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TEMA LÆS OM

MINDEORD, PETER KNUDSEN

OPVÆKST AF UNGER

HVORDAN AVLES DE GODE 
DUER?

Landsmødet 2015

Ulla & Jan Rønn, 232
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Dødsfald

Blad nr. Udkommer Deadline
05  25. februar 10. feb.
06  11. marts 24.  feb. 
07  25. marts 10. mar. 
08  8. april 24. maran.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

af Erik Dybdahl, Landsformand

Efter forholdsvis kort sygdom har 
vi alle i De danske Brevdueforenin-
ger  mistet et højt respekteret med-
lem, det være sig som menneske 
– forenings kammerat – sektions 
kammerat eller som medlem af Ho-
vedbestyrelsen.

Peter var på alle felter et arbejds-
jern, der aldrig sagde nej til arbejds-
mæssige udfordringer store som små. 
Alle, der henvendte sig, fik hjælp.

Udstillingerne i Danmark havde 
Peter et stort hjerte for og gennem 
landsdommerklubben, hvis formand 
han var, blev han midtpunkt i rigtig 
mange sammenhænge også om vin-
teren, hvor duerne ikke skulle flyve.

Et meget stort antal auktioner hav-
de Peter som den hårdt arbejdende 
primus motor, når der skulle laves 
kataloger. Hvervet som auktionari-
us påtog han sig gerne for at hjælpe, 
hvor der var hjælp behov. 

Mange gange gik Peter foran, når 
der skulle arrangeres en tur til ud-
landet, hvor besøg hos de fremmeste 
sportsfælder altid var en vigtig del af 
turene.

Det kontaktnet, Peter gennem sit 
alt for korte liv fik opbygget, har rig-
tig mange danske kammerater nydt 
stor glæde af.

Selvfølgelig havde vi andre i Hoved-
bestyrelsen en stor tanke for Peters 
fremadrettede virke i bestyrelsen, 
hvor han udførte et kæmpe arbejde 
både som formand for ordensudval-
get, PR arbejdet, udstillingsarbej-
det og ikke mindst IT arbejdet, hvor 
Peter var en af arkitekterne for vor 
hjemmeside mm.

Det vil være næsten en umulighed 
at rose Peter for meget i organisati-
onssammenhæng, hvor han var et 
naturligt samlingspunkt med sin vi-
den og med en virketrang som få.

På det sportslige område var Peter 

også helt unik og antallet af mester-
skaber, der blev hjemtaget til fami-
liens brevdueslag i Kværkeby, er helt 
enestående. Mest skinner det i øjnene, 
at han gennem rigtig mange år place-
rede sig i toppen til Danmarksmester-
skaberne, men også de enkelte duers 
administrering med sektionsvindere 
flere gange til de største stjerner var i 
en klasse for sig.

Peter indså kort tid før sin bortgang, 
at der ikke var kræfter til at passe du-
erne perfekt, og derfor følte Peter, det 
blev nødvendig at skille sig af med sin 
pragtfulde samling af duer i Kværke-
by. Disse dejlige duer bortauktioneres 
om kort tid over nettet, men Peter nå-
ede selv at træffe beslutning omkring 
dette.

Nu bliver der stille mange steder, 
hvor Peter før var ildsjælen, mens 
hans lille familie med tre dejlige børn 
og hans store kærlighed Helle går en 
rigtig tung tid i møde.

Bisættelsen af Peter viste med al ty-
delighed, hvor stor betydning Peter 
har haft for os alle. Den største kirke 
i Ringsted blev fyldt op med personer, 
der alle havde et nært forhold til Peter. 
Den lille familie og de mange venner 
og sportskammerater fik på smuk-
keste vis i et sandt blomsterflor taget 
værdigt afsked med Peter.

Vi, der føler os som venner af famili-
en, vil trøste, når vi kan, men vore tan-
ker går i disse svære dage helt til Helle 
og børnene, der har mistet en dejlig 
mand og en alt opofrende far.

Æret være Peter Knudsens Minde

Mindeord 
Peter Knudsen

PETER KNUDSEN 
DAN 030 ”RINGSTED”.

I Dan 030 ”Ringsted” har vi mistet 
vores formand, Peter Knudsen, man-
dag den 26/1 2015. 

I en alder af kun 53 år er det ufor-
ståeligt, at han ikke er blandt os me-
re.

Det er et stort tab for foreningen, 
sektion 21 og hele landet.

Peter er kendt over det ganske land 
og internationalt af brevdueejere. 

Han har gennem mange år hørt til i 
toppen af dansk brevduesport.

Peter har haft mange poster gen-
nem årene i foreningen, sektionen og 
Hovedbestyrelsen. 

Han overkom det mest utrolige 
både indadtil i foreningen og udad-
til som repræsentant for De dansk 
Brevdueforeninger.

Han har gjort utrolig meget for at 
udbrede sporten. F.eks. lånt ure ud, 
foræret unger til begyndere, givet 
gode råd og hjulpet med at sorterere 
duer, når det kneb. Han udviste altid 
stor opmærksomhed over for med-
lemmerne, da et godt sammenhold lå 
ham meget på sinde.

Trods alle de gøremål formåede han 
også at være til stede i sine børns til-
værelse. Han var med til spejderar-
bejdet og kørte troligt til kampsport 
mm.

Utraditionel var han også. Han 
valgte familien først ved at tage på 
ferie i flyvesæsonen, hvilket meget få 
gør i hans klasse.

Peter efterlader sig hustruen Helle 
og 3 børn: Patrick, Michelle og Nick-
las.

Æret være Peters minde!
På foreningens vegne / Allan Chri-

stensen.
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EN SORGENS 
DAG

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

Den 26. januar 2015 indløb det sor-
gens budskab, at Peter Knudsen ikke 
var i blandt os mere. For os på Sekre-
tariatet og i redaktionen var Peter en 
fantastisk samarbejdspartner. Altid 
hjælpsom og altid med stor entusiasme 
kastede han sig ud i de opgaver, som 
han løste for os på mange områder. 
Hans viden og energi var legendarisk. 
Mangen en brevdue m/k’er, specielt i 
Region Øst har haft besøg af Peter og 
hans bærbare pc. Det hele endte som 
artikler i Brevduen, som han gennem 
mange år var tilknyttet som fast ar-
tikel-leverandør. Når Peter påtog sig 
opgaver for os, blev de løst og det gik 
normalt stærkt og til alles tilfredshed. 
Vi vil savne dig, Peter.

Når dette læses er Repræsentant-
skabsmødet i Brædstrup overstået og 
forhåbentligt er der fundet gode og 

varige løsninger på de mange rejste 
forslag. Der vil i et kommende num-
mer af Brevduen blive offentliggjort 
detaljerede artikler fra mødet, udstil-
lingen, auktionen, fredag aften arran-
gementet og aftenfesten. Nu håber vi 
bare på, at vejrguderne vil være med 
os, således at rigtigt mange medlem-
mer får mulighed for at være med til at 
par hyggelige dage i Brædstrup. Disse 
dage giver altid god inspiration til li-
vet derhjemme på eget dueslag samt 
en mulighed for at møde brevduefolk 
fra det ganske land.

Alt efter de endelige beslutninger vil 
der blive indarbejdet nye funktioner 
i DdB’s it-systemer. IT-udvalget har 
allerede forelagt flere ændringer for 
Hovedbestyrelsen, som allerede er un-
der udarbejdelse. Det drejer sig f.eks. 
om muligheden for at præsentere den 
enkelte dues præstationer direkte på 
DdB’s hjemmeside under ”Foreløbige 

resultater” for at nævne et enkelt ek-
sempel.

Det betyder, at der under alle om-
stændigheder kommer opdateringer 
til Forenings- og medlemsprogrammet 
samt opdatering til TauRIS-systemet. 
Disse opdateringer forventes udsendt 
ultimo marts måned, så de er klar 
sammen med opdateringen af sæson-
starten, som vil være klar i starten af 
april, når de sidste tilpasninger er på 
plads.

Der bliver snart udsendt korrektur 
af ringlisterne til foreningerne, så 
Reglement og Ringliste kan udsendes 
sammen med de bestilte materialer. 
Denne udsendelse er planlagt til me-
dio marts, så snart alle materialer er 
i hus.

Vi vil gerne anmode om, at alle der 
påtænker at bytte elektronisk anlæg 
til TauRIS eller gøre tilkøb til det be-
stående TauRIS-system, får taget kon-
takt til Sekretariatet, så vi er sikre på, 
at vi har de rigtige varer på lager. De 
fleste varer kan vi have hjemme med 
ca. 8 dages varsel, men enkelte vare-
numre er der længere leveringstid på.

Den anden dag udtalte en brevdue-
mand, at når Repræsentantskabs-
mødet var vel overstået, ja, så var 
sæsonen rigtigt i gang. Derfra gik det 
hele bare slag i slag, hvor de længere 
dage med sol og højere temperaturer 
rigtigt giver mulighed for at nyde ti-
merne på slaget. Snart står marts for 
døren og så er foråret rigtigt i gang.  
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Tekst og Foto: Poul Stærkær

De fleste danske brevduefolk 
kender slaget Ulla & Jan Rønn, 
som har vundet utallige mester-
skaber og medaljer de seneste 
25 år. Og derfor har slaget også 
været omtalt i Brevduen adskil-
lige gange med flotte artikler 
skrevet af Bent Vestergaard og 
Brian Dalsgård. Jeg har også selv 
haft fornøjelsen at skrive om 
slaget i 2008 – så derfor tror jeg 
at de fleste brevduefolk i landet 
kender ”opskriften”, som har 
givet slaget så mange frem-
ragende resultater. Det flotte 
slaganlæg, duernes afstamning, 
pasning og træning er allerede 
beskrevet flere gange.

Derfor måtte jeg finde på noget nyt 
for at give bladets læsere lidt indblik i 
Ulla & Jan Rønns hverdag med brev-
duerne – og derfor har jeg bedt 3 brev-
duefolk, som kender makkerparret 
godt om at skrive et par linjer om deres 
kendskab til Ulla og Jan.
CLAUS JENSEN 232 ER KLUBKAMME-
RAT MED ULLA OG JAN RØNN:

 Min første kontakt med Jan var 1986 
– det var dengang Jan, stadig havde 
raceduer af typen Coburger Lærker.

Jeg forsatte de næste 20 år udeluk-
kende med raceduer og Jan skilte sig 
ret hurtigt af med samme og fortsatte 
udelukkende med brevduer.

Selvom duesporten her i landet tradi-
tionelt forbindes med mænd er der i det 
tilfælde en kvinde - nemlig Ulla- med 
i både pasning og træning. Jan tager 
sig af avlen men flyveduernes daglige 
rutiner havde ikke været mulig uden 

Ulla. Desuden er det det eneste slag 
jeg kender med fast vinduespudser.

Afkrydsningen af duer er en fast 
Ulla opgave – og hun er påfalden-
de god til det, også ved ungerne.

Ulla og Jan er altid begge i klubben, 
3 gange om ugen. Før SMS tog Ulla sig 
af indberetningen af duerne til DDB, 
det gør hun stadig for de, der måtte øn-
ske det.

Ulla og Jan har altid et tillykke og 
en nysgerrighed omkring duen når an-
dre i klubben vinder, altid de første til 
at ønske tillykke. Selvom begge har en 
stærk vinder-mentalitet er der altid 
plads til at glæde sig over andres suc-
ces, en ikke uvæsentlig egenskab når 
det gælder om at skabe et godt image 
og miljø omkring brevduesporten.

Claus Jensen, 232
 

BJARNE NIELSEN 172 

God ven og formand i sektion 62 
– taler sammen med Jan mindst 
1 gang om ugen – og i kapflyv-

ningssæsonen ofte 3 gange om 
ugen:

Mit venskab med Jan og Ulla star-
tede for snart 30 år siden. Jeg havde 
bestilt 4 unger som  skulle hentes ved 
dem, ved denne lejlighed spurgte Jan 
om ikke jeg kunne ringe til ham når 
jeg stemplede duer i Ringkøbing. Dette 
bevirkede at vi jo lige pludselig snak-
kede sammen hver lørdag. Vi har i dag 
et varmt venskab med Jan og Ulla med 
hyggelige spisninger 4-5 gange årligt, 
og kender hinandens familier på kryds 
og tværs.  Jeg har i vores lange ven-
skab modtaget mange gode duer fra 
Jan og Ulla, det kendetegner i øvrigt 
dem begge, at de er meget behjælpe-
lige og betænksomme, og mange brev-
duefolk har fået duer fra dette slag. Vi 

Ulla & Jan Rønn 232
Vinder af Mellemdistancen Åben 2014 

Sektion 62

Jan Rønn med ”397”



57#04_2015

deltager i forskellige One Loft duerace 
som makkerpar rundt omkring. Vi la-
ver et par fælles unge slip  hver som-
mer, vi  bytter som regel også nogle 
unger så de kan prøves af begge ste-
der. Hjemmet er meget gæstfrit, alle 
der har besøgt Jan og Ulla vil kunne 
nikke ja til dette. (super forplejning). 
Jan har en stor viden om duer og de-
res sundhed, man kan altid ringe og få 
gode råd og vejledning. Der er mange 
duer på slaget i Harboøre, men der er 
styr på tingene, ikke noget går Rønns 
øjne og næse forbi. Ulla er en meget 
stor arbejdskraft i deres fælles hobby. 
Hun har rigtig meget styr på mange 
ting ,det ser ikke ud af noget men det 
har enorm betydning for dette slags 
resultater og daglige drift. Da vi fik 
vores nye sektion var Jan og Ulla klar 
med duer der kunne sælges til gavn 
for den nye sektions kassebeholdning 
og opbygning af samme. Så sent som 
lørdag 10/1-2015 til sektionens gene-
ralforsamling 4 duer til auktion med 
penge lige direkte til sektionens kasse.

Bjarne Nielsen 172

ALLAN SVENDSEN 128

Rouen-klubben og rejsekamme-
rat til Belgien:

Efter vi igennem mange år er draget 
3 dage på studietur til Belgien, har jeg 
lært Jan at kende som utrolig engage-
ret i vores fælles sport. Igennem vores 
samtaler mærker man virkelig hvor 
meget han brænder for duerne. Har 

man brug for hjælp eller gode råd går 
man bestemt ikke forgæves.

Igennem den tid jeg har kendt Ulla 
og Jan har jeg startet 3 nye medlem-
mer op, og hver gang har Jan sagt:

"I skal komme ned til mig og hente 
10-15 unger " hvilket vidner om deres 
store hjælpsomhed

Produkter til duerne mangler be-
stemt ikke, vi har tit måtte ompakke 
bilen gentagne gange på vore ture til 
Belgien når Jan købte ind. Så hvis 

Det smukke slaganlæg i Harboøre

Jan Rønn på besøg på tyske topslag Freialdenhofen
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man har brug for hjælp til et biprodukt 
til duerne – så gør det ikke den store 
forskel om man ringer til Ulla og Jan 
eller Røhnfried. Ullà s forsendelse er 
bare noget hurtigere.

Stort ”Tillykke” med jeres mester-
skab – jeg glæder mig allerede til vores 
næste tur.

Allan Svendsen 128

MELLEMDISTANCEMESTERSKABET
Som det er bekendt for de fleste, kap-

flyver Ulla & Jan med mange duer – 
og derfor er det også mange forskellige 
duer, som har vundet mellemdistance-
mesterskabet. Kun 232-12-310 har 2 
andele i mesterskabet. 310 repræsen-
terer den kendte ”Kaiser-Erik” linie, 
som har givet slaget så mange fornø-
jelser i tidens løb. ”Kaiser-Erik” er en 
due, som var en foræring fra Jans gode 
ven Erik Nielsen 0.53 – med hvem Jan 
gennem flere år havde avlssamarbejde. 
Denne linie har haft en utrolig gen-
nemslagskraft i avlen hvor der er fal-
det et stort antal sektionsvindere.

2 andre duer har udmærket sig spe-
cielt i sæsonen – og været afgørende for 

at Ulla og Jan kunne vinde mellemdi-
stancemesterskabet. Det er 232-12-349 
af afstamning Marijke Vink/Koopman 
og Jos Joosen, som blev sektionsvinder 
blandt 309 duer fra Altona. Desuden 
232-12-397, der blev Regionsvinder fra 
Soltau blandt 2.325 duer – og som er af 
De Rauw-Sablon afstamning fra avls-
slaget, som Jan Rønn og undertegnede 
har i fællesskab. 
UNGEFLYVNINGER

Egentlig tror jeg, at Jan er mere glad 
for sine resultater med ungerne i 2014 
end for at vinde mellemdistanceme-
sterskabet. Og jeg tror heller ikke at 
noget andet slag i Danmark kan hen-
vise til resultater af samme klasse som 
det Ulla og Jan har opnået med unger-
ne årgang 2014.

Gennem mange år har slaget avlet 
vinterunger, som udgør den væsentlig-
ste del af årets tillæg.

I 2014 er der tillagt ca. 170 unger 
med henblik på kapflyvning – og de 
har fået lov at bestille noget.

Ungerne er blevet kapfløjet når de var 
i orden til det, og programmet i sektio-
nen har været 5 flyvninger fra statio-

nerne 2 x Løgumkloster (179 km), 2x 
Tinglev (198 km) + 1x Aabenraa (191 
km), hvor der ud over flotte resultater 
også har været en hjemkomstprocent, 
som ikke mange kan henvise til.:

Mange af slagets unger har således 
fløjet alle 5 kapflyvninger i sektionen – 
i alt 945 km på 5 uger.

Herefter blev primært hanungerne 
sparet medens hunungerne også måtte 
af sted på de 2 D.d.B. flyvninger – og 
disse unger kom så op på 1625 km på 
7 uger:
NYE INDKØB TIL MARATON

Gennem mange år har Ulla & Jan 
været eksperter på overnatnings-
flyvningerne – og Jan går meget op 
i disse flyvninger. Et utal af sekti-
onsvindere har været resultatet – og 
desuden har slaget i mange år været 
vinder af National Cup. De senere år 
har det primært været duer fra det ty-
ske topslag Freialdenhofen, som har 
fløjet topresultaterne hjem på mara-
tonflyvningerne. Og dette slag er også 
storleverandør af duer til Pipas auktio-
ner.

For at forstærke bestanden af mara-
tonduer yderligere havde Jan derfor 
Freialdenhofen øverst på listen over 
slag, som han gerne ville anskaffe nye 
duer fra. Og derfor blev det arrange-
ret at Jan lige efter kapflyvningssæ-
sonen 2014 besøgte Freialdenhofen for 
at købe 7 duer til avlsslaget. Dette er 
en imponerende samling duer, som for-
håbentlig i fremtiden kan give mange 
flere topresultater. Jeg har haft fornø-
jelsen at se stamtavlerne – og 5 af de 
7 nye avlsduer er børnebørn af Freial-
denhofens stamhan Forest Gump. 
Denne han er far til 2 Nationalvindere 
og en masse andre topduer. Og derfor 
har Pipa skaffet sig eneret til at sælge 
unger direkte efter Forest Gump – og 
i slutningen af 2014 blev en unge efter 
ham solgt for Euro 10.000 på Pipa. 
DE RAUW-SABLON AVLSCENTER DK

Da undertegnede for nogle år siden 
sluttede som aktiv brevduemand syn-
tes Jan Rønn, at jeg stadig burde tage 
del i brevduesporten på én eller an-
den måde – og derfor foreslog han, at 
vi sammen skulle oprette et avlsslag, 
hvor duerne blev passet hos Jan Rønn 
og hvor jeg så skulle tage mig af det ad-
ministrative med stamtavlet etc.

Vi var begge begejstret for De Rauw-

Station Medsendt Konstateret hjemme

Løgumkloster 138 131

Tinglev 133 132

Aabenraa 129 127

Tinglev 135 133

Løgumkloster 131 131

Henstedt (331 km) 60 54

Altona (349 km) 56 52

DAN 232-12-397 - Regionsvinder Soltau 2.325 duer
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Sablon duerne, og vi bestemte os først  
for at købe 3 unger da Pipa i Oktober 
2011 arrangerede auktion i Haderslev 
over Andre Verbesselt duer. Desuden 
købte vi 2 duer på Andre Verbesselts 
ophørsauktion på Pipa i januar 2012. 
Senere har vi suppleret avlsslaget med 
enkelte duer fra Bengt Haeck, Flan-
ders Collection, Frans Sablon, Domi-
nique Velghe og senest en han direkte 
fra Marcel Aelbrecht – således at vi nu 
har 8 par De Rauw-Sablon avlspar. Og 
afkom efter disse duer har i 2014 givet 
mange topplaceringer med kronen på 
værket da 232-12-397 blev Regionsvin-
der fra Soltau blandt 2.325 duer. Pipa 
Elite Center er nok en slags forbillede 

for vort avlsarbejde – og her har Pipa 
nu også satset på duer af de populæ-
re linier fra Gaston van de Wouwer. 
Af samme årsag har vi nu også på De 
Rauw-Sablon Avlscenter DK opkøbt 
2 par duer af Gaston van de Wouwer 
stammen for at forstærke resultaterne 
endnu mere.
ENESTÅENDE VENSKAB

Som det fremgår af tidligere artik-
ler i Brevduen samt ovenstående kom-
mentarer fra sportskammerater er vi 
mange som har nydt godt af stor gæst-
frihed ved besøg hos Ulla og Jan. Min 
kone og jeg har de seneste år aflagt be-
søg i Harboør i flere dage i forbindelse 
med den sidste kapflyvningsweekend 

specielt for at overvære hjemkomster-
ne fra München. Og her har vi både 
oplevet spændingen ved at se duerne 
komme hjem - som regel som perler på 
en snor. Og samtidig har vi nydt godt 
af Ullas fremragende forplejning. Vi 
vil derfor gerne benytte denne lejlig-
hed til at takke for et enestående ven-
skab, som vi håber rækker mange år 
frem i tiden. Og samtidig sendes de 
bedste ønsker for en god sæson 2015.  

JOHANNES CHRISTENSEN, 
170 JEBJERG

Johannes var med til at stifte Dan 
170, Jebjerg Brevdueforening i 1968. 

Han har siddet som kasserer i 
mange år og også været formand i 
nogle år.

Johannes er sektionsformand i sek-
tion 60.

Johannes er altid primus-motor, 
når der skal laves noget i vores for-
ening og sektion.

Johannes har været aktivt med-
lem siden 1968 i Jebjerg Brevduefor-
ening.

kontakt Sekretariatet

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

HUSK!
- at indsende ringlisterne
- Sektionerns kapflyvningsplaner

SEKRETARIATET

PRINT AF FOTO
Send os dine digitale billeder i højop-
løsning og vi printer dem på kvalitets-
papir og sender dem til dig!

Vi printer i størrelserne A5, A4, A3 og 
A3 i overstørrelse.

PRISER

A5 kr. 15,- pr stk
A4 kr. 20,- pr. stk
A3 kr. 30,- pr. stk
A3 o/størrelse kr. 40,- pr. stk

Priserne er inkl. moms men ekskl. evt 
forsendelse.
Kontakt Sekretariatet for nærmere af-
tale.
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Alle duer sælges ! 

Igennem årene har slaget opnået en lang 

række top resultater. 

Resultater 2005 Resultater 2005 ––  2014.2014.  

DANMAKRSMESTER  SUPER  DANMAKRSMESTER  SUPER  --  2 X 2 X ––   SPORTSPORT 

1 x Nr. 2 SUPER DM1 x Nr. 2 SUPER DM
1 x Nr. 2 DM Sport1 x Nr. 2 DM Sport
1 x Nr. 2 DM Åbent1 x Nr. 2 DM Åbent
7 x Langflyvermester sport7 x Langflyvermester sport
5 x Langflyvermester åbent 5 x Langflyvermester åbent ––   1 x nr. 21 x nr. 2
4 x Mellemdistancemester åbent 4 x Mellemdistancemester åbent ––   1 x nr. 3 1 x nr. 3 ––   1 x nr. 51 x nr. 5
3 x Mellemdistancemester sport 3 x Mellemdistancemester sport ––     2 x nr. 2 2 x nr. 2 ––   2 x nr. 2 x nr. 33 

4 x DDB’s vandrepræmie gr. 24 x DDB’s vandrepræmie gr. 2
54 x Sektionsvinder på Ddb flyvninger54 x Sektionsvinder på Ddb flyvninger  

Duerne vil blive solgt ene og alene på online-auktioner via 

www.hansen023.dk i tidsrummet  

Del 1 : Tirsdag den. 10 februar til  og med mandag den 23. februar  

Del 2 :  Tirsdag den 17. februar til og med den 2. marts. 

030-08-0707—A 

3 - Sektionsvinder (München, Laxå og Gävle) 
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Skrevet af Willem Mulder, Foderekspert hos Ma-

tador Oversat og lettere redigeret af Ulrik Lejre 

Larsen

Forestil dig, at dine børn eller 
børnebørn går i en skoleklasse 
med 25 elever. Af disse 25 elever 
er 20 syge. Hvor stor tror du, at 
chancen er for, at dit barn eller 
barnebarn også bliver syg? Fore-
stil dig nu, at der kun er to syge 
børn i samme klasseværelse. 
Hvor stor tror du nu, at chancen 
er for, at dit barn eller barnebarn  
også bliver syg?

Lad os nu tale om duerne… eller ser 
du det allerede for dig? Hvis du ønsker 
at holde en sund bestand af duer, så er 
det nødvendigt, at du fjerner dem, der 
altid er svage og sløje. 

Flotte stamtavler eller ej, købt for 
mange penge eller ej. Sådanne svage 
duer vil altid have et eller andet pro-
blem. De får dårlig mave som følge af 
skadelige bakterier. De får problemer 
med luftvejene, og de har konstant 
fugtige øjne. 

Om foråret er deres fjerkvalitet 
ikke i orden osv. Det ene problem 

følger bare det andet.

Hvis sådanne duer sorteres fra, så 
er der langt større chance for, at de 
stærke duer vil holde sig helt sunde og 
dermed avle bedre unger. De har ikke 
nødig at bruge energi på at være sun-
de. De vil reagere meget positivt på en 
naturlig sund ernæring. Selvfølgelig 
kan en generelt sund due også gå hen 
og blive syg, men fordi deres generelle 
sundhed er i top, vil de efter en kur 
hurtigt komme tilbage i optimal kondi-
tion igen. De mindre sunde vil igen og 

igen skulle have medicin. De vil give 
dig grå hår i hovedet og spolere glæden 
ved duesporten.

Nu vil vi se på ungernes opvækst i 
avlssæsonen. Nogle duemænd bryder 
sig i bund og grund ikke om avlsperio-
den, mens det for andre duemænd er 
den mest spændende tid på året. 

Et faktum er, at ungerne skal være 
sunde under opvæksten og have opti-
mal kost for at få de rigtige betingel-
ser for at kunne slå til som kapflyvere 
senere hen.
DUERNE SØGER I MARKEN…

Hvis dine avls- eller flyveduer med 
unger i rederne kommer hjem med 
mudder på fødderne, så bliver du må-
ske – som de fleste andre duemænd – 
en smule stresset. Det betyder nemlig, 
at dine duer har søgt i marken. 

Hvad har du gjort forkert? Hvad 
mangler duerne på slaget? Hvor-
dan kan jeg komme problemet til 

livs? 

Duer med unger i reden søger pr. in-
stinkt at give deres unger alt, hvad de 
behøver. Dette instinkt kan man ikke 
lave om på. Det er normalt, så det skal 
man ikke bekymre sig alt for meget 

om. Sådan er naturen bare.
Hvis avlsduerne går indespærret, er 

det derfor vores opgave at få bragt na-
turen in på slaget. 

Intet af, hvad duerne søger i naturen 
må mangle. Og det er ikke så let en op-
gave. 

Foder, mineraltilskud samt bipro-
dukter bør være så alsidige som muligt 
og af bedste kvalitet. At spare penge 
på foder, der ikke er tiptop, kan være 
en katastrofe i forhold til at avle opti-
malt afkom.

Rent instinktivt vil de gamle duer 
tage så godt vare på deres afkom som 
muligt. 

Når de fodres af duemanden, så vil 
de også handle instinktivt efter at give 
deres unger den rette kost. Hvis din 
avlsblanding indeholder en høj andel 
af ærter og majs, så vil du se, at der vil 
ligge en stor del af disse tilbage.

 Man ser fortsat avlsblandinger med 
op til 30 pct. majs., og jeg tænker på, 
om producenten af sådanne avlsblan-
dinger overhovedet forlader compute-
ren og tjekker dueslaget ud. 

Et avlsfoder skal være afbalanceret 
og det skal være tunet ind til at skulle 
opfodre helt små unger på ca. 14 gram, 
til de når en vægt på ca. 395 gram på 
bare 22-25 dage. Intet forkert bør ob-

Opvækst af unger
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struere denne proces, når duerne siden 
skal vise deres værd i hård konkurren-
ce for at overleve.
HVAD BØR EN AVLSBLANDING SÅ 
INDEHOLDE?

Lad os først se på den duemælk, som 
forældrene giver ungerne i de første 
dage efter klækning. 

Hvad indeholder denne mælk? 

Den udskilles i forældreduerne og 
består af fedtholdige celler. Forskere 
har været i stand til at fastslå, at am-
ningshormonet prolaktin er til stede i 
de kirtler, der producerer duemælken.

Duemælken indeholder mellem 12,5 
og 19 pct. protein, mellem 8,5 og 13 
pct. fedt samt 1,5 pct. mineraler og 
sporelementer samt alle de nødvendige 
vitaminer. 

Der er ingen sukkerarter i duemæl-
ken. Til sammenligning indeholder 
den menneskelige modermælk 6,6 pct. 
sukkerarter.

Duemælk indeholder op til 20 for-
skellige aminosyrer inklusiv 2,8 pct. 
methionin. Fedtet i duemælken inde-
holder 23 essentielle fedtsyrer.

Når dueungerne gradvist skifter fra 
at blive fodret med duemælk til at få 
avlsfoder, så er forskellen meget stor. 

Mange avlsblandinger indeholder 
30-50 pct. bælgfrugt og har en så lav 
fedtandel som 4 pct. Så er det selvsagt 
klart, at skiftet er stort. Så hvorfor 
fodre dem med så mange ærter?

Ærter indeholder en høj andel af 
råprotein og er relativt billige i 

indkøb. 

Men kun 25-30 pct. af en ært kan bli-
ve absorberet og resten (den ikke opta-
gelige protein) udskilles via gødningen 

– masser af gødning… I de seneste år 
har vi udviklet en avlsblanding, som 
kommer meget tættere på duemælken. 
Denne blanding har en langt højere 
andel af fordøjeligt protein og fedt. Det 
hjælper dueungerne til at udvikle sig 
hurtigere, og vi ser langt færre tynd-
mavede unger i rederne.

Det virker umiddelbart som om, at 
en sådan avlsblanding er dyrere end 
de traditionelle avlsblandinger (dem 
med højt indhold af bælgfrugt og lavt 
indhold af fedt). Men hvis man ser 
på, at andelen, der kan absorberes, er 
mellem 15 og 20 pct. højere, og duerne 
dermed spiser mindre mængder, så ud-
ligner prisforskellen sig. Og vores due-
unger får en mere optimal kost.

Straks når vinterunger er fravæn-
nede begynder de at skifte kropsfjere-
ne. Proteiner, mineraler og vitaminer 
(især vitamin D3) må ikke mangle. 
Især hvis solen slet ikke skinner, så er 
det klogt at give dem olie indeholdende 
levertran en gang imellem. Det inde-
holder nemlig D-vitamin i naturlig 
form, og det er nødvendigt for knogler 
og dannelse af fjer. Foderet skal være 
med højt fordøjeligt proteinindhold og 
et fedtholdigt avls- eller fældefoder er 
godt at give dueungerne, indtil de er 
ca. 10 uger gamle.

Ungernes flyvelyst i denne periode 
er lille, og de nyder mest bare at lig-
ge på taget eller gå rundt i haven. Det 
skal man ikke bekymre sig for meget 
om her og nu. Det bør ændre sig, når 
kropsfældningen er ovre. Når vi når 
hertil, er det vigtigt, at vi begynder at 
fodre mere let. Dvs. f.eks. ½ flyvefoder 
og ½ start. Det vil stimulere ungernes 
flyvelyst. 

Held og lykke med avlen…  

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. 

Chip
holder

CHIP HOLDER
Da hovedbestyrelsen i efteråret 2014 

besluttede at man af mange årsager 
fandt det nødvendigt at bestille den 
eneste FCI godkendte fodring, der må 
anvende FCI’s logo, var man godt klar 
at der skulle findes en løsning på de 
små chips der lå i skufferne rundt om-
kring.

Det var ikke muligt at finde allere-
de udviklet chip holder som vi direkte 
kunne anvende.

DdB har derfor fået udviklet en så-
dan.

Det har taget længere tid end forven-
te, men nu skulle den snart være klar 
til levering.

Sekretariatet holder alle orienteret 
via hjemmesiden om leveringsmulig-
hederne.  
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af Ad Schaerlaeckens fra Pipa - oversættelse 

Ove Fuglsang

Ved tilblivelsen af denne artikel, 
diskuterede jeg med redaktøren 
hvad artiklen skulle indeholde.  
Redaktøren spurgte: "Kunne du 
skrive om hvordan man avler 
gode duer?" I første omgang var 
jeg stum af forbavselse, men ved 
nærmere omtanke kunne jeg se 
det var en god ide. 

Mange brevduefolk søger succes hvor 
de ikke skal søge den. De tror for me-
get på medicin, hemmelige kunstgreb 
eller den magiske flaske. Jeg tror fak-
tisk det er det samme overalt på jorden 
indenfor brevduesporten - inklusive 
mit eget hjemland Belgien. Mange 
sportsfæller har i årevis søgt efter 
bedre medicin, bedre vitaminer og 
bedre dyrlæger. Jeg har altid været på 
udkig efter bedre duer! Naturligvis er 
det vigtigt med held nu og da, men der 

ligger mere i det end bare dette. Vi må 
spørge os selv: "Hvorfor er det oftest de 
samme sportsfæller der avler den ene 
gode topdue efter den anden, medens 
andre ikke avler èn eneste ordentlig 
due?"
HELD I AVLEN 

Det at have held i avlen er absolut en 
faktor, men ikke altid noget du kan 
regne med. Co Verbree der er en af de 
bedste i sporten i Europa, var på besøg 
hos mig for at købe børnebørn af min 
superavler "Sissi". 

Verbree sagde, at han regnede med, 
at hunnen var en legendarisk avler - 
helt i top i Europa. Jeg svarede, at 
"Sissi" var en god avler, men at der 
alligevel kræves en god portion held. 
Mange af hendes efterkommere var go-
de kapflyvere helt i top, men langt fra 
alle. Jeg fortalte ham, at de unger han 
købte, ville blive gode kapflyvere, men 
sikkert ikke mere end det. Jeg kunne 
ikke garantere direkte superunger, 
og hvis jeg vidste det ville han ikke 
få dem! Co Verbree vidste det godt, og 
fortalte følgende: "Jeg havde den bed-

ste Esdue fra Holland til olympiaden 
i Sydafrika. Det samme år jeg avlede 
denne topdue, havde jeg 5 andre unger 
fra samme par, og de var alle også top-
duer. Jeg satte derfor dette par sam-
men igen året efter, og lavede 10 unger 
som jeg forventede meget af. Det viste 
sig desværre, at alle disse 10 unger var 
middelmådige duer . altså et rent flop." 
Verbree fortalte også, at en amerika-
ner købte hannen med gode resultater 
i Sydafrika til en høj pris. Det viste sig 
desværre, at denne topdue ikke gav 
èn eneste god kapflyver. En broder til 
denne han, der ikke var en udpræget 
topdue, kunne imidlertid avle gode un-
ger. Verbree følte selv at have gjort det 
rigtige, ved at sælge topduen der ikke 
kunne avle, og derefter satse  på en 
broder der åbenbart kan avle.
GYLDNE AVLSPAR

Jeg kender nogle japanske brevdue-
mænd, der kun kender to ord om duer 
på engelsk, men derfor kan de selvføl-
gelig have andre kvaliteter. Disse to 
ord er: "Golden Couple"! (Gyldent avl-
spar). Findes der virkelig avlspar der 
udelukkende giver superduer? Disse 
avlspar eksisterer kun i brevduefolk 
der er urealistiske dagdrømmere! Det 
er et faktum, at mange champions i 
Europa i dag, avler flere unger end før-
hen. Mange har indset, at det kræver 
held at ramme topduerne. Men som 
sagt er det ikke held alt sammen, og 
for at vise dette vil jeg fortælle om en 
Belgisk champion. Normalt nævner 
jeg navnet i et sådant tilfælde, men 
for at bevare denne persons integritet, 
nævnes navnet ikke.
 OPTIMERING AF BESTAND

Alle i brevduesporten ønsker at for-
stærke sin brevduefamilie, ved at 
tilføre nye duer til indkrydsning på 
stammen. Hvis man vil optimere sine 
egne duer, er det vigtigt at finde even-
tuelle fejl og mangler ved sine egne 
duer. Her i Belgien findes en cham-

Hvordan avles de 
gode duer?

Co Verbree med ”Anita” der var bedste hun i Holland/Belgien 2011 samt  4` bedste hun i 2012.
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pion på de korte distancer, der jævn-
ligt blev konfronteret med spørgsmål 
såsom: "Hvorfor er mine resultater 
ikke så gode ved de lidt længere kap-
flyvninger? Er det et spørgsmål om det 
rent fysiske, og hvis dette er tilfældet 
da hvilke fejl? Ville løsningen være en 
god og succesfuld krydsning?". Person-
ligt kan jeg ikke se om en brevdue er 
god (ingen kan). Jeg kan imidlertid se 
om en due ikke lever op til standard, 
og hvad mangler den har.

I den omtalte champions slag gen-
nemgik jeg duerne, og der var perfekt 
bygning og muskler hos alle duer, men 
til min overraskelse havde alle duerne 
èn bestemt fejl, og det var ved de yder-

ste slagfjer der ikke var fleksible og 
smidige nok. Dette forstod ejeren ik-
ke rigtigt, men jeg fandt hurtigt duer 
hvis yderste slagfjer var knækket. På-
vist dette trak ejeren på skulderen, og 
sagde at det kunne ske for alle duer. 
Dette må ikke ske ved gode duer sva-
rede jeg. Det skal være muligt at bøje 
de yderste slagfjer let mellem din tom-
meltot og pegefinger, uden at de bliver 
beskadiget eller knækker. Denne test 
viser fjerenes fleksibilitet, og denne 
fleksibilitet og smidighed er absolut 
nødvendigt for duen på de længere 
kapflyvninger. Derfor må du iagttage 
vingen på en due der har kapfløjet i 
mange timer, og du vil se en svag bue 

opad på de yderste slagfjer. Men hvis 
nu de yderste slagfjer er så stive at de 
ikke kan bøjes? Duen vil da være han-
dikappet med disse stive slagfjer, og 
vil blive udmattet tidligere end duer 
med fleksible og smidige slagfjer.

Den belgiske champion opfattede 
budskabet, og tilførte sit slag duer 
med fleksible og smidige fjer. To år 
efter havde han duer der kunne tage 
de længere afstande. Det må derfor 
understreges, at man må erkende de 
mangler ens egen familie har, for der-
efter at tilføre duer til slaget der retter 
op på eventuelle mangler. Mange brev-
duefolk gør den fejl, at tilføre duer til 
slaget med de samme fejl og mangler 
der allerede findes hos slagets familie.
DET BEDSTE ER KRYDSNING

Brevduefolk i det østlige Asien og 
Amerika, vil helst avle deres duer i 
familier, og deraf følger der indavl. 
Dette er en udmærket ide, forudsat at 
afkommet skal bruges til avl og ikke 
til kapflyvning. Næsten alle topduer i 
Holland/Belgien, er kommet fra blod-
linjer der krydses. I 1980èrne havde 
jeg min "Good Yearling", og duer i fa-
milie til denne due. Jeg ønskede at 
holde denne familie ren, og jeg avlede 
da også gode duer af og til. Jeg opda-
gede imidlertid, at de sportsfæller der 
købte unger af "Good Yearling" fami-
lien, havde bedre resultater med av-
len af disse duer end jeg. De der købte 
mine unger krydsede dem ind på deres 
egne duer med godt resultat. Fra da af 

Dette par står som ”Det Gyldne Match”, men kan vi nu stole på det, eller er det bare salgsgas?

Kontrol af fleksibiliteten af de yderste slagfjer. Ved testen bøjes de yderste slagfjer forsigtigt mellem tommel og pegefinger
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Der arbejdes på næste generation.

krydsede jeg flittigt ind på min fami-
lie, og fik på et tidspunkt "Sister Good 
Yearling". Hun var desværre ingen god 
kapflyver eller avler, lige indtil jeg gav 
hende en ny partner af en helt anden 
blodlinje, og en unge af dette par vandt 
National Orlean 1 pris (1985). Mode-
ren var desværre blevet noget ældre da 
jeg opdagede hendes værdi som avler. 
Det sker desværre ofte, at en god avler 
bliver dræbt, solgt eller bliver for gam-
mel.
INDKØB OG PARRING

Er brevduefolket på indkøb efter nyt 
avlsmateriale, er historien mange 
gange den samme: De ønsker at købe 
f.ex. 6 duer, og dette skal være 3 han-

ner og 3 hunner, for derved at lave 3 
avlspar. Efter min erfaring er dette 
ikke en god ide! Hvis jeg erhverver 
nye duer til slaget, vil jeg parre dem 
med de allerbedste af mine egne duer, 
der allerede har vist et godt avlspoten-
tiale. Denne metode giver hurtigere 
resultater, end hvis du parrer import 
med import. Parres to importerede du-
er, vil der være 2 usikkerhedsfaktorer, 
men parrer du en importeret due med 
en af dine gode avlsduer, vil  der kun 
være 1 usikkerhedsfaktor.

Duens proportioner
Hvad med duens proportioner? Duen 

skal have bløde fjer, og den må ikke 
være for stor. Man skal tage sig iagt 
for de store duer, idet den moderne  
brevdue er noget mindre end for nog-
le årtier siden. Duen skal have en god 
balance, ligge godt i hånden og tyng-
den er let fremme i hånden ved hånd-
teringen. Det er også vigtigt med en 
stærk benbygning, der kan kontrolle-
res ved at presse på brystbenet længst 
bagud. Laver duen ved håndtering en 
let snorkende lyd, er dette ikke godt. 
De nævnte kvaliteter ved duer er af 
stor betydning. Vi må dog huske: Har 
en due disse kvaliteter, gør disse den 
ikke automatisk til en topdue! En mid-
delmådig due kan også have bløde fjer, 
god balance og en stærk benbygning, 
men har duen ikke disse kvaliteter 
må den kasseres. Man må aldrig gå 
på kompromis ved de nævnte propor-
tioner.

CHAMPIONS BYTTER DUER
De fleste champions har to eller tre 

gode blodlinjer, og deres topduer er for 
det meste en kydsning af disse linjer. 
Er man på toppen i sporten, behøver 
man ikke købe mange duer om året - 
kun èn eller to duer. I nogle tilfælde kø-
ber topslagene i Holland/Belgien ikke 
nye duer, men bytter sig frem. Houben 
og Verbruggen byttede kun med èn 
due, men denne ene gode due krydset 
ind, havde så gode gener, at det fak-
tisk eksploderede med topduer i begge 
slag. Det samme skete ved Engels og 
Van Hove Uytterhoeven, der også ved 
at bytte duer og krydse ind, fik mange 
topduer.

HVORFOR GODE/DÅRLIGE UNGER?
Falder talen på avl i slaget, laver de 

fleste topslag i Holland/Belgien sam-
menparringen om fra forrige år, og 
nogle - også Janssen brødrene, laver 
omparringer flere gange om året. Af 
en eller anden grund, daler kvaliteten 
af en sammenparring, der har været 
sammen i lang tid. Jeg giver selv min 
bedste han 2-3 hunner i en avlssæson. 
Det er et simpelt faktum, at duerne er 
bedst egnet til parring, når de er fy-
sisk på toppen. Mange brevduefolk un-
drer sig over, at de kan avle adskillige 
gode duer i èn sæson, medens der i an-
dre sæsoner ikke laves så mange gode 
duer. Forklaringen på dette er formo-
dentlig duernes kondition. Studier 
har vist, at mange af de bedste duer 
er avlet af etårs. Dette betyder dog ik-
ke, at ældre duer ikke kan lave sunde 
unger, idet problemet med ældre duer 
er den ringere kvalitet af deres pap. 
I år (2010), gjorde jeg den fejl, at lade 
en han fra 1992 made sine egne unger 
op, og det gav ikke optimale unger. Jeg 
skulle i stedet have lagt hans æg un-
der yngre duer der opmader ungerne 
optimalt. At lave en fejl skal man ikke 
skamme sig over! Du har problemer 
hvis du ikke indser dine egne fejl.

Det der adskiller taberne fra vin-
derne, er at vinderne lærer af sine fejl, 
og korrigerer dem. Hvis ikke man gør 
dette, kommer den enkelte brevdue-
mand aldrig videre.  

Kontrol af benbygning:
Med pegefingeren på gaflerne og to fingre bagest 
på brystbenet, laves et let tryk på benbygningen.
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Sektion 60
Generalforsamling sektion 60 Skive 

d. 03.01.15
Dirigent Jens Bukh 075
Alle mandater var til stede
Beretning: Formanden advarede om 

de mange rygter og de konsekvenser 
der kan være forbundet med en ny op-
deling af regionerne og udskiftning af 
DdB's formanden

Han understreger at det er vigtig 

Meddelelser fra foreninger og sektioner

at sætte sig grundig ind i sagerne før 
man rejser til Brædstrup.

Regnskabet viste et pænt overskud. 
Enstemmig godkendt 

Valg til bestyrelsen Søren Kristen-
sen 066 blev genvalgt sammen med 
Jan Pedersen 216 suppleant til besty-
relsen blev Jens Bukh 075.

Suppleant til revisorer blev Frode 
Kristensen 066.

Kapflyvninger bliver sammen med 

sektion 61 med de samme stationer 
som sidste år.

Kontingent præmier og gebyr uæn-
dret.

Udstillingen sammen med sektion 61 
var atter en succes med 80 til spisning

Morsø havde samlet en flok flotte un-
ger som blev godt solgt til gode priser.

Næste års mødested Skive med sek-
tion 60 som arrangør som i 2015

Pbv. Jan P. 

Kære alle,
Tusind tak for jeres 

deltagelse til 
Peters bisættelse den 30. 

januar 2015.
I var med til at give ham 

en smuk afsked og det 
varmede hos hele 

familien at se så mange 
mennesker og flotte 

blomster.

God vind til jer fremover.
Kærlig hilsen
Helle Knudsen 

og 
familie

Vi gratulererFremlysning

PL 0270-10-6882 (død)
Sekretariatet
Tlf- 4828 4244

DAN 053-14-4947
Jens Ole Kristensen
9700 Brønderslev
Tlf 61427880

Sverige OLR 14-0047
Toncho Metodiev
1610 København
Tlf 51494049

60  ÅR
12/2 Dieter Nicolaisen, 207 Tinglev

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
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HVAD KAN VI TILBYDE?
• KNOCK OUT konkurrence: 1. plads kr. 15.000,-  

2. plads Kr. 10.000,- / 3. plads kr. 5.000,-
• ES-due konkurrence: 1. plads kr. 15.000,- / 2. plads kr. 10.000,- / 3. plads kr. 5.000,-
• Finale: 1. plads kr. 150.000,- / vi har præmier til de første 230 pladser i finalen
• Finaleflyvningen er på 400 km fra Göttingen i Tyskland
• Pris for deltagelse er kr. 1.000,- / due - ved 10 duer er den 11 gratis
• Indleveringsdatoer: Lørdag d. 11., 18. og 25. april + den 2. maj - alle dage kl. 9.00-12.00
• Vi laver opsamlingsruter i DK til en pris á kr. 30,- / due
• Alle duer som er hjemme efter finalen vil blive solgt på www.hansen023.dk 
 Ejer af duen får 50 % af auktionsprisen.
• Vi har samarbejde med Belgica De Weerd i Holland som har udarbejdet en
 sundhedsplan som vi følger - vi er også i tæt kontakt med Henk De Weerd 
 omkring sundheden i slaget 

TILMELDING ELLER SPØRGSMÅL
så kontakt Finn Kornbeck på: E-Mail: fk@meldgaard.com
Mobil nr. 0045 20 33 72 84

TILMELDING EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET!

PRÆMIER

FOR

750.000,- KR.

1. PRÆMIE

150.000,- KR.

FINALE 2015LØRDAG DEN 29. AUGUST 
FRA KL. 10.00 PÅ ASKELUND, 

AABENRAA, DANMARKGÖTTINGEN400 KM

DELTAGERE 
2014

DK 911

BE 145

CH 20

CZ 4

DE 164

FR 17

GB 5

LT 1

NO 231

NL 188

PO 6

RO 11

SE 62

 1765

STØRSTE

ONE LOFT RACE 

I SKANDINAVIEN

- NU FOR 12 ÅR

I TRÆK

SKAL DU IKKE VÆRE MED?
Så er det nu du skal tilmelde dig!
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DdB’s  
kapflyvningsplan 

2015-2016 

Uge Øst 
Gruppe 1-2 

Syd 
Gruppe 3-4 

Nord 
Gruppe 5-6 

21 Henstedt Soltau  Husum  
Henstedt (Sport) Soltau (Sport) Husum (Sport) 

22 Jönköping Celle Henstedt 
Jönköping (Sport) Celle (Sport) Henstedt (Sport) 

23 
Gotha * Gotha * Münster * 
Skövde Münster Altona 
Skövde (Sport) Münster (Sport) Altona (Sport)  

24 
Würzburg ** 
Bremen Osnabrück – S. 34 Bremen + S. 34 
Bremen (Sport) Osnabrück (Sport) – S.34 Bremen (Sport) + S.34 

25 Göttingen Göttingen Göttingen * 
Ludvika * Würtzburg * Henstedt 

26 
Baden-Baden ** 
Minden  Minden  Lüneburg  
Minden (Sport) Minden (Sport) Lüneburg (Sport) 

27 Antwerpen * Antwerpen * Antwerpen * 
Vetlanda Stendal Altona 

28 Emmen Minden Soltau 
Emmen (Sport) Minden (Sport) Soltau (Sport) 

29 
Karlsruhe ** 
Giesen * Giesen * Giesen * 
Laxå Celle Elmshorn 

30 Magdeburg Magdeburg Soltau 
Magdeburg (Sport) Magdeburg (Sport) Soltau (Sport) 

31 
Henstedt Soltau Henstedtdt 
Borlänge * Dresden * Dresden * 
Henstedt unger Soltau unger Henstedt unger 

32 

München ** 
Göttingen *** 
Hannover Hannover Altona 
Hannover (Sport) Hannover (Sport) Altona (Sport) 
Altona unger  Hannover unger Altona unger 

 
*   = 
**  = 
*** =  

Der tages forbehold for evt. trykfejl


