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DødsfaldVi gratulererFremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
09  22. april 7. april
10 6. maj 21.  april 
23 9. sep. 25. aug. 
24 23. sep. 8. sep. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Efterlysning

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. 

DORIS ARNESEN  
038 NYKØBING F.

Tirsdag 24.3.2015 sov Doris Arne-
sen, medlem af Dan 038 Nykøbing 
F, stille ind efter flere års kamp med 
sygdom. Doris var ellers for flere år 
siden erklæret for rask. 

Hun var ved godt mod, men ved et 
kontrolbesøg fik hun at vide, at det 
ikke var, som det skulle være. Hun 
startede igen med kemo og kørte den 
lange tur til Odense, men efter nogle 
behandlinger var det ikke godt nok. 
Så gik det stærkt ned af bakke, og 
hun kom på Hospice efter eget ønske.

Doris har været et stort aktiv for 
foreningen, både i bestyrelsen hvor 
hun har været kasserer siden 1995, 
men også i forbindelsen med kontro-
larbejdet. 

Til standerhejsning og præmiefe-
ster har hun også lavet maden. Do-
ris var begyndt at træne sine duer, og 
var indstillet på i 2015 at begynde at 
flyve igen. 

Men efterhånden som sygdommen 
slog til kunne hun godt se, det måt-
te vente. Vi har mistet en person, 
som altid har været vellidt i forenin-
gen, og som satte stor pris på, at for-
eningsånden var i top.   

Doris vil blive husket for sit venlige 
gemyt og hjælpsomhed, og vore tan-
ker går til Haakon.

Æret være Doris´ minde.
038 Nykøbing F.
pfv. Jan Kania

75 ÅR
20/4 Villy Sørensen, 114 Asnæs
24/4  Evald Sørig, 084 Lilleheden

70 ÅR
22/4 Aage Tonnesen, 11 Vejen
24/4 Svend Jensen, 196 Vrå

60 ÅR
12/4 Bjarne Bahn, 030 Ringsted

50 ÅR
26/4 Per Thomsen, 111 Vejen

25 ÅRS JUBILÆUM
1/4 Svend Gerner Pedersen, 030 Ring-
sted

DAN 046-15-0188 (død)
DAN 246-15-0125 (død)
DAN 114-14-2349 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244
Fremlysning

DAN 233-15-303
Henning Klovborg
8830 Tjele
Tlf 23236401

DAN 086-14-0173
DAN 250-14-3507   
Henning Andersen
8420 Knebel
Tlf 60827673

DAN 068-14-4022
Jørn Hegaard, 
9330 Flauenskjold
Tlf. 29674835

DAN 220-14-0139
Niels Skovgaard, Odense
tlf. 28566351

DAN 031-12-0652
Tommy Gydesen, Vejle
Tlf. 60143396

DV 02169-13-333
DAN 206-09-0053
DAN 206-08-0253
DAN 206-10-0118
DAN 206-08-0289
Ivan Hansen
6400 Sønderborg
Tlf. 30358044

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæsonen 

Sekretariatet
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APRIL

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 står vi lige ved indgangen til april 
måned. En måned, som vil blive vold-
somt præget af forberedelserne til sæ-
sonstarten, som for nogle sektioners 
vedkommende starter allerede den 25. 
april. Det er tidligt, men DdB sæsonen 
er jo tidligere end normalt, idet vi har 
den afsluttende flyveweekend allerede 
i starten af august. Men det var et øn-
ske fra medlemskredsen på regions-
møderne, så nu må håbe vejret arter 
sig, så alle får mulighed for at blive 
klar.

Sekretariatet var lidt for optimisti-
ske med udsendelsesplanen for materi-
alerne. Optimistfaktoren var vist lidt 
for høj. Ting tager ofte længere tid end 
beregnet. Selv om vi har været pro-
cessen igennem mange gange, kan vi 
stadig regne forkert i planlægningen. 
Så desværre kom materialerne først af 
sted lige op til påske. Det beklager vi, 

men det kunne med hensyn til ekster-
ne leverance og interne deadlines ikke 
være anderledes.

Vi har langt om længe fået de bestil-
te chipholdere på lager. Det var en sej 
fødsel, men det lykkedes selvom vi var 
lovet levering før jul. Vi skal anbefale, 
at man sætter chippen fast med lim el-
ler silikone, men da ringen kan åbnes 
igen betyder det blot, at chipholderen 
inkl. chip nu kan flyttes fra due til due 
uden problemer. Så sat den fast, så den 
ikke bliver tabt.

På Göttingen flyvningen i uge 32 
skal I anvende blå papirer og flyvekode 
”90”. Det vil også være angivet i DdB’s 
kapflyvningsplan til Foreningspro-
grammet, når sæsonstarten udsendes 
fra Sekretariatet.

Ændringerne i vores IT-programmer 
udsendes til foreningerne, så snart de 
er færdigtestet, men ingen af rettel-
serne forhindrer klubberne i at gøre 
arbejdet færdigt, så man er klar til de 
første flyvninger. Der er rettelser til 

såvel Foreningsprogrammet som med-
lemsprogrammet, men der ikke grund 
til at vente på disse rettelser.

Alle ansøgninger om tilladelse til 
slip i Sverige, Tyskland, Holland og 
Belgien er nu på plads. Som noget nyt, 
har det belgiske forbund indført en af-
gift for at udstede sådanne tilladelser. 
Selv om det ”kun” er 25 euro pr. tilla-
delse, er det set ud fra et økonomisk 
synspunkt godt, at vi kun har et slip, 
som vi skal have tilladelse til. Det er 
et nyt tiltag og tilsyneladende arbejder 
alle forbund kreativt med at finde nye 
indtægtskilder. Vi krydser fingre for, 
at det tyske forbund ikke får tanker i 
den retning. Så kan det godt blive lidt 
omkostningstungt for DdB og en ræk-
ke sektioner.

Alle DdB’s køretøjer er synet, ind-
registreret og klar til sæsonen. DdB’s 
egen bil skulle have ny kofanger på 
foran og en sådan er ikke billig, men 
Transportudvalget har fundet en pris-
billig løsning til ca. 20 % af prisen på 
en original Volvo-kofanger. Opsam-
lingsplanerne er lige på trapperne og 
de vil som vanligt blive offentliggjort i 
Brevduen nr. 10.

Vi ønsker alle medlemmer en god for-
beredelse til sæson 2015 og pas nu godt 
på duerne i aprils omskiftelige vejrlig.
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Af: Jens Bukh Jensen, 075 Morsø.

Foråret er kommet …  Og det er 
ganske fedt. Vi har ventet på det 
længe, og nu er det så kommet. 
Her i dueslaget på Feggesundvej 
er det også forår. De fleste af 
duerne holder dog vinterferie, 
men solskinnet og dagene der 
bliver længere, gør noget godt 
ved duerne og deres trivsel. 

Som før nævnt, har mine flyveduer 
været vinterparret og går derfor ad-
skilt nu her.   Hunnerne går i slag med 
en lille voliere til. Her går de fint med 
adgang til frisk luft og en smule mo-
tion. De får tilbudt badevand en gang 
i ugen, og de hopper som regel ret hur-
tigt i baljen. De kommer ikke ud for at 
motionere om slaget før sidst i april. 
Det er måske ikke helt optimalt, men 
jeg kan ikke nå det til hverdag, og jeg 
vil egentlig også hellere bruge tiden på 
de andre duer. 

Hannerne er ved at være i helt fin 
stand. Her har det tiltagende lyse vejr 
gjort sin virkning. De benytter nem-
lig enhver lejlighed til at futte rundt, 
kurre lidt, slås med naboen og andre 
narrestreger. 

De er ikke ude og motionere om sla-
get til hverdag, men gerne i weeken-
den. Her får de også tilbudt et bad, som 
de gerne tager. Jeg er så vidt muligt 
ude i haven ved duerne, når de er ude, 
da høgen kender min have udmærket 
og kommer der jævnligt. 

Det er yderst sjældent, at jeg finder 
duerne, som høgen tager. Som regel 
er de bare væk. Jeg har ikke helt tal 
på, hvor mange der ryger på den kon-
to hvert år, men 10-12 stykker er ikke 
urealistisk. 

Min hverdag 
med duerne
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Fra midt i marts satser jeg på, at 
hannerne skal lidt mere ud, så de kan 
få lidt km under vingerne. 

Hos ungerne er der gang i fældnin-
gen. De fælder kropsfjer i stor stil og 
ser ganske kedelige ud.  De er ude et 
par eftermiddage om ugen og så en en-
kelt dag i weekenden. Tiden, vejret og 
høgen gør, at det ikke bliver til mere. 
De bliver fodret med en blanding af 2/3 
standard og 1/3 del byg. Dertil kom-
mer div. overskud fra flyve- og avlsdu-
er i weekenden. 

Den er måske en smule  
mager, men ungerne ser  

fine ud og er generelt i god form. 

Denne blanding får de, indtil vi er 
færdige med flyvningerne, hvor de går 
på fældefoder som de øvrige duer. 

Hos avlsduerne er der også en smule 
stille. De fleste par har æg lige pt., og 
her kommer der unger om en god uges 
tid. 5-6 par skal parres igen nu her i 
den kommende weekend, så det kom-
mer til at passe med, at de er klar til 
den sidste weekend i april, hvor der er 

indlevering til div. ungeslag. 

AVLSDUER OG  
STYRING AF AVLSLAGET. 

Som før nævnt er avlen i høj kurs her 
på slaget. Forstået på den måde, at jeg 
synes, det er ganske spændende, ret 
svært og helt på højde med sommerens 
flyvninger. 

I starten af min duekarriere og et 
godt stykke tid derefter, købte jeg duer 
til avlsslaget både fra højre og venstre 
uden en plan. Det er vel noget, som de 
fleste duemænd kan nikke genken-
dende til, og det er der som sådan set 
ikke noget galt i. Jagten på det gyldne 
avlspar, som bare sprøjter den ene Es-
due ud efter den anden, kender vi alle. 
Indkøbene foregik både på auktioner, 
men også privat hos gode brevduefolk 
med masser af resultater. Hver for sig 
var det ganske fine duer, men sat sam-
men på et avlsslag, manglede den røde 
tråd, og det forvirrede mig en del. Den 
røde tråd, og hvorfor jeg synes, det er 
vigtigt, kommer jeg tilbage til… I ef-
teråret 2008 kom jeg så i besiddelse af 
en flot rødbåndet han fra Jeff de Wilde 
af Geerinckx afstamning. Faren til 

denne rødbåndede han og dennes bror, 
havde hos Jeff de Wilde fløjet ganske 
mange præmier hjem. Erhvervelsen og 
den efterfølgende avl med denne han 
blev startskuddet til Geerinckxduer-
nes indtog her på slaget. 

Sammen med foreningskammeraten 
Chr. Mikkelsen indkøbte jeg 7 duer 
fra Geerinckx. Det var ganske gode 
duer, og resultaterne kom hurtigt. 
Disse indkøb og den efterfølgende avl 
med disse gode duer beviste for mig, 
at erhvervelsen af flere duer fra sam-
me slag er godt, og på mit slag er det 
bedre end indkøb til højre og venstre 
fra forskellige brevduefolk. 3-4 par af 
samme familie, som så kan parres om 
på kryds og tværs. 

Det gav en rød tråd i  
avlsarbejdet, og det,  
synes jeg, er vigtigt. 

Denne teori kan sagtens modbevises, 
men her hos mig, og med min tilgang 
til sporten har det vist sig at være 
nummer 1. 

I efteråret 2012, da jeg skulle parre 

Denne han er fra 2004 og det første æg er lige klækket. Så er det jo ingen sag at have ældre avlsduer. Han er far/bedstefar til mindst 6 x sektionsvinder. Afstam-

ning er Jos Jossen.
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avlsduerne, gik jeg helt kold, og kom 
ingen vegne.  Jeg kunne slet ikke par-
re duerne på en sådan måde, som gjor-
de, at jeg ville kunne komme fremad i 
sporten på de flyvninger, jeg gerne vil-
le. Igen var det lykkedes mig og få alt 
for mange forskellige avlsduer, og lige 
pludselig var det for meget. Den røde 
tråd var væk...

Parringen blev derfor aflyst, og jeg 
gik i tænkeboks over, hvad der skulle 
ske. Jeg udarbejdede en plan, der skul-
le udmønte sig i et avlsslag, som var 
delt i 2 ”afdelinger”:  

• Geerinckx duerne, som var kom-
met for at blive og avler/avlede ganske 
fint.

• En ny stamme, som skulle levere 
duer til de lange og mere krævende 
flyvninger. Flyvninger, som jeg altid 
har syntes, var spændende, men ikke 
længere havde duerne til. 

En søndag formiddag gik jeg ned til 
avlsduerne og gik i gang med første del 
af den nye plan, nemlig sorteringen af 
avlsduerne. Geerinckx duerne og 3-4 
duer fra Chr. Mikkelsen var fredet fra 
starten. Men resten blev gået igennem 
og sorteret ret kraftigt. Resultatet 
blev, at jeg slagtede 10-12 gamle duer, 
som ikke passede ind i den nye plan, 
og som jeg ikke ville være bekendt at 
sælge. Det var på ingen måde dårlige 
duer, men de passede bare ikke ind. 

Om aftenen satte jeg så resten til 
salg på M&C Hansens hjemmeside til 
billige penge. Resultatet var ganske 
enkelt. 10 par avlsduer kom væk fra 

slaget. Det var ret befriende faktisk, 
også selv om denne lille finte kostede 
en del penge i og med, at jeg slet ik-
ke fik pengene hjem igen på de solgte 
duer. 

I de næste dage, var der ret tomt 
på avlsslaget, og det er jo ikke 

noget, vi brevduefolk kan lide …  


Så jeg startede på del 2 i planen, og 
det var at finde nye duer som kunne 
danne grundlag for et godt og fremad-
rettet avlsarbejde. 

Jeg lavede en liste med 4 brevdue-
folk, som, vidste jeg, havde duerne og 
resultaterne til de lange og seje flyv-
ninger. Tanken var, at jeg ville besøge 
de 4 fyre, se deres duer og så købe 8-10 
unger fra én af dem.

Den første på listen var Jan Rønn 
ude ved Harboøre. Jan har gennem 
mange år været fremme i toppen, vun-
det meget og generelt været fremme i 
”dueskoene”. 

Jeg ringede til Jan og fremlagde ham 
problemet med et halvtomt avlsslag 
og et ønske om nye avlsduer. Efter en 
samtale frem og tilbage tilbød Jan, at 
jeg kunne overtage hans Jos Jossen 
duer. Det drejede sig om 13 duer, hvor-
af de 12 duer var originale Jos Jossen. 

Jeg blev faktisk lidt paf, da det var 
et ganske fint og generøst tilbud fra 
Jan. Flere af duerne var fra det aller-
bedste fra Jos Jossen bl.a. to søskende 

til 1. Nat. Perpignan og en søn på ”Te-
en”. Moderen til Jans landsvinder fra 
München var også blandt duerne samt 
en superlækker hun, som på det tids-
punkt var mor/bedstemor til 10 x sek. 
vinder. Alt i alt en flok fine duer med 
masser af potentiale.  Efter et par da-
ges overvejelse snakkede vi sammen 
igen, og jeg sagde ja til duerne. 

De første kom til slaget i forbindelse 
med Brædstrup 2013 og resten hente-
de jeg en forårsdag i Harboøre. Det var 
en god dag 

Med de nye Jos Jossen duer på sla-
get var planen med duer til de lange 
og mere seje flyvninger godt på vej til 
at lykkes. 

Her to år efter, at duerne kom til mit 
slag, går det ganske godt. Der er kom-
met yderligere 6 duer til fra Jan Rønn 
som forstærkninger til stammen. Der 
er masser af to og et års hanner på fly-
veslaget, som skal vise deres værd nu 
her til sommer. Så det bliver spænden-
de om de lever op til forventningerne. 

Her i foråret 2015 består avlsslaget 
hovedsageligt af Jossen duerne, Ge-
erinckx og 4 par blandet landhandel. 
Jeg leder lidt efter noget nyt Geerinc-
kx blod, da de originale duer er ved at 
være lidt oppe i årene. Jeg har lidt i 
kikkerten, så mon ikke det lykkes at 
komme videre med det projekt også…

Vi ses…..

HER ER CHANCEN FOR ET SUPER KØB
Så er det igen lykkes 097 Odder at få tilsagn om ca 2 x 22 unger fra 2 danske superslag

 Slagene er kendt i det ganske land
 Bente og Steen 055 har nok haft deres bedste sæson i mange år med mange 

mesterskaber i 2014 se resultatlisterne
 Det skyldes helt sikkert at Bente har taget lidt over for Steen  

Bent Bøgh 086, manden der lige ved og næsten ligger helt i top hver år. 
Han har aldrig været bange for at købe det bedste af det bedste

 Hans duer gør det fantastisk på andre slag med mange Sektions vindere
 Duerne vil være ca 30 dage lige til at sætte på brættet

 Auktionen finder sted søndag d.26. april 2015 i 
097 Odders klubhus  Bisgaardsvej 42  8300 Odder

 Dørene åbnes kl 10.00 hvor Tommy s super køkken også åbner for lidt godt til ganen.
Kataliget kan hentes på DdB’s hjemmeside fra den 14. april.

Arr. ( Østjysk Auktionscenter )
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Læserbreve

af Peder Skjærbæk 190 Ikast

SOM BREVDUE-MAND, BLIVER  
MAN MERE OG MERE FRUSTRERET!!!

   for det første læser man, at vores 
nye mand i bestyrelsen har meldt af-
bud til bestyrelsesmøde. Det giver jo 
visse tanker. Så får man at vide, at 
han er på skiferie. Kunne man så ikke 
have udsat dette møde?

Jeg syntes, det ser lidt mærkeligt ud 
(det giver jo visse tanker). Så må jeg 
jo også give mit besyv med på den tå-
belige måde, man har til sinde at ind-
føre nye tiltag på. Her tænker jeg på 
PRÆMIER-FLYVNINGER. Det har 
jo ikke noget at gøre med de duer, som 
var sendt SIDSTE år. Det skal da være 
dem som sendes i sekt. fremadrettet og 
så skal pengene indsættes på vinder-
nes konto UGEN efter.

F.eks   5 vindere:
            nr. 1 = 40%
            nr. 2 = 25%
            nr. 3 = 20%
            nr. 4 = 10%

SVAR TIL PEDER SKJÆRBÆK

af Erik Dybdahl, Landsformand

Til orientering kan jeg oplyse, at der 
er faste mødedatoer i Hovedbestyrel-
sen og at disse ikke er ændret i rigtig 
mange år.  I det mindste har de været 
faste i de godt år 22 år, jeg har været i 
Hovedbestyrelsen.

Dette er selvfølgelig fordi, der er 
mindst 11 personer, der skal have 
plads i kalenderen og fordi i dette til-
fælde, at reglement med bl.a. præmier 
og gebyrer skal ud til tiden.

Omkring præmiering af de enkelte 
duer / slagpræmier har Hovedbesty-
relsen besluttet sig for at forsøge at 

            nr. 5 =  5%       =   100%
I sportsflyvning har vi jo Natural 

som sponsor. Her kan gebyret stadig 
blive på 13,- kr. (Hvad med at finde fle-
re sponsorer?).

HVAD koster årsmødet i BRÆ-
STRUP???   (det bliver rost meget, men 
hvad går af vores kontigent til dette)

Til slut vil jeg rose Arne Porsmosè s 
indlæg i bladet nr. 6. Han har da vist 
også fingeren på pulsen.

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

gøre flest mulig af vore kammerater 
tilfredse. I øvrigt har de medlemmer, 
der afsender forholdsvis mange duer 
på de åbne flyvninger jo også en større 
mulighed for at komme i præmieræk-
ken end de, der afsender få.

Jeg håber mit svar dækker de fleste 
af dine spørgsmål, og jeg vil ønske dig 
og alle andre sportskammerater en 
rigtig god sæson. 

Chip holder

Så er de på lager!
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Tekst: Martin Martens Pipa  

Oversat og redigeret: Poul Stærkær 

Fotos: Selvfølgelig Dominique Velghe

Den velkendte duefotograf 
Dominique Velghe var den mest 
succesfulde belgiske opdrætter 
i den seneste kapflyvnig i det 
sydafrikanske SAMDPR One Loft 
Race, med ikke mindre end fire 
duer placeret i top 100, nemlig 
ved at placere sig som 17., 28., 
49. og 95. præmie mod ialt 2.453 
duer.

Dominique havde sendt ni duer til 
den seneste udgave af One Million 
Dollar Race Sydafrika, hvoraf fire for-
måede at slutte i top 100 i det sidste 
løb mod 2.453 duer og over en afstand 
på 521 km - en strålende præstation. 
Duerne stod overfor hårde, men ret-
færdige betingelser, med en maksimal 
temperatur på 31 ° C i skyggen, kombi-
neret med en let modvind.

Dominique Velghe, der repræsente-
rer Belgien i Sydafrika, var den mest 
succesfulde opdrætter på kapflyvnin-
gen, og den eneste opdrætter med fire 

duer i top 100! Desuden havde han og-
så de tre bedste belgiske duer på kap-
flyvningen.

ANDRE VERBESSELT  
DUER HAR GJORT DET IGEN

One Loft kapflyvninger er en alter-
nativ måde at holde duer på, og alle 
deltagere har én ting til fælles: De har 
alle haft nøjagtig samme forberedelse 
forud for det sidste løb - de har haft den 
samme træning og fået den samme 
pleje og det samme foder etc., og må-
ske vigtigst af alt, de er nødt til alle at 
flyve hjem til det samme slag, under de 

samme betingelser og ved at tilbage-
lægge den samme rute. De vanskelige 
vejrforhold den 24. januar 2015, som 
var dagen for det sidste løb i Sydafri-
ka, har virkelig gjort en forskel. Løbet 
var nok lidt for hårdt for nogle af de 
mindre erfarne duer, hvilket forkla-
rer de relativt lave hastigheder. Men 
de hurtigste duer i kapflyvningen var 
uundgåeligt i den forreste del af præ-
mierækken, herunder fire duer fra Do-
minique Velghe.

En af de interessante ting ved denne 
præstation er, at de fire bedste duer 
fra Dominique Velghe er enten direk-

Dominique Velghe 
succes ved SAMDPR i 

Sydafrika 
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te børn eller børnebørn af den sam-
me han efter 754 New Bak 17 x Miss 
Joyce nemlig BE12-4163591 (opdræt-
tet af Pipa Elite Center). Denne avls-
han var avlet på 2  Andre Verbesselt 
duer (754New Bak 17 x Miss Joice). 
Moderen til BE12-4163591 er IT11-
161353H, der stammer fra det itali-
enske Stella Rossa slag ejet af Pipa 
Agenten Rocco Toscani. Og denne ita-
liensk opdrættede hun er  datter af 
Supercrack "Il Ragno", der var 1. Nat. 
Ace Pigeon Long Distance 2011 i Ita-
lien. Denne enestående due har vundet 
to nationale kapflyvninger i varmt vejr 
(36 ° C og 38 ° C) over en afstand på  
henholdsvis 594 km og 791 km, ved at 
opnå en hastighed på henholdsvis 1113 
og 1043 m / min. Faderen til Il Ragno 
er en direkte Andre Verbesselt han der 
desuden faktisk også er søn af 754 New 
Bak 17 x Miss Joice. Æblet falder som 
bekendt ikke langt fra stammen.

André Verbesselts navn er normalt 
forbundet med stormester Marcel Ael-
brecht. Andre Verbesselt, som gik bort 

17. Maj  2013, havde et slag fyldt med 
kvalitetsduer fra Marcel Aelbrecht 
og hans bestand bestod for 95% ved-
kommende af duer fra hans gode ven 
Marcel Aelbrecht fra Lebbeke. Andre 
Verbesselt blev rost for sine fremra-
gende resultater i One Loft Races i 
Kina (2 i One Million Euro Race 2010; 
8. og 45. i 2008) og Thailand (8. og 12. 
i Thailand Grand Pigeon Race 2009). 

Andre Verbesselt duerne gjorde det 
fantastisk på One Loft slag, som det 
fremgår af ovenstående.  Og det ud-
løste en enorm interesse i Aelbrecht 
duer fra Andre Verbesselt. Mange af 
Andre Verbesselts bedste duer skulle 
fotograferes, og det er her duefotograf 
Dominique Velghe kom ind i historien. 
Andre Verbesselt og Dominique Velghe 
blev nære venner og Dominique fik un-
ger efter næsten alle Andre Versselts 
gode duer af Marcel Aelbrecht afstam-
ning.

De uvurderlige avlsduer 754 New 
Bak BE07-4373754 og Miss Joyce 
BE05-4130439 blev i en periode brugt 

til avl på Nikolaas Gyselbrecht s avls-
slag Pipa Elite Center efter André 
Verbesselt auktionen, og en af de un-
ger, der blev fra denne parring kom til 
at gå på Dominique Velghes avlsslag. 
Den viste sig at være en ganske talent-
fuld avlsdue idet denne due blev far og 
bedstefar til de fire duer der sluttede i 
top 100 i SAMDPR One kapflyvningen 
i Sun City.

I FODSPORENE PÅ  
SIN AFDØDE KOLLEGA  
ANDRÉ VERBESSELT

Dominique Velghe og Andre Verbes-
selt blev nære venner, og derfor er det 
ingen overraskelse at  Verbesselt du-
erne dominerer på Dominiques slag i 
Ingelmunster. Det var André, der op-
fordrede Dominique til at  prøve lyk-
ken i One Loft kapflyvninger. Det er 
faktisk meget svært for ham at kom-
binere det at holde  brevduer med hans 
travle job som duefotograf. Derfor er 
One Loft kapflyvninger den perfekte 
afprøvning af hans duer, hvor han kan 
konkurrere på lige fod med andre op-
drætteres duer.

Dominique Velghe synes at være en 
værdig efterfølger til sin ven Andre 
Verbessel ved at gå i fodsporene på 
ham og blive den næste store specalist 
på One Loft kapflyvningerne. Det er til 
hans ære, at han har dedikeret sine se-
neste resultater i Sydafrika til sin af-
døde kollega og ven. Han var faktisk 
den første brevduemand i historien 
som ved SAMDPR har haft de første 
tre duer for sit land (1., 2. og 3.) på den 
afsluttende kapflyvning. Det var en 
historisk præstation, der illustrerer 
Dominique’s potentiale som deltager i 
One Loft kapflyvningerne. Tillykke! 
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Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne Bird 

Veterinary Clinic www.melbournebirdvet.com 

Oversættelse: Ove Fuglsang Jensen

En god og nem måde at holde 
øje med duernes helbred, er ved 
at iagttage deres gødning. De 
fleste brevduefolk gør deres slag 
rent dagligt, og det vil være nemt 
samtidig ved denne rengøring, at 
observere gødningen, og danne 
sig et indtryk af duernes helbred 
de sidste 24 timer.  Mange af 
de problemer der har effekt på 
duernes præstationer, skyldes 
underliggende men ikke synlige 
sygdomme. 

Det betyder, at duens formkurve er 
knækket, før det er muligt at observe-
re sygdommen. Forandringer i duens 
gødning er synlige 1-2 døgn før de vi-
suelle tegn på sygdommen kan ses på 
duen. Holder man øje med gødningen, 
kan dette give et forspring i behand-
lingen af duen og således forhindre et 
alvorligt knæk i formkurven. 

MAVE/TARM SYSTEMETS FUNKTION
Maveindholdet bliver tømt ud i tar-

mene, men også lever og nyrer tilfører 
affaldsstoffer ud i tarmene. Nyrerne 
tilfører urinstoffer, der består af to 
slags urin : En flydende klar urin, 
samt et mere fast urinstof der består 
af urinsyre krystaller. Tarmene inde-
holder altså ufordøjet føde, urinstoffer 
fra nyrerne samt noget galde fra leve-
ren, og dertil afsondres også slim fra 
tarmvæggene. Til sidst i processen, vil 
duen afsondre en fast, brunlig gødning 

fra kloakken.
Duens gødning skal være en fast 

klump med hvidligt urinstof på yder-
siden

GRØNLIG GØDNING
Den afgørende faktor på farven af 

duens gødning er simpelthen foderets 
beskaffenhed. De pigmenter der er i 
foderet, har duen en dårlig evne til at 
optage, og de passerer uhindret igen-
nem fordøjelsessystemet, og giver gød-
ningen en kulør. Æder duen f.eks. en 
del røde mineraler, kan der forventes 
en brunlig rød farve af gødningen, og 
æder duen grønne bønner eller grønt-
sager, vil gødningen blive grønlig.

Er der ikke tale om et specielt foder 
der giver farve, og er gødningen grøn-
lig, kan der være tale om et muligt 
tegn på problemer med mave/tarm sy-

stemet. Den grønne farve kommer fra 
galde, der hos fugle er en klar flyden-
de væske, hvilket er et fordøjelsesen-
zym der produceres af leveren. Efter 
en stofskifteproces i leveren, udskil-
les galden i tarmsystemet for at indgå 
i fordøjelsesprocessen, og efter dette 
genbruges dele af galden igen (Se for-
bindelse fra Lever til tarmene på ske-
matisk tegning).

Er tarmsystemet sygdomsramt, vil 
den normale proces i tarmene være 
ramt, med det resultat, at mere grøn 
galde vil ophobes i tarmene. Dette bli-
ver ført ud med de øvrige affaldsstoffer, 
og resul-terer i en grønlig løs gødning. 
Derfor skal en grønlig gødning advare 
os om en mulig sygdom i tarmene. En 
mikro-skopisk undersøgelse vil fortæl-
le grunden til sygdommen. Ved det tid-
lige stadie af en sygdom i tarmene, kan 

Iagttag duernes 
gødning i sæsonen

Duens gødning skal være en fast klump med hvidligt urinstof på ydersiden

Slimet gødning og  vandig diare
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der godt være en fastere gødning der er 
grønlig og meget lig de ikke fordøjede  
grønne pigmenter. 

Normalt vil tarmenes vægge absor-
bere galde og vand, men er tarmene 
ramt af betændelse, sker dette ikke 
fuldt ud, og vil resultere i en løs vandig 
grøn gødning. 

Der er dog undtagelser fra dette f.eks. 
når duerne vender hjem fra en kap-
flyvning, hvor de ikke har fået foder i 
længere tid, vil deres gødning bestå af 
urin, galde og slim fra tarmvæggene. 
Dette vil fremstå som  en klar vandig 
gødning med en slimklat med hvidt 
urinstof i midten. En sund due vil ef-
ter at have indtaget foder og vand, få 
en god fast gødning efter få timer, men 
ved en ekstrem hård flyvning tager det 
længere tid, men her skal gødningen 
helst være god næste morgen.

VANDIG GØDNING
 Vandig gødning forekommer i en-

kelte tilfælde, enten ved sygdomme i 
mave/tarmsystemet som allerede be-
skrevet, eller hvor urinkomponenten 
er synlig. Infektion i tarmene kan også 

skyldes problemer med orm, coccidiose, 
øjenforkølelse eller en bakteriel infek-
tion. Sjældent kan det være en forgift-
ning eller skift til anden type foder.

En vandig gødning med synligt urin, 
kan måske være et problem. Hvis duen 
bliver skræmt på flugt, vil den bageste 
del af tarmen kaldet kloakken, blive 
tømt før tid, og det kan resultere i en 
vandig gødning, hvilket ikke må be-
kymre og forstås som en sygdom. Dette 
kan forekomme under luftning af du-
erne om morgenen før de bliver fodret. 
Skal gødningen vurderes, er det bedst 
efter indtagelse af foder og vand, samt 
i hvileperioden. 

Er der i længere tid gødning med 
ringe af urin, er det højst sandsynligt 
fordi duen producerer en del urin, og 
dette sker, hvis duen drikker forholds-
vis meget. I kapflyvningssæsonen 
skyldes dette to problemer: Gul knop 
eller luftvejs-sygsomme. Organismen 
Gul knop producerer en slags forgift-
ning, der bevirker,  at duen tørster og 
derfor drikker mere vand. Ved luft-
vejslidelser mister luftsækkene deres 
evne til at holde på fugtigheden, og 

dette resulterer i et stort tab af væske 
ved vejrtrækningen. For at forhindre 
dehydrering drikker duen en del vand. 

Duen kan testes for Gul knop af en 
dyrlæge, men er dette ikke muligt, 
kan en diagnose stilles hvis duen giver 
respons på en 2.dages kur med Tur-
bosole (Ronidazole). Er der infektion 
i de nedre dele af respirationssyste-
met, såsom luftsækkene, er der også 
betændelse i den øvre del ved Trachea 
og Sinuses (se skitse Brevduens lunger 
og luftsække). Findes denne betændel-
se, vil duerne uundgåeligt nyse, hvil-
ket indikerer det er en luftvejslidelse.  
Denne betændelse kan kureres med 
3-5 dages kur med Doxy-T (Doxycy-
cline/Tylan). Har duerne i sæsonen en 
luftvejslidelse, er der 80% chance for 
at duen også har Gul knop. Derfor kan 
man blande Doxy-T og Turbosole (Ro-
nidazole), og dette gives i èn teske (3 
gr) af hver slags medicin i 2 liter vand. 
Denne blanding gør vandet lysegult, 
og gives denne kur vedvarende i de 5 
dage, vil duen give respons på medici-
nens antbiotika. 
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Tekst: Poul Stærkær  

Foto: Mohammad Younas

Langflyvermesteren
I sæson 2014 har Mohammad 
Younas været det suverænt 
stærkeste slag på langflyvninger 
i Region Øst – og det er ingen 
tilfældighed at det netop er på 
langdistance at Younas gør sig 
så stærkt gældende. Således har 
Younas tidligere været langfly-
vermester både i 1996, 1997, 
2003 og 2005 i sektion 11. Og 
i 2004 blev Younas tillige Dan-
marksmester Maraton Sport. Fra 
samtalen med Younas fremgår 
det da også tydeligt at det er 
langdistanceflyvningerne incl. 
maraton, som primært er mål-
sætningen for slaget

Younas har siden 1991 været medlem 
i 0.33 ”Køge”, hvor han altid har været 
et stort aktiv arbejdsmæssigt omkring 
indlevering af duerne. Og Younas skal 
nok sørge for at alt udføres korrekt og 
effektivt, så duerne får de optimale 
betingelser i kurvene frem til løsladel-
sesstedet.

PAKISTAN
Som det fremgår af navnet er Younas 

ikke født i Danmark, men er tilflyttet 
fra Pakistan. Og i Pakistan er You-
nas kendt som en ildsjæl, der har in-
troduceret brevduesporten i Pakistan. 
Her har man traditionelt ellers haft 
højtflyvere, men i midten af halvfem-
serne sørgede Younas for at der blev 
importeret brevduer til Pakistan. You-
nas sørgede også for at der blev lavet 
en brevdueudstilling i Quetta, som er 

hovedstaden i provinsen Baluchistan, 
som ligger tæt på grænsen til Afga-
nistan. Younas sørgede for at de, som 
var interesserede, blev informeret og 
undervist i brevduesporten, som ellers 
var helt ukendt for de nye brevduefolk. 
Sammen med Dan Kristiansen sørge-
de Younas også for at danske pokaler, 
trofæer og brevdueure blev sendt til 
Pakistan. Dette projekt har tidligere 
været omtalt i Brevduen nr. 3 fra 2013, 
men siden har der været stor interesse 
om brevduesporten i Pakistan, hvor 
man nu kapflyver på distancer op til 
ca. 500 km. Man skal også tænke på 
at mange af dem, som nu har brev-
duer i Pakistan ofte kun har en må-
nedlig indkomst på det som svarer til 
mellem 1.000 og 2.000 danske kroner. 
Og Younas er stadig næsten dagligt i 
telefonkontakt med disse brevduefolk 
for at give dem gode råd og vejledning 
omkring brevduesporten, både hvad 
angår pasning af duerne og behand-
ling af evt. sygdomme hos duerne. Og 
Younas rejser også selv til Pakistan 
ca. hvert andet år for at følge op på at 
brevduesporten stadig udvikler sig i 

den rigtige retning – og som regel er 
han så af sted i ca. 4 uger

DUERNE
I sæson 2014 har Younas haft 24 par, 

som er blevet kapfløjet på totalsyste-
met samt 8 pindehanner. Tidligere har 
han brugt enkemandssystemet, men 
nu synes Younas at totalsystemet har 
den fordel at hunnerne også bliver af-
prøvet – og faktisk har hunnerne også 
bidraget med flere gode resultater – 
samtidig med at hannerne på total-
systemet stadig er helt på højde med 
traditionelle enkemænd.

Duerne er fortrinsvis Delbar/van Ri-
el fra klubkammeraten Dan Kristian-
sen, som bor lige ved siden af Yonas, 
og som var årsag til at Younas fik in-
teresse for brevduesporten. I flere år 
havde Dan og Younas også fælles avls-
slag, som var opbygget på duer fra Dan 
Kristiansen tillige med indkøbte avls-
duer fra bl.a. Kruk, Meulemann, Gaby 
Vandenabeele, Steven van Bremen, 
Peter Van Zuylen og Steven Classens  
Younas har tidligere prøvet at tillægge 
vinterunger, men  duerne sættes nu 

Regionsmester og Langflyvermester både Åben og Sport:

Mohammad Younas 033 ”Køge”

Mohammad Younas foran haveslaget



133#08_2015

først sammen i marts måned.
Det oprindelige slag blev i 1997 sup-

pleret med endnu et slag, som blev 
brugt som ungeslag og til opbevaring 
af korn.

SÆSONEN
Forberedelsen til en sæson foregår 

gerne med nogle korte træninger in-
den Younas deltager i foreningens 100 
km flyvninger, som fortsætter gennem 
hele sæsonen i de uger, hvor der er be-
hov for disse træningsture. I flere år 
havde Køge foreningerne sin egen lille 
lastbil til disse ture, men da bilen blev 
for dyr at vedligeholde tilsluttede 0.33 

sig programmet for de københavnske  
foreningers Klub 10. Ud over dette 
lægger Younas stor vægt på at spe-
cielt duerne, som skal kapflyves på 
langflyvningerne får en træningstur 1 
gang i løbet af ugen på ca. 40 km.

Onsdag aften er meget vigtig for You-
nas i relation til at bruge et par timer 
mellem 18 og 20 til at observere de du-
er, som kan komme på tale til ugens 
kapflyvninger. Her får Younas et sid-
ste godt fingerpeg om duernes form – 
således at han kan udvælge de duer, 
som viser bedst form.

Men også torsdag morgen bliver der 
observeret på duerne, som bliver hånd-
teret for igen at checke formen – og her 
er det specielt brystkødets farve, var-
me ben og brystmuskulaturens spæn-
stighed, som bliver kontrolleret. 

Sompå  de fleste andre slag gives der 
en kur mod gul knop medens duerne 
ruger på første hold æg. Ellers anven-
des medikamenter kun når duerne 
er syge. I ugens løb får duerne også 
B-vitamin og Elektrolytter og foderet 
tilsættes citron, ølgær og rødt vitamin-
pulver.

Under mit besøg hos Younas fik jeg 
også kendskab til et nyt produkt til du-
erne. Det drejer sig om saft fra planten 
Aloe Vera, som presses ud af plantens 
blade og tilsættes drikkevandet. Men 
desuden bruger Younas også at lægge 
blade fra planten på slaget som duerne 
så spiser – selv om denne plante efter-
lader en lidt bitter smag.

Som det fleste ved er fodring af du-
er lidt af en kunst – og dette tilslutter 

Younas sig fuldt ud. Først på ugen fod-
rer Younas med diætfoder. Og de sidste 
dage inden afsendelse bliver der så fod-
ret med en langflyverblanding. Det er 
vigtigt at depoterne er tanket godt op 
så duerne kan klare de udfordringer, 
som der automatisk følger med på de 
lange afstande, og som for Younas er 
en ekstra inspiration omkring brevdu-
esporten. I det hele taget skinner det 
klart igen fra samtaler med Younas at 
han i sin tid med brevduesporten har 
fundet frem til en opskrift, som skal 
følges hvis man håber på at vinde me-
sterskaber og topplaceringer på lang-
flyvninger:

- Duerne kapflyves kun hver 14. dag 
når de skal sendes på langdistance.

- Duerne skal bygges op til langflyv-
ning. Der skal fodres med diætblan-
ding i starten – og de sidste dage før 
afsendelsen skal der bruges en lang-
flyverblanding.

- Observation af duernes form de 
sidste par dage inden afsendelse er 
vigtig.

- Kun duer, som er i topform, bliver 
afsendt.

- En eller flere korte træningsture 
på 30-40 km er vigtige.

Omkring de korte træningsture ople-
vede Younas i år at hans teorier holdt 
stik. Forud for den sidste langflyvning 
vidste Younas godt at han havde mulig-
hed for en god placering til langflyver-
mesterskabet. Og det var selvfølgelig 
med til også at motivere ham. Derfor 
besluttede han, at de duer som skulle 
deltage i den sidste kapflyvning, fik 2 
træningsture som fortræning til den-
ne kapflyvning. Oprindeligt skulle der 
kapflyves fra Borlänge, men dette blev 
inden løsladelsen ændret til Ørebro. 
Derfor trænede Younas sine nordduer 
på langflyverholdet fra Amager 2 gan-
ge i ugen forud for kapflyvningen.

Og resultatet udeblev heller ikke, 
idet hannen 0.33-10-1244 blev regi-
onsvinder- ud af 600 duer - med en 
hastighed på 1082,10 m.p.m. Men ik-
ke nok med det – Younas blev tillige 
nr. 2 i sektionen med 0.33-10-1223 på 
1052,06 m.p.m. – og havde i øvrigt end-
nu 2 duer i top med placeringerne som 
nr. 9 og 10 i sektion 11. Regionsvinde-
ren 0.33-10-1244 var for øvrigt også 
slagets første due fra Ludvika, hvor 
den blev nr. 8 i sektionen blandt 206 
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duer på en svær kapflyvning, hvor ha-
stigheden kun blev 805,44 m.p.m.

På sydruten har en anden due hos 
Younas været stærkt medvirkende til 
at Younas har vundet sine langflyver-
mesterskaber i 2014. Det drejer sig 
om endnu en han - 0.33-12-1214 - som 
startede med at blive nr. 28 blandt 426 
duer fra Münster med en hastighed 
på 1044,19 m.p.m. 4 uger senere blev 
0.33-12-1214 sendt til Antwerpen, som 
på dagen skulle vise sig at blive én af 
de absolut værste kapflyvninger de se-
neste år. Over hele landet måtte brev-

duefolk vente længe og ofte forgæves 
på duerne. Værst var det selvfølgelig 
på Sjælland og på de lange afstande i 
Nordjylland. Men hos Younas var det 
igen 0.33-12-1214, som skulle holde fa-
nen højt ved at blive sektionsvinder i 
sektion 11 blandt 194 duer med en ha-
stighed på 647,71 m.p.m.

På ovenstående 4 flyvninger har 2 
duer altså suverænt bragt Younas i 
position til at vinde langflyvermester-
skabet. Den eneste due mere, som er 
medvinder af mesterskabet er 0.33-13-
09, som blev nr. 21 af 244 duer fra Han-

nover med en hastighed på 1160,77 
m.p.m. Altså én af de unge duer, som 
kan være med til at skaffe Younas go-
de resultater i fremtiden.

FREMTIDEN
Efter 22 år med brevduesporten tæt 

inde på livet hele sommeren – så har 
Younas nu besluttet sig for at han i 
2015 skal holde et sabbatår. 

Årsagen er at Younas i forbindelse 
med ombygning af sit hus ikke også 
har mulighed for også at få det til at 
fungere med brevduesporten. 

Her skal man også tænke på at You-
nas ikke går på kompromis når han 
går ind for en sag. Og derfor vil han 
i sæson 2015 nu koncentrere sig om 
opgaven med at få udbygget sit hus på 
Nylandsvej i Køge.

Og i forbindelse med ombygningen af 
huset vil det sandsynligvis også væ-
re nødvendigt at flytte de nuværende 
dueslag. 

Dette vil formentlig også betyde at 
Younas i fremtiden ikke mere får mu-
lighed for at dyrke brevduesporten på 
samme høje niveau, som det ellers har 
været tilfældet i de 22 år, hvor han har 
været med i sporten. 

Formentlig bliver der fremover min-
dre plads til dueslag i haven – og der-
med også færre duer. 

Younas synes også efterhånden at 
brevduesporten er blevet for dyr og 
med færre medlemmer bliver der også 
færre til at betale udgifterne, som jo 
følger med hvis man ønsker at deltage 
i sporten.

De seneste år har flere medlemmer 
lukket dueslag i Køge – og med You-
nas’ sabbatår må vi også i Køge se i 
øjnene at det er svært at fastholde det 
høje niveau, som ellers har præget 
Køge resultatmæssigt i mange år. Vi 
håber de tilbageværende medlemmer 
stadig kan holde fanen højt.

Det har Younas været med til i man-
ge år.

DAN 033-10-1244

DAN 033-12-1214
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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
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