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Blad nr. Udkommer Deadline
02 20. januar. 5. jan. 
03 3. februar 19. jan.
04 17. februar 2. feb.
05 16. februar 2. mar. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulererFremlysning

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

Sekretariatet

OPHØRSAUKTION
På grund af at Kaj Madsen stopper 
med duer holdes der auktion klubhu-
set Lægårdsvej 116, 7500 Holstebro 
den 16. januar 2016.
Der er eftersyn fra kl. 9.30 og auktio-
nen starter kl. 13.00.
Der er duer fra Herbots, Team CMN. 
Afstamning Willems-Wynants-Wij-
nandscoppenolle, Diamond Harris, 
samt Van Dommelen og  Wijnands 
Silver Harris (5 duer der fra).
Der er 7 duer ud af Evald Jensens 
076-10-0339 afstamning.
Der er Jos Thone duer samt 8 duer 
ud af John og Jan Back
Der er ca. 50 duer til salg
TauRISanlæg med 2 sensore samt 
Nokia 6310 telefon + taletidskort på 
kr. 100,-. Samlet pris kr. 1900,-.
Kaj Madsen
7500 Holstebro

                      
Topauktion 
i Løgstør 

 
 13 unger fra Jesper Pedersen 0126 ”Løgstør” 

Bl. Andet efter flere 3 dobbelte sektionsvindere,  
Og mange andre topduer. 

 
12 unger fra I & J Kristensen 0126 ”Løgstør” 

Efter deres J. & J Engels afstamning. 
Det er helsøskende til og børn direkte på 126-09-886 U  

 
1. Nat. Olympiade Due Kat.  B 2013 og 4. Nat. Olympiade Due Kat.  B 2012 

1.  Nat. Es due HUN, 3. Nat. Samlet DdB 2012 
5 x Sektionsvinder. + 1 x Nr. 2 

Klassevinder og Grand Prix i Klasse 2 Landsudstilling 2013. 
 
 

Lørdag den. 16 januar 2016 Kl. 14.00 
Toppedalsskolen (Bakkeskolen) 

Brøndumvej 50, Brøndum 9670 Løgstør. 
 

Katalog/kommission: I & J Kristensen Tlf. 22 91 11 30 – 
e-mail: jk.k@stofanet.dk eller på www.sektion63.dk 

  
Arrangør: 0126 ”Løgstør” 

 

DAN 062-05-0357 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 034-15-0219
Younis Amin 8220 Brabrand
Tlf: 22466558 

DAN 116-15-0164
Kaj Hoffmann 5000 Odense C
Tlf 21638414

DAN 075-15-6074
Knud Jepsen 6900 Skjern
Tlf 97366040

NL 15-1735104
Kenneth Nielsen 6950 Ringkøbing 
Tlf: 51246910

NL 14-1431791
Orla Kærgaard Vinkelvej 20 
6270 Tønder

70 år
12/1 Steen Jørgensen, 055 Vejle
19/1 Per Nielsen, 016 Fåborg

75 ÅR
14/1 Gunnar Iversen, 025 Hjørring

80 ÅR
19/1 Frode K. Kristensen, 066 Skive
19/1 Preben Jensen, 030 Ringsted

DØDSFALD - FREDERIK REIMERS, 
HERNING

Frederik Reimers var i mere end 
60 år medlem af DdB og fløj rigtigt 
mange  præmier hjem.

De sidste år svigtede helbredet men 
han fulgte nøre med i brevduespor-
ten.
Æret være Frederik Reimers minde.

Forside billedet på nr. 30

Var taget af Anne Karin Andersen, Fr.havn.

Redaktionen beklager

fejlen og undskylder 

overfor Anne Karin! og

Jesper Pedersen!
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GODT NYTÅR!

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
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

Når dette læses, er vi nået ind i 2016. 
2016-ringene blev sendt fra Sekreta-
riatet den 28. december, så de skulle 
gerne være nået frem til alle forenin-
ger. Sekretariatet vil gerne have ring-
listerne, så snart de er klar således, 
at vi kan få dem lagt ind i systemet og 
der kan sendes korrekturer ud. Husk, 
at man kan bruge Foreningsprogram-
met til at lave en fil med ringlisterne 
og sende den til Sekretariatet i stedet 
for papirudgaven. Sekretariatet hjæl-
per gerne, hvis det giver anledning 
til spørgsmål. Dead-line er 1. februar 
2016.

Hvis der er foreninger, der skulle ha-
ve behov for ekstra ringe, skal de være 
bestilt senest 15. januar og de forven-
tes at blive leveret primo marts må-
ned. 

Hovedbestyrelsen og Sekretariatet 
har i løbet af december gennemført 

en spørgeskema undersøgelse i Re-
gion Øst vedr. flyvninger fra Sverige 
efter 2016. Alle aktive medlemmer 
har modtaget et spørgeskema og un-
dersøgelsen har været anonym. Der 
blev stillet flere spørgsmål, som end-
nu ikke er færdigbehandlet. Det er en 
tæt afgørelse, men med et lille flertal 
for, at Region Øst ønsker, at Sveriges-
flyvningerne fortsætter. Der vil senere 
blive offentliggjort mere om indholdet 
af denne undersøgelse, når svarene er 
blevet analyseret færdigt. Svarprocen-
ten er over 90%. Det er flot!

Dette, årets første, nummer af Brev-
duen, er som vanligt indeholdende 
formandens og dermed bestyrelsens 
beretning for det forgangne år. Den 
er, som altid, en beskrivelse af DdB’s 
tilstand og de opgaver, der har presset 
sig på i de seneste 12 måneder. Beret-
ningen vil selvfølgelig blive suppleret 
af den mundtlige beretning, som vil 
blive aflagt på repræsentantskabsmø-

det den 6. februar og som vil indeholde 
de ting, der måtte være sket siden den 
skriftlige beretning blev færdig eller 
de forhold, som bestyrelsen ønsker at 
lægge særligt vægt på.

Bladet indeholder derudover også 
dagsordenen til repræsentantskabs-
mødet. Den er ikke så omfangsrig som 
sidste år, men der er punkter på, som 
nok kan give anledning til debat. 

Udstillingsudvalget indkalder til 
DdB’s landsudstilling med enkelte 
ændringer. Den, i 2015 indførte klas-
se specielt junior- og nybegyndere, 
er taget væk igen, idet interessen for 
klassen ikke var den store. Der var 
kun tilmeldt én due sidste år på lands-
udstillingen. Forhåbentligt vil rigtig 
mange medlemmer støtte op om lands-
udstillingen til glæde og gavn for os 
alle sammen.

Som tidligere omtalt, vil der igen i år, 
fredag aften, blive arrangeret nye til-
tag for at gøre hele weekenden til en 
attraktiv begivenhed for hele brevdue-
Danmark. Så det er håbet, at så man-
ge som muligt vil være med til gøre 
denne weekend til noget særligt at se 
frem til og mødes om. Det er dejligt, at 
DdB har et Udstillingsudvalg og nogle 
positive mennesker fra medlemskred-
sen, der virkelig ønsker at gøre en ind-
sats og kan og vil gøre en forskel for 
hele brevduesporten.

Godt nytår til jer alle og tak for det 
gamle år skal det lyde her fra redak-
tionen.  
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af Erik Dybdahl, landsformand

Endnu et år er lagt bag os og vi 
længes nok alle frem mod det 
næste med brevduerne i cen-
trum.
Året, vi forlader, vil vi nok mest 
huske som et meget vanske-
ligt år med duerne. Opstarten 
var nærmest helt umulig for 
medlemmerne i Syd, der havde 
en meget svær flyvning på det 
første korte slip fra Soltau. 
Denne fulgtes af en lige så svær 
flyvning fra Osnabrück, som 
førte til en hel umulig situation 
for Syds medlemmer og smittede 
voldsomt af på organisationens 
økonomi for hele sæsonen. 

 DdB har handlet efter forholdene, 
hvor det bl.a. med indkøb af en trailer 
har været muligt at minimere indvirk-
ningen på økonomien grundet de dår-
lige tal fra flyvningerne. Men undgå et 
underskud var ikke muligt.
FREMTIDEN

Fremtiden er jo vanskelig at spå om, 
men der hersker nok ikke to meninger 
om, at medlemstallet er af afgørende 
betydning for vore muligheder frem-
adrettet.

Med dette som udgangspunkt beslut-
tede Hovedbestyrelsen (HB), at der 
skulle afholdes regionsmøder i efter-
året, hvor alle gode ideer kunne kom-
me frem.

Teknikken er jo også et område, der 
ikke står stille. Selvfølgelig er vi nødt 
til at være på forkant med den tekni-
ske udvikling. Igen bliver vi vidne til 
mange nye tiltag. Alene det, at kunne 
se, hvad den enkelte due har deltaget 
på af flyvninger, når vi skal udtage du-
er til weekendens flyvninger, er et fint 
skridt, men fremover, hvis alt går vel, 
bliver vi stillet således, at aflevering af 
hjemkomsterne vil kunne ske hjemme-

Beretning 2015
fra med DdBs TauRIS-system, hvilket 
bliver en stor hjælp for de medlemmer, 
der har langt til klubhuset. Det er jo 
desværre sådan, at flere bringes i den-
ne situation.

Selvfølgelig er det ærgerligt, at ikke 
alle tre elektroniske systemer kan be-
nytte sig af muligheden, men DdB er 
ikke i en situation, hvor vi kan tvinge 
leverandører til at tilslutte sig disse 
fremskridt, men det skal selvfølgelig 
ikke bremse udviklingen for den sam-
arbejdspartner, vi gennem flere år 
har udviklet teknikken sammen med, 
og hvor der altid er fundet løsninger, 
der kunne bygges op omkring vort IT 
i Linde.

Er strukturen rigtig for organisatio-
nen eller vil det være klogere at over-
lade kapflyvningsplanens tilblivelse 
til HB nu, hvor det er nødvendigt mere 
end nogensinde at få mest muligt ud 
af de km, der køres til slipstederne?  
Spørgsmålet blev vendt på regionsmø-
derne, der mærkværdigvis gik fra en 
klar afvisning i Øst til en forstående 
holdning i Syd og derfra til klapsalver 
og fuldstændig tilslutning i Nord.

Det kan undre, at vi er så forskellige, 
men det kan skyldes, at medlemmerne 
i Øst ikke havde haft så lang tid til at 
forholde sig til temaet, som de to andre 
regioners medlemmer havde. Der var 
trods alt over en uge mellem mødet i 
Øst og møderne i Syd og Nord.
HBS MULIGHEDER

Det er selvfølgelig altid HBs hensigt 
at sikre de vedtagelser, som repræsen-
tantskabsmøderne har vedtaget, men 
regionsmøderne udtrykte stor enighed 
om, at HB skulle have frie hænder til 
ændring og afkortning af flyvninger, 
når vejret driller.

Den tidligere vedtagelse, der gik på 
en prioritering med lørdag, søndag, 
mandag i nævnte rækkefølge til slip af 
vore duer, burde HB se bort fra, hvis 
der ikke var tilstrækkelig sikkerhed 
for gode slip på disse dage. 

Alternativt finder medlemmerne det 
fuldt acceptabelt at afkorte flyvninger, 
hvis fredag alternativt kunne bruges. 

Der er dog så store udfordringer ved at 
ændre slipdagen til fredag, at løslader-
ne og HB er enige om, at dette ikke bør 
finde sted.  
REGIONSMØDERNE

Det store tema var selvfølgelig, hvad 
vi kan gøre bedre for at fastholde de 
små 100 medlemmer, der indmeldes i 
DdB hvert år.

Mange løse ideer kom på bordet og 
HB vil sammen med sekretariatet for-
søge at forbedre mulighederne for de 
nye i sporten, men det store seje træk 
kan kun ske i foreningerne, hvor med-
lemmerne mødes.

Vi elsker alle brevduesporten. Ingen 
tvivl om det. Men vi er også alle kon-
kurrence mennesker, og derfor har vi 
også hver især vore helt egne ønsker 
og forventninger til kapflyvninger, 
mesterskaber, arbejdet i foreninger og 
sektioner mm.

Vi bliver desværre hvert år færre til 
at holde fornuftigt liv i vor sport, og 
nu nærmer vi os med stormskridt det 
tidspunkt, hvor vi nødvendigvis skal 
til at gøre tingene på en ny måde, hvis 
der fortsat skal være en spændende 
konkurrence i sommerens weekends.

Alle øvrige i samfundet, der presses, 
rykker sammen for at minimere udgif-
terne. Dette bør vi også gøre i vor or-
ganisation.

Regionsmøderne udtrykte for nogles 
vedkommende, mest Øst, men også 
omkring Ålborg, at der er et klart øn-
ske om sektions- eller lignende flyv-
ninger hver weekend. Så at udstede 
forbudsweekender mod sådanne er 
ikke sagen.

Et visionært medlem har egenhæn-
digt sendt mig et flot gennemarbejdet 
forslag til en anden måde at arrangere 
vore flyvninger på.

Forskellene i landets sektioner er så 
store, at forslaget ikke i sin udform-
ning vil kunne anvendes, uden vi kom-
mer til at efterlade nogle. Det skal vi 
ikke, men der er mange nye tanker, 
der kan arbejdes videre med.

Hvor er det dejligt at se, at vi har 
medlemmer, der ikke går af vejen for 
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virkelig at fremføre nye ideer på en 
gennemarbejdet måde. 

I region Øst blev der udtrykt ønske 
om at få afklaret, om nordruten skulle 
blive eller ej. Det skal afklares ordent-
ligt. I region Syd syntes enkelte med-
lemmer at mellemdistancen var for 
lang i starten og hvis HB selv skulle 
stå for flyveplanen, skulle det være 
en vifteformet flyveplan, mens andre 
ønskede afstand i stedet for vifteform 
for at udnytte de økonomiske resurser 
bedst muligt.

I Nord var der fuld opbakning til, at 
HB skulle lave flyveplanen og det lyk-
kedes fint her at få en rigtig god debat 
om, hvordan vi bedst kunne fastholde 
vore nye medlemmer.

En mentorordning skal baseres på 
lyst og et medlem fortalte, hvordan 
han hjalp nye medlemmer med det 
bedste, han havde på slaget. Han delte 
simpelthen ungerne fra de bedste par, 
således han selv beholdt den ene unge 
fra avlsparret og forærede den anden 
unge til det nye medlem. Dette er en 
superflot og en rigtig god måde at hjæl-
pe på. 

Ideen med en ringserie til nye med-
lemmer blev vel modtaget og på samme 
måde bør vi kigge på kontingentfrita-
gelse de første år.
ÅRET DER SVANDT
BRÆDSTRUP WEEKENDEN

Udstillings- og auktionsudvalget 
havde fået frie hænder til at igangsæt-
te nye aktiviteter i DdB’s store week-
end.

Fredag aften blev helt anderledes 
end tidligere, og der deltog rigtig man-
ge medlemmer i foredrag, auktion og 
debat. Det hele var samlet i et nyt til-
tag, der givet er kommet for at blive. 
Eneste lille minus var, at der i restau-
rant Dillen manglede hurtigere ekspe-
dition. Det tages der hånd om sammen 
med Jytte fra Pejsegården, så vi ikke 
kommer i bekneb for tid næste gang.
REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Vanen tro blev vore præmietagere 
hyldet på scenen og igen hjalp flere 
hundrede medlemmer undertegnede i 
på værdig vis at klare denne opgave. 
Jeg føler, at vi kan være stolte af den 
respekt, der omgiver denne hyldest. 

Straks efter præmieoverrækkelsen 
gik vi i gang med selve mødet, hvor 
Jørn Boklund og Ole Lundbøll blev 

valgt til dirigenter.
De to klarede som vanligt mødet fint 

for forsamlingen, hvor der skulle ved-
tages flyveplanen for 2015/16. Selvføl-
gelig er det vanskeligt at holde styr på 
forsamlingen under vedtagelse af fly-
veplanen, og jeg er ydmyg over for den 
flotte indsats, vore dirigenter udfører. 
De gør det fremragende. Der blev mod 
HBs ønske flyttet lidt på landsflyvnin-
gerne i forhold til det koncept, vi el-
lers holder os til med fælles transport 
af lands- og langflyvninger. Samtidig 
blev en ekstra landsflyvning fra Göt-
tingen vedtaget.

Disse ændringer var sportslig funde-
rede, men det medførte tunge økono-
miske konsekvenser. 

Et nyt hovedbestyrelses medlem 
blev valgt på den triste baggrund, at 
vort allesteds værende medlem Peter 
Knudsen var afgået ved døden. Henrik 
Larsen, Dan 211, blev valgt. Udover 
selve kapflyvningsplanen vælges også 
løsladere. Her ønskede Peter Andersen 
ikke at fortsætte, ligesom der skulle 
nyvælges efter Peter Knudsen.

Christian Mikkelsen fortsatte på den 
meget krævende post. Nyvalgt blev 
Anders Brøbech, Dan 073, og Niels Jo-
hansen, Dan 100. De fik noget af en 
debutsæson med uberegnelige front-
passager stort set hver weekend.

Under forhandlingerne på mødet 
brydes meningerne selvfølgelig. Alle 
forslag vendes og forslagsstillerne ar-
gumenterer naturligvis det bedste, de 
har lært for at opnå støtte.

Sådan skal det være, og heldigvis er 
der også respekt om de vedtagelser, 
der træffes, selv om enighed ikke er 
opnået, og selv om det naturligt kom-
mer til at påvirke sport og økonomi for 
alle medlemmer.

Jeg håber, vi også fremadrettet kan 
bevare respekten for mødets beslut-
ninger. Det, selv om vi hver især må-
ske føler, at det kan gøres bedre. Der 
går jo et år inden, vi igen kan mødes og 
forsøge at få tingene ændret.
UDSTILLING – AUKTION

Tordenskjolds soldater. Ja, sådan kan 
det godt føles, når man over mange år 
har fulgt udstillingerne i Brædstrup. 
Jeg tænker her på både deltagere og 
på præmievindere, der går igen, men 
dette skal tværtimod på ingen måde 
opfattes negativt af dem, der vinder 

om sommeren.
Vinterperioden er ikke den mest 

stressende for de fleste brevduefolk, 
men arbejdet med udstillinger rundt i 
landet er på en rigtig god måde med til 
at også på denne årstid at have brev-
duerne i centrum for medlemmerne. 
Det viser sig faktisk derudover, at de 
dygtige udstillere også hører til eliten 
om sommeren, når vi flyver med du-
erne, hvilket giver stof til eftertanke.

Igen havde vi en flot og god auktion. 
Rammerne er jo perfekte i Brædstrup, 
og udvalget med deres fruer yder en 
flot indsats for at få det hele til at frem-
stå i en klasse for sig.

Med udstillingen er udstillingsud-
valget jo ret synligt for alle, men det 
arbejde, udvalget har før arrange-
mentet løber af staben, er større end 
de fleste forestiller sig. Jeg takker her 
for indsatsen forud for såvel som un-
der vores store samling. Jeg vil også 
gerne her takke medlemmerne i den 
lokale klub i Brædstrup, der hvert år 
hjælper os med alt, hvad der bimler og 
bamler. Præmierne, der uddeles til de 
flotte duer og arbejdet, der ligger bag 
af dommere, udvalg og hjælpere skal 
ikke glemmes. Uden en god indsats fra 
alle disse personer ville der mangle no-
get centralt.
PRÆMIERNE TILBAGE

Gennem år har vi debatteret, om vi 
burde have præmier på vore flyvnin-
ger. Det har vi nu. Selv om enkelte har 
været utilfredse, er det mit indtryk, at 
den skabelon, vi har valgt at præmiere 
efter, har givet en rimelig god forde-
ling, hvor mange har vundet lidt i ste-
det for få, der har vundet meget.
SEKRETARIATET

Jeg kan med glæde genbruge flere af 
de superlativer, jeg år efter år skriver.

Forretningsføreren og hans tro væb-
ner, de to gange Bjarne, har igen på 
fortræffelig vis samarbejdet om løs-
ning af alle udfordringer, der er kastet 
på bordet i Linde nyt som gammelt.

En gennemgang og status af Sekre-
tariatets arbejde vil føre for vidt, men 
nogle af de mange nye tiltag bør næv-
nes.

Først og fremmest vil jeg nævne ar-
bejdet med fabrikationen af ”Brevdu-
en”. Alt arbejde med bladet foregår i 
dag på vort sekretariat, hvor der des-
værre er langt mellem de artikler, vi 
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modtager fra medlemmerne. Det kan 
undre, når adskillige af vore medlem-
mer selv har hjemmesider, hvor der of-
te skrives fine historier. Jeg opfordrer 
til, I sender sådanne til Brevduen, der 
jo er den største sikkerhed for sam-
menhængskraften i organisationen.

DdB’s informationssystem var nede 
nogle timer under en flyveweekend. 
Dette skyldtes et udefra kommende 
problem, vi ikke kunne gøre noget ved, 
men jeg kan love jer, det blev opdaget 
af vore medlemmer. Der var mere gang 
i telefonerne end vanligt og det siger 
ikke så lidt.

En stadig stigende arbejdsbyrde er 
at guide de medlemmer, der ude i for-
eningerne har påtaget sig de store 
udfordringer ved computerne. Selvføl-
gelig er der mange, der har problemer 
med programmerne, men der er altid 
sikker vejledning at hente på sekre-
tariatet. Det er målet at flytte nogle 
af udfordringerne direkte til DdB's 
server i Linde, hvor det vil være mere 
overkommeligt for de to gange Bjarne 
at afhjælpe nogle af problemerne.
ERIK RASMUSSEN

Efterårets veterinære udfordrin-
ger kom desværre alt for tæt på igen, 
Menneskelig svær sygdom, der måske 
kunne stamme fra brevduehold, med-
førte meget arbejde i Linde og for HB. 
Heldigvis har vi stadig en stor og me-
get arbejdsom kapacitet i vor næstfor-
mand Erik Rasmussen.

Ingen i organisationen kan som Erik 
opnå meget stor anerkendelse for sin 
indsats, når medlemmer skal hjælpes 
i nabokonflikter, hvor kommunerne er 
i spil. Men også med de udfordringer, 
som den veterinære situation bragte os 
i, løste Erik med bravur.

Undertiden kommer der medlem-
mer til mig og ytrer sig om, at HB bør 
forynges, men hvis disse medlemmer 
kendte til den store indsats vort ho-
vedbestyrelsesmedlem med flest fød-
selsdage på bagen yder, ville de aldrig 
fremkomme med sådanne udtalelser. 
Jeg håber, Erik fortsat holder sig i fin 
form mange år frem, så vi fortsat kan 
få stor glæde af hans uovertrufne kva-
liteter. Erik er en hædersmand som få. 
DEN VETERINÆRE UDFORDRING

Flere medlemmer har haft svært ved 
at forstå, hvorfor DdB ikke informe-
rede om, hvordan den enkelte skulle 

forholde sig omkring de her opståede 
sygdomsudbrud.

Sekretariatet informerer, når der er 
noget, vi som medlemmer skal respek-
tere, men giver sig ikke i kast med at 
gætte på, hvilke eventuelle restriktio-
ner organisationens medlemmer kan 
blive udsat for.

I situationen har DdB selvfølgelig 
fortalt de medlemmer, der mødte op til 
vore regionsmøder om, hvordan sager-
ne stod, men der har jo ikke været tale 
om restriktioner for andre end netop 
de medlemmer, der var inficeret med 
sygdommen. Disse har fra myndig-
hederne fået klar besked om, hvad de 
måtte og hvad de skulle.

Nogle har ment, at DdB nok kunne 
forhandle med veterinærerne. Til det-
te er der kun at sige, at alle mennesker 
i dette land er underlagt den til enhver 
tid gældende lovgivning. Det må stå 
klart for enhver.  
FORRETNINGSUDVALGET

En gentagelse af sidste års omtale 
giver igen i år et retvisende billede af 
udvalgets arbejde. I vanskelige økono-
miske tider bliver der trukket ekstra 
på forretningsudvalgets indsats. Alle-
rede inden sæsonen var udvalget klar 
over, at udfordringerne ville blive store 
med de vedtagelser, som ændringerne i 
kapflyvningsplanen medførte.

Aftaler med vor hovedvognmand, der 
jo var fastlagt for en årrække, måtte 
nødvendigvis under lup. Det lykke-
des ved indkøb af en mindre trailer 
at minimere de ekstra omkostninger 
betragteligt. Men når det er vore ab-
solut dyreste flyvninger, der pludselig 
skulle køres særskilt, er det klart, at 
udvalget kom på overarbejde.

Ole Nielsen, vor interne revisor, var 
om muligt endnu mere obs. på selv 
ganske små udgifter, så intet smuttede 
uset igennem, og Peter Andersen var 
som altid en flittig indpisker overalt 
i organisationen og især på den store 
ompakningsplads i Horsens.

Udvalget har været klar hver gang, 
formanden har kaldt, og jeg syntes op-
gaverne er løst fint.
VACCINE

Tommy Rasmussen og sekretariatet 
har stadig formået at skaffe billig vac-
cine til de fleste af vore foreninger. Vi, 
ganske almindelige medlemmer, nyder 
jo godt af dette store praktiske arbejde, 

men også bundlinjen i DdB er tilgode-
set lidt. Vi overvåger konstant prisen 
for at få den lavest mulige prise. Dej-
ligt, når medlemmer og i dette tilfælde 
et HB medlem er med til at gavne os 
alle. Vor dyrlæge, Hans Schougaard, 
bidrager med de helt nødvendige re-
cepter og underskrifter i alle veterinæ-
re forhold for organisationen og dette 
vel at mærke uden at tjene så meget 
som en krone på det. Jeg takker på al-
le medlemmers vegne. Arbejdet er ikke 
kun en selvfølge.
NYE ANLÆG

Salg af elektroniske anlæg går stadig 
ganske fornuftigt. Selvfølgelig ikke i 
samme tempo som tidligere, men DdB 
anlægget er under udbygning kon-
stant, og julegaveønsker for brevdue-
manden kan næsten altid findes her.

Rigtig mange har efterhånden er-
hvervet udstyr, der straks selv sender 
resultater til DdB serveren, så de kan 
komme på hjemmesiden med resulta-
tet i det øjeblik, der stemples, hvilket 
er en indlysende glæde for rigtig man-
ge sportsfæller.

Den sidste nye udvikling skulle ger-
ne kunne vises frem i Brædstrup. Et 
lille program til medlemmets PC, der 
åbner muligheden for, at medlemmer 
kan aflevere ”urets” data hjemmefra. 
En indlysende fordel for de medlem-
mer, der har langt til klubben.

Spørgsmål til undertegnede eller se-
kretariatet har flere gange været, om 
vi ikke kunne hjælpe med de samme 
godbider i de to andre elektroniske an-
læg. Desværre lader det sig ikke gøre, 
da det ene anlæg vil sende til en cen-
tral server, som DdB ikke har indfly-
delse på og det kan selvfølgelig ikke 
accepteres af DdB. Vi vil selv have styr 
på udviklingen uden at komme i lom-
men på nogen.
BILLIGE ELEKTRONISKE RINGE

Vi har desværre været ude for, at for-
eninger har indkøbt "billige" ringe syd 
for grænsen. Desværre var de så usik-
re at bruge, at de ikke kunne bruges 
på DdB anlægget og der er nu blevet 
lukket for at disse ringe kan bruges. 
El-ringe bør selvfølgelig købes hos 
DdB, hvis sikkerheden skal være i top, 
og det er jeg ret sikker på, vi alle øn-
sker. Vi kan ikke bruge ringe, hvor der 
er mulighed for manipulation. Vi vil 
hylde de rigtige vindere.
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KAPFLYVNINGSSÆSONEN
For første gang i nyere tid skred DdB 

til aflysning af en hel weekends flyv-
ninger i året 2013, hvilket gav en mas-
se postyr. Vi gjorde det derfor ikke i 
2015, men set i bakspejlet burde vi, om 
ikke aflyse så kraftig reduceret afstan-
dene i Antwerpen ugen.

Vejret forud havde også været rigtig 
træls, men netop i den uge blev vi ramt 
af hedebølge.

De første tre DdB flyvninger i region 
Syd ødelagde sæsonen for rigtig mange 
medlemmer. Særligt flyvningerne fra 
Soltau og Osnabrück blev meget van-
skelige, hvilket de afsendte duetal vid-
nede kraftigt om i resten af sæsonen. 

Duetallet i kurvene er ofte til debat 
blandt os alle, for vi alle gerne vil give 
vore duer de absolut bedste betingelser 
forud for starten af flyvningerne.

Duetallet i kurvene er valgt for at 
give den bedste ro i kurvene og for at 
hindre enkelte slagsbrødre i at ødelæg-
ge konkurrenter før slip.

Et besøg af belgiske brevduefolk i Es-
sen gav mange roser til vort grej, der 
ifølge belgierne er langt bedre end de-
res. De har markant flere duer i deres 
kurve netop for, at de ikke må kunne 
ødelægge hinanden.

Vi havde også besøg af det tyske ve-
terinærpoliti i München, hvor vore du-
er til denne flyvning og til Göttingen 
flyvningen ventede på starttilladelse. 
Mange af jer har sikkert læst om be-
søget i Brevduen, men det er dejligt at 
kunne fortælle, at vi blev rost for må-
den at gøre tingene på. At flyvningen 
blev overordentlig vanskelig, er en helt 
anden sag.  
TRANSPORTUDVALG OG KONTROL-
STEDERNE

Der har i løbet af sæsonen trods væ-
sentlig færre duer på flyvningerne væ-
ret en fornuftig belægning på bilerne. 
Det er lykkedes at optimere transpor-
terne fornuftigt.

Vor egen lastbil gør rigtig god gavn, 
men den er blevet dyr i drift, og det er 
ikke nogen nem opgave at finde chauf-
fører, der af lyst hjælper med opgaven.

Niels Larsen har stået med smerten, 
når bilen skulle af sted, og Niels har 
med hård hånd fået det hele til at gå op, 
men et uheld med duer, der gik forkert 
i Sverige, har ikke gjort det nemmere 
at finde mandskab. Derfor er DdB må-

ske ved at stå af vognmandsræset. Jeg 
takker alle på vore pakkepladser for 
en god indsats dygtig ledet af Niels i 
Hedehusene og Peter i Horsens. 
ORDENSUDVALGET

Udvalget har ikke over sæsonen 
været i mange foreninger, og på om-
pakningen blev der flere gange kon-
trolleret og dopingtestet.

Første kontrol blev foretaget i uge 27 
og desværre viste der sig rigtig mange 
fejl. Derfor blev der fulgt op på kontrol-
len på opsamlingspladserne de efter-
følgende uger samtidig med, at mange 
foreninger fik materialerne tjekket 
igennem.

De mange opgaver, som den veteri-
nære situationen affødte, viste senere, 
at der skal strammes op fremad, for de 
efterfølgende tjek på ompakningsplad-
serne viste heldigvis, at fejlprocenten 
faldt betragteligt. 

På de skemaer, hvor der mangler 
kurvenumre, kan de enkelte duer ik-
ke verificeres, og det skal vi simpelt-
hen gøre meget bedre næste år. Derfor 
vil udvalget kommende år blive meget 
mere aktivt. Private "ideer" om at gø-
re tingene på en anden måde end den 
fastlagte kan ikke accepteres.
SBU

Landskampen hos Meldgård er som 
vanlig forløbet fint, men der har ikke 
været styr på mesterskaberne i øvrigt.

I januar er der SBU møde i Sverige, 
og her må vi se at få lavet noget, alle 
lande kan håndtere. Alternativt må vi 
droppe disse konkurrencer desværre 
til skade for sammenhængskraften. 

Det er mit håb, der findes frem til et 
mesterskab, der har sportslig værdi, 
og som alle kan forholde sig til. Gen-
nemsigtigheden er meget vigtig, og vi 
bør kunne nå frem til et mesterskab, 
alle vore medlemmer kan følge, mens 
sæsonen er i gang. Vi har gode relatio-
ner i hele SBU kredsen og vi har hjul-
pet med vore systemer i både Norge 
og Sverige. Desuden trykker vi nu det 
norske brevdueblad, så samarbejdet 
har fungeret på andet end konkurren-
ceniveau. 
FORENINGERNE

Opgaverne ude i foreningerne er 
mange og alle opgaver skal jo løses, 
hvis det hele skal fungere.

En ny opgave, der givet vil brede sig 
de kommende år, er medlemmer, der er 

bosiddende i en anden sektion.
I dag er det sådan, at det lader sig gø-

re, hvis medlemmerne er i samme re-
gion og dermed også har samme DdB 
flyvninger i samme slip.

Selvfølgelig er sådanne "lidt skæve" 
medlemmer fuldgyldige medlemmer 
af organisationen og tælles derfor også 
med, når der beregnes repræsentanter.

Jeg har hørt mislyde omkring dette, 
hvilket virker lidt besynderligt, og jeg 
håber de implicerede parter får løst 
knuderne lokalt.
MEDLEMMERNE

Det hele handler jo i den sidste ende 
om, hvordan vi hver især føler os hjem-
me i organisationen som medlemmer.

Det sociale aspekt har for langt de 
fleste af os en næsten uvurderlig be-
tydning, derfor skal vi i foreningerne 
prise os lykkelige for ham med pølser-
ne, kaffen og kosten. 

Hver gang et medlem forsvinder el-
ler melder sig ud, udhules den glæde, 
vi hver især har ved at være sammen. 
Det skal vi tænke over.

De efterhånden mange små forenin-
ger rundt i landet lider voldsomt under 
netop den situation, da det selvfølgelig 
er vanskeligt med socialt engagement, 
når kun få kan samles og muligheder-
ne for at tjene en skilling ved udstilling 
og auktion efterhånden er forsvundet.

Afstande er ikke for de fleste et pro-
blem i dagens Danmark. Derfor håber 
jeg, at de medlemmer, der kunne tæn-
kes at komme i klemme ved for få med-
lemmer i foreningerne, inviteres ind i 
andre foreninger.

Vi har tradition for et meget stort 
engagement fra alle medlemmer, der-
for er det også nødvendig, at nye eller 
overflyttede straks kommer ind i de 
sociale tiltag, der findes i eksisterende 
foreninger.

Jeg vil her takke jer medlemmer 
for jeres indsats og forståelse for den 
nye og sværere virkelighed. Jeg håber 
fremadrettet at kunne være med til at 
skabe glæde, der hvor vi alle er, i De 
danske Brevdueforeninger.

Godt nytår!  
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VINDERE 2015
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
TROELSEN & RASMUSSEN, 154 .......................... 880,68

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
VIVI & H. HANSEN, 028 ......................................... 711,78

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
PEDERSEN & SØNNER, 053 ..................................901,38

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
JESPER PEDERSEN, 126 .........................................793,98

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
HANS CHR. NIELSEN, 033 .....................................815,49

DDB’S VANDREPRÆMIE
LEIF JACOBSEN, 009 ............................................. 800,81

DM-SPORT
K & K SØRENSEN, 049 .....................................11637,242

DM ÅBENT
FAM. IVERSEN, 025 ................................................14,869

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  ................................... 31904,419

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
ANDERS BRØBECH, 073 .................................32204,925

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
JENSEN-BRAKSTAD, 068 ................................32789,412

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
SØREN ANDERSEN, 012 ...................................4838,643

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
ANDERS BRØBECH, 073 ................................... 4810,079

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
NIELS & BENTE, 165  ......................................... 4916,907

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  .....................................9840,320

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ............................ 9892,022

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
NIELS & PETER, 019 .......................................... 9966,169

DDB’S VANDREPRÆMIE 

GRUPPE 1
B. GODTFREDSEN, 222 ........................................315,644

GRUPPE 2
PETER ESPERSEN, 151 ........................................ 408,535

GRUPPE 3
HOLGER WITTKE, 036 ........................................ 273,040

GRUPPE 4
KNUD E. JENSEN, 156 ..........................................375,518
GRUPPE 5

PEDERSEN & SØNNER, 053 ................................ 216,167

GRUPPE 6
NIELS & BENTE, 165.............................................208,188

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
JESPER PEDERSEN, 126 ......................................... 49,107

NATURALS VANDREPRÆMIE
HOLGER WITTKE, 036 ...........................................39,286

PKV’S VANDREPRÆMIE
EIGIL NIELSEN, 062 .................................................17,974

TAURIS VANDREPRÆMIE I
HANS E. PEDERSEN, 127 .......................................55,907

TAURIS VANDREPRÆMIE II
FLEMMING LARSEN, 025 ......................................24,059

NBF’S ÆRESPRÆMIE
LASSE LINDSTRØM, 074 ...................................1995,192

SBF’S ÆRESPRÆMIE
PETER ANDERSEN, 097 .................................... 1996,078

HERBOT’S GYLDNE VINGE
KAI JEPPESEN, 227 ..............................................913,350

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
BJARNE LARSEN, 071 ........................................4757,885

SEKTION 12
ÅGE & SØNNER, 087  ........................................ 4575,381

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114  ....................................... 4530,694

SEKTION 22
SØREN ANDERSEN, 012 ................................... 4794,976

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  ................................... 4415,836

SEKTION 32
TORBEN JUHL, 070 ........................................... 4397,544

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055 .................................. 4669,650

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097  ................................... 4372,425

SEKTION 41
ANNI-GERT VINDING, 111 ............................... 4476,572

SEKTION 42
VIVI & H. HANSEN, 028 ..................................... 4749,161

SEKTION 52
OLE LUNDBØLL, 127 ........................................ 4816,762

SEKTION 53
S&G THOWSEN, 086  .........................................4763,018

SEKTION 54
PEDERSEN & SØNNER, 053 .............................4892,345

SEKTION 60
EVALD NIELSEN, 075  ........................................4748,814

SEKTION 61
NIELS & BENTE, 165  .........................................4882,309

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 ...........................................4811,019

SEKTION 63
JESPER PEDERSEN, 126 .................................... 4786,283

MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
K & K SØRENSEN, 049 ...................................... 6862,612

SEKTION 12
EIGIL NIELSEN,  062 ...........................................6851,170

SEKTION 21
HELGE BASTKJÆR, 151  ................................... 6627,283

SEKTION 22
CARSTEN PEDERSEN, 100 ............................... 6629,697

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  ................................... 6720,297

SEKTION 32
HOLGER WITTKE, 036 ...................................... 6678,747

SEKTION 33
THORKILD ANDERSEN, 046 ............................6882,660

SEKTION 34
JAN N. PETERSEN, 117  .....................................6804,660

SEKTION 41
LARS F. HANSEN, 111 ........................................6787,252

SEKTION 42
MICHAEL KJÆRGÅRD, 156  ............................. 6847,689

SEKTION 52
HANS PEDERSEN, 142 ...................................... 6914,878

SEKTION 53
BJARNE & KURT, 086 ........................................ 6932,673

SEKTION 54
EJNER PEDERSEN, 053  .....................................6877,391
SEKTION 60
LAUGE BAK, 066 ................................................6937,432

SEKTION 61
SKOVBO MADSEN, 190 .................................... 6932,484

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076  ......................................... 6861,690

SEKTION 63
THORKILD ANDERSEN, 084 ............................ 6871,772

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
BJARNE LARSEN, 071 .......................................4836,349

SEKTION 12
ÅGE & SØNNER, 087  ........................................ 4575,381

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114 ........................................ 4649,353

SEKTION 22
SØREN ANDERSEN, 012  ..................................4838,663

SEKTION 31
TH. & P. PEDERSEN, 013  ...................................4743,072

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  ........................... 4770,636

SEKTION 33
ANDERS BRØBECH, 073  .................................. 4810,079

SEKTION 34
FLEMMING FRIIS, 085 ...................................... 4426,817

SEKTION 41
ANNI-GERT VINDING, 111 ................................4586,135

SEKTION 42
VIVI & H. HANSEN, 028 ..................................... 4749,161

SEKTION 52
OLE LUNDBØLL, 127 ........................................ 4816,762
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SEKTION 53
ATLE ANDERSEN, 086  ..................................... 4826,691

SEKTION 54
PEDERSEN & SØNNER, 053 .............................4899,885

SEKTION 60
EVALD NIELSEN, 075 ........................................4883,884

SEKTION 61
NIELS & BENTE, 165.......................................... 4916,907

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 .......................................... 4845,461

SEKTION 63
JESPER PEDERSN, 126 ...................................... 4786,283

MELLEMDISTANCE ÅBENT 1. DIV

SEKTION 11
ULRIK L. LARSEN, 242  .....................................9840,320
SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 ..................................... 9650,373

SEKTION 13
KAJ & ANNIE, 184 ............................................. 5671,889

SEKTION 21
JØRGEN & HENNING, 114  ............................... 9689,047

SEKTION 22
JAN QVORTRUP, 100 ........................................ 9568,410

SEKTION 31
HANS CHR. KLITTEN, 171  ............................... 9881,464

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ............................ 9892,022

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055  ................................. 9870,381

SEKTION 34
FLEMMING FRIIS, 085  ......................................9851,156

SEKTION 41
LARS F. HANSEN, 111 ....................................... 9760,347

SEKTION 42
VIVI & H. HANSEN, 028  ................................... 9748,622

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019 .......................................... 9966,169

SEKTION 53
ARNE PORSMOSE, 026  ....................................9944,779

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  ...................................... 9899,089

SEKTION 60
LENE & MOGENS, 066  ..................................... 9935,647

SEKTION 61
PEDER SKJÆRBÆK, 190 ................................... 9858,514

SEKTION 62
HELLE & JENS, 076 .............................................9829,157

SEKTION 63
FINN NIELSEN, 189  .......................................... 9885,079

MELLEMDISTANCE ÅBENT 2. DIV

SEKTION 11
FINN GALLE, 045  ...............................................9145,375

SEKTION 12
FINN HANSEN, 087  .......................................... 9046,182

SEKTION 21
BENT HANSEN, 009 ..........................................9088,567

SEKTION 22
GERDA SØRENSEN, 018  .................................. 7680,345

SEKTION 31
TORBEN LARSEN, 016  ......................................8346,121

SEKTION 32
TOMMY & HENNING, 227  ................................9377,552

SEKTION 33
JESPER JUNGLØV, 046 ..................................... 9510,238

SEKTION 34
MOGENS KJÆR, 085  ........................................ 8969,586

SEKTION 41
JOHS. LUND, 111 ............................................... 8785,057

SEKTION 42
SKJOLD PEDERSEN, 103 .................................. 9283,765

SEKTION 52
JOHN E. SØRENSEN, 142  .................................9482,858

SEKTION 53
JOHNNY ANDERSEN, 053 ................................ 9532,367

SEKTION 54
DION ESMANN, 074 .......................................... 9333,772

SEKTION 60
A.P. ANDERSEN, 075  .........................................9511,769

SEKTION 61
EYVIND K. JENSEN, 237  .................................. 9520,291

SEKTION 62
KAJ MADSEN, 076 ............................................ 9589,605

SEKTION 63
ERIK L. KNUDSEN, 196  .................................... 9378,296

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
K & K SØRENSEN, 049  ..................................... 7862,633

SEKTION 12
M & G HARDER, 098  .........................................7815,293

SEKTION 21
NIELS P. HANSEN, 009  ..................................... 7750,552

SEKTION 22
SØREN ANDERSEN, 012 ................................... 7403,321

SEKTION 31
TH. & P. PEDERSEN, 013  ...................................7813,038

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  ............................7939,943

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055 ...................................7907,210

SEKTION 34
TORBEN MORTENSEN, 246  ............................ 7915,090

SEKTION 41
LARS F. HANSEN, 111 ....................................... 7928,583

SEKTION 42
E, & M. RASMUSSEN, 156 ................................ 7963,651

SEKTION 52
HANS PEDERSEN, 142 .......................................7935,170

SEKTION 53
KARSTEN LARSEN, 211  ...................................7940,909

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023  ...................................... 7930,476

SEKTION 60
OLE KRISTENSEN, 066...................................... 7742,367

SEKTION 61
LASSE RASMUSSEN, 237  ................................ 7901,535

SEKTION 62
ULLA & JAN RØNN, 232  .................................. 7910,087

SEKTION 63
KJELD JACOBSEN, 196  .....................................7659,173

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
PETER B HANSEN, 033 ..................................... 6257,540

SEKTION 12
MALTHE CHRISTENSEN, 087  ...........................6335,765
SEKTION 21
NICHOLAS SDM, 114 .........................................2759,756

SEKTION 22
TEAM GRABARSKI, 018 ....................................2588,946

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ............................................. 6633,273

SEKTION 32
MARK BERTHELSEN, 036 ................................. 5421,400

SEKTION 33
CATHARINA & ISABELLA ..................................6183,614

SEKTION 34
C.V.EKENSTEEN, 246 .........................................2474,793

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ................................. 6699,503

SEKTION 42
FREDERIK HANSEN, 028 .................................. 6087,045

SEKTION 52
NICOLAI LUNDBØLL, 127 ................................6893,869

SEKTION 53
J&P KRISTIANSEN, 026..................................... 6898,241

SEKTION 60
THORLEIF NIELSEN, 066  ................................. 6422,925

SEKTION 61
NIELS CLEEMANN, 233 ....................................6584,946

SEKTION 62
MURTEA SHAREF, 076 ...................................... 2529,599

SEKTION 63
MIKKEL HØJEN, 025  ........................................ 6624,074

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
SV. AAGE LAURIDSEN, 111 .............................. 3544,961

3000 - 3300 KM
ANDERS BRØBECH, 073 ....................................3557,106

OVER 3300 KM
KARSTEN LARSEN, 211 .................................... 3532,754

SBU MESTERSKAB (DDB)
K. K. SØRENSEN, 049 ........................................ 9496,061

SBU JUNIOR MESTERSKAB (DDB)
NICOLAI LUNDBØLL, 127 ................................6893,869



10 #01_2016

DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger ar-
rangerer landsudstilling på Hotel 
Pejsegården, Brædstrup fredag den 
5. februar og lørdag den 6. februar 
2016. Udstillingen er åben fredag kl. 
16.30 til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 
16.30. Uddeling af præmier lørdag 
ca. kl. 10.45. 
DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
KLASSE 1 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson på 
DdB-kapflyvninger opnåede mindst 
5 placeringer indenfor 25 % eller 
minimum 1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 
km gives ¼ point, dog max 1½ point.

KLASSE 2 HUNNER: 
Som klasse 1. Dog kræves mindst 
3 placeringer eller minimum 1000 
placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 
km gives ¼ point, dog max 1½ point.

KLASSE 3 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var 
1 år og som på DdB og/eller sek-
tionsflyvninger opnåede mindst 2 
placeringer indenfor 25 %.

KLASSE 4 HUNNER: 
Som klasse 3.

KLASSE 5 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var 1 
år. Ingen flyvekrav.

KLASSE 6 HUNNER: 
Som klasse 5.

KLASSE 7 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson, og 
som har deltaget på mindst 3 kap-
flyvninger.

KLASSE 8 HUNNER: 
Som klasse 7.

KLASSE 9 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.

KLASSE 10 HUNNER: 
Som klasse 9.

KLASSE 11 HANNER: 
Sektionsvinder på DdB-kapflyvnin-
ger i senest afviklede sæson.

KLASSE 12 HUNNER: 
Som klasse 11.

Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:

Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Hver forening kan deltage med 2 hold. 

 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2016

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA MARIMANN
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2016
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2016
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2016.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse sker på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmeldelse 

skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 25,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest torsdag den 21. januar 2016.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.



11#01_2016

DdB’s LANDSUDSTILLING
TRANSPORT AF DUERNE :
Hvis der er nogle, som vil være 
sportskammerater behjælpelige med, 
at få transporteret duerne til udstil-
lingen og evt. retur igen, bedes disse 
meddele dette til Tommy Rasmussen, 
der så vil sørge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes 
omhyggeligt og kontrolleres af den 
lokale forening, som skal attestere 
oplysningernes rigtighed. Mangel-
fuldt udfyldt anmeldelse, manglende 
indbetaling, for sen ankomst eller 
andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingsloka-
let torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. 
due i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste 
hun og han sammenlagt i klasse 1 
og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 
og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Erik Dybdahl, Peter Andersen, Ole 
Nielsen og Tommy Rasmussen.

Sektionsklub 22
Sektionsklub 22 afholder fredag 

15-01-2016 kl. 19.00 delegeretmøde 
i Vordingborg Hallen, Kuskevej 1, 
4760 Vordingborg.   
  

Dagsorden m.v. er fremsendt til for-
eningerne i uge 47, 2015.

P.s.v.
Peter Pedersen

Meddelelser Sektioner og foreninger

Sektionsklub 22
Sektionsklub 22 afholder fredag 

15-01- og lørdag 16-01-2016 udstil-
ling i Vordingborg Hallen, Kuskevej 
1, 4760 Vordingborg.

Invitation er fremsendt til forenin-
gerne i uge 47, 2016.

P.s.v.
Peter Pedersen

Klasse Auktion i Mørkhøj – Sektion 11
Lørdag den 30. januar 2016 på Mørkhøj skole, ILBJERG alle 25, 

2730 HERLEV
30 duer årgang 2015 fra 4 topslag.

Michael Harder 098, Team CMN 0100, 
Erik Henriksen & Jonas Vandal Madsen 059

Det er nu du skal sikre dig, nye avlsduer!
Katalog kan downloades på sektion 11’s hjemmeside www.sek-

tion11.dk eller bestilles hos Dennis Madsen 30702398/dm@cowi.dk 
Kommissionsbud Kim Hansen på Tlf. 44535460. 

Eftersyn af duer fra klokken kl.9.00. Auktionen starter kl.13.30

Hovedbestyrelsen samlet for at forberede det kommende repræsentantskabmøde den 6. februar 2016
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Repræsentantskabsmødets
Dagsorden

1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning
b) Blandt tilhørende til brug ved 
skriftlig afstemning.

4. Beretning.

5. Regnskab 2014/2015

6. Valg til hovedbestyrelsen.
På valg er:
Gruppe 1 & 2: Niels Larsen 
Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen
Gruppe 4 & 6: Villy Petersen
Landsvalg
Peter Andersen
Henrik Larsen 

7. Kapflyvningernes afvikling:
DAN 183 Munkebjerg foreslår:
Repræsentantskabet henstiller 
følgende til hovedbestyrelsen: 
Hvis vejrprognoserne for lørdag 
allerede onsdag/torsdag i samme uge 
er så dårlige, at lørdagsslip anses for 
betænkeligt/umuligt kan fredagsslip 
iværksættes, hvis vejrprognoserne 
for fredag er gode samt hvis det 
logistikmæssigt er muligt.
Alternativt rykkes slip til søndag/
mandag.
Hvis slip på den i kapflyvningsplanen 
nævnte station, er umulig at 
gennemføre, kan duerne flyttes til en 
anden station, hvor vejrprognoserne 
er bedre.
Meddelelse om fredagsslip skal fra 
DdB’s side udsendes officielt senest 
torsdag kl. 12.00.

8. Mesterskaber
A. DM mellemdistance Åben:
DAN 026 Fladstrand foreslår:
Alle mellemdistance åben flyvninger 
tæller med. Der medregnes 1. due 
på hver flyvning. Laveste Es-
duekoefficient sammenlagt er vinder. 
Baseret på sektionspoint.
Formel: placering gange 1000 
divideret med antal medsendte duer i 
sektionen

B. DM lang
DAN 026 Fladstrand foreslår:
Alle langflyvninger excl. landsflyv-
ninger tæller med. Der medregnes 
1. due på hver flyvning. Laveste 
Es-duekoefficient sammenlagt er 
vinder. Baseret på sektionspoint.
Formel: placering gange 1000 
divideret med antal medsendte duer i 
sektionen

C. DM-super
DAN 010 Nyborg foreslår:
DM-super genindføres på samme 
vilkår som det var i 2014.
Højeste opnåede pointsum sam-
menlagt på alle lang- og overnatning/
landsflyvninger. I alt 9 flyvninger. 
Der medregnes første due på hver 
flyvning.
Formel: 1000 minus (((placering 
i sektionen minus 1) gange 1000) 
divideret med antal medsendte duer i 
sektionen).

D. National Cup
DAN 010 Nyborg foreslår:
National Cup fortsætter som nu, 
men med ny pointberegning. Hvert 
medlems 2 første duer på hver af de 4 
flyvninger tæller med. Der anvendes 
placeringspoint i sektionen, såfremt 
de er hjemme i flyvetiden. Højeste 
antal opnåede placeringspoint vinder.
Formel: 1000 minus (((placering 
i sektionen minus 1) gange 1000) 
divideret med antal medsendte duer i 
sektionen).

E. Regionsmesterskabet Åbent
DAN 025 Hjørring foreslår:
Pointberegning er placerings 
koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering 
gange 1000, divideret med antal duer 
i sektionen). Alle åbne mellemdistan-
ceflyvninger og langflyvninger tæller 
med slagets første due. Spil uændret.

F. Regionsmesterskabet Lang
DAN 025 Hjørring foreslår:
Pointberegning er placerings 
koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering 
gange 1000, divideret med antal 
duer i sektionen). Alle langflyvninger 
tæller med slagets første due. Spil 
uændret.

G. Regionsmesterskabet Mellem
DAN 025 Hjørring foreslår:
Pointberegning er placerings 
koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering 
gange 1000, divideret med antal duer 
i sektionen). Alle åbne mellemdistan-
ceflyvninger tæller med slagets første 
due. Spil uændret.

9. Slipformer
A. DAN 220 Odense foreslår:
Separat slip af Sektion 31’s duer på 
DdB’s åbne flyvninger:
Uge 21 fra Soltau
Uge 22 fra Celle
Uge 29 fra Celle
Uge 31 fra Soltau

10.  Grænseændring
DAN 053 foreslår grænseændring
Grænsen flyttes således at følgende 
tidligere medlemmer af DAN 194 Rex, 
Carl Ole Pedersen, Rosa og Johannes 
St. Andersen, Christian Justsen, 
Mogens Brix, Johnny St. Andersen og 
Arne Larsen er fuldgyldige medlem-
mer af Sektion 54 for sæson 2016 og 
fremover. 
(Ved evt. vedtagelse foreslår HB at 
grænsen flyttes således: Grænsen 
mellem Sektion 53 og 54 flyttes 
således at den fra Hjallerup går øst 
om Ulsted by, øst om Ulstedlund og 
ned til Limfjorden umiddelbart vest 
om Østerågård).
 

11. Valg af revisor og suppleant.
Revisor:      Bendt Nielsen
Suppleant: Jørn Boklund.

På hovedbestyrelsens vegne 
    Erik Dybdahl         /Bjarne Borresen
    Formand                 Forretningsfører
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1235 Ffar P.V.Merwe/ Brian D Mor søster Usain Bolt                                                                          1286 Far P.V Merwe mor Datter Plukkeren
1363 Far Søn bror Gummi Mor Brian D                                                                                                            1590 Far P.V.Merwe Mor schougård P.V.Merwe 

Ejer: Poul Erik Noe, 224 Sct Kjeld
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af Niels Larsen

Lørdag den 28 / 11 var dagen, 
hvor der skulle afholdes Regi-
ons udstilling i Øst. Rammen var 
ligesom de tidligere år det store 
og flotte fritidscenter i Hedehu-
sene, hvor der er alt, hvad vi skal 
bruge af lokaliteter

Der var vanen tro tilmeldt ca. 250 
duer i de 6 klasser, vi udstiller:  Gamle 
– 1 års – og unger, der var, som der ple-
jer, flest unger 60 – 70 i hver han- og 
hunklasse.

Fra morgenstunden kommer alle ud-
stillere fra nær og fjern med deres du-
er, som hurtigt kommer på plads i de 
rette bure. Derefter serveres der mor-
genmad  for de ca.  50 morgenfriske, 
og snakken går allerede lystigt. Efter 
alle er mætte, går vore dommere i gang 
med at dømme de mange duer. I år var 
det Jan Qvortrup 100, Benny Jørgen-
sen 033, Mogens Stub 081 og Kaj Pe-
tersen 038 som påtog sig jobbet. De 
skal have tak for, at de stiller op, når 
vi kalder, godt hjulpet af de 4 skrivere, 
som stort set er de samme, der melder 
sig frivilligt. En stor tak til dem også. 
Alt imens der dømmes duer, skal der 

også hvert år findes en til at holde et 
foredrag. I år var det en af sektion 12’s 
allerstærkeste slag, nemlig Michael 
Harder 098 Isefjord, som er gået i kom-
pagniskab med sin far Gøsta. Om det 
er det, der har gjort det, vides ikke, 
men de har i hvert fald haft den bedste 
sæson i lang tid, så der var mange, der 
lyttede efter, hvad der blev sagt. Det er 
jo aldrig for sent at lære noget.

Alt imens alt dette foregår, er der 
travlhed i køkkenet med at få den store 
julefrokost op at stå. Godt vi har kom-

Region øst udstilling / 
duedag 2015

petente folk i vores forening til den 
slags også. Så med lidt hjælp fra et par 
piger klapper det hele. Kl. 12.30 er der 
klar til frokost, og de ca. 60 sultne gæ-
ster sætter sig til bords og tager for sig 
af alle de gode sager.

Der skal jo også findes et par gode 
auktionsnavne. I år var det lykkedes 
os at skaffe 17 duer fra Ulrich Lem-
mens, Belgien og 10 superunger fra 
M & C Hansen 023 efter deres Gaston 
Van De Wouwer duer. En superaukti-
on, hvor der var godt gang i buddene. 
Der var da også folk, der fik sig nogle 
rigtige gode duer med hjem. Der skal 
også lyde en tak til de af vores sports-
fæller, som år efter år skænker unger 
til vores lotteri.

En lang dag er ved at være slut. 
Det er naturligvis et kæmpe arbej-
de med planlægning, indkøb, afta-
ler, opstilling, og meget mere, men 
ved fælles hjælp fra alle medlem-
mer, er det det hele værd. Så man 
kan allerede nu sætte kryds i ka-
lenderen til næste års arrangement.  
Det bliver lørdag den 3. dec. i 2016.  
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MAJS POPCORN:  15 %
GULE & GRØNNE:  27 %
HVEDE:  22 %
FRANSK MILO:  22 %
DARI:  8 %
KARDI:  3 %
SMÅFRØ:  2 %
SOLSIKKE:  1 %

15% popcornmajs bevirker at blandingen 
er optimal at anvende hele året rundt.
Kan ligeledes med fordel anvendes til 
små dueracer. 

20 kg  
kun 

kr. 115,-

ALLROUND   4 SÆSONEN

ny
udgave

ALLROUND

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande   •   Tlf. 97187040   •   Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

kontakt Sekretariatet

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Da 074 Vejgaard afholdt årets præmieuddeling, fik Leo Hallund og Georg Carlsen tildelt DDB´s sølvnål,  som blev overrakt af foreningens formand Karl Christen-

sen.

Georg (i midten), har fløjet med brevduer i 60 år. De første år i ”086 Skansen”, som senere blev sammenlagt med ”042 Nørresundby”.  Her var Georg medlem 

indtil 1994, hvor foreningen desværre lukkede, som den sidste forening i sektion 54, nord for Limfjorden.  Derefter medlem i ”022 Nordjylland” indtil år 2000, 

hvor han flyttede til 074 Vejgaard. I alle årene har Georg bestridt mange poster, og han har altid taget sin tørn.

Leo (til venstre), blev indmeldt i ”042 Nørresundby” i 1963, og har dermed fløjet med brevduer i 53 år.  Sidst i 60érne, var han nogle få år medlem af ”07 Amager” 

hvorefter han igen vendte hjem til det nordjyske, hvor han senere blev formand i 042.  Da foreningen blev lukket i 1994, flyttede han til ”067 Vejgaard”, hvor 

han blev formand, indtil ”067” og ”074” blev sammenlagt til ”074 Vejgaard”.  Også Leo, har bestridt mange af de vigtigste opgaver i foreningerne, igennem alle 

årene.

Hjertelig tillykke ønskes I begge to, af foreningens medlemmer.  

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!


