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TEMA LÆS OM

OPSAMLINGSPLANEN 2015

ER VI  AKTIVE NOK?

I TOP IGEN I 2014 
ULRIK LEJRE LARSEN, 242

CHRISTIAN ANDERSEN 
NY KOMET I SEKTION 52

DUER PÅ FRIMÆRKER

LÆSERBREVE

Dyrskue i Hjørring. Foto: Jesper B. Iversen

Min hverdag 
med duerne
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Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
23 9. sep. 25. aug. 
24 23. sep. 8. sep. 
25 7. oktober 22. 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. 

JENS OTTO ALSTRUP, 130 HURUP
Jens Otto Alstrup er pludselig død 

den 15. marts 2015 64 år gammel. 
Otto var ved sin død formand for for-
eningen.

Otto har været medlem siden 1. 
april 1980. Med sin hyggelige og jo-
viale facon skabte han en god tone i 
foreningen.

Han mødte altid frem og tog sin an-
del af arbejdet, resultaterne var på 
det jævne, men han var den samme 
om han var i toppen eller bunden og 
bestemt ikke karrig med et par un-
ger, det er vi mange der har nydt godt 
af. Han var de sidste par år begyndt 
at uddanne sig til dommer.

Vi vil savne dig Otto. Æret være dit 
minde.

På foreningens vegne, 
Thorkild

DAN 071-14-0868 (død)
DAN 116-13- 0668 (død)
DAN 111-14-0921 (død)
DAN 059-13-0620 (død)
DAN 153-14-1093 (død)
DAN 055-15-0425 (død)
DV 8889-14-1065 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 194-14-0106
Mogens Mogensen 
8643 Ans By
Tlf 41114414

DAN 122-13-0149
Preben Jensen
4100 Ringsted
Tlf 40173897

DAN 000-14-4357
Poul Erik Helweg
8500 Grenaa
Tlf 86 32 47 55

DAN 116-15-0144
Jacob Christiansen
2720 Vanløse 
Tlf 29720091

DAN 097-14-4368
Torben Østergaard
8330 Beder
Tlf 86295755 28233019

DAN 126-14-0762
Boguslawa Lauritsen 
9230 Svenstrup J
Tlf: 98380764

DV 04639-13-2139
Peter Jensen
9220 Aalborg Ø
Tlf 50906425

BE 14-2023143
Skjold Pedersen
6840 Oksbøl
Tlf20291298

BE 14-6298389
Leif Kaihøj
7742 Vesløs
Tlf 93970659

NL 14-1366718

Charlotte Hasse Leth
8250 Egå
Tlf 86223450 el 22482740

NL 11-1184260
Ulla Hansen, Svendborg
Tlf. 62213032

NL-14-1744865
Kåre Christiansen
9981 Jerup
Tlf 21701583

DAN 140-14-0195
Jeep Zwanenburg
6534 Agerskov
Tlf 20328879

75 ÅR
20/5 Aage Larsen, 025 Hjørring

60 ÅR
16/5 Bjarne Nielsen, 0172 Ringkøbing

50 ÅR
1/6 Rudy Jacobsen, 075 Morsø

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæsonen 

Sekretariatet
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NU ER DET NU!

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 har de første sektioner haft due-
rerne på vingerne og dermed er sæso-
nenen 2015 sat i gang. Det er tidligt i 
år og om knap 3-uger starter DdB sæ-
sonen. Der er travlhed rundt omkring 
både hos foreninger og medlemmer. 
Det mærker vi tydeligt her på Sekre-
tariatet. Så nu må vi håbe, at alle når 
at blive klar. Vi har i den forbindelse et 
meget stort ønske. Vores mobilnumre 
er kendte hos mange og det er der nog-
le, der benytter sig, når vi er optaget af 
Sekretariatet’s telefoner eller, at der er 
telefonsvarer på uden for telefontiden. 
Ja, så tager man bare lige og ringer på 
vores mobiltelefoner, og det kan altså 
godt være en anelse stressende. Så 
hvis man synes, at ventetiden er ble-
vet lidt lang, så send os hellere en mail 
eller sms om, at I ønsker at komme i 
kontakt med os. Så kan vi ringe tilba-
ge til jer, når muligheden er der. Vores 

telefontider er lavet for, at vi har nogle 
timer hver dag, hvor vi uforstyrret kan 
få løst de opgaver, som vi har. På for-
hånd tak for jeres forståelse og hjælp.

Vi kan i øvrigt kun opfordre til, at 
hvis I står i den situation, at skulle 
skifte pc i klubben, så kontakt lige 
Sekretariatet, inden I køber. Mange 
nye pc’ere kan have problemer med at 
håndtere ældre modeller af det elek-
troniske udstyr. Så kontakt os inden I 
køber. Det er bedre end bagefter, når 
det ikke lige fungerer som ønsket. 
Flere versioner af Windows kan være 
drilsk.

De sidste skemaer til sæsonen er nu 
udsendt til alle foreninger. Det er bl.a. 
skemaer med tilmelding til de åbne re-
gionsmesterskaber, Nimbus-skema til 
München flyvningen, begynder tilmel-
ding (juniorerne har vi styr på), ske-
ma til de hvide resultatblade og SMS 
- tilmelding til DdB’s og sektionernes 
løsladelser. Her er tilmeldingerne fra 
sidste år (√) er automatisk overført til 

i år, så skemaet er primært til nye til-
meldinger eller afmeldinger.

DdB’s løsladerudvalg, dvs. de repræ-
sentantskabsvalgte medlemmer og 
Forretningsudvalget, har været sam-
let på Sekretariatet for at afstemme 
forventninger, procedurer, dokumen-
tation og ”kommando”-veje. Der var 
bred enighed om procedurerne specielt 
vedrørende de flyvedage, der kan volde 
problemer. Særligt hvis vejret driller. 
Vi er pålagt mange regler, og der er 
mange hensyn at tage, men det grund-
læggende vil og skal altid være duer-
nes tarv.  På mødet blev alle tænkelige 
situationer og spørgsmål grundigt be-
handlet, så mon ikke alle er klædt godt 
på til at håndtere løsladelserne i den 
kommende sæson. Vi tror det!

Der skal nok være noget, der driller i 
løbet af sæsonen, på slaget, i klubben 
eller på flyvningerne, men lad os hjæl-
pes ad. Så får vi nok løst det meste til 
glæde for de fleste.

Det meste af ovennævnte leder skulle 
have været bragt i sidste nummer af 
Brevduen, men det smuttede på grund 
af en tanketorsk. Da det meste stadig 
er aktuelt bringes det så denne gang.

Fortsat god optakt til en ny og spæn-
dende sæson! 
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Min hverdag 
med duerne

Af: Jens Bukh Jensen

Så er vi der næsten…. Det som 
langt de fleste af os har ventet 
på siden midtaugust sidste år, 
nemlig en ny kapflyvnings-
sæson. Det er jo alle tiders. På 
mit slag bringer sæsonen både 
glæde, modløshed, vrede og 
jubel. Glæden ved den daglige 
pasning af duerne. Modløsheden, 
når det ikke går, som jeg gerne 
vil. Vreden mod duerne og mig 
selv, når jeg er bagefter. Jubelen 
når jeg vinder….

Kort sagt: alle følelser  
er i brug sådan en sommer…

I vores sektion 60 startede vi sæso-
nen med Åbenrå. Vi havde 301 duer 
på vingerne fra vores forening, og det 
er nogenlunde, som det plejer. Til den 
kommende weekend stiger antallet 
nok til omkring 400-450 duer, og det 
er det antal kapflyvere vi har i forenin-
gen. 

Flyvningen blev afviklet i fint vejr. 
Sol med lidt skyer, ca. 12 grader og 
vind fra vest. Dette vejr giver normalt 
de bedste hjemkomster her på Mors, 
men ikke de bedte resultater udadtil. 

Jeg havde på forhånd valgt at sende 
hele banden, 32 enkehanner. En fejl 40 
fra min side gjorde dog, at det kun blev 
30, der kom af sted.

Med et forholdsvis stort antal afsend-
te duer bare i vores forening, kommer 
placeringerne i top 10 ikke af sig selv, 
og det kræver sin duemand at være i 
front. I lørdags lykkedes det dog næ-

sten. Mine hanner kom fint, og de blev 
3-9 og 11 her inde i foreningen.  Der 
kom 20 duer på 30 min, og 5 fordelt ud 
på eftermiddagen. Jeg mangler pt. 4 
1-års, og det var forventeligt. De har 
ikke været kapfløjet som unger, så der 
vil blive lidt væk. Der går dog et par re-
serve hanner ved ungerne, og de bliver 
kaldt til tjeneste nu her sidst på ugen, 
hvis ikke de retmæssige ejermænd af 
rederne dukker op. 

Ellers er enkehannerne gået på ”kap-
flyvnings” system, men dertil følger. I 
får lige ugeplanen… 

Ugen starter egentlig søndag efter 
kapflyvning. Hannerne kommer ud 
om morgenen til lidt hyggeflyvning om 
slaget. De flyver ikke så meget, men 
det er ok. De får tilbudt badevand, og 7 
af 10 gange hopper de hurtigt i baljen. 
Efter 1 times hygge med div. slagsmål 
bliver de kaldt ind igen. Deres foder-

trug er fyldt, så fodringen er er ret 
nem. Om eftermiddagen kommer de ud 
igen, og så er hyggetiden forbi. Nu skal 
de flyve, og hvis de ikke tager teten 
selv, bliver de jagtet lidt. Hvis de ikke 
gik i bad om formiddagen, bliver det 
tilbudt igen om eftermiddagen. Efter 
ca. 1 ½ time bliver de kaldt ind igen. 
Der bliver suppleret med lidt foder, så 
der igen er fuldt trug. Lidt afhængigt 
af hvordan deres sundhed er, er søndag 
nogle gange dagen, hvor der gives lidt 
for at få det i orden igen. 

Mandag er de ude morgen og aften. 
De flyver som regel ret godt nu, og kan 
uden problemer holde sig på vingerne i 
en go’ times tid. 

Tirsdag er de ude om morgenen til 
normal træning. Om eftermiddagen 
bliver de trænet på 25 km. Hunnerne 
er i reden, når de kommer hjem, og er 
der i 20 min. Herefter bliver hannerne 
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lukket ud til lidt flyvning om slaget. 
Onsdag ligner mandag. Indtil nu har 

foderet været Gerry Plus, men hvis 
der er udsigt til en krævende flyvning, 
kommer der lidt Champions Plus i tru-
get. Det er onsdag aften, at jeg laver 
holdet til weekendens flyvninger. Det 
bruger jeg gerne en times tid på efter 
spisetid.  

Torsdag er indleveringsdag. De er 
kommer ud om morgenen. Når jeg 
kommer hjem fra arbejde, futter jeg i 
dueslaget. 

De duer, som skal af sted på DdB, 
bliver pakket, og resten bliver lukket 
ud. I de sidste år har jeg altid vist hun-
nerne inden afsendelse, men det bliver 
ændret i den kommende sæson for at 
spare lidt tid og arbejde. 

Fredag morgen er de ude at futte lidt 
rundt. Om eftermiddagen tager jeg i 
klubhuset og afleverer resten af duer-
ne til kapflyvning. 

Lørdag er jo en fed dag. Jeg er som 
regel tidligt oppe, gerne før 06.00. 

Det, at gå og gøre klar til at hanner-
ne kommer hjem, er klart et af ugens 
højdepunkter. Slaget bliver gjort rent, 
vandet bliver skiftet, fodertruget bli-
ver tømt og fyldt igen, og hunnerne 
bliver sat i rederne. Det sidste jeg gør, 
er at lukke op for indflyvningerne, og 
så er vi klar. Forventningerne er store 
der lørdag morgen, og humøret er højt. 

Jeg er altid ved duerne eller i haven 
til sidste flyvning er overstået. Måske 
bikser jeg med noget andet, og en sjæl-
den gang er jeg ikke hjemme, men som 
udgangspunkt er jeg altid hjemme og 
ude, når hannerne kommer hjem. Jeg 
følger også gerne med på div. hjemme-
sider for at se på vejret, resultater og 
forventet hjemkomst. For år tilbage, 
var tiden op til at duerne skulle kom-
me hjem ret intenst, og jeg gik mere 
eller mindre rundt i haven og ventede 
og ventede. Gik der for lang tid, og jeg 
kom bagud, kom mit temperament, 
som normalt er godt skjult, til udbrud, 
og jeg blev sur, gal og tvær. Nu her, er 

det blevet lidt mere afdæmpet, men 
pulsen stiger stadig og det er jo fedt…. 


Ud på eftermiddagen bliver hunner-
ne fjernet igen, og hannerne kommer 
ud til lidt hyggeflyvning om slaget. 

Og det var så den uge. 

Slaget er tømt hver fredag. Alle duer 
skal på kapflyvning. Der er dog enkel-
te undtagelser, og det er de duer, som 
skal på landsflyvning. De kan godt ha-
ve en fri weekend op til flyvningerne. 
Duer som er ret slidte og ikke i orden, 
kan måske også blive hjemme en en-
kelt weekend. Det er dog ikke ret tit. 
Højst én gang på en sommer. Jeg tror 
faktisk, at jeg oftere har ødelagt en du-
es form, ved at lade den blive hjemme, 
end at den er blevet bedre.. Så de må 
af sted…

FORENINGSARBEJDE:
Vores forening her inde i Nykøbing, 
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075 Morsø, har gennem tiden været en 
af de største i Danmark. Måske ikke 
på antallet af medlemmer, men på an-
tallet af afsendte duer. For 5-6 år år 
tilbage kunne vi sagtens have 550-600 
gamle duer af sted først på sæsonen, og 
så en 250-300 unger også. Så var der 
pres på indleveringen i klubhuset…

Men som de fleste andre foreninger, 
har vi også lidt tilbagegang. Måske 
ikke så udbredt som andre steder, men 
dog tilbagegang. Så sent som i fredags 
hørte jeg to af vore medlemmer snakke 
om at stoppe. Det er ikke godt, men en 
udvikling, som vi må tage hånd om. 

Vi har dog også nye medlemmer i 
foreningen. Der er bygget to nye slag 
i det seneste år, så det er jo dejligt. Det 
er altid fedt med nye folk i klubhuset 
som supplering til os lidt mere garvede 
duefolk.  

Jeg er som før nævnt formand i for-
eningen, og har været det i 4-5 år. Jeg 
er afgjort ikke den bedste formand for-
eningen har haft, men heldigvis er der 
mange ildsjæle i foreningen, så med 
fælles hjælp lykkedes det meste.  

Det, at være formand, kan nogle gan-
ge være øretævernes holdeplads og ge-
nerelt være et varmt sæde. Men bare 

så længe, at kritik og øretæverne kom-
mer ad de rigtige kanaler, har jeg in-
gen problemer med dette. Men til tider 
er formandsstolen ret billigt til salg 
grundet uenigheder eller andet fnid-
der, og så er det ikke så fedt længere. 
Men en lille tænkepause og lidt fri fra 
duerne gør, at det bliver godt igen. 

Vi har i foreningen de sidste mange 
år lavet nogle forskellige tiltag for at 
gøre det attraktivt at være medlem. 

Morsø-cup er et af disse tiltag, og det 
er et spændende projekt. I modsætning 
til resten af brevduesporten, har de fle-
ste One Loft slagene fremgang, og der 
er jo dejligt. 

Vi har aldrig haft problemer med at 
fylde slagene, og det skyldes, i al be-
skedenhed; at vi er ret gode til det…. 
Vi formår at holde på duerne, forbe-
rede dem godt gennem en go’ pasning 
og lave en træning, som gør dem i 
stand til at klare finalen.  Vi er ikke 
dem, som har den længste og hårde-
ste finale, langt fra faktisk. Vi flyver 
fra Åbenrå, 200 km. Men har vi som 
regel en go’ finaleflyvning, hvor der 
kommer mange duer hjem, og det er 
jo det, der gælder. Selvfølgelig har vi 
også svipsere engang imellem, og det 

er ganske træls. Men efterhånden har 
vi en god plan, og hvis vi elles holder 
os til den, er der også en ret go chance 
for at det går 100 % godt. Det, at ta-
ge vare på lige godt 300 unger er ret 
svært og tidskrævende. Alt arbejdet 
med ungerne er frivilligt og foregår i 
fritiden, men det lykkes. Også selv om 
der er lidt svipsere…Vi afholder også 
auktioner et par gange om året. Vi gør 
ret meget for, at de duer, som vi sælger, 
skal være de bedste, som kan skaffes. 
Enten her i DK eller fra Belgien/Hol-
land.   I de senere år har vi haft 3, men 
1 eller 2 må være det naturlige leje. Vi 
gør det af to årsager: Det giver penge 
i kassen og det giver mulighed for, at 
vi kan få fingre i gode duer. Derud-
over er der også et socialt aspekt, da 
vi hygger os med det og generelt har 
det fint med og få gæster i klubhuset. 
Vi oplever desværre, at det bliver mere 
og mere svært at trække folk hjem-
mefra, så derfor mindsker vi antallet 
af auktioner lidt. Det var alt for nu. 
I må alle have en go’ sæson 

Jeg vender tilbage til efteråret med 
lidt flere betragtninger….Go som-
mer…… 

Læserbreve

af Kurth Larsen, 025 Hjørring

”ER VI GODE NOK.” 
Overskriften henviser til Bjarne Bor-

resens opråb i Brevduen, hvor han sæt-
ter spørgsmål ved, om vi er gode nok til 
at støtte og modtage nye medlemmer i 
sporten.Det har jeg tidligere givet ud-
tryk for, at det mener jeg, vi er. 

Hovedbestyrelsen bør naturligvis 
vise det gode eksempel i denne forbin-
delse, men så sandelig også, når det 
gælder modtagelse og indføring af et 
nyt medlem i Hovedbestyrelsen. Her 
har man efter min mening fuldstæn-
dig fejlet. Det nyvalgte medlem i Ho-
vedbestyrelsen Henrik Larsen er, så 
vidt jeg kan se,blevet vraget ved kun 
at få tildelt en enkelt post i Hovedbe-
styrelsen, nemlig som enemedlem af 
PR-udvalget, et udvalg, som tidligere 
bestod af samtlige medlemmer af ho-
vedbestyrelsen. Dette er efter min me-
ning uantageligt, og en hån, ikke blot 
imod Henrik Larsen, men også mod 

de medlemmer, der stemte på Hen-
rik Larsen til posten, men i sandhed 
også til alle andre medlemmer af De 
Danske Brevdueforeninger. En sådan 
”mobning” og handling er utilstedelig 
og simpelthen for dårlig. 

af Erik Dybdahl

SVAR TIL KURT LARSEN
Til orientering.
I Hovedbestyrelsen er der ingen, der 

bliver ”moppet”, men udvalgene er 
sammensat alene for at få udført de 
helt nødvendige opgaver der skal til for 
at få organisationen og programmet til 
at virke optimalt.

En af de helt store opgaver er PR. 
arbejdet og her har vi i HB den opfat-
telse, at vor sidst nyvalgte HB medlem 
Henrik Larsen har visioner, der fortje-
ner at blive afprøvet, og jeg kan forsik-
re opgaven er stor i sig selv. Han er på 
ingen måde alene og han får som alle 
andre udvalg også den hjælp under-

tegnede og sekretariatet kan bidrage 
med. Jeg kan oplyse, at Henrik senest 
har fået tilsendt lister med omkring 
400 tidligere medlemmer der var på 
kort besøg i DdB. Listerne vil Hen-
rik bruge fremadrettet til kontakt til 
disse for at få klarlagt, hvad der gøres 
forkert, når disse har forladt organisa-
tionen hurtigt efter optagelse. Henrik 
og undertegnede har telefonisk talt om 
tingene og det er ikke min opfattelse, 
at Henrik føler sig ”moppet” og jeg kan 
forsikre, at hvis dette var tilfældet, var 
Henrik mand nok for selv at tage fat på 
problemet..

Til orientering kan jeg oplyse, at det 
ikke ud over forretningsudvalget er 
kutyme for, at udvalgene i DdB holder 
møder med hinanden uden for vore fa-
ste terminer for hovedbestyrelsesmø-
der med mindre, der opstår noget, der 
nødvendiggør dette. Hvis noget sådant 
opstår, ender det oftest med, at hele 
hovedbestyrelsen deltager i telefonmø-
de.Med ønsket om en god sæson til alle 
og få nu de positive briller på til glæde 
for hele organisationen.



159#10_2015

Tekst og foto: Jesper B. Iversen

Mit spørgsmål i overskriften er til 
alle os med brevduer som hobby, 
både som enkeltperson og til alle 
vores foreninger, sektioner samt 
DdB’s hovedbestyrelse.

Svaret på spørgsmålet tager I selv 
stilling til ud fra det, I gør for at frem-
me brevduesporten, der, hvor I lever og 
udøver vores fælles sport.

Min artikel skal læses som inspira-
tion og ikke som om, at vi gør alt det 
rigtige her i Hjørring.

Vi har mange ting vi kan forbedre, 
især hvis den fælles vilje er der?

Udgangspunktet i min artikel er 
hvad vi har forsøgt os med i Brevdue-
huset Hjørring (Dan 025, 196 og 212), 
og hvad vi kan gøre bedre, set med mi-
ne øjne.

HVORDAN FÅR VI I FÆLLESSKAB 
BREVDUEHUSET TIL AT FUNGERE I 
FLYVESÆSONEN?

I sæsonen er der mange ting, der skal 
fungere og til det formål har huset op-
rettet forskellige udvalg, hvor vi som 
enkelte personer kan byde ind og sige; 
kan I bruge min hjælp her? 

Her er det meget vigtigt, at vi alle 
accepterer vore forskelligheder og ud-
vikler de kompetencer, vi har i med-
lemskredsen.

Vores brevdueforeninger er forplig-
tende fællesskaber, som vi alle er med-
lemmer af.

Her er det meget vigtigt, at vi som 
enkeltpersoner tænker kollektivt og 
tilbyder vores hjælp til fællesskabet, 
hvor vi kan. Ellers fungerer brevdue-
foreningerne ikke.

Alle opgaver er lige vigtige, og vi bør 
se og respektere hinandens opgaver. 
Ellers taber nogle medlemmer lysten 
til at komme i klubhuset, hvilket ikke 
er meningen. Alle i huset skal altid 
være fokuseret på fællesskabet. Ellers 

skaber det grobund for dårlig stem-
ning.

VORES UDVALG I HUSET:
Edb, kurve, pakkehold, kontrolko-

mite, plombe- og vandehold, kornsalg, 
køkken, vedligeholdelse og rengøring 
af huset samt aktivitetsudvalg.

HVILKE AKTIVITETER HAR VI UDEN 
FOR SÆSONEN?

Alle mandage (året rundt) er der 
kornsalg mellem kl. 18-19.00. 

Efter kornsalget er der mulighed for 
en kop kaffe, hvor årstidens oplevelser 
og udfordringer med duerne drøftes på 
tværs af bordet. Denne kop kaffe er et 
godt samlingspunkt, som mange med-
lemmer har glæde af.

Endvidere har vi foredrag, auktioner 
og julefrokost.

Vores foredrag er ikke kun med top-
navne inden for brevduesporten. Vi 
har f. eks. også haft besøg af tidligere 
chef for AaB’s superliga fodbold, Lynge 
Jakobsen. Denne aften var det arran-
geret sådan, at ikke brevdue m/k’er 
også kunne komme med. Super god af-
ten, hvor mennesker uden fjer i hatten 
oplevede Brevduehuset Hjørring. 

Hvorfor mødes vi ikke til  
anderledes aktiviteter  

om vinteren? 

Jeg husker tilbage til 1990’erne, hvor 
Per Nørskov var en super god mand 
for Brønderslev brevdueforening. Han 
igangsatte sjove og anderledes ideer, 
som f.eks. Morten Korch film, ban-
kospil, kortspil, memory osv. Her var 
klubhuset altid fyldt op med menne-
sker, som kom med et og samme for-
mål. Glæden ved hinandens selskab. 

Her var der ingen ”brevduekonger”. 
Når jeg tænker tilbage, kan jeg i dag 
se, at nævnte arrangementer var med 
til at fjerne denne heltedyrkelse af 
sommerens mesterskabsvindere, som 

desværre sker mange steder i dag. En 
god øvelse for os alle i DdB vil være at 
stille os selv dette spørgsmål. 

HVORDAN ER DET SOCIALE LIV I VO-
RES FORENING?

Hvad gør vi i fællesskab for at alle 
nuværende brevduekammerater fort-
sat glædes ved sporten, og har lyst til 
at komme i Brevduehuset?

Vi glædes ved andres flotte præsta-
tioner og ønsker selvfølgelig ejeren 
tillykke. Det koster ikke andet end et 
venligt smil, hvilket altid varmer bå-
de for modtager og afsender af smilet. 
Her skal vi huske, at flotte resultater 
er meget forskellige, da vi alle har for-
skellige ambitionsniveauer. 

Et flot resultat er meget varierende. 
Det afhænger af ens tidligere resulta-
ter og slagets nuværende bestand. Vi 
skulle alle gerne opleve løbende for-
bedringer med vore duer. Det ser med-
lemmets klubkammerater også, og 
med den baggrund er det skønt, når vi 
er opmærksomme på hinanden. Så et 
godt resultat kan være meget mere end 
en sektionsvinder.

Hvis en kammerat er på ferie eller 
syg, er der altid andre, som tilbyder 
hjælp, så kammeraten kan få sine duer 
passet, f.eks. hvis en tur til Skotland 
venter eller et hospitalsophold er nød-
vendigt.

Nogle træner deres duer sammen til 
fælles glæde. Andre tør ikke. Her er vi 
også forskellige.

HVAD GØR VI FOR AT SKAFFE NYE 
BREVDUEMÆND OG KVINDER?

Det korte og ærlige svar er: For lidt.
Det positive svar er: at vi har forsøgt 

os med en del forskellige tiltag. 
Olav Jensen Dan 084 og Kurth Lar-

sen Dan 025 har de sidste par år af-
viklet duetotalisatorløb ved den årlige 
sportsuge på Tornby stadion. Ca. 20 
duer bliver sat i totalisator-bokse, 
og så kan publikum spille på enkelt-
duer, samt 1-2 spil. Flyvedistancen er 

Er vi aktive nok?
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30 km, som hurtigt er afviklet. Efter 
kontrol af hjemkomsterne bliver resul-
tatet offentliggjort og præmierne ud-
betalt til vinderne under stor morskab 
og hygge på Tornby stadion. Der har 
været stor interesse for brevduerne fra 
byens borgere. Alle pengene går ube-
skåret til vinderne. Duetotalisatorlø-
bet bliver afviklet med ét formål, at 
gøre god reklame for brevduesporten, 
hvilket Olav og Kurth har gjort med 
stor begejstring Godt gået begge to.

Sektion 63 har også en studiekreds 
for juniorer og nybegyndere. Søndag 
d. 19.04.2015 var de på tur igen, så vi 
glæder os alle til at læse et referat på 
sektionens hjemmeside.

Vi har også en stand med duer i 
Astruphallen om vinteren, hvor andre 
hobbyavlere mødes med deres dyr. Her 
er der også interesse for vores fælles 
hobby.

I 2013 var vi repræsenteret ved Hjør-
ring dyreskue, hvor 20.000-25.000 
mennesker besøgte dyreskuet de to 
dage.

Hjørring dyreskue 2013 blev officielt 
åbnet, da fire kurve med brevduer sat-
te kursen hjem.

Ud over åbningsceremonien ved dyr-
skuet, havde Brevduehuset også duer 
med på en stand. 

Her sad duerne i foreningskurve og 
i udstillingsbure. Alle interesserede 
kunne røre ved en ”rigtig brevdue”, 
og samtidigt fik de en god snak med 
os ved standen om sporten. DdB’s fol-
der blev også uddelt ved samtalen. 
Afslutningen på samtalen var meget 
populær, da duen de stod med altid 
skulle op i luften, hvor duens direkte 
og hurtige kurs hjem til dueslaget be-
gejstrede og imponerede alle, også de 
omkringværende ved de andre stande.

At se de interesserede i ansigtet, når 
duen hurtigt forsvandt, det var super 
fedt. 

En typisk kommentar: Det er et mi-
rakel, at brevduen finder hjem, uden 
hjælpemidler…

God samtale, hvor de unge drenge 
fortæller hinanden om brevduens fan-
tastiske egenskaber. 

Elias i den grønne trøje er i dag med-
lem af Dan 196 Vrå. Vores trofaste ven 
på standen, som ses i den blå trøje. 
Han var på standen fra morgen til af-
ten begge dage. Hans problem var at 

forældrene ikke mente, de skulle have 
brevduer. Her ville det være godt med 
”bedstefarslagene” som de har i Tysk-
land. Her har børnene mulighed for at 
besøge deres ”Taube Großvater” (Brev-
duebedstefar).

Jeg ved, at i Tyskland  
har de succes med deres  

”Taube Großvater”.

Hvem har mod til, at se ud over egen 
næsetip i Danmark og gøre en forskel 
som Brevduebedstefar?

Jeg håber nogen har. Det ville være 
godt for børn og unge, om nogen af os i 
DdB kunne gøre en forskel, allerede nu 
til sommer. Lad os alle få en tilbage-
melding her i ”Brevduen” fra de modi-
ge, så ideen kan udvikles i fællesskab. 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT  
TILTRÆKKE NYE MEDLEMMER?

Åbent hus over hele landet med brev-
duer, ligesom åbent landbrug.

Ved åbent landbrug kan de interes-
serede f. eks. malke en ko, hvilket altid 
er populært.

Hvad er populært ved brevduen? 
Tænk over dette spørgsmål i sommer, 
måske overser vi alle en vigtig detalje, 
som vi kan bruge offensivt.

Om sommeren, når vi alle flyver 
med duer, vil det være oplagt, at vi i 
fællesskab viser spændingen og for-
ventningens glæde frem til alle, der 
er interesseret i vores sport. Som det 
er nu, gemmer vi sporten væk. Mange 
kender ikke til brevduesporten. Det er 
ikke deres fejl, men vores manglende 
handlekraft samt vores ego og jeg tror 
den største hindring er, at vi alle kun 
tænker i egne resultater.

Det ville være skønt, at alle med-
lemmer over hele landet byder ind, så 
interesserede i lokalområdet havde 
mulighed for nem adgang til oplevelser 
med brevduefjer…

I sektion 63 har bestyrelsen drøftet 
forslaget om åbent hus, og samtidigt 
erfaret, at et sådan åbent hus i sekti-
onen kræver planlægning og ikke ar-
rangerer sig selv. Især ikke tæt på en 
ny flyvesæson. Det er nødvendigt, at vi 
handler i stedet for bare at tale om nye 
medlemmer, hvilket selvfølgelig gæl-
der alle sektioner i landet.

Når der er unger i rederne, hvilket 
børn elsker, burde vi også kunne skabe 
interesse for brevduer, hvis ellers bør-
nene må komme i dueslaget og opleve?

Vores barnebarn Amalie elsker æg og 
små dueunger. Hun er ofte på slaget og 
har i øvrigt en lille kanin sammen med 
sin mor i deres lejlighed i Hjørring. 
Ikke mange børn har adgang til hob-
bydyr i dag. Problemet er manglende 
adgang og muligheder, så muligheder-
ne må vi selv skabe til børnene, da de 
er vores fremtid i DdB.

Det er positivt at se en af de dygtig-
ste duemænd i Holland, som inviter en 
hel skoleklasse hjem i sit super-topslag 
med kun det formål at skabe PR for 
brevduesporten og Jan Hooymans ved, 
at de bedste budbringere og sælgere 
ang. vores sport er børn.

Hvem af ”Topslagene” herhjemme 
har samme mod som Jan Hooymans?

Lad os alle få en tilbagemelding (en 
artikel) her i ”Brevduen” fra de modige 
og også meget gerne fra dem, der ikke 
kalder sig et topslag.

Idebank? Også her er der plads til an-
derledes ideer, hvis vi tør?

Interessant notits opsættes f.eks. un-
der: Fra borger til borger i Brugsen, 
naturlegepladsen, udebørnehaven, ar-
bejdspladsen eller andre steder, hvor 
overskriften kunne være: Din besøgs-
ven som har brevduer, kom og oplev.

Når vi træner vores duer, både som 
enkeltperson og foreningstræning, så 
er det nemt og iøjnefaldende at løsla-
de duerne, hvor der er mange menne-
sker, måske ved et stort indkøbscenter, 
Open by Night, en sportsplads eller 
ved genbrugspladsen, i efterlønsklub-
ben, ved børnehaven eller skolen. Det 
eneste, det kræver, er, at vi vil investe-
rer noget tid i de interesserede menne-
sker og ikke bare vende dem ryggen, 
når vi og vores ego skal skynde os hjem 
til ”Slaget eller Topslaget”. 

Billedet med de fire murerlærlinge 
er fra min dagligdag som murerfaglæ-
rer, hvor vi var ude og bygge et hus for 
en kunde. Her var duerne selvfølgelig 
med hver dag. 

Drengene var meget interesseret i 
duerne og ville meget gerne håndtere 
dem og løslade duer en og en, når de 
kom forbi på vej til blandemaskinen. 
En sjov kommentar fra eleverne, da 
jeg skulle på kursus i Middelfart i to 
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dage; Her blev min kollega stillet føl-
gende spørgsmål, da han ankom til 
byggepladsen: 

HVILKE DYR HAR DU?
Hvilke aktiviteter vil du bidrage 

med?
Vi kan alle skabe forandringer, hvis 

vi da ellers tør. Det eneste, det kræver, 
er mod og handlekraft.

Personligt har jeg selv lavet et rekla-
meskilt til min trailer, som monteres 
højt på traileren for at skabe opmærk-
somhed, når jeg holder på løsladelses-
pladsen med min duer. 

Her vil jeg dyrke og involvere mig i 
”Trailersamtalen” med de interessere-
de, som altid kommer og spørger, hvad 
er det for noget med de brevduer?

Jeg vil så forsøge at få nogle af de 
nysgerrige med hjem og se duer/kap-
flyvning. 

På Hjørring bibliotek har jeg talt med 
den ansvarlige for udstillinger, som 
findes rundt om på biblioteket. Han op-
lyser, at vi kan få en stand på bibliote-
ket i 4-6 uger. Her er der en meget stor 
gennemgang af mennesker, hver ene-
ste dag. Vi har et super godt bibliotek 
i Hjørring, hvilket I også burde have 

mange andre steder i landet.
Ens for alle de aktiviteter, som jeg 

har berørt i min artikel, og de ideer 
som i forhåbentlig selv brænder inde 
med, er, at det er en investering i vores 
fælles brevduefremtid. Vi skal være 
villige til at ofre en del energi og fan-
tasi. Ellers bliver vi gråhåret alene.

Jeg vender tilbage til efteråret med 
en opfølgning på mine forsøg i en ar-
tikel.

Hvad gør du?
God sæson til jer alle. 
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Af Mark Skovbo Madsen

Sidst i Februar var jeg inviteret 
en tur til Ans for at besøge Chri-
stian Andersen. Christian er ”Ny” 
i sporten, og sikkert ikke kendt af 
alle, men resultaterne er kommet 
i et nærmest uhørt tempo, og i 
denne artikel vil vi kigge nær-
mere på, hvordan det har kunnet 
lade sig gøre.

Christian bor i Ans med sin kone Pia 
og tilsammen har de fire børn. Chri-
stian er til daglig kok og ejer af Kon-
genbro kro, hvor han er 3. generation.

Christian flyver i kompagniskab 
med sin søn Victor på ni år. Christian 
er dog ikke hemmelighedsfuld om, at 
i øjeblikket er det mere ipad og com-
puterspil, der trækker hos Victor, men 
Christian har et håb om, at Victor med 
tiden vil få større interesse for duerne.
Pt er det datteren Ida på 6 år, der vi-
ser mest interesse af børnene og hun er 
faktisk lidt af en ”foderekspert” i den 
forstand, at hvis der ikke er lås på sla-
get, er trugene fyldt til randen :-)

Det er mit klare indtryk, at Chri-
stian er familiefar med stort F, og det 
fremtvinger stor respekt hos under-
tegnede, at Christian overkommer sin 
hverdag samtidig med at duerne bliver 
passet til UG. Alt omkring Christian 
virker meget professionelt og intet gø-
res halvt. Bare se hans hjemmeside 
www.victor-christian.dk.

Christian er dog ikke helt ny i vores 
sport. Han fløj med duer, da han var 
teenager i dengang 181 ”Bjerringbro” 
med ret stor succes. Bl.a med en hun 
fra Norman Wendt. Denne due blev 
hurtig kendt i 181 Bjerringbro. Hun 
opnåede 8 x 1. pladser i foreningen 
som spændte fra Altona til Arnhem. 
Hun blev aldrig sektionsvinder, men 
tæt på nr. 2 i sektionen fra Lüneburg 
som 1 års som bedste, kun slået af et 
slag nede i  Silkeborg. Var hun kommet 

30 sekunder før, havde den vundet .
Så det ser ud til at talentet altid har 

været der. Efter 7-8 år med duer stop-
pede Christian igen og som han siger,  
der kom andre ”interesser”, men det 
har altid ligget i baghovedet hos Chri-
stian, at han ikke var helt færdig med 
de der brevduer.

SÅ SKULLE DET VÆRE.
I 2012 meldte Christian sig så ind i 

113 ”Frijsenborg” med tanke på at be-
gynde at kapflyve fra sæson 2014, men 
da foråret 2013 kom, kriblede det så 
meget, at han bare ville i gang.

Derfor blev der bestilt 35 unger hos 
Brd. Brøbech og 35 unger ved Ulrik L. 
Larsen samt 10 unger ved Jan Hassel-
ström. Alle tre slag har fløjet i top i de-
res respektive sektioner. 

Derudover har der været uvurderlig 
hjælp at hente hos Brd. Brøbech.

SYSTEMET.
For Christian var det vigtigt, at han 

fandt et system, der passede ind i hans 
travle hverdag. Derfor blev Brd. Brø-
bechs system også kopieret nærmest 
100 % alt fra foder til biprodukter.

Det er ikke den billigste måde at gøre 
tingene på, men det skulle bare virke, 
og det gjorde det med det samme. 

Allerede med ungerne i 2013, som 
praktisk talt kom som perler på en 
snor hver weekend. Dog var der lidt 
problemer med indgangen, men un-
gerne manglede simpelthen disciplin. 
Det blev dog til en sekt.vinder allerede 
i den første sæson.

2014 – FØRSTE SÆSON MED GAMLE 
DUER.

Sæsonen blev startet med 24 par på 
det totale system og et ungetillæg på 
60 unger til sig selv. Der bliver roteret, 
så hunnerne går ind i hannernes afde-
ling efter deres daglige motionstur og 
derefter lukkes hannerne ud. Hvis der 
trænes, er duerne ikke ude om slaget 
derhjemme.

På grund af manglende tid, fod-
res der kun en gang dagligt. Dette 
er efter den daglige motion, som kan 
ligge over hele dagen pga. Christi-
ans arbejde på kroen. Dog fodres 
der sidst på aftenen med blandingen 
aftenkaffe(småfrøblanding).Christian 
mener, de får imellem 5-10 g pr. due. 

Christian Andersen – 
Ny komet i sektion 52
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RESULTATERNE 2014.
Christian fortæller selv.
Min 2. sæson med brevduer har væ-

ret over alt forventning. Mit mål før 
sæsonen har været at give duerne de 
bedste betingelser, dvs. et godt tørt 
flyveslag med masser af lys, de bed-
ste foder produkter / tilskud kørt efter 
Brdr.Brøbech`s program samt masser 
af træning & god pasning, så har jeg  
gjort, hvad jeg kunne. Resten var op til 
duerne og de indfriede til fulde mine 
forventninger . Se blot her neden un-
der. Alle resultater er opnået med 1 års 
duer eller unger!!! Før sæsonen havde 
jeg valgt ikke at flyve langt med mine 
1 års, men de gjorde det så godt, at jeg 
ikke mistede nogle. Jeg sendte ikke 
duer på den første lang til Munster. 
Det kostede mig nok langflyvermester-
skabet i sektion 52, da jeg var 1-3-20 
på de 3 andre, men sådan går det.

Jeg håber dog at kunne forbedre mi-
ne resultater i 2015. Især i starten af 
sæsonen, da jeg nu også råder over 2 
års duer samt, jeg har udvidet slaget 
fysisk og også har flere duer at trække 
på. Vestenvind er ikke min livret især 
ikke på de korte, hvor vi ikke kan være 
med trækket mod Randers / Hadsten, 
men vi tager kampen op.

RESULTATER I 2014
Nr. 1 ud af 79 brevdueslag, 1 års me-

sterskabet sektion 52
Nr. 1 ud af 79 brevdueslag, Ungeme-

sterskabet sektion 52
Nr. 3 ud af 79 brevdueslag mellemdi-

stancemesterskabet Sport sektion 52
Nr. 6 ud af 79 brevdueslag mellemdi-

stancemesterskabet Åben sektion 52
Nr.1 Es due Hanne Lang sektion 52, 
Danmarks bedste 1 års
Nr.7 Es due Hunner Lang sektion 52
Nr.8 Es due Hunner Mellem Sektion 

52
Nr.10 Es due Hanner Mellem Sektion 

52
Sektionsvinder Aabenrå
Sektionsvinder Løgumkloster
Gruppevinder Soltau
Gruppevinder Antwerpen
1 præmie sektion 52 Antwerpen –  

Altona med maks. point 2000
Samt flere sektionsplaceringer 

2,2,2,3,3,3,4,5,5 osv.
Nr. 7 Es due Danish Pigeon Race 

2014
Nr. 25 / 750 i Finalen 400 Km Gøt-

tingen
Placeringer i Dan 113 Frijsenborg  

Brevdueforening :
Nr.1 – 1 års mesterskabet
Nr.1 – Ungemesterskabet
Nr.1 – Mellem åben
Nr.1 – Mellem Sport
12 x Nr. 1
15 x Nr. 2
11 x Nr. 3
20 vundne Ærespræmier / Vandrepo-

kaler
Nogle af de bedste flyvninger i sæso-

nen.
Åbenrå Unger 12-7 141 KM ( Egne 

42, Foreningen 177, Sektionen 1179 
Duer ) →  side 174
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Kontrolsted
København

Hovedgaden 501 A
2640 Hedehusene

Leder: Niels Larsen
(148 Hedehusene)
Tlf. 22 95 35 39
Sektionerne: 11-12-13-21-22

Rute 1:
081 Midtlolland .......................kl. 18.30
Højmølle Kro ...........................kl. 19.00
Afkørsel 41 ”Vordingborg”  .... kl. 19.15
033 Køge + Bornholm  ............kl. 20.00
Til ompakningsplads.
038 Nykøbing F.leverer ved 
Højmølle Kro  ..........................kl. 19.00
012 Nakskov leverer i 081 ...... kl. 18.15
112 Rødby leverer i 081 .......... kl. 18.15
018 Vordingborg leverer ved 
afkørsel 41  .............................. kl. 19.15

Rute 2:
114 Asnæs ............................... kl. 18.15
037 Kalundborg  .....................kl. 19.00
009 Slagelse ............................kl. 19.45
030 Ringsted ...........................kl. 20.30
Til ompakningsplads.
243 Tornemark 
 leverer i Slagelse  .............kl. 19.00
100 Haslev leverer i Ringsted kl. 19.30
151 Hvalsø leverer i Ringsted kl. 19.30
245 Næstved
 leverer i Ringsted ............kl. 19.30

Rute 3:
062 Grib ................................... kl. 19.15
071 Rødovre .............................kl. 20.00
Til ompakningsplads.
 004 Kronborg/Espergærde-
 087 Helsinge- 098 Isefjord- 
 192 Hillerød- 205 Hornbæk-
 222 Sjælsø leverer i 062 Grib
  ................................kl. 18.30-18.45

Rute 2
126 Løgstør..............................kl. 18.45
 ompakning Ib Kristensen
165 Aars .................................. kl. 19.15
233 Skals .................................kl. 19.45
224 Sct. Kjeld ..........................kl. 20.00
021 Viborg  ..............................kl. 20.15
113 Hammel  ........................... kl. 21.15
142 Hadsten ............................kl. 21.45
Ankomst Horsens ...................kl. 22.30
182 leverer i 165  .....................kl. 19.00

Rute 3
031 Randers ............................kl. 18.45
 ompakning Erik Rasmussen
164 Østdjurs ............................kl. 19.30
117 Hornslet ............................kl. 20.00
154 Standard ..........................kl. 20.30
 ompakning Jan Hansen
Skanderborg ............................kl. 21.00
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
019 leverer på
Torstedvej 144 .........................kl. 21.00
127 & 193 leverer i 031 ...........kl. 18.30
085 & 246 leverer i 154 ..........kl. 20.00
019-046-097-153 leverer på ompaknin-
gen i Horsens  ..........................kl. 20.15

 045 Søborg-049 Lyngby-
 059 Søllerød-242 Brøndby 
 leverer i 071 Rødovre .......kl. 19.30

Rute 4:
135 Tårnby ..............................kl. 18.45
116 Vido ................................... kl. 19.15
199 Valby .................................kl. 19.30
Til ompakningsplads.
148 Hedehusene leverer
 på ompakningsplads .......kl. 19.30
225 Tåstrup leverer
 på ompakninsplads .........kl. 19.30

Kontrolsted
Horsens
Torsted Allé 144 (PL Spedition)
8700 Horsens

Leder: Peter Andersen
(097 Odder)
Tlf. 24 47 25 98
Sektionerne 31-32-33-34-41-42-52-
53-54-60-61-62-63

Rute 1
128 Sæby .................................kl. 18.30
 ompakning Allan Svendsen
086 Bangsbo ............................kl. 19.00
 ompakning Søren Andersen
025 Hjørring ............................kl. 19.45
 ompakning Herluf Nielsen
053 Sølyst ................................kl. 21.00
 ompakning Martin Sørensen
Ankomst Horsens ...................kl. 23.30
129 og 211 leverer i 128 .......... kl. 18.10
026 og 068 leverer i 086 ..........kl. 18.40
084, 175, 189, 196, 212, 217
 leverer i 025 .....................kl. 19.00
023, 034, 074 og 215 leverer i 053
  ..........................................kl. 20.15
077 Arden leverer i 165 Aars .kl. 19.00

Opsamlingsplan
for DdB’s kapflyvningsplan

2015
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Rute 4
075 Morsø ................................kl. 18.30
 ompakning Chr. Mikkelsen
066 Skive .................................kl. 19.00
 ompakning Lauge Bak
076 Holstebro ..........................kl. 19.30
 ompakning Linda Gravesen
172 Ringkøbing .......................kl. 20.15
 ompakning Viktor Degn
093 Herning  ...........................kl. 21.00
190 Ikast .................................kl. 21.30
Ankomst Horsens ...................kl. 22.30
131 og 170 leverer i 066 ..........kl. 18.45
130-232 leverer i 076  .............kl. 19.00
204 leverer i 172  .....................kl. 20.00
216 leverer i 093  .....................kl. 20.30
180 leverer i 190  .....................kl. 21.00
237 Brande leverer på ompakningen 
  ..........................................kl. 20.15
Rute 5
Esbjergforeninger ................... kl. 18.15
 Ompakning Villy Petersen
144 Ribe ...................................kl. 18.45
070 Åbenrå ..............................kl. 19.45
 ompakning Paul Mc Burnie
111 Vejen .................................kl. 20.30
Ankomst Horsens ...................kl. 21.30
103 Varde leverer i Esbjerg ....kl. 18.00
140-207-240 leverer i 070 ....... kl. 19.15

Rute 6
220 Odense ..............................kl. 18.45
209 Midtfyn  ............................kl. 19.30
 ompakning Jørgen Rasmussen
171 Nordvestfyn  .....................kl. 20.15
 ompakning Erik Trans
055 Vejle  .................................kl. 20.55
 ompakning Erik Dybdahl
Ankomst Horsens  ..................kl. 21.30
010-013-016 leverer i 209  ......kl. 19.00
166 leverer i 171  .....................kl. 19.50
036-063-183-227 leverer i 055
   .........................................kl. 20.25

Telefonisk 
indberetning
Foreningerne skal indberette deres 
hurtigste due via DdB’s Indberet-
ningssystem.

Løsladelser og resultater, DdB’s hjem-
meside www.brevduen.dk

I tilfælde af ”teknisk uheld” indberet-
tes til nedennævnte kontaktpersoner.

Sek. 11
Dennis Madsen .................. 43 62 18 70
Sek. 12
Børge Godtfredsen ............. 45 86 19 15
Sek. 13
Carsten Krøier Madsen ..... 56 47 02 22
Sek. 21
Søren Eilsø ......................... 26 44 17 81
Sek. 22
Peter Pedersen ................... 56 71 12 19
Sek. 31
Bent Busk ............................50 70 17 49
Sek. 32
Per Reider ........................... 24 28 83 70
Sek. 33
Anders Bo Brøbech ............ 23 20 35 88
Sek. 34
Peter Andersen .................. 86 28 69 89
Sek. 41
Dieter Nicolaisen ............... 40 15 68 12
Sek. 42
Jens Jørgen Nielsen ........... 75 14 29 44
Sek. 52
Erik Rasmussen ................. 86 43 05 65
Sek. 53
Henrik Larsen ................... 20 46 60 12
Sek. 54
Peter Liljendal ................... 25 46 10 96
Sek. 60
Søren Kristensen ............... 22 18 38 05
Sek. 61
Niels Arne Knudsen .......... 23 99 05 47
Sek. 62
Leif Tønning ....................... 97 89 14 94
Sek. 63
Ib Kristensen ..................... 22 91 11 30

Løsladere i de enkelte 
sektioner

Sek. 11: 
Dennis Madsen, 071
Sek. 12: 
Bent Kornerup, 192
Sek. 13: 
Carsten Krøier Madsen, 184
Sek. 21: 
Søren Eilsø, 030
Sek. 22: 
Jan Qvortrup, 100
Sek. 31: 
John Frandsen 220
Sek. 32: 
Henning Jørgensen, 227
Sek. 33: 
Anders Brøbech, 073
Sek. 34: 
Peter Andersen, 097
Sek. 41: 
Flemming Boisen, 111
Sek. 42: 
Flemming Q. Nielsen, 028
Sek. 52: 
Allan Nielsen, 113
Sek. 53: 
Ole Johansen, 128
Sek. 54: 
Peter Liljendal, 074
Sek. 60, 61: Chr. Mikkelsen, 075
Sek. 62: 
Leif Tønning, 232
Sek. 63: 
Ib Kristensen, 126

kontakt Sekretariatet



166 #10_2015

af Claus Jensen

”Det skal ikke bare være en op-
remsning af resultater. Det gider 
folk ikke høre om.”
Jeg gav Ulrik ret, vi diskuterede 
form og indhold til denne artikel. 
Jeg kan sidst finde Ulrik beskre-
vet i ”Brevduen 19/2008”, som 
dengang dobbelt DM vinder. Der 
kunne godt være skrevet en arti-
kel eller tre siden, i hvert fald hvis 
mesterskaber er betingelsen.  

Jeg tror det, for Ulrik mere er momen-
tet end den efterfølgende hæder, der 
giver motivationen. Det moment, hvor 
du stempler din due, så du ved den er 
god, spændingen ved om den holder til 
alle har meldt ind og senere på dagen 
tilfredsheden og den stille glæde ved at 
betragte duen og vide, at VI gjorde det. 
Due og opdrætter i et fællesskab. Det 
havde duen nok ikke deltaget i, hvis 
den havde haft valget, men duer bliver 
ikke spurgt. De leverer – duemanden/
kvinden sørger for de har muligheden 
for at levere optimalt.

Sådan har været lørdag efter lørdag i 
Ulriks liv siden 1979.

NATTRÆNING OG GAMLE AVLSDUER
De, der kender Ulrik ved, at dueda-

gen ikke slutter kl. 1830. Den slutter 
meget senere. Der er meget, der skal 
nås, når man har 100 totalduer og 30 
par naturlige, 45 avlspar, 150 unger til 
eget brug og andre unger til diverse 
formål.

22.17 – telefonen ringer, det er Ul-
rik. Han har gjort det igen, tænker 
jeg. Ganske rigtigt for stemmen i den 
anden side begynder samtalen med: 
”Hvordan h…... kan man være så 

dum?” Ulrik har igen trænet naturlige 
duer på én eller anden sen foderleve-
rancetur på Sjælland og nu mangler 
en tredjedel. ”Hvad tid slap du dem?” 
– ”Kl 20.30”. Nogle gange er det un-
gerne, der tilbringer natten i luften 
over - eller et eller andet sted på Sjæl-
land. Hvis nu resultaterne vidnede 
om en duemand, der ikke kunne finde 
ud af at flyve, ville man blot ryste på 
hovedet og tænke nå ja, fred med det. 
Duerne kommer for øvrigt altid hjem 
morgenen efter.

Sandheden er nok nærmere, at Ul-
riks interesse og indlevelse i brevdues-
porten er så stor, at der ikke er tale om 
hobby, men sport og med sport følger 
livsstil, og så må al tid udnyttes for at 
manden er tilfreds, tilfreds med at han 
har gjort sit forarbejde bedst muligt. 
Mange timer, som andre aldrig ville 
bruge på duerne, bliver i flyvesæsonen 
hos Ulrik inddraget for, at han er til-
freds med egen indsats omkring due/
opdrætter samarbejdet.

De gamle avlsduer fylder meget. Og 
de er gamle. Så gamle, at utallige ti-
mer bliver brugt på at overveje, hvor-
dan man kan presse endnu en unge ud 
af dem. For de har vist deres værdi og 
enhver unge tæller for at sikre ”Den 
gamle røde stamme”  eller  ”68” linjen 

til brug for fremtidens flyvninger og 
avlseksperimenter.

SÆSON 2014 
2014 blev ingen undtagelse for hver-

ken duer eller ejer. Masser af hårdt 
arbejde, glæder og frustrationer og til 
sidst resultatet på skrift – igen to af 
de øverste pladser til slaget i Kilde-
brønde. Ulrik siger selv, at det er sjæl-
dent, at han starter specielt godt ud, 
men som DdB sæsonen skrider frem og 
en ny udregning tikker ind efter hver 
weekends flyvninger, kravler slaget 
mod toppen step by step.

At kunne holde kadencen er betin-
gelsen, når konkurrenterne bor i Dan-
marks største sektion. I det stille håbe 
på, at konkurrenterne en weekend er 
mindre heldige/dygtige. Brevduer er 
en konkurrencesport.

Duernes sundhed, kvalitet, fodring 
og motivation skal fungere over en hel 
sæson. Mister de pusten med en tred-
jedel tilbage, er det svært. Og da Ulrik 
gentagne gange har vist, at det kan 
lykkes at have duerne helt på toppen 
til sæsonen slutter, falder spørgsmålet 
meget naturligt ”Hvordan gør du det?” 
Hvis vi antager at duerne er den rig-
tige type til sjællandske forhold, hvor 
der altid flyves over vand, når DdB ar-

I top igen i 2014:
Regionsmester Åben Øst /Mellemdistancemester Åben sektion 11

Ulrik Lejre Larsen ”242 Brøndby”
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rangerer, er der motivation, fodring og 
sundhed tilbage at arbejde med.

Ulrik forklarer:” Duerne skal have 
nok til at modstå det stigende fysiske 
pres, som sæsonen skrider frem. Det 
handler om det rigtige foder i de rig-
tige mængder. Er duerne først blevet 
for tynde efter mange uger i træk på 
vingerne, så bliver det svært at hive 
dem op igen.”

Han tror ikke på ekstra siddepladser 
og alle mulige krumspring som moti-
vation. Det handler mere om, at du-
erne skal føle sig glade ved deres slag, 
trygge og altid med selvtillid. Der ob-
serveres meget. Mangler selvtilliden 
især hos hannerne, skal den findes 
frem igen.

Træning i sæsonen hos Ulrik bruges 
til at motivere duerne. Træninger med 
duer på enkesystem, hvor duerne kom-
mer spredt hjem eller bruger urimelig 
lang tid er ikke motiverende – nærme-
re ødelæggende. 

En træningstur skal være en nem af-
fære, hvor duen selvsikkert flyver hjem 
til belønningen. Så er de også mentalt 
klar til weekendens flyvning.

Jeg spurgte, om det der var flyvinger, 
der skulle fremhæves når man har 
vundet to mesterskaber. Ulrik kiggede 
op på slaget og sagde nej. Der havde 
selvfølgelig været flyvinger, som hav-
de været helt i top, men mesterskaber, 
som vi flyver dem i Danmark, handler 
om at have duer med helt fremme he-

le tiden. At lægge flyvingerne tilrette 
vinder ikke mesterskaber.

TRÆNINGEN
Inden sæsonen begyndes træningen, 

når duerne er klare til det. Det er du-
ernes form og tilstand, der afgør dette.
Ikke vejret. Der tilstræbes så mange 
succesfulde træninger som muligt in-
den sæsonstart, men det er ikke altid 
Ulrik, når det antal han gerne ville. 
Jobbet skal også passes.

Ud over totalduerne har Ulrik har 
også naturlige duer, faktisk en hel del. 
Det er ikke nemt. De flyver ikke nok 

af egen fri vilje. Der skal enten køres 
mange træningsture eller flages. 

I 2015 vil Ulrik i højere grad forsø-
ge sig med flagning af sine naturlige 
duer. Som han siger: ”Jeg har nemlig 
ikke nok tid til rådighed til at pakke 
og køre duer ofte nok.”  Spørgsmålet 
er, om der opstår stress i den naturli-
ge duebestand, når de hver eneste dag 
skal jages af rederne og flages i luften 
en times tid? Ulrik har set det prakti-
seret flere steder bl.a. hos langflyver-
eksperter i Holland, hvor det fungerer 
glimrende. Der bliver det som regel 
gjort hen under aften, men Ulrik bli-
ver nødt til at gøre det om morgenen, 
hvor hunnerne ligger på rederne. Må-
ske ikke det mest optimale tidspunkt, 
men det kan bare ikke lade sig gøre om 
eftermiddagen. 

Dansk brevduesport har mange ud-
øvere, der med vekslende held forsøger 
sig med naturlige duer som supplement 
til enkeduerne. Ulrik medgiver også, 
at der ikke er mange resultater på de 
naturlige sammenlignet med enkedu-
erne. Men de to-tre gange på en sæson, 
hvor en flyvning bliver ekstraordinær 
svær skal man ikke undervurdere en 
hun, der skal hjem til reden. Ulrik har 
vundet mange gange på den måde. Så 
de naturlige duer bliver på slaget i Kil-
debrønde.

Enkehannerne er ude 1 eller 2 gange 
pr. dag alt efter, hvad der er tid til. De 
flages ikke. Enkehunnerne er kun ude 
om aftenen. De flages. Der er ingen 

Super Batenburg v.d. Merwe avlshan

Stamhannen 068, der var tre gange gruppevinder
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faste tidspunkter i Ulriks dagsrytme 
med duerne. Det passer ikke ind med 
job, børneafhentning i skole, børn til 
sport, foderfirma osv. Og det har efter 
Ulriks mening ingen betydning. ”Jeg 
bruger rigtig mange timer på mine du-
er, men der bliver nødt til at være flek-
sibilitet ellers hænger hverdagen ikke 
sammen og hvad glæde har man så af 
duerne? ”

DUERNE
Basis for Ulriks duebestand er ef-

terkommere efter ”Den gamle rødbån-
dede.” Ulrik fortæller om ham:” Den 
gamle rødbåndede var en due, jeg fik af 
min morfar helt tilbage i 1982. Den fløj 
helt fantastisk, og det viste sig efter-
følgende, at den har været endnu mere 
værdifuld i avlen.” Ulrik værner meget 
om at bevare basisstammen intakt. 
På denne stamme blev der tidligt ind-
krydset en Deweerdt-Vermote han fra 
Freddi Nygaards ”Det gyldne par”, og 
det gav resultater næsten øjeblikkeligt

Tilbage i 2001 fik Ulrik fat i nogle 
duer af Janssen afstamning fra Jørn 
Ulv Christensen i Middelfart. Specielt 
068 og 069 fløj rigtig godt. I avlen har 
068 siden sat sit store præg. Der er fal-
det mange sektions- og gruppevindere 
efter ham og hans efterkommere. Og 
denne linje fungerer meget fint med 
den gamle rødbåndede linje. Desværre 
døde 068 i vinter. Det er nu hans børn, 
der fører stammen videre.

Både duerne efter ”Den gamle rød-
båndende” og” 068” har de kvaliteter 
Ulrik mener, er essentielle for duer der 
skal flyve i Danmark. Det er duer, der 
kan vinde fra 100 til ca. 600 km. All-
round duer, der ikke lader sig slå ud af 
dårligt vejr eller de ret små flokke vore 
duer ofte flyver i, hvor der i høj grad 
tidligt på flyvningen stilles krav til du-
ens fysik, vilje og orientering.

Al og til finder Ulrik også frem til en 
god overnatningsdue iblandt de to ba-
sisstammer. Bl.a. er et barnebarn af 
068 en ekstrem god overnatningsdue 
med sektionsplaceringer som 1, 2, 3, 

3, 4 på kun fem overnatningsflyvnin-
ger. Hende forsøger Ulrik nu at skabe 
en stamme omkring og indtil videre 
ser hendes afkom ud til at virke efter 
hensigten.

JAGTEN PÅ DEN PERFEKTE DUE
Ulrik er aldrig helt tilfreds. Selv om 

de to basisstammer fungerer fint til 
mellemdistance og de korteste lang-
flyvninger har Ulrik den ambition at 
han skal være med fremme på det hele 
– og det helst hver gang. Ulrik foretog 
et større indkøb i 2006 og det har re-
sulteret i et par rigtig gode avlsduer. 
Bl.a. to duer fra Philip Geerdink, der 
har avlet en tredobbelt sektionsvinder, 
som nu selv er i avlen. Det er også ble-
vet til en regionsvinder på duene fra 
Geerdink. En han fra Batenburg v.d. 
Merwe står bag en regionsvinder og en 
dobbelt esdue. Endvidere fortæller Ul-
rik: ”Jeg vil fremhæve lidt Delbar-blod 
fra Hans Larsen i Sæby. Det blev kryd-
set ind på min bestand for at styrke 
langdistancen. Jeg har en super lang-
distance-han, der er halvt mit gamle 
blod og halvt Hans Larsen. Den er 
sektionsvinder fra Göttingen og Mün-
chen, og den har mange andre toppla-
ceringer på overnatningsflyvningerne. 
Og han har foreløbig avlet en sekti-
onsvinder.” Ulrik besøgte Hans Lar-
sen tilbage i 1999, og fortæller at det 
efter hans mening er nogle af de bed-
ste danske duer overhovedet.

Som de mange andre danskere be-

Super landsflyver. 3 x sektionsvinder. Nu i avl.

Barnebarn 068. 5 x i Top på 5 overnatningsflyvninger. Nu super avlshun på slaget
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gyndte Ulrik også at rette blikket mod 
Holland og Belgien. Drømmen om lige 
at spotte det rette slag, der kan levere 
duer, der giver de danske konkurren-
ter baghjul trives i stor stil i danske 
brevduedrømme, og Ulrik er ingen 
undtagelse. Den første tur blev foreta-
get først i 00’erne. Siden er det blevet 
mange flere og ofte sammen med due-
kolleger. Ulrik sørger som regel for det 
praktiske. Turene handler om at hente 
inspiration, finde nyt materiale til due-
slaget og hygge med gode kammerater. 
Ulrik nyder især turene i september/
oktober, hvor vejret plejer at være godt 
dernede. Godt nok fælder duerne, men 
det er på det tidspunkt muligt at få lov 
til at håndtere alle de bedste duer. 

Ulrik fortæller om turene: ”Vores 
ture er nøje planlagte og besøg kan 
have forskellige formål. Det er nogle 
gange interessant at besøge nogle af 
de helt store slag, og se hvordan de dri-
ver sporten professionelt. Her er dog 
ikke mange chancer for at købe duer 
til fornuftige penge. F.eks. besøgte vi 
en gang Gerard Koopman, og jeg hu-
sker tydeligt, da en af mine rejsefæller 
havde set sig varm på et bestemt avls-
par. Det par kunne han da godt tænke 
sig en unge efter. Det blev nu aldrig til 
noget, da han fik prisen at vide: 5500 
euro pr. unge. Andre gange søger de 
”ukendte” slag, hvor der måske kan gø-
res en god handel.

DE GODE BESØG
Jeg bad Ulrik fortælle lidt om nogle 

af de besøg, der gjorde mest indtryk. 
Han fremhæver besøget hos G & S Ver-
kerk, da de stadig boede i et lille ræk-
kehus i Alphen a/d Rijn. Fantastiske 
duer, fantastiske resultater i en gan-
ske lille have. Duerne gik enormt tæt 
og mange ville betegne deres slag som 
overbefolket. Besøget blev arrangeret 
efter, at Ulrik havde købt nogle duer 
fra dem på en auktion i København. 
De var et af de allerbedst flyvende slag 
i Holland på flyvninger op til ca. 600 
km. Verkerk er nu flyttet til Reeuwijk, 
hvor de har bygget et palads til både 
duerne og dem selv. Resultaterne på 
den nye adresse står ikke tilbage for 
det tætpakkede slag i Alphen a/d Rijn. 
Sidste besøg var i februar i år, for at se 
det nye slag. Dygtige duefolk, der sta-
dig har tid til de, der bare gerne vil se 

duer og tale om en fælles hobby.
Desuden fortæller Ulrik, at han hav-

de et helt unikt besøg hos Kurt Plat-
teeuw i Vestflandern. Kurt og hans far 
har fløjet helt fantastisk de seneste 7-8 
år. Deres strategi var for år tilbage at 
købe duer med super stamtavler, og de 
har investeret store beløb i duer med 
flotte stamtavler. De fik bare slet ikke 
resultater, der modsvarede de store in-
vesteringer. Resultaterne kom først, 
da de totalt ændrede strategi og for-
stod, at en stamtavle blot er et stykke 
papir. De skrottede alle de fine stam-
tavleduer og hentede blodfornyelse hos 
godt flyvende lokale slag uden skelen 
til, om disse duemænd var berømte. 
Herefter gik det stærkt, og de er nu i 
den absolutte elite af belgisk duesport. 
Så simpelt og logisk kan det gøres.

Det første besøg hos Verreckt-Ariën 
bør også fremhæves, siger Ulrik. Han 
er specielt glad for dette nu opløste 
mand/kone slagfælleskab. Ulrik (og 
hans rejsefæller) havde i flere år fulgt 
dette slags resultater. Endelig fik de 
lavet en aftale om at besøge dem. Og 
hvilken oplevelse. De boede et helt 
fantastisk sted i den Belgiske pro-
vins Limburg. Vejret var helt unikt på 
denne smukke efterårsdag, og efter at 
have set duerne, som fuldt ud levede op 
til forventningerne, fik de sammen en 
enkelt på terrassen. Kemien var god, 
og det endte med, at Pascal og Agy se-
nere samme aften kom ind til Antwer-
pen for at gå ud at spise sammen med 

det danske selskab. Ulriks venskab 
med kombinationen medførte, at Ver-
reckt-Ariën fik nogle af Ulriks duer 
ned for at afprøve dem på deres slag. 
Specielt en af disse har gjort det rig-
tigt fint. Ulrik er lidt stolt over, at Agy 
i denne vinter fortalte ham, at hans 
due var blevet sat sammen med deres 
prov.vinder.

Pascal og Agy er i dag skilt, og de fly-
ver nu i top hver især. Agy fra deres 
tidligere fælles adresse og Pascal fra 
en ny adresse i provinsen Brabrant.

Når man er dansk programflyver 
med hang til også at ville være med 
fremme på landsflyvningerne, så fører 
vejen uvægerligt forbi den hollandske 
maratonscene på et eller andet tids-
punkt. Efter Ulriks opfattelse hersker 
der ofte en helt speciel ro over disse 
duefolk, og deres topduer har en fanta-
stisk udstråling. Duerne er ikke nød-
vendigvis velbyggede, men man kan 
være helt sikker på, at de duer, der 
præsterer i top på f.eks. Narbonne og 
Barcelona, har fin fjerkvalitet, gode 
muskler samt udstråler enorm selv-
stændighed og intelligens.

På anbefaling fra nu afdøde Johan 
Kempen drog Ulrik og rejsekamme-
raten Peter Espersen i 2005 i retning 
af de hollandske øer, der udgør lan-
dets sydvestlige hjørne. Slagbesøg hos 
nogle af maraton sportens mastodon-
ter var programmet: Phillip Geerdink, 
Chris Musters, Ko van Dommelen.

Havnet i maraton mekka var konklu-

Besøg hos Verkerk på deres nye slagadresse
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sionen. Små slag, store resultater og 
rigtige duemænd, der forstår at sætte 
deres duer op til det helt rigtige øje-
blik, når hele verden kigger på ZLU 
flyvningerne. Ulrik er også den første 
til at indrømme, at overføre den måde 
at flyve på til danske forhold ikke er 
noget, man bare lige gør. Heller ikke 
med samme type duer.

GODE RÅD OM INDKØB?
Med Ulriks resultater og udsyn mod 

sportens vugge spørger vi naivt om 
man kan købe sig til resultaterne? Ul-
rik svarer med suk: ”Jeg tror, at alt 
for mange duefolk køber duer uden at 
have gjort sig ordentlige overvejelser. 
Det kender jeg selv alt til. Og det har 
jeg lært af. Man bør analysere, hvilke 
forhold man selv flyver under, og hvad 
man gerne vil supplere med. Min erfa-
ring er, at ønsker jeg forbedring på 500 
km flyvningerne, så nytter det ikke 
noget at hente duer til 300-500 km i 
Antwerpen området. De vil (ofte) ikke 
slå til. De vil mere agere som sprinter-
duer. Hvorfor: Fordi flyvninger i Ant-
werpen er af en anden beskaffenhed, 
end vi har i Region Øst.” Auktionshu-
sene drejer fokus og de store penge på 
duer, hvis ringe begynder med 6. Det 
gør dem ikke nødvendigvis en bedre 

investering end andre duer.
Hollandske maraton-duer flyver ofte 

1000 km på dagen. Vores maraton-
flyvninger er mere at betragte som to 
mellemdistanceflyvninger på to efter-
følgende dage. Er de Hollandske duer 
for langsomme? Skal de krydses ind på 
vore mellemdistanceduer for at virke, 
eller kan de holdes rene i avlen? Ulrik 
ved det ikke, men de mange par i avls-
slaget dokumenterer, at han forsøger 
at finde uf af det.

Ulriks råd om at købe unger: Det er 
ok at købe en flok unger fra en dyg-
tig duemand. Men sæt hellere disse i 
ungeslaget end i avlsslaget. Det er for 
svært at finde frem til avleren. Eksem-
pel: En god due avler måske 10 pct. 
gode unger (højt sat). Unger efter disse 
igen avler også max. 10 pct. gode duer. 
Så at sætte et barn af en god due i avl, 
for efterfølgende at lade den avle vide-
re giver en lav succesrate – helt ned i 
max. et par procent. Men sætter man 
dem i ungeslaget, så får man sorteret 
de dårlige fra, inden man begynder at 
avle på dem.

Man kan mange gange med fordel 
købe duer fra folk, der flyver bedre 
end én selv under samme forhold. Det 
er der bare ikke tradition for i Dan-
mark. Men køber meget hellere en 
udenlandsk due, hvor duemanden har 

brilleret under helt andre flyveforhold. 
Den danske drøm om at finde magien?

Skal man købe duer til avlsslaget, 
så køb hellere den helt rigtige due for 
dyre penge end flere duer, der ikke er 
helt rigtige, for færre penge (Det ender 
alligevel med at blive det samme).

OG HAM SELV?
Efter at have lyttet til de mange be-

søg og den hårde dom over de berøm-
mede Antwerpenduer, når de møder 
stiv dansk vind og vand, ville jeg vi-
de hvilke udenlandske duer, udover 
de nævnte maratonduer, der egentlig 
havde fungeret i Kildebrønde? Trods 
Ulriks advarsel til andre om ikke at 
overkøbe, har Ulrik nemlig selv ofte en 
bemærkning i retning af ”Jeg skal ned 
i antal avlsduer.” Meget bliver prøvet 
af.

Han giver Verkerkduerne gode ka-
rakterer. De blev hentet for at tilføre 
hurtighed. I renavl kan de vinde én 
uge og være væk de to næste. Meget 
ustabile. I krydsning med 68 og de 
”rødbåndede” har de leveret flere sek-
tionsvindere og esduer. Verreckt-Ariën 
duerne fra provinsen Limburg i Bel-
gien er egentlig indkøbt lidt imod Ul-
riks principper. De flyver nemlig under 
Antwerpen-lignende forhold, og det er 
normalt ikke en succes for Ulrik. Men, 
siger Ulrik, disse duer virkede så over-
bevisende, da vi besøgte slaget, at det 
måtte prøves. Det er ekstremt fysisk 
stærke duer. Tiden vil vise, om de slår 
til. På et par års avl har han indtil vi-
dere lavet flere gode resultater såsom 
2, 3, 4, 5 osv. i sektionen samt en es-
due, ligesom afkom har fungeret godt 
på andre slag.

Skal en indkøbt due levere fra den 
dag den kommer på slaget?  Jeg er den 
tålmodige type, siger Ulrik men har 
man pludselig alligevel ikke tiltro til 
en due, så bør den straks fjernes. Man 
får alligevel ikke avlet på den. 

”Med hensyn til flyveduer vil jeg sige 
det på den måde” – Ulrik griner lidt – 
”at duer, som man ikke forventer, kan 
blive enten nr. 1 eller 2 på ens slag på 
en flyvning, dem har man ikke brug 
for. Så hellere beholde en ung due.” 
Efter en kort tænkepause tilføjer han: 
”Men det er en meget svær problem-
stilling. Dette er nok mit eget svageste 
punkt. Man ser og håber ofte på det go-

Meget i takt med Ulriks tanke om at hente duer, der gør det godt under lignende for-
hold bad jeg Christian Lund Andersen ”113 Hammel” om en udtalelse da jeg netop ved 
at Christian fulgte dette råd med succes. 

Christian fortæller: ”Da jeg i 2013 skulle i gang med at flyve med brevduer igen efter 
pause på 23 år, valgte jeg at købe duer fra 2 top slag i Danmark, jeg gør aldrig no-
get halvt , hvilket heldigvis har kunne ses på mine resultater , jeg fik anbefalet Ulrik 
Lejre og Brdr. Brøbech , så i April 2013 drog jeg til Sjælland for at hente mine 30 forårs 
unger hos Ulrik. Ulrik tog pænt imod og jeg fik slag rundvisning og blev også budt på 
aftensmad , man følte sig velkommen. De 30 unger blev til 35 da Ulrik var så flink at 
smide 5 ekstra unger oveni , ligeledes hentede jeg 35 unger hos Brdr. Brøbech ,samt 
10 unger fra Jan Hasselstrøm , alle unger blev gennemfløjet - også som 1 Års , duerne 
fra Ulrik og Brdr. Brøbech har stået godt til hinanden og er blevet krydset  og de har 
fløjet fantastisk .Skal jeg fremhæve 2 duer fra Ulrik er det søskende parret 242-13-
539 & 242-13-540 , 539 er gruppevinder fra Soltau og fra Altona blev han slået med 
1-2 sekunder ellers dobbelt gruppevinder. Redebroderen 540 har flere  top 5 place-
ringer i gruppen. Var lige efter søsteren fra Soltau, desuden er han Far til 113-14-45 , 
Danmark bedste unge i 2014 , dobbelt Sektionsvinder , sendt 5 gange med et snit på 
ca.1300 duer , 1-1-14-21-113 . Jeg  glæder mig til sæsonen 2015.”
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de i duen, også når erfaringen og den 
indre stemmer siger noget andet.”

FODER
Kan man fodre duer gode? Ulrik bur-

de om nogen have et bud på dette, al 
den stund han importerer eget foder. 
Spørgsmålet er egentlig forkert for-
muleret, for selvfølgelig kan man ikke 
det. Men kan man give gode duer et 
ekstra boost, der måske når det gæl-
der, betyder forskellen mellem 990 og 
960 point? Det efterfølgende er Ulriks 
tanker omkring dette. Han fortæller:” 
Alle duer bliver bedre med rette kon-
dition, motivation samt fodring. Det er 
med duer som med mennesker. Man 
kan forbedre/optimere resultaterne 
ud fra de givne grundvilkår. Men er 
grundvilkårene ikke i orden, så op-
nås ingen kontinuerlige topresultater. 
Grundvilkår nr. 1 er den gode due. Og 
en dårlig due bliver ikke god af, at den 
får det rigtige foder. Det paradoksale 
er imidlertid, at man kan fodre en god 
due til at blive en dårlig due. F.eks. 
præsterer en fed due ikke. Et andet 
og meget typisk eksempel er følgende: 
En due bliver fodret på standardfoder. 
En standardblanding indeholder ty-
pisk 25-30 pct. majs og ærter. Herud-
over hvede, rød og hvid dari, lidt kardi 
samt lidt småfrø og hele solsikkefrø. 
Der er ikke meget fedt (læs brændstof) 
i en sådan type blanding. En due for-
brænder ca. 2 gram fedt pr. flyvetime. 
Den omtalte due flyver måske i top i 
starten på de korte flyvninger. Også 
på de første mellemdistanceflyvnin-
ger går det glimrende. Pludselig dyk-
ker den. Hvorfor? Fordi den presses så 
hårdt, at den med det ”forkerte” foder 
ikke kan nå at opbygge ressourcerne 
igen til at flyve det antal timer den 
næste flyvning kræver. Den har ikke 
nok ”brændstof på tanken”. Den skulle 
enten have haft pause og tid til at gen-
opbygge ressourcer til nok flyvetimer, 
eller den skulle have været sat på an-
derledes og mere egnet foder. En anden 
ulempe ved at benytte sig af standard-
foder er, at de mange bælgfrugter in-
deholder meget ufordøjeligt protein, og 
der ophober sig affaldsstoffer i duens 
organisme. Det påvirker musklernes 
evne til at optage ilt. Og så er der dømt 
pause”

En af de vigtigste parametre i forhold 

til at kunne presse duerne hårdt hver 
uge er helt klart fodringen ifølge Ul-
rik.

Han forsætter:” Om vinteren fodres 
mine duer med Premium vinter/hvile, 
der er en fiberrig kost med de rigtige 
fedtstoffer og kun meget lidt protein. 
På den vis er mine duer i rigtig vægt, 
når vi starter op, og det gør tingene 
meget lettere. Efter endt avl overgår 
flyveduerne igen til vinter/hvile-blan-
dingen – gerne i minimum tre uger – 
for så er de renset ud igen. Herefter 
en meget let fodring under trænings-
fasen. Bliver duerne hårdt presset i 
forhold til deres konditionsmæssige ni-
veau, så kan jeg finde på at give dem 
f.eks. Premium Avl ved én fodring for 
at få tilført mere protein til musklerne.

Ved at bruge foderblandinger med 
højt indhold af fordøjeligt protein, dvs. 
i store træk fedtholdige blandinger i 
stedet for bælgfrugttunge blandinger, 
så er det ikke nødvendigt med rense-
foder. Dvs. det lette foder bruges mest 
i forhold til at holde den rette vægt og 
ædelyst sidst på ugen.”

Mht. biprodukter, så bruger Ulrik 
følgende:

• Alle duer har Grit, piksten, VI-
SPU-MIN til rådighed, ligesom de får 
Grit-Mix løbende.

• Avlsduerne får så Omega-Plus-
Olie og et kombineret produkt af pro-
teiner, sporelementer samt mineraler, 

der er tilpasset avlsperioden, på fode-
ret nogle gange om ugen.

• Flyveduerne får mælkesyrebak-
terier samt aminosyrer ved hjem-
komst. Det handler om at få duernes 
maver i orden igen hurtigt, så de kan 
optage føde optimalt til styrkelse for 
muskulaturen. Ligesom de får Usnea 
i vandet. Usnea er et naturprodukt 
(barkudtræk), der har en positiv virk-
ning imod udvikling af luftvejspro-
blemer samt mod trichomonader, og 
det giver en rensende effekt efter, at 
duerne har siddet i kurvene i flere da-
ge. Søndag får de Improver. I starten 
af ugen får de 2-3 dage et kombinati-
onsprodukt indeholdende proteiner, 
sporelementer samt mineraler, der er 
tilpasset behovet i flyvesæsonen og 
Omega-Plus-Olie.”

EN FODERUDREGING..
Det var mange ord om foder. Det er 

tydeligt, at det er noget Ulrik tillægger 
stor vægt. Måske så jeg lige skeptisk 
nok ud, for han siger pludselig: ” Se her 
-  Lad os tage udgangspunkt i en mel-
lemdistanceflyvning på 400 km. Den 
afvikles på 5 timer svarende til 300 
minutter. Altså en hastighed på 1333 
mpm. Spørgsmål: Hvis jeg bare fodrer 
2 pct. mindre optimalt end klubkam-
meraten, betyder det så samtidig, at 
mine duer flyver 2 pct. langsommere 
end hans? Jeg ved det ikke, men må-

Til auktion i Kina
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ske er der direkte proportionalitet? Og 
hvis der er, er det således, at 2 pct. sva-
rer til, at mine duer afvikler de 400 km 
ca. 6 minutter langsommere end min 
klubkammerats duer. Og det betyder, 
at mine duer flyver 1307 mpm mod 
hans 1333 mpm. Altså en forskel på ca. 
26 mpm,  skabt alene via fodersystem!”

Mens jeg sidder og spekulerer om 
regnestykket er korrekt (Ulrik plejer 
at være god med tal) forsætter han:” 
Eksemplet viser med al tydelighed, at 
foderet er en af de ting, som jeg synes, 
man skal tage seriøst, hvis man gerne 
vil opnå resultater. Foder til brevduer 
har udviklet sig meget i de ca. 35 år, 
jeg har haft brevduer. Den moderne 
foderblanding indeholder mere fedt, 
flere fibre og færre bælgfrugter. Den er 
dyrere, hvis man sammenligner pose 
mod pose i forhold til standardblandin-
gen. Men foderværdien er beviseligt så 
meget højere, så det er ikke reelt at 
sammenligne pose mod pose. Man bør 
i stedet for sammenligne foderværdi 
pr. kr.”

Gennem et tilfælde kom Ulrik for 7 år 
siden i kontakt med hollandske Willem 
Mulder, som mange andre danskere 
også siden har mødt under landsmødet 
i Brædstrup. Willem udvikler foder-
koncepter og blandinger for tyske Ma-
tador. En aftale kom i stand og resten 
er historie. Ulrik er godt tilfreds.

KINA
En lang artikel skal rundes af. Jeg 

håber at læseren føler, at man har kig-
get lidt over hækken i Kildebrønde og 
den nerve brevduesporten udføres med 
der. Vi skal dog omkring Kina først. 
Alle ved Kinesere er vilde med brev-
duer – kynisk vil nogle måske mene, 
at duerne er de ret ligeglade med, men 
det faktum, at kun én kan vinde, el-
sker de. Ulrik var en af første danske-
re til at tage den lange vej til Beijing 
for at opleve kinesisk brevduesport tæt 
på. Han fortæller om oplevelsen:” Jeg 
har været så heldig at have mulighed 
for at opleve duesporten i andre lande. 
Helt specielt har jeg oplevet den i Kina 
af flere omgange. Og det er bestemt 
lærerigt. I Beijing er det for varmt at 
flyve om sommeren, så deres flyvnin-
ger foregår fra ultimo marts til maj 
og igen fra september til november. I 
november afvikles også langt de fle-
ste one-loft-races. I marts træner man 
ofte under meget lave temperaturer 
endda i frostvejr. Og det går fint. Det 
samme når alle one-loft-races afvik-
les i november. Her kan det også være 
ganske koldt. Jeg var en gang til fina-
len i Eijerkamps one-loft-race i Beijing. 
Det er et one-loft-race med en præmie-
sum på over 30 mio. kr. Det var en no-
vember dag. 4 grader varmt og meget 
tåget. Der er ingen skelen til kolde 
temperaturer. Duerne fløj, fordi det 
var sådan reglerne var.

One-loft-races er for øvrigt det helt 
store i Kina. Alene i Beijing er der et 
utal af dem - i forskellige afskygnin-
ger. Mange af dem har deltagelse af 
mange tusinde duer. At overvære den 
efterfølgende auktion er meget spæn-
dende. Jeg har været til auktioner med 
måske 1.000 mennesker, og der er gra-
tis mad og drikke til alle. Startbud-
dene er ofte 10.000 kr. Det er en vild 
oplevelse. Alene i Beijing er der 20.000 
duemænd og i hele Kine ca. 300.000 
(registrerede) duemænd. Andre lande, 
andre skikke – jeg ville ikke have væ-
ret nogle af oplevelserne foruden.”

SÆSONEN 2015 STARTER OM LIDT
”Mine enkehunner fløj 1½ time i dag 

– uden flag” – det er den 26. april. Ul-
rik ringede for at høre, om jeg havde 
fået besøget og artiklen ned på skrift. 
Han bliver klar til den første flyvning. 
Jeg kunne så passende spørge til hans 
naturlige duer og deres evne til at fin-
de den rigtige slagindgang. I år siger 
han, de skal slagvænnes i efteråret. 
Selv mestre har problemer. Det er rart 
at vide.

”Jeg skal skrive noget om mål for sæ-
sonen – hvad går du efter?”. Det ved 
Ulrik ikke, før de første resultater be-
gynder at antyde, hvad året kan brin-
ge. Et regionsmesterskab ville være 3 
på stribe. Ulrik vandt også i 2013. Am-
bitiøst, javel. Bolden er givet op – god 
flyning til alle. .

Sekretariatet informerer
DM ÅBENT MESTERSKAB 2015

Vi skal her i 2015 første gang flyve 
om dette mesterskab efter de nye reg-
ler og vi skal for en god ordens skyld 
lige præcisere nogle ting:

Det enkelte medlems DM valgte kap-
flyvninger registres i foreningspro-
grammet jf. den udsendte vejledning. 
Valgene skal være overført til Sekre-
tariatet senest den 21. maj 2015 in-
den midnat. Overførslen sker til mail 
adressen:  dm@brevduen.dk.

Beregning af point sker som place-
ringspoint efter samme formel som 
til Es-due konkurrencerne: (placering 
gange 1000 divideret med antal af-
sendte duer i sektionen) og ikke som 

angivet i Reglementet 2015: 
Såfremt ens første due på en valgt 

flyvning er placeret uden for 25%, op-
nåes der ikke point på den pågælden-
de flyvning. og man har dermed ikke 
fuldført det antal flyvninger, som man 
har tilmeldt på forhånd.

Det har betydning for den endelige 
fordeling af DM mesterskabet, idet 
mesterskabet vindes af det medlem, 
der har scoret på point på alle tilmeld-
te  flyvninger med det laveste gennem-
snit.

Skulle ingen have scoret point op alle 
tilmeldte flyvninger, vindes DM me-
sterskabet af det medlem, der har sco-
ret på point på flest flyvninger med det 

laveste gennemsnit.
Sekretariatet vil igennem sæsonen 

offentliggøre en status over, hvem der 
pt. fører til mesterskabet. Denne sta-
tus kan af gode grunde give et finger-
peg om, hvem det måtte ligge godt til, 
idet det enkelte medlem kan være for-
skellige steder i den valgte forløb af til-
meldte flyvninger.

Det er håbet at så mange som muligt 
melder sig til, så vi kan få en spænden-
de konkurrence. Held og lykke med ud-
vælgelsen af flyvningerne og husk at 
alle DdB flyvninger kan vælges und-
tagen ungeflyvningerne og Göttingen-
flyvningen i uge 32. 
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af Karsten Jensen., tidl. 085 Nordre

Som tidligere ivrig brevduemand 
gennem 60 år, var det med blan-
dede følelser, jeg i foråret 2012 
fik konstateret duemandslunge. 
(Dvs. kraftig allergisk reaktion 
på det støv, som duernes fjer af-
giver). Jeg kunne ikke få luft, når 
jeg kom i kontakt med duerne. 
Resultatet blev, at jeg måtte 
skille mig af med duerne og finde 
en anden måde at finde glæde 
ved min livslange hobby på. 

Jeg begyndte at samle på frimærker 
med duer på.

Der er ikke mange med brevduer på, 
men det er dog lykkes mig at finde nog-
le.

Jeg vil fortælle om en oplevelse, jeg 
som brevduemand havde med min hob-
by.

En sportskammerat havde en sær-
deles god brevdue, som han var meget 
stolt af. Duen, en vældig flot mørktav-
let han, havde 2 år i træk vundet årets 
hovedflyvning, nemlig flyvningen fra 
Antwerpen i Belgien med en afstand 
i luftlinie på ca. 675 km. Min sports-
kammerat glædede sig til årets store 
flyvning og var særlig opsat, fordi den 
mørktavlede han var i rigtig god form. 
Hvis duen vandt igen i år for 3. Gang 
ville han få pokalen til ejendom og et 
pænt præmiebeløb.

Konen til duemanden delte dog ikke 
helt mandens interesse for brevdues-
porten. Hun gad ikke sidde derhjemme 
i haven lørdag efter lørdag og vente på 
hans duer. Så konen blev i weekender-
ne installeret i en campingvogn ca. 40 
km. Syd for byen tæt ved vandet.

Den mørktavlede han blev sammen 
med mange konkurrenter indleveret 
til kapflyvning torsdag aften og man 
forventede løsladelse i Antwerpen lør-
dag morgen. Det blev meddelt, at du-

erne var løsladt lørdag kl. 6.00, vinden 
var let medvind, så man forventede en 
flyvetid til Århus på mellem 9-10 ti-
mer. En forventet hastighed på 70 – 75 
km i timen. Det var en vind der ple-
jede, at være god for den mørktavlede 
han, så optimismen og humøret var 
højt hos min ven.

Over middag havde man hørt, at 
der var hjemkommet en enkelt due til 
Danmark, så pulsen steg og man for-
ventede hjemkomst mellem klokken 3

og 4. Men, men, - -- klokken blev 5, 
men den mørktavlede han var stadig 
ikke kommet, klokken blev både 6 og 7 
og modet begyndte at falde yderligere 
og da mørket faldt på sidst på dagen 
og duen endnu ikke havde vist sig, var 
humøret på nulpunktet.

Ugen gik, men ingen due viste sig.
Næste lørdag var der fest på Cam-

pingpladsen og min brevduekammerat 
var taget til fest.

Der var god mad og hygge og min 
kammerat havde helt glemt sin skuf-
fende flyvning i sidste uge.

Pludselig landede en træt brevdue på 
et tørrestativ ved siden af det festende 
campingfolk. Min sportsfælle kunne 
ved nærmere øjesyn konstatere, at den 
trætte due var hans mørktavlede han, 
som have været i Antwerpen. Duen 
blev lokket ind i forteltet og fanget og 
ganske rigtigt var det den elskede go-
de brevdue der var nødlandet på cam-
pingpladsen.

Næste dag blev duen kørt hjem til sit 
slag, men den glade ejer sendte aldrig 
duen på flere kapflyvninger igen.

Den fik lov til at nyde sit velfortjente 
otium i avlsslaget i mange år hjemme 
hos min duekammerat.

At den mørktavlede han nødlandede 
på campingpladsen, netop hvor dens 
ejer var til fest, står hen som en af na-
turens tilfældigheder eller, at der må-
ske er mere mellem himmel og jord end 
vi aner.??

Sådan har der været mange gode og 
dejlige oplevelser med brevduespor-
ten..

Duer på Frimærker
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Foreningen : 1,2,3,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23 mm.

Sektionen  : 1,2,3,41,43,44,45,46,47
,48,49,51,52,57,58,60,62 mm. SEKTI-
ONSVINDER

Altona 12-7 298 KM ( Egne 38, For-
eningen 136, Sektionen 631 Duer )

Foreningen : 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,15,16,25,26,27,32,37 mm.

Sektionen  : 2,5,9,13,14,16,20,21,22,2
3,24,25,27,28,66,67,69,91 mm.

Antwerpen 12-7 628 KM ( Egne 8, 
Foreningen 59, Sektion 232, Region 
1149 Duer )

Foreningen : 1,9
Sektionen : 1,30  SEKTIONSVIN-

DER
Gruppen : 1,50 GRUPPEVINDER
Regionen : 9,104
Landet : 10, 479 / 2807 Duer
Løgumkloster Unger 2/8 144 KM ( 

Egne 49, Foreningen 206, Sektionen 
1258 Duer )

Foreningen : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,

13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,36,3
7 mm.

Sektionen : 1,7,8,11,12,13,14,15,16,
21,22,23,30,32,33,36,38,39,48,50,52, 
SEKTIONSVINDER

Soltau 2/8371 KM ( Egne 23, For-
eningen 94, Sektionen 421, Gruppen 
1073 Duer )

Foreningen: 1,2,3,4,5,9,11,15,16,20,2
3,30,37,42,49 mm.

Sektionen : 1,3,11,15,16,26,28,62,63,
81,91,108 mm. SEKTIONSVINDER

Gruppen : 1,4,14,21,22,52,54,160,16
2,206,259,301 mm. GRUPPEVINDER

OLR.
Dette er noget Christian har fundet 

meget intersant, og samtidig har det 
givet muligheden for at indlemme ven-
ner og bekendte i sporten, via spon-
sorater. På den måde blev der i 2014 
deltaget med 13 duer i Danish Pigeon 
Race & 5 duer i Marsk Cup, samt 3 
hold= 9 duer i Sydafrika One Million 

Dollar Race.

RESULTATER OLR 2014.
Dapi-Race
8 af 13 duer tilbage til finalen hvor 6 

kom hjem i flyvetiden, en hård 400 km 
flyvning fra Gøttingen, 765 duer del-
tog, kun 400 duer kom hjem ialt, nogle 
flere dage efter. Resultatet blev af 765 
duer :

Nr.25 – 75 – 144 – 200 – 279 – 400
Desuden blev 113-14-0073 ES Due 

nr.7 Generelt, 25 i Finalen.
Marsk Cup. 
Nr. 19 – 20 – 83 af 118 duer i Finalen.
Sydafrika blev en katastrofe da 8 af 9 

unger døde i karantænen.
Sponsorere/venner bliver så inviteret 

på en 5 retters menu med vin og hvad 
der ellers hører til, og hvor der så bli-
ver delt præmier ud. Efter min opfat-
telse, en helt igenne genial ide, til at 
lokke ikke brevduefolk til at snuse lidt 
til sporten. 

Disse Sponsorere/venner har væ-
ret med til, at gøre det muligt, at der 
i 2015 kan deltages med 33 duer ved 
Dapi-Race og 12 duer i Afrika.  

Dette var lidt om Christian's gen-
start med duerne, og skal vi ikke gæt-
te på, at vi igen fremover vil se ham 
med i toppen af sekt. 52. Duerne var 
i hvert fald i perfekt orden, da jeg var 
på besøg sidst i februar og allerede på 
det tidspunkt ved at blive gjort klar til 
årets kapflyvninger.

Vestenvinden er ikke så spændende, 
som hos sektionens østligste slag på 
de korte flyvninger, men heldigvis for 
Christian ligger han tæt på det stærke 
træk mod Viborg, når der er DdB flyv-
ninger, så jeg tror nu, at de andre slag 
i sektionen stadig kan få deres at se til, 
ikke mindst på de længste flyvninger.

Christian er meget ydmyg omkring 
sin genstart med duerne, og han er 
udmærket klar over, at østenvinden i 
2014 sæsonen var til hans fordel, men 
en ting er sikkert, der arbejdes dedike-
ret med duerne, og der gøres en kæmpe 
indsats både i og udenfor sæsonen. 

← side 163
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kontakt Sekretariatet

Sekretariatet informerer
HUSK IØVRIGT

Altid at udskrive sammensætnings-
lister, når medlemmer har fået sam-
mensat duer i det elektroniske system. 
Gem alle udskrifter fra hele sæsonen 
således, at historikken kan følges af 
DdB’s kontrollanter.

Altid at få overført data fra de elek-
troniske anlæg til Foreningsprogram-
met på indleveringsdage, således at 
der er overensstemmelse mellem sy-
stemerne.

Såfremt der foretages rettelser inden 
duerne løslades skal der sendes et nyt 
regnskab til DdB på regnskab@brev-
duen.dk. Ændringer efter duernes løs-
ladelse kan medføre diskvalifikation 
eller tab af spillepenge.

Husk at plombere kurvene og at 
bruge korrekte farvede manila-
mærker og kurveattester.

SMS
Selv om tidsfristen er udløbet, hol-

der vi stadig åbent for tilmelding til 
SMS-systemet. Så er der medlemmer, 
der ønsker at blive tilmeldt, så giv os 
en mail eller brev, og I vil straks blive 
oprettet

INDBERETNING AF DUETAL.
I henhold til Reglementets kap 8 § 8 

stk. 6 skal alle foreninger indberette 
duetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indbe-
rette regnskabet til regnsk@brevduen.
dk, skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS 
til 1919 med deres duetal. SMS’en skal 
opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa 

FLYK = id til 1919
fff = foreningsnr
uu = ugenr
kk = kapflyvningskode (93=hvid, 

94=rød, 91=orange, 92=grøn)
aaa = antal duer

Koderne ”kk” og ”aaa” kan gentages i 
samme SMS:

Eksempel:
FLYK 127 21 93 52 94 54
DAN 127 sender i uge 21 på hvid-

flyvning 52 duer og på rød flyvning 54 
duer.

Tallene er yderst vigtige for Trans-
portudvalgets disponering..


