at deltage på og hvilke man ikke 
ønsker at deltage på .Det betyder selv-
følgelig, at man i alle klubber er be-
hjælpelig med at sikre, at alle kan flyve 
de flyvninger, de ønsker, og at man ik-
ke sætter forhindringer op overfor de 
medlemmer, som ønsker at deltage på 
en flyvning, hvor flertallet måske ikke 
ønsker at deltage. Det kunne f..eks væ-

re på DdB’s landsflyvninger. Er man 
blevet valgt til foreningens kontrolko-
mite, er man også forpligtet til at stille 
op ved indleveringen til de flyvninger, 
hvor måske kun få deltager. Vi skal 
hjælpe hinanden alle sammen.

TauRIS har meddelt os, at de har 
konstateret en fejl i deres terminal 
software, der betyder, at årgang 2015 
ikke kan oprettes korrekt i terminalen 
eller overføres korrekt fra forenings-
programmet via Upload-programmet. 
Der gælder alle versioner af TauRIS 
terminalen inkl. DdB versionen. Der 
arbejdes på en rettelse og den skulle i 
skrivende stund være lige på trapper-
ne. Så snart vi har prøvet den af her på 
Sekretariatet, vil den blive sendt ud til 
de berørte foreninger. Hvorfor det lige 
er årgang 2015, der er berørt, har vi pt. 
ikke fået nogen forklaring på, men det 
kommer nok. 

Sektioner og klubber, der ønsker per-
soner på DdB’s Transportkursus, be-
des give Sekretariatet besked snarest 
og senest den 1. april 2015. Kurset, 
kurserne vil herefter blive annonceret 
med dato og sted på DdB’s hjemmesi-
de.

God forberedelse til alle!  
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Af: Jens Bukh Jensen, 075 Morsø.

Efter at have overvejet det gen-
nem noget tid har jeg besluttet 
at skrive en artikelserie til vores 
blad. Dels på grund af, at det jo er 
vores blad, som vi selv er med til 
at skabe, og dels fordi jeg synes, 
det er sjovt at skrive og dele med 
andre. 

”Min hverdag med duerne” har gen-
nem tiden været skrevet af flere due-
folk, som mere eller mindre alle har 
vundet flere mesterskaber og hæder 
end jeg højst sandsynligt kommer til i 
mit dueliv. 

Alligevel mener jeg at kunne bidrage 
med et eller andet. Om ikke andet så 
med lidt om hverdagen på et slag, som 
ikke altid vinder …
STARTEN

Det hele startede i 1990, hvor jeg gik 
i 10. klasse på den lokale skole. Min 
klasselærer havde brevduer, og han 
brugte nogle af klassens timer til at 
præge os unge mennesker til et liv som 
brevduemænd. Det lykkedes for mit 
vedkommende, og i årene derefter var 
jeg duemand. 

Jeg husker det som sjovt, spæn-
dende og hyggeligt. 

Særligt husker jeg tiden i klubhu-
set som værende ret god. Der var en 
hyggelig atmosfære og en masse snak 
rundt i hjørnerne. 

Efter 3-4 år kom der piger og uddan-
nelse ind i billedet og jeg stoppede med 
duerne. Det var ikke specielt sjovt at 
skille sig af med dem. Men en nødven-
dighed da mine forældre ikke havde 

Min hverdag 
med duerne
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mulighed for at passe dem.
De lurede dog i baghovedet, og der 

var aldrig tvivl om, at de skulle vende 
tilbage på et tidspunkt. 

I år 2000 flyttede jeg til Aalborg som 
et led i min uddannelse som gartner. 
Jeg flyttede ind i en lejlighed en mørk 
aften uden at have været der før. Da 
jeg kiggede ud af vinduet næste dag, 
kiggede jeg lige over på klubhuset på 
den lokale brevdueforening. Det må 
da være skæbnen, tænkte jeg. Og for 
at det ikke skulle være løgn, viste det 
sig også, at en af mine nye kollegaer 
havde duer. Han hed Martin Sørensen, 
og var/er en del af L&M Sørensen, som 
både dengang og stadig gør det ganske 
godt i Aalborg. Så om dagen blev gart-
nerjobbet suppleret med en masse du-
esnak, og når jeg fik fri, var jeg ovre i 
klubhuset på den anden side af gaden. 
Fin fordeling  

En dag tog et af medlemmerne, Ole S. 
Hansen, mig med ned til Erik Nielsen 
i Støvring. Der var vi et par timer og 
så duer. 

Sikke et slag, duer og duemand. 

Jeg husker tydeligt Eriks fremvis-
ning af sin stjerne ”Kejser” og fortæl-
lingen om alle de gode duer, som han 
var far og bedstefar til. I det næste 
stykke tid var jeg jævnligt nede ved 
Erik og kigge duer.

Så snakken med Martin på jobbet, 
den lokale dueforening og Erik i Støv-
ring gjorde, at jeg var godt på vej til at 
få duer igen. 

I 2003 flyttede jeg så tilbage til Mors, 
hvor jeg havde købt et lille hus nord for 
Nykøbing. Et dueslag blev bygget med 
hjælp fra lokale duefolk. Et slag på 2,6 
x 6 meter. Der var plads til 16 reder, 
rum til enkehunner og et foderrum. 
Jeg blev igen meldt ind i den lokale 
brevdueforening, 075 Morsø.

Slaget blev bemandet med duer fra 
lokale foreningskammerater, et par 
stykker fra L & M Sørensen og lidt fra 
foreningen i Godthåb og så nogle avls-
duer fra Erik Nielsen. 

Selv om jeg havde haft duer før, var 
det lige som at starte fra nul igen. Alt 
skulle opfriskes og læres igen. I den 
proces brugte jeg meget at ”kopiere” 
fra slag, som gjorde det godt. 

I mit tilfælde brugte jeg Erik fra 

Støvring og lokale Chr. Mikkelsen. De-
res måde at holde brevduer på mikse-
de jeg sammen, og sammen med mine 
egne erfaringer begyndte jeg på min 
”duekarriere”. 
NUTID

Her 12 år senere er der sket en mas-
se med mit duehold. Både hvad angår 
størrelsen på slaget og antal duer, men 
også tilgangen til sporten. 

Som hos de fleste andre, der starter 
med duesporten, var mit første due-
slag også for lille efter nogle år. Jeg 
byggede derfor ret hurtigt nogle eks-
tra m2 til og har gjort det nogle gange 
efterhånden. Lige pt. har det en pas-
sende størrelse på ca. 45 m2. 

Kapflyverholdet består af 32 enke-
hanner, som køres efter det traditio-
nelle system. Det med at flyve med 
enkehunner ligger ikke til mig. Jeg 
har prøvet det et par gange, men opgi-
ver ret hurtigt igen.

På ungeslaget er der plads til 65 un-
ger, men der er dog som regel ikke me-
re end 50.

Avlsslaget består af 2 rum med 13 re-
der og 4 avlsbokse. Jeg har dog gerne 
3-4 ekstra af hvert køn til uforudsete 
problemer.

Her i begyndelsen af marts er det ved 
at være tid til lidt vinterferie for de fle-
ste af mine duer. Alle duer har været 
vinterparret, både avls- og flyveduer.  

Flyveduerne er nu skilt ad og går nu 
og hygger sig lidt. Hannerne er ude i 
weekenden til en lille rask flyvetur om 
slaget. Det er noget, de nyder i stor stil. 

Efter en lille times tid bliver bade-
vandet hældt op, og så hopper alle 
mand i baljen. Det er en fryd at se på.

Hunnerne er ikke ude at flyve. De 
har adgang til en voliere, hvor de op-
holder sig det meste af tiden. 

De bliver fodret ganske let. 50 % 
standard blanding og 50 % byg. Det 
lette foder gør, at de ikke bliver ”vin-
terfede” og lettere kommer i gang til 
foråret. 

De får ikke nogen biprodukter 
af nogen slags ud over grit og 

mineralpulver. 

For nogle år siden brugte jeg mange 
penge på at købe og bruge diverse bi-
produkter, men det er jeg altså så stop-

pet med igen. I en travl hverdag er det 
for bøvlet, koster for meget, og effekten 
af det kan vel også diskuteres. 

Avlsduerne er i gang med deres an-
det kuld nu her. Nogle af parrene bli-
ver skilt ad, inden æggene klækker. De 
skal så parres om eller skiftes ud med 
nogle af de ekstra duer, som opholder 
sig i volieren. 

Avlsarbejdet er for øvrigt en ret 
spændende del af brevduesporten. Hos 
mig er det lige før, at kapflyvning og 
avl betyder lige meget. 

At udvælge og planlægge de rigtige 
par, se ungernes opvækst og følge dem 
den første tid. Det er fedt!  

Ellers er den næste tid ret stille her 
på slaget. Ungerne er dem, som tager 
mest tid. Jeg bruger gerne, hvis det er 
muligt, en halv times tid sammen med 
dem i slaget hver dag. Det bevirker, at 
de er forholdsvis rolige og ikke flakser 
rundt. Unger, der ikke kan finde ro, 
ryger i skraldespanden. De er kun ude 
et par gange om ugen, da høgen ofte 
kommer forbi i haven. Det er ikke så 
tit, den slår på duerne, men den har 
desværre heldet med sig engang imel-
lem, og det er altid træls at miste duer 
på den konto.

Jeg prøver så vidt muligt også at und-
gå at medicinere ungerne nu her. Hvis 
der er en enkelt, som hænger med næ-
bet, bliver den fjernet. 

Det var alt for denne gang. 
I de kommende artikler vil jeg skrive 

lidt om, hvad der sker på slaget, samt 
belyse, hvordan jeg griber forskellige 
ting an. 

REDAKTIONENS KOMMENTAR:

Vi, på Redaktionen, siger mange tak 
til Jens Bukh Jensen for, på eget ini-
tiativ, at have taget sig tid til at skrive 
disse artikler til ”Min hverdag med 
duerne”.

Mange danske brevduefolk har gen-
nem tiden bidraget til netop denne 
artikel serie og som vi ved at rigtigt 
mange har haft stor glæde og inspira-
tion af.

Det har ikke været nemt at holde 
igang, ikke mange ønsker at dele deres 
erfaringer ved at skrive i Brevduen.

Så tak, Jens! 
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Oversat fra PIPA Oversættelse Ove Fuglsang 

Jensen

Medicin til indvortes brug kan gi-
ves gennem svælget, ved injek-
tion eller ved skindabsorbering 
eller spray. Medicinen skal dog i 
processen transporteres videre i 
kroppen for at nå de organer der 
er ramt af sygdom. 

Der er klare forskelle på hvorledes de 
aktive ingredienser bliver absorberet, 
og ignoreres dette kan behandlingen 
mislykkes.
ABSORBERING GENNEM   
TARMKANALEN

For det meste behandles duerne ved 
at medicinen tilsættes drikkevandet 
eller påføres foderet. Forskellige typer 
medicin, opfører sig forskelligt i tarm-
kanalen, eller absorberes fra tarmka-
nalen på forskellige måder.

De almindeligste vitaminer (A, D, E 
og K) absorberes kun gennem tarmka-
nalens væg, hvis der er fedtstoffer i det 
foder duen konsumerer sammen med 
vitaminerne i drikkevandet. De almin-
deligste kornsorter indeholder olier, og 
det vil være nok for at vitaminerne 
virker korrekt. Har duen f.eks. en syg-
dom, må vi være opmærksom på, om 
duen æder tilstrækkeligt med foder, da 
et ringe foderindtag vil resultere i, at 
vitaminerne ikke bliver optaget i fuldt 
mål. Har en due ikke taget føde i flere 
dage, er det tilrådeligt at indgive vita-
miner ved injektion.

Antibiotika der tilføres oralt (i drik-
kevand), bliver absorberet via tarmene 
på forskellig vis alt efter forholdene. 
Antibiotikaens evne til at omsættes, 
afhænger af hvor meget omsætningen 
er i mave/tarmkanalen, og det gælder 
f.eks. Ampicillin. Andre typer såsom 
Amoxicillin, er ikke så afhængig af en 
fyldt tarm. Ved medicin givet oralt til 
duerne gennem drikkevandet, må man 

være opmærksom på visse momenter 
ved denne fremgangsmåde. Har du-
erne luftvejssygdomme, og gives der 
antibiotika oralt, kan det ske, at me-
dicinen ikke når længere end til tarm-
systemet. Følgende antibiotika bliver 
dårligt eller slet ikke optaget gennem 
tarmene: Neomycin, Streptomycin, Co-
listin, Gentamycin og Spectinomycin.

I nogle sygdomstilfælde, er det fak-
tisk en fordel at medicinen ikke opta-
ges gennem tarmvæggene, men bliver 
i tarmene. Det gælder tilfælde af En-
teritis (forgiftning i tarm) og man kan 
her bruge en medicin der bliver i tar-
mene.

Absorbering af aktiv medicin gennem 
tarmenes vægge, afhænger af mange 
faktorer, og her er pH-værdien af tar-
menes indhold vigtig. Ved en antibio-
tika som gruppen Tetracycliner gælder 
det specielt ved  Doxycycline (Tylan) til 
luftvejs-sygdomme. Behandles slagets 
duer med Doxycycline  eller Tylan, 
skal der tilsættes Æble Cider Eddike 
i drikkevandet for at sænke pH-værdi-
en. Medicinen vil da blive mere effek-
tiv i et let forsuret tarmindhold, end i 
et mere alkalisk. Er tarmsystemet be-
tændt, og er der synligt diarè, vil den 
vandige gødning nedsætte medicinens 
virkning, og behandlingen bør i stedet 
gives som en injektion.
MEDICIN GIVET VED INJEKTION

Med mindre der laves en fejl i vacci-
nationen, vil en medicin givet ved in-
jektion bag skindet eller i en muskel, 

blive absorberet meget hurtigt. Derfor 
giver injektioner et mere sikkert resul-
tat end medicin givet oralt.

Der er dog ved injektioner følgende 
ulemper:

1. Risiko ved skader i en muskel.
2. Stort arbejde at vaccinere en hel 

flok duer.
3. Bringer uro i enkelte duer og må-

ske hele flokken.
4. Nålen kan overføre infektioner, 

hvis ikke skiftet tit.
Til trods for disse ulemper, er der 

mange fordele ved at vaccinere duerne 
ved injektion. Det er dog ikke usæd-
vanligt, at der efter prikket med injek-
tionsnålen, bliver et let hævet punkt. 
Problemer af denne karakter, ses for 
det meste ved oliebaserede vaccine, 
hvor injektionen ikke går dybt nok ned 
i underliggende muskler eller væv. Et 
andet problem kan være hvis vaccinen 
er for kold, og ikke går i forbindelse 
med vævet. Opdages en sådan hævel-
se nogle dage efter vaccinationen, kan 
det elimineres ved at gnide med salve 
med kamfer eller mentol.
ABSORBERING FRA OVERFLADEN

En del typer medicin gives på duens 
skind, og bliver absorberet ned i skin-
det og videre til blodbanerne. Denne 
type medicin bruges til bekæmpelse af 
pesticider. Nogle af disse produkter er 
så farlige, at de ikke må bruges på du-
erne, der i værste fald kan blive forgif-
tet eller dø. Bruges disse krasse midler 
i slaget eller på kurvene, anbefales det 
at bruge gummihandsker og maske, 
da stofferne kan skade mennesker. 

Absorbering 
af medicin
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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 Brian Dalgaard

Der er ikke noget, som at få lov 
til at skrive om sine gode ven-
ner. Og jeg må indrømme, at der 
nok næppe er nogen, der har 
fortjent en hyldest på skrift som 
Jakob Noe! En super kammerat, 
der altid er parat til at give et nap 
med. Dette gælder både privat, i 
dueforeningen samt i håndbold-
klubben, hvor Jakob efterhånden 
har mange sæsoner bag sig som 
ungdomstræner. Senest blev 
der kaldt på Noe i år fra hånd-
boldklubben, hvor en træner var 
sprunget fra: Tre ugentlige træ-
ningsaftener til Jakob, der igen er 
en af dem, der trækker læsset…

Noe er en del af det, vi stadig kalder 
for ”Ungdomsbanden”. At dømme ef-
ter hårfarve og dåbsattest skal vi nok 
snart til at ”omdøbe filen”, men det er 
endnu ikke sket. Oprindeligt var vi 
fire til at mødes lørdag morgen, men 
de seneste år har vi kun været 3: Ja-
kob Noe, Lars Hansen og underteg-
nede. Det er rundstykker, kaffe, en 
morgenbitter og det obligatoriske pral. 
Alle flyvninger skal vindes og det helst 
stort!

I denne sammenhæng skal det nok 
også nævnes, at Noe er den af os, der er 
bedst til at holde benene på jorden. Ud-
lover han klø, er det oftest fordi, han 
har noget at have det i, hvilket ikke al-
tid er tilfældet for de to andre ”bande-
medlemmer”…
DER VAR LAGT I KAKKELOVNEN

De fleste duemænd er optimister og 

vintermestre. Det gælder også for både 
Lars og Brian. Hele vinteren var det 
dog Jakob, der tog teten i forhold til at 
tro på egne chancer: ”Jeg har duerne 
til at vinde til sommer” og ” I kommer 
ikke til at slå 1329, 1334 og 1335”, var 
nogle af de udsagn, vi måtte høre på. 
Og selvom vi ikke ser på hinandens 
duer ret ofte, kunne jeg dog godt gen-
nemskue, at der måske kunne blive 
noget om snakken, når jeg besøgte 
Noe. Duerne var vinteren igennem i en 
overlegen orden. Fjerdragten lignede 
næsten en gallakjole og duerne udstrå-
lede bare sundhed og vitalitet.

I denne forbindelse kan det indsky-
des, at Jakobs duehold er endog sær-
deles hurtigt at overskue/gennemgå. 9 
enkemænd og 9 enkehanner er, hvad 
der er plads til, så med hunner og et 
par pensionerede kapflyvere, der går 
hos ungerne, er der vinteren igennem 
altid under 40 duer på slaget!

Jakobs tro på egne evner samt den 
ret fine samling af toårs duer gjorde, 
at Lars og jeg henover foråret flere 
snakkede om, at det nok kunne gå hen 
og blive Noe’s store sæson. Vi vidste jo, 

at duernes kvalitet var i orden, idet de 
jo stort set var af vores afstamning…!

Slutresultatet blev da også ret impo-
nerende:
EN HURTIG STARTER

De seneste sæsoner har Jakob været 
en klar favorit i forhold til at have du-
erne i orden både vinter og forår. Der 
har været super hjemkomster på de 
første kapflyvninger i sektionsregi, 
men herefter er formen dalet – man 
kan også sige forsvundet – og det har 
været lidt stridsomt at holde trit med 
de stærkeste slag i sektionen. Finde 

Dobbelt langflyvermester Sektion 61
Jakob Noe slog til på de lange flyvninger

Mesteren med topduen “1329”

Resultater 2014
Nr. 1 Langflyvermesterskabet Sport 

Sektion 61

Nr. 1 Langflyvermesterskabet Åben 

Sektion 61

Nr. 1, 7 og 10 Esdue Langflyvninger 

Sektion 61

Nr. 2 Ungemesterskabet Sport Sektion 61

Nr. 3 Esdue Sektion 61

Nr. 3 Esdue Etårs Sektion 61

Nr. 5 Ungemesterskabet Åben Sektion 61

Nr. 8 Esdue All-round Sektion 61
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årsagen til denne udvikling har ikke 
været muligt, men vi er nok mange, 
der kender problematikken. Når for-
men er væk, er den svær at finde igen.

Derfor kunne man med god grund 
frygte, at det samme ville ske for sla-
get i år. Faktisk var det lige ved at væ-
re tilfældet. Tre gode weekender med 
sektionsflyvninger, derefter formned-
gang og tab af 5 etårsduer på de første 
to DdB-weekender. Så store tab er ikke 
hverdagskost for Jakob, der gav en kur 
mod både gul knop og ugen efter mod 
luftvejsinfektioner.

- Duernes træning omkring slaget vi-
ste ret hurtigt, at jeg nok havde ramt 
rigtigt. De fløj igen højt og viste den 
rette flyveglæde, fortæller Jakob. Sam-
tidig blev den årlige ”Rødskæg” lavet 
meget tidligt, hvilket formentligt også 
var med til at give duerne et løft form-
mæssigt.

Begrebet ”Rødskæg” dækker over en 
parring af enkemændene midt i sæ-
sonen, hvor de sættes sammen med 
hunnerne tirsdag aften, og skilles ad 
lørdag aften, den efterfølgende uge. 
Denne parring af kapflyverne prakti-
seres hvert år hos Jakob, og siden det 
er blevet indført, har det været lettere 
at bevare flyvelyst og motivation hele 
sæsonen.
ÅRETS HØJDEPUNKT

Den første uge med langflyvning, 
hvor vi i Regionen Nord flyver Mün-
ster viste, at Jakob var på rette spor. 
En godkendt placering som nr. 8, men 
desværre kun 911 point, da Regionens 
hurtigste due landede hos Niels og 

Bente med et stort forspring ned til de 
næste. 

Der var flere højdepunkter for Jakob 
denne sæson, men størst var weeken-
den uge 26, hvor Göttingen var på pro-
grammet. Det så ud til at duerne kom 
med flot hastighed og ret tæt, hvilket 
også var tilfældet hos Jakob: Nr. 2, 4, 
5 og 15 i sektionen på 7 afsendte duer! 
I regionen blev disse duer placeret som 
2, 5, 6 og 45 mod 1293 duer, så denne 
weekend var humøret i top.

Stort set på samme niveau var ugen 
med Antwerpen. Denne weekend kun-
ne på forhånd se hård ud, men Jakob 
valgte igen at sende de fremmeste 
langflyvere, der skulle kunne klare 
mosten på en svær Antwerpen. Og det 
kunne de: 2, 6 og 15 i konkurrence mod 
186 duer og sjovt nok var det lige netop 
de tre hanner ”1329”, ”1334” og ”1335”, 
der leverede varen. Præcis som Jakob 
havde forudsagt vinteren igennem. 
Præstationen sættes i relief af, at der 
kun kom 20 duer hjem i flyvetid. Ja-

Dobbelt langflyvermester Sektion 61
Jakob Noe slog til på de lange flyvninger

Mesteren med topduen “1329”

Vel nok et af de mindste ”mesterslag” i Danmark. Bag vinduet i midten er et lille rum, hvor der både opbe-

vares foder og er plads til 9 pindhanner. Til venstre er der plads til 9 enkemænd og til højre plads til ca. 25 

unger
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kob klokkede 3 af 5 og fik tilmed også 
de sidste 2 etårs hjem! Denne week-
end hang undertegnede og Lars noget 
med næbbene. Vi havde begge valgt at 
gemme de bedste af vore langflyvere 
og måtte konstatere et rundt nul på 
pointkontoen. Den, der gemmer til nat-
ten – gemmer til katten.

Efter denne weekend var der ved at 
være sorteret ned i kandidater til beg-
ge langflyvermesterskaber. Jakob lå 
godt med til begge, så der skulle kløs 
på. Til Giesen, der pga. vejret blev kor-
tet ned til Hannover, blev sendt 5 duer, 
men det skulle vise sig, at duerne, der 
havde gjort det så godt fra Antwerpen, 
var ved at være slidte… Kun ”1329” 
kom i tide, men placeringen som nr. 
8 afgjorde næsten Langflyvermester-
skabet Sport, idet Jakobs eneste til-
bageværende konkurrent blev sendt 
langt ned i præmierækken.

Den sidste flyvning fra Dresden gik 
som bekendt ”over stok og sten”. Det 
betød, at pointene hurtigt forsvandt, 
så det åbne mesterskab var stadig 
åbent… Jakob klokkede kl. 12.27.37 
med en hastighed på 1814 meter. Det 
var i sig selv imponerende, og så var 
der blot tilbage at vente på konkurren-
terne fra Aars – Niels og Bente. For-
springet lød på 21 point, og da Niels 
og Bentes første due tikkede ind med 
1850 mpm., måtte den store kugleram-
me frem.

Slutteligt endte det med, at Jakob 
vandt mesterskabet med under 2 
point, hvilket svarer til ca. 10 sekun-

der på den hurtige Dresden. En uen-
delig lille margen på en sæson med en 
Antwerpen, hvor duerne kom med ti-
mers mellemrum.
PASNING ÅRET RUNDT

Med et forholdsvist lille duehold 
burde der være basis for dagligt at få 
passet duerne optimalt. Men optimal 
pasning for Jakob er nok ikke, hvad 
der er optimal pasning i de flestes øjne. 
Rengøring uden for sæsonen bliver der 
brugt meget lidt tid på. I det hele taget 
er det begrænset, hvor meget tid der 
bruges hos duerne. 

Her er hvilesæson  
for både duer og duemand.

Omvendt kan man, som tidligere 
nævnt, altid være sikker på, at duerne 
hos Jakob er i en fantastisk orden. De 
sidste mange vintre har sundheden 
været slående trods den begrænsede 
indsats. Denne vinter forsøges der med 
vinteravl på flyveduerne for at se, om 
det til næste sæson kan få duerne til 
at toppe formen lidt senere. Det er et 
forsøg, vi vil følge med spænding.

Generelt kan siges, at der gives me-
get lidt medicin på slaget. De nævnte 
kure i den forgangne sæson er det ene-
ste, der har været brugt de seneste 
sæsoner. ”Ved at lade duerne klare sig 
selv sikrer man både et godt immunsy-
stem samt ikke mindst, at en evt. kur 
vil virke, når den gives”, mener Jakob.

Året rundt bruges hjemmeblandet 

hvidløgsolie samt med jævne mellem-
rum elektrolytter. Disse produkter har 
været nok til at sikre en supersund be-
stand.
AVLSARBEJDET

Jakob stod i sin tid ”i lære” som øjen-
teoretiker hos Jørgen Nielsen, 224. Om 
nogen har Jørgen gennem årene vist, 
at han kunne prikke de rigtige duer 
ud på auktioner rundt omkring. I mi-
ne øjne har Jakob langt hen ad vejen 
samme evne. Luppen bruges ofte, og 
med en del af parringerne i vores fæl-
les avlsslag, er det Jakob, der har fået 
det sidste ord.

Gennem mange år var luppen også 
min tro følgesvend, og ofte ser vi det 
samme. 

Sjoveste eksempel var nok, da vi med 
et års mellemrum gik avlsduerne igen-
nem for en kammarat. Vi tog samme 
han ud som den bedste, uden at vide 
noget om det på forhånd! Dette vi-
ser ikke nødvendigvis, at øjenteorien 
holder vand, men Jakob og jeg er da 
i hvert fald enige om, hvad vi kigger 
efter.   

Af samme grund vil det blive ekstra 
spændende at se, hvad vores unger fra 
2014 vil præstere. Jakob fik stort set 
frit slag til at parre, som han havde 
lyst til. Og vi sorterede også lidt ned 
efter øjenteori. Ud af avlsslaget røg 
blandt andet moren til ”1329”, der var 

Tophannen ”1329”. Nr. 1 Esdue Land Sektion 61. Se omtale

Et kig ind til ungerne
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datter efter to af vores stamduer (863 
og Vervoort-hunnen) – det har jeg sgu 
ikke glemt endnu! Og ”1329” blev så 
lige nr. 1 Esdue lang i Sektionen med 
placeringerne 2, 8 og 8! Men det var jo 
nok farens skyld!
DEN GODE HISTORIE

Mange artikler i Brevduen har et 
afsnit med ”Den gode historie fra sæ-
sonen”. En sådan har Jakob også – sæ-
sonens sidste ungeflyvning.

Beregningerne på Altona med unger 
sagde, at alt stemplet inden 12.30 ville 
være rigtigt godt. Ca. 12.25 landede 
hunungen ”1080” på stuehustaget og 
begyndte en grundig fjerpudsning – 
ingen tegn på indgang. 

Undertegnede kan levende forestille 
sig, at Jakob både fløjtede og ”slog på 
tromme” uden resultat. Ind i slaget og 
rasle med foderkoppen og ind kommer 
duen. Troede Jakob. Det viste sig nem-
lig at være søsteren ”1079”, der havde 
lavet en overhaling indenom og tog 
prisen som sektionsvinder! ”1080” sad 
stadig på taget og smukkeserede sig og 
endte med at liste ind som nr. 8.
DUERNES AFSTAMNING

Gennem efterhånden flere år har Ja-
kob været en del af det avlsfællesskab, 
vi kalder Årets Fund. Med i fællesska-
bet er Lars Hansen, Brian Dalsgaard 
og altså Jakob. Dette fællesskab om-

kring avlen er for alle tre deltagere 
nærmest altafgørende for glæden ved 
duerne! 

Man er nok konkurrenter,  
men mere et hold.

Det giver en ny mulighed for at glæde 
sig over hinandens gode resultater og 
ikke mindst motivation til at hjælpe 
hinanden. Samtidig har det været med 
til at gøre en individuel hobby til en 
holdsport. De seneste år har Jakob væ-
ret aftager af de forårsunger, han har 
haft brug for, men det er der lavet om 
på denne vinter, hvor vi alle tre laver 
vinteravl på flyveduerne. Alligevel er 
det lykkedes at blive enige om en for-
deling. Jakob har stort set fået fyldt op 
fra start, dernæst får Brian, og Lars 
må så tage de sidste. Denne fordeling 
skyldes, at Lars holder mest ferie, og 
derfor ikke får fløjet så meget med un-
gerne.

Superhannen ”1329”, der blev Esdue 
nr. 1 på langdistancen i Sektion 61, 
er søn på ”Knurhanen” i parring med 
en datter på Vervoort-hunnen og Bri-
ans gamle stamhan ”863”. ”Knurha-
nen var selv en super kapflyver, og var 
bedste etårs i Sektion 61 i 2009 og blev 
også sektionsvinder. Sjovt nok sad han 
på et af de yderste mandater i avlssla-
get inden sæson 2014, men det blev der 
lavet om på. Far til ovennævnte ”1329” 
samt bedstefar til ”1363”, der blev bed-
ste Etårs Esdue i Sektion 61 for Poul 
Erik Noe og ”1196”, der blev nr. 3 i 
samme Esduekonkurrence for Jakob.

Første due fra Göttingen ”1318”, der 
blev nr. 2 i sektionen og Esdue nr. 3 i 
Sektionen med 15057 point, er avlet på 
Lars’ ”286”, der bl.a. var Esdue nr. 1 i 
sektionen og Regionsvinder. Moren er 
en hun fra Erling Nielsen efter super-
hannen ”321”.

Første due på den hurtige Dresden er 
ligesom de øvrige fra Fællesavlsslaget. 
Faren er den eneste han i avlsslaget, 
der ikke er kapfløjet. Han er avlet på 
den gamle Vervoort-hun i parring med 
sin egen søn, ”606”, der var Danmarks 
bedste Esdue i 2007! Moren er ud af 
Lars’ van den Merve-familie – en bror 
til hende er far til 5 sektionsvinder.

De to helbrødre ”1334” og ”1335”, der 

også præsterede godt, er ligeledes ud 
af Lars’ van den Merve-duer. Faren 
var bedste etårs i Sektion i 2008. Mo-
ren er af Brians gamle familie og har 
blandt andet avlet ”Zorro”, der nok er 
den bedste langflyver, Brian nogensin-
de har haft.

Som man kan læse af ovenstående, er 
duerne i avlsslaget alle gamle kapfly-
vere, der får lov at nyde deres pensio-
nisttilværelse i avlsslaget. Ligeledes er 
duerne tæt i familie, og man finder de 
fire vigtigste stamduer mange gange 
på stamtavlerne af Jakobs mester-
skabsduer.
HVAD MED DE TO ANDRE?

Sæsonen for de andre kompisser i 
avlssamarbejdet blev ved lige ved og 
næsten. Brian blev tre gange nr. 2 
til diverse mesterskaber og klokkede 
blandt andet en Regionsvinder og en 
sektionsvinder. Lars blev tre gange nr. 
3 til diverse mesterskaber, men fik til 
gengæld en Regionsvinder og tre sekti-
onsvindere. Så mon ikke de har prik-
ket lidt til mesteren og nævnt, at de (i 
egne øjne) stadig er de stærkest slag, 
og at det kun var uheld, der spillede 
bolden over til Mester Noe? Det kan I 
regne med de har!

Et lidt specielt resultat nåede Lars 
og Brian også, idet de var 1, 2, 3 fra 
Løgumkloster. Det er ikke i sig selv så 
specielt, men Brians 1 og 2 var rede-

Hele bestanden af enkemænd på et billede!

9 pindhanner kræver ikke meget plads. Under 

pladen nederst opbevares foder
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brødre, og Lars’ nr. 3 var en helbror. 
Desuden var endnu en bror til disse 
duer sektionsvinder for Lars tidligere 
på sæsonen. Ydermere er moren ”1341” 
også mor til Jakobs to hurtige unger 
fra Altona, så vi håber, vi her har fun-
det den nye superhun til avlsslaget.
HVAD MED FREMTIDEN?

De tre slag har maser af planer for 
fremtiden. Der skal arbejdes videre 
med den familie af duer, der har væ-
ret med til at sikre Langflyvermester-
skaber i 2010, 2012, 2013 og 2014. Men 
hvordan er lidt uvist. 

De 12 avlshanner, man pt. har gåen-
de, har alle vist, de kan avle vinderdu-
er. Det er jo egentligt et fremragende 
udgangspunkt, men der skal også ske 
noget nyt, da interessen for disse duer 
ikke længere er den samme! Der er sat 
”nye” hanner ind i år, men da ringen 
omkring benet på de ”nye spændende 

avlshanner” siger 2008 og 2009, er det 
nok så som så med det nye. Vi har alle 
tre lyst til at skifte nogen af duerne, 
men har svært ved at skaffe os af med 
de gamle. De ”gamle kæmper”, der har 
givet mange gode sommerlørdage, har 
en anden betydning end indkøbte duer 
eller ikke kapfløjne hunner. Der skal 
bare være plads til sådanne duer, men 
det er ikke let, når man også gerne vil 
prøve noget andet!

Man har ikke helt fundet en løsning 
på problematikken, men starter med 
at lukke de gamle hanner ud sammen 
med nogle kapflyver-hunner til som-
mer. Det giver ekstra mulighed for 
at få dem til at holde lidt længere, og 
måske kan de på den måde gøre nytte 
uden at skulle være deciderede avlsdu-
er. Så må der tages en beslutning efter 
sæsonen for, hvordan avlsslaget skal 
se ud de kommende sæsoner.

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.

Bestil nu
GSM-modul til Tauris-systemet

Den kommende sæson vil det nok bli-
ve særligt interessant at følge Jakobs 
langflyvere, der måske bliver deltagere 
på overnatsflyvningerne. Kan de også 
klare mosten her? Samtidig har Lars 
nogle toårs hanner til den kommende 
sæson, der i mine øjne nok vil kunne 
tage kampen op med Jakob og resten 
af Sektion 61 på de lange flyvninger, 
så mon ikke begge slag vil komme til 
at blande sig i toppen? Undertegne-
de må tage pladsen som outsider den 
kommende sæson, men jeg vil da gøre 
mit til, at de ikke får noget foræret.

Slutteligt vil jeg blot ønske et stort 
tillykke med de to mesterskaber, Ja-
kob. Det er sgu flot med så lille et due-
hold. Og tak til jer begge to for et godt 
samarbejde gennem efterhånden man-
ge sæsoner. 

kontakt Sekretariatet



117#07_2015

Tekst og foto Flemming Bolø

De 2 mesterskaber i sektion 31 
kom nok lidt overraskende for 
de fleste på Fyn, da der i nogle år 
har været stille omkring brev-
dueslaget i Jordløse. 
I 2013 vendte lysten til brevdu-
erne imidlertid tilbage. Det betød 
bl.a., at der blev arbejdet mere 
med duerne og årets unger blev 
trænet og kapfløjet intensivt. 
Man kan i Jordløse godt forfalde 
til at mene, at ungetræningen er 
den hyggeligste del af sporten, 
da den kombineres med hygge 
og familieaktiviteter rundt om-
kring.

For første gang i flere år blev 2014 
startet med erfarne 1 årige duer. De 
havde lært at skille ud fra de jyske 
duer, som har en tendens til at træk-
ke duerne fra Fyn op i Jylland. Det er 
en rigtig god lærdom, når man bor på 
Vestfyn.

Team Fl. Bolø plejer at flyve med en-
kehanner, men de første flyvninger gik 
ikke særlig godt i 2014. De ældre en-
kehanner svigtede. I uge 22 blev der 
sendt en hun med til Soltau på sports-
flyvningen. Den var først på slaget og 
13/229 i sektionen med 959 point. I uge 
23 blev en anden hun sendt til Sten-
dal. Det viste sig også at være en god 
ide. Den 2 årige hun 061-12-1211 var 
først på slaget og opnåede 933 point i 
sektionen. Desværre var hunnen sendt 
på mellemdistance åben. På sports-
flyvningen var første due en han, der 
kun hentede 800 point hjem til mester-
skabet.

Efter disse oplevelser blev der lagt en 
ny strategi. Der skulle for første gang 
i slagets historie satses på hunner og 

1 årige duer på ”det naturlige system”. 
Det betød ganske vist, at der kun var 
et meget lille kapflyvningshold, men 
det gav overraskende gode resultater.
DUERNE

Grundstammen på slaget er efter et 
”drømmepar”, bestående af en datter 
efter Carsten Petersens meget kendte 
192-92-0525 og hans derbyvinder 087-
90-0362. Den blev lånt første sæson 
med brevduerne. Den blev parret med 
067-99-0658, en superhan fra Roland 
Karlsen, Hjallerup. Duen nedstam-
mede fra Moris/Busschaert og havde 
bedsteforældre, der var nationalvinde-
re (1/25569 og 1/13707). Dette par fik 
3 unger, hvoraf de 2 blev sektionsvin-
dere. Den ene 016-00-1124 blev i 2005 
Fyns bedste langdistancedue med pla-
ceringerne 1,3,9,23,24 og 30 på årets 
langflyvninger.  Afkommet efter disse 
duer er fortsat rygraden i bestanden.

For at undgå for meget indavl - og 
forhåbentlig styrke slaget - er der an-
skaffet nye langdistanceduer i 2013-
14, bl.a. Jos Joosen-, Flor Engels- og 
Verstrateduer. Det giver et meget 
spændende avlsslag, hvis kvalitet skal 
testes på ungematerialet i år. Målet 
er, at langflyvningerne skal genopta-
ges senest i 2017, men i 2015 skal der 
satses på mellemdistancen.

MESTERSKABERNE
Reelt var der kun 8 duer, der bidrog 

til de 2 mesterskaber, da Stendal 
sportsflyvningen allerede var tabt.

Mellemdistance sport blev domineret 
af hunnerne, der stod for 5 af de sidste 
6 placeringer til mesterskabet. 061-12-
1211 var bedst med 3 andele. Den blev 
sektionsvinder fra Minden, nr. 2 i sek-
tionen fra Soltau og nr. 8 fra Hannover 
og i øvrigt esdue og 5 gange forenings-
vinder. Et barnebarn efter drømme-
parret klarede en 13. plads fra Soltau 
og 016-13-0259, der ligeledes rummer 
blod fra drømmeparret, blev nr. 3 fra 
Osnabrück. Eneste han der bidrog til 
mesterskabet var 016-13-0281 med en 
3. plads fra Magdeburg. 281 er olde-
barn efter drømmeparret.

1 års-mesterskabet blev vundet af 3 
hunner og 3 hanner. På 5 flyvninger 
var de sektionsvindere blandt de 1 åri-
ge på Fyn. På de resterende flyvninger 
nr. 3,4 og 5. 2 af hunnerne havde hver 
2 andele. To 1 årige var medvindere af 
både sportsmesterskabet og 1 årsme-
sterskabet. 5 af duerne er stadigvæk 
på slaget, medens en han er dræbt af 
rovfugle.
VÆSENTLIGE FORHOLD I ØVRIGT

016 Fåborg træner i 12 uger duerne 
fra Langeland hver tirsdag. Duerne 
lærer på den måde at flyve over længe-

Mester 1 års og mellemdistance sport 2014

Team Fl. Bolø – 016 Fåborg

Flemming Bolø foran slaget i Jordløse
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re havstrækninger. De lærer samtidig 
at skille ud fra en større flok. Der er 
ca. 60 km i luftlinje til slaget i Jordløse 
og duerne er oftest hjemme på knap 1 
time. En rigtig god træning, der giver 
især de unge duer masser af selvtillid 
og erfaring.

Det er fint med fællestræning mellem 
kapflyvningerne og duerne er i super-
vigør efter flyvningerne. 

Det er et rigtig fint initiativ fra 
foreningen i Fåborg.

Af betydning har det også været, at 
der er etableret et fortroligt forhold 
mellem ejer og duer. Der blev i 2014 til-
bragt flere timer end normalt på sla-
get. Lidt godbider og snakken kunne 
virkelig mærkes på duernes iver efter 
at ”gå ind” ved hjemkomst fra flyvnin-
gerne.

Som noget nyt blev der i 2014 givet 
Prangesuppe i drikkevandet en gang 
om ugen og der blev brugt en ny mine-
ralblanding, som duerne elsker. 

Sundheden blandt de voksne duer 
var i top hele sæsonen og de fleste blev 
sendt på kapflyvning hver uge.

Det var også nyt, at de 1 årige blev 
sendt på mellemdistanceflyvningerne 
uden skelen til længde og retning. 

Sektion 31s meget korte sektionsflyv-
ninger på omkring 100 km har tidlige-
re medført tilbageholdenhed på dette 
område. 

Springet fra sektion til DdB er 
stort.

FREMTIDEN
Det største problem i 2014 var un-

gesygen, der ødelagde kapflyvning og 
træning af en ellers lovende ungeflok. 
Derfor bliver 2015 næppe særlig god 
med hensyn til 1 års mesterskabet. 
Der er ca. 20 uprøvede 1 års-duer, som 
skal trænes grundigt og kapflyves lidt 
forsigtigt.

I 2015 er der fortsat 6 erfarne, gam-
le hunner. Strategien bliver, at disse 
hunner flyves naturligt og parres med 
1 års hanner. De unge hanner kan 
tilsyneladende flyves naturligt med 
et godt resultat. Herudover vil der på 

DdB-flyvningerne blive fløjet med 6-7 
enkehanner, der alle er mindst 2 år. 
Enkehannerne er altså ikke helt op-
givet.

Det bliver spændende at se, om den 
nye fremgangsmåde kan fungere til-
fredsstillende i år eller om erfarin-
gerne fra 2014 ikke kan stå for en 
nærmere afprøvning.

Der forventes tillagt 30- 35 unger, 
som forhåbentlig kan friholdes for un-
gesygen. 

Ungerne planlægges trænet og kap-
fløjet intensivt. Det vil være godt med 
et par træningsture fra Jylland, så de 
lærer at flyve i retning Fyn. 

Slagets beliggenhed gør, at duerne 
skal kunne flyve hurtigt hjem uanset 
om vinden kommer fra øst eller vest. 
Det er svært, men det lykkedes i 2014, 
så hvorfor ikke satse på det igen i 2015.
ØNSKER

Alt for mange synes, at sporten er 
en stavnsbinding, der forhindrer fe-
rier og familieliv. Kan man ikke have 
2 sportsmesterskaber årligt? Første 
mesterskab kan være de 7 første uger 
og andet mesterskab de sidste 7 uger 
(overlapning). Det vil give mulighed 
for at vælge kapflyvninger i de perio-
der, der passer familierne bedst. Hvis 
man ønsker det, er der fortsat mulig-
hed for at flyve hele sæsonen. Det er 
vigtigt, at antallet på 4 duer bevares 
på sportsflyvningerne, da mange kom-
muner kun tillader et begrænset antal 
duer. Samtidig er det en konkurrence, 
hvor store og små slag er lige stillet, 
hvilket givetvis virker motiverende for 
de små slag.

Man kan måske også motivere ved 
at indføre præmier til eksempelvis de 
første 3 duer på hver flyvning samt til 
vinderne af mesterskaberne. Det er ik-
ke motiverende at få et stykke pap for 
en god indsats.

Brevduerne er en herlig sport, men 
uddør desværre, hvis der ikke tænkes 
nyt og skabes vilkår, der er tilpasset 
nutidens travle liv og begrænsninger. 
Der må være mange ideer blandt med-
lemmerne. 

016-13-0271 u. ”Rikke MP” 2 andele i 

1  års-mesterskabet. 6 plac. Bedst

6/306 Soltau, 11/273 Soltau, 17/232 Hannover og 

20/940 Elmshorn. 2 gange foreningsvinder

016-13-0281a. ”Mathias” Medvinder både 1  års- 

og sport DdB. 7 plac. Bedst: 3/147 Magdeburg, 

12/940 Elmshorn. 2 gange foreningsvinder

061-11-1057u. ”Pernille” Medvinder sport 2014. 

5 plac. Bedst 13/229 Stendal og 26/306 Soltau. 

Oldebarn af 192-92-0525

061-12-1211u. ”Jeanette O” 3 andele i sportsme-

sterskabet. 9 plac. 

Bedst: Sektionsvinder Minden, 2 Soltau, 8 Hanno-

ver, 14 Göttingen. Esdue og 5 gange foreningsvin-

der 2014. Superdue
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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
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144-11-1910 A “Shalli”. Ejer: Hans Erik 

Bertram 156 Pax, Esbjerg.

2013: Es-han nr. 10 sekt. 42.

2014: Es-han nr. 1 sekt. 42.

         Es-han nr. 1 DdB mellem sport.

         Es-han nr. 4 DdB mellem åben.

         Es-han nr. 8 SBU.

32 placernger på 3 år, heraf 19 indenfor 10% 

begyndende med 1, 2, 2, 5, 6, 10, 11 osv.

Medvinder af nr. 2 til mellem distance mester-

skabet sport DdB 2014.

Far til 1910 er 144-08-486, Es-han nr. 1 sekt.41, 

2009, derefter avl. Mor er 027-07-910. Gaby 

Vandenabeele (datter “Prince”) fra Bent Thom-

sen Petersen. 910 er mor til flere rigtig gode 

kapflyvere.

Foto: Michael Kjærgaard, Esbjerg

156-11-202 U Ejer: Jønne & Hans 156 Pax, 

Esbjerg.

2014: Es-hun nr. 1 DdB  lang  med placeringer: 

4/91 Limburg, 1/50 Würzburg og 6/67 Dresden.

Derudover 3 sektionsplaceringer: 3/554 Hen-

stedt, 72/487 Trittau og 67/401 Rendsborg.

202 er efter De Smeyter duerne i Esbjerg for-

eningernes avlslag.

Foto: Michael Kjærgaard, Esbjerg

156-13-578 “Speedy Concales”. Ejer: Mi-

chael Kjærgaard “156 Pax”, Esbjerg.

2014: Es-han nr. 1 DdB mellem åben.

               Es-han nr. 6 sekt. 42.

9 placeringer, heraf 8 indenfor 10%, nr. 1, 3, 3, 

7, 7, 10,  27, 56, 59.

Medvinder af 1 års mesterskabet sekt 42.  

Regionsvinder Minden 1/1820, landets 

hurtigste af 3626 duer. Soltau uge 29,  3/1658 

på landsplan. Magdeburg uge 31, 8/1548 på 

landsplan.

Foto: Michael Kjærgaard, Esbjerg


