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Blad nr. Udkommer Deadline
03 3. februar 19. jan.
04 17. februar 2. feb.
05 2. marts 16. feb. 
06 16. marts 1. marts 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

af John Frandsen, 220 Odense

FYNSK BREVDUESPORT OG FREMTI-
DEN

Så står vi atter foran et repræsen-
tantskabsmøde. Der har vi i Dan 220 
fremsendt et forslag til løsladelse af 
vore duer i sektion 31 DdB Mellemdi-
stance Åben.

Vi håber, dette forslag er mere accep-
teret end sidst fremsendte.

Det omfatter separat slip fra Soltau 
uge 21 og 31, Celle uge 22 og 29.

Dette set i lyset af den ringe afsen-
delse af etårige duer på Fyn. Der fin-
des mange duer på Fyn, som desværre 
ikke får lov til at vise deres værd. Jeg 
tror ikke, det er fordi, de er ringere 
end dem, vi konkurrerer med. Det er 
simpelthen betingelserne, der ikke er 
gode nok, når vi på de korte DdB mel-
lemdistancer slippes sammen med 5 
andre sektioner, som ikke skal til Fyn. 
Vores mængde af duer er for lille til at 
stå ud af flokken. Det er som regel ikke 
et problem at få første duen hjem i ri-
melig tid, men så stopper al retfærdig-
hed. For resten af vores afsendte duer, 
de kommer dinglende på korte distan-
cer hele dagen ind fra nordvest. Dette 
set i lyset af vores Region Syd omfatter 
punkter fra Esbjerg til Nyborg og Tøn-
der til Grenå.

Jeg husker tydeligt, at tidligere var 
f.eks. Djursland ikke med i region Syd. 

Denne del kom vel først med, da Sve-
rige kom på kapflyvningsplanen igen 
og de (Sveriges flyvningerne) er jo væk. 
Det kunne være, at et grænseudvalg 
skulle prøve at kigge på Danmarks-
kortet igen.

Lidt om vores egen forening i tal og 
vores sektion – kontra resten af vore 5 
andre sektioner i region syd.

Dan 220 Odense består af 33 med-
lemmer, hvor af 17 slag har gennem-
ført DdBs styrkeliste i 2015. Dette tal 
kunne godt forøges, hvis betingelserne 
er der.

Dan 220 Odense har i 2016 fået 1540 
ringe, så det er ikke mangel på opti-
misme. Troen har vi stadig på, at en 
dag vil retfærdigheden ske fyldest i 
DdB.

Dan 220 Odense har korteste afstand 
fra Soltau 251 km, længste 290 km og 
fra Celle, korteste 293 km, længste 
330 km.

Dette er for kort til, at vore etårige 
duer kan slå ud af flokken desværre.

Med hensyn til sektion 31 kontra de 
andre 5 sektioner i region syd.

Lidt tal:
Sektion 31 har 25,3 % af medlemmer-

ne i Region Syd
Medlemmerne i Sektion 31, som har 

styrkelisten i DdB 2015, er 24,1 % af 
Region syds medlemmer.

Desværre giver disse tal ikke indfly-
delse på, hvordan vi skal flyve.

Demokrati er, at man retter sig efter 
flertallet, men tager hensyn til min-
dretallet.

Sådan har jeg lært det.

Slutteligt har jeg kigget lidt på tal-
lene for Etårs mesterskab i DdB 2015 
for Region Syd.

Vinderen i sektion 31 har 7813 points. 
Dette ville kunne omveksles til en pla-
cering som

I sektion 32 – en 2. plads, sektion 33 
– en 4. plads, sektion 34 – en 3. plads, 
sektion 41 - en 2. plads, sektion 42 - en 
4. plads.

10. bedste placering af etårige på 
Fyn med 6920 points, dette ville kun-
ne omveksles til en placering som i 
Sektion 32 - en 15. plads, Sektion 33 
- en placering ringere end nummer 30, 
Sektion 34 - en 16. plads, Sektion 41 - 
en 9. plads, Sektion 42 - en 20. plads.

Dette viser helt tydeligt, at betingel-
serne er ikke lige imellem sektionerne. 
Ligeledes hvor svært, det er at flyve 
med etårige duer på Fyn.

Hvor de i andre egne af regionen sor-
terer deres duer efter sæsonen, må vi 
sige, vi beholder stort set, hvad vi har 
tilbage. Ellers har vi ikke noget at fly-
ve med næste år.

Det skal bemærkes, at de fynske duer 
godt kan måle sig med andre i regio-
nen, bare de flyver til samme adresse. 
Her tænkes på one-loft slagene i Dan-
mark.

Slutteligt vil jeg godt henstille til, at 
de repræsentanter, der ikke direkte er 
påvirket af vore fremsendte forslag, 
afholder sig fra at stemme. 

Læserbreve

"Før sæsonen 2015 blev jeg anbefalet, at bruge hele serien af 
Pigeon Vitalitys produkter. Jeg har tidligere brugt Improver og 
Anti Fungal. Jeg prøvede med hele serien, og observerede en 
fantastisk vitalitet ved duerne hele sæsonen igennem. Sæsonen
blev en af mine bedste nogensinde. Jeg vandt begge 
langflyvermesterskaber i sektion 54. Jeg kan stærkt anbefale 
disse produkter, og vil selv i 2016 anvende disse. “
Kim Kudahl Pedersen, 053 Sølyst.

Info og bestilling DK: 
www.PigeonVitality.com
Martin.Hansen@pigeonvitality.com, 
tlf. 21 24 68 86

Vi ses i Brædstrup!
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TIL BRÆDSTRUP

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

Nu nærmere vi os med hastige skridt 
årets repræsentantskabsmøde i Bræd-
strup. Hovedbestyrelsen og Sekretari-
atet arbejder på at få det hele til klappe 
på vanlig vis, så vi kan få nogle gode 
dage i hinandens selskab. Udstillings-
udvalget melder allerede nu udsolgt af 
stadepladser for de, der ønsker at ud-
stille deres produkter. Der er nye fir-
maer og folk på banen, så der bliver nyt 
at kigge på. Fredag aften vil der igen 
år være fuldt program med foredrag og 
auktion. Pejsegården og udstillingsud-
valget har desuden taget ved lære af 
sidste års ”kaos” ved aftensmaden, så i 
år vil der være buffet. Der skulle gerne 
give mere ro på fredag aften, således 
at programmet kan overholde tidspla-
nen. Derudover er det igen år lykkedes 
at få en ekstra god pris, når man over-
natter fra fredag til søndag. Se i øvrigt 
annoncen andet sted i bladet.

Lørdag formiddag afholdes aukti-
on over 26 unger fra toppen af dansk 
brevduesport. Det er lykkedes Udstil-
lingsudvalget at få tilsagn om unger 
fra medlemmer, der år efter år præger 
resultatlisterne, og ungerne er fra det 
bedste, disse medlemmer har på sla-
get. Så her er der virkelig mulighed for 
at erhverve sig nyt blod, der er vant til 
at klare sig super godt under danske 
forhold. Spændende auktion!

PR-udvalget forventes at være til 
stede med et nyt nybegynder-slag og 
Sekretariatet forventer også at kunne 
vise en nyhed eller to. Så der skulle 
gerne være noget for de fleste. Vi ser 
frem til gode dage i hyggeligt samvær 
på Pejsegården. Vi glæder os.

Antallet af tilmeldte til aftenfesten 
er på højde med sidste år, og med Lune 
Carlsen på scenen er der lagt op til en 
festlig aften. Vi er åbne for ekstra til-
meldinger, hvis nogen skulle have lyst 
til at have en dejlig aften i brevdues-

portens tegn.
2016 har budt på prisændringer hos 

det danske postvæsen, og det er ikke 
noget nyt. De har hævet portopriserne 
mere end væsentligt på A-post, knap 
så meget på B- og PP-post. Her har de 
til gengæld udvidet leveringstiden fra 
max 4 dage til 5 dage. Det går ud over 
udbringningen af Brevduen. De fleste 
gange ankommer det i postkasserne 
inden for et par dage, men nu kan det 
altså betyde, at I først har det om man-
dagen. Brevduen udkommer ordent-
ligvis i ulige uger. Vi afleverer det på 
postterminalen om tirsdagen i udgi-
velsesugen, så udgivelsesdagen bliver 
onsdag. Derefter har postvæsnet altså 
nu max 5 postdage til at udbringe bla-
det. Men det er den service, vi kan få 
til en overkommelig pris.

Prisforhøjelsen betyder også, at vi 
fremover sender det meste af Sekre-
tariatets brevforsendelser som B-post 
og kun hastebreve som A-post.  Ærger-
ligt, men nødvendigt – desværre.

Frosten bider pt. hårdt i Danmark, 
men vi håber, at alle vinteravlerne 
slipper godt igennem disse kolde dage 
uden tab af årets første unger.

Vel mødt i Brædstrup.  
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Tekst og foto: Jesper B. Iversen

Hvem er Steinar og Grethe?
Det er to søde og venlige men-
nesker, der kommer fra Norge og 
som elsker brevduesporten. Det 
sociale liv omkring sporten, avl af 
gode brevduer og konkurrencen 
med duerne glæder de to aktive 
personer. Hver dag.
I 1960 startede Steinar med 
brevduer i Tønsberg, ca. 35 km 
nord for Larvik. I nabolaget, hvor 
han voksede op, var der mange 
andre, som havde brevduer. Så 
det var her, han blev inficeret 
med ”brevdue-bacillen”.

Fra 1967 til 1972 sejlede Steinar på de 
store verdenshave med kæmpe store 
fragtbåde. I de nævnte år var der ikke 
tid til brevduer, dog var duerne altid 
med i Steinars tanker ang. fremtids-
planer og ideer om, hvordan han skulle 
bygge det perfekte brevdueslag og avle 
”de gode brevduer”.
Fra 1972 og til 2012 har Steinar altid 
været blandt de bedste brevduemænd i 
Norge, når mesterskaberne blev gjort 
op. Han har altid fløjet meget godt og 
stabilt med sine duer. Især på de lan-
ge og vanskelige flyvninger. I alle de 
år har duerne altid fyldt en stor del af 
hans liv og givet ham mange gode op-
levelser.
Steinar og Grethe købte hus i Jerup 
mellem Frederikshavn og Skagen i 
2012. 
De første unger, født i Norge, blev in-
stalleret og vænnet til slaget og kapflø-

jet med gode resultater i 2012. 
I 2013 gik Steinar på pension og med-
bragte 24 stk. et- og toårs duer fra 
Norge til Danmark. Resultaterne med 
disse duer var dårlige, specielt fordi de 
fleste af duerne fløj tilbage til Norge.
Sæson 2015 var første sæson, hvor 
Steinar kunne deltage på kort, mellem 
og langdistance med sine duer. Først 
nu har de erfaringen og alderen til de 
krævende flyvninger. Omkring duerne 
er Grethe meget interesseret og er be-
hjælpelig med kørsel, når duerne skal 
på træning. Steinar er en meget DYG-
TIG BREVDUEMAND, hvilket jeg vil 
forsøge at beskrive i denne artikel.
Konkurrencen med duerne, hvor gode 
duer kan jeg avle i forhold til mine kon-
kurrenter, som også er mine venner, 
det, at skabe noget selv og videreud-
vikle hver dag, er meget fascinerende. 
På en måde er jeg træner og ansvars-
havende for, om det går godt eller min-

dre godt med min enhed, siger Steinar. 
Hele tiden er BREVDUEMANDEN 
i gang med at analysere, vurdere og 
forbedre. Det er her sporten trives 
og udvikles af brevdueejeren, hvilket 
langflyvermesteren Sport er et beun-
dringsværdigt eksempel på.
Særligt gode oplevelser med duerne
Langflyvninger, hvor ”bare det, at få 
due på dagen”, når en langflyvning bli-
ver hård og stiller store krav til duer-
ne, er en særlig oplevelse og giver ofte 
”vand i øjenkrogene” på ejeren. Det, 
med due på dagen, hvor andre ikke 
får due, skete sidst fra Essen i 2015. I 
2004 blev Norge Verdensmester ved et 
stort brevduearrangement i Portugal, 
hvor 25 lande deltog med deres duer. 
Mesterskabet blev afgjort på en meget 
vanskelig 400 km flyvning, hvor de tre 
bedste duer fra hvert land gav point. 
De to af Norges tre duer kom fra Stei-
nar!

Steinar og Grethe Thowsen, Dan 086 Bangsbo

Brevduemanden og sunde duer

Langflyvermester Sport 2015, Sektion 53

Også kærlighed til brevduesporten
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HOBBY NR. TO
Fiskeri højfjeldet, elven og fjorden. 
Steinar elsker spænding og udfordrin-
ger, hvor der hele tiden skal arbejdes 
med detaljerne for at lykkedes. Selvføl-
gelig binder han sine fluer selv. Også 
her er detaljen afgørende og derfor er 
det selvfølgelig ham, der fanger de 
største fisk.
Små forskellige brevdueslag, som tje-
ner forskellige formål
En stresset brevduemand i et dårligt 
indrettet slag giver stressede duer. 
Det er et faktum. Brevdueslaget skal 
være indrettet således, at der ikke kan 
opstå forstyrrelser for duerne, hvil-
ket er med til at sikre ro og harmoni 
i brevduens liv. Slagene er udviklet 
og forbedret løbende. På den måde er 
ulemperne forsøgt fjernet, så snart de 
bliver synlige. Slagene er indrettet så-
ledes, at mår, kat, mus og gråspurve 
ikke kan komme ind. Her skal vi huske 
på, at Steinar har masser af erfaring i 
at bygge gode brevdueslag i Norge, så 
den erfaring er selvfølgelig udnyttet i 
Jerup. Det fortæller også den opmærk-
somme læser hvorfor, at Steinar og 
Grethe ofte har praktisk tøj på. Deres 
kedeldragter fra Esso i Norge skal nok 
blive slidt med den energi, de lægger 
for dagen ved deres hyggelige hjem og 
brevdueslag. De forskellige slag er alle 
isoleret, har sorte hollandske tagsten 
og sollyset har selvfølgelig også ad-
gang til duernes hjem. Det er en ba-
lance mellem ventilation og varme, da 
varmen også æder ilten på brevduesla-

get. Denne vanskelige balance mestrer 
Steinar godt. Jeg besøgte mesteren på 
en regnfuld søndag i november. Selv 
denne dag var der et godt indeklima 
på de forskellige slag og alle duerne 
var i hopla. 
Mesteren udtaler: Ingen varme resul-
terer altid i manglende form og trivsel!
Et godt og sundt brevdueliv. Hvordan?
Der må ikke lugte af duer og der må 
ikke være træk. De forskellige slag er 
funktionelle og indretningen er sim-
pel og gennemtænkt. På gulvet ved 
rederne er der tremmer. Under disse 
tremmer er der strøet en blanding af 
kalk og støvfrit kattegrus i et tyndt 
lag. Dette tynde lag under tremmerne 

bliver skiftet hver lørdag året rundt. 
Tremmerne løftes op hver dag og gød-
ningen rives væk. Det resterende gulv 
og reder skrabes også hver dag. Alle 
duerne har gode muligheder for at ba-
de i volieren mindst en gang om ugen. 
I badevandet bliver der iblandet eddi-
ke for at undgå utøj og smitte duerne 
imellem.
Duerne får grit, kalk, rødsten og vita-
mineral hver anden dag i små portio-
ner, da det nemt tiltrækker fugt. Hvis 
disse livsvigtige mineraler er fugtige, 
spiser duerne dem ikke. To gange om 
ugen får alle duerne ølgær og hvidløg 
på kornet. Om sommeren slider ”spor-
ten” mere på duerne. Her er duerne un-
der et konstant pres, hvor vitaminer og 
mineraler forbruges i brevduens krop. 
Om vinteren blandes der 20 % byg i 
fodret til alle duerne. Byggen bruges 
som indikator på sult eller ikke sult. 
Alle fodertrug vaskes en gang om ugen 
med varm vand og Zalo.
Hovedrengøring på alle slag, tre gange 
om året
Steinar bruger en god støvmaske med 
gode filtre og en heldragt. Brevdue-
mandens helbred er også vigtigt. Her 
er hovedrengøring en og god og billig 
forsikring til at undgå duestøv i lun-
gerne. Så den grundige rengøring er 
til gavn både for duerne og brevdue-
manden. Alt inventar bliver fjernet 
fra slaget. Også duerne. Først bliver 
der støvsuget over alt. Herefter blæses 
alt rent. Der er mange ”krinkelkroge” 

Superduen nr. 9
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i et brevdueslag. Det er vigtigt, at det 
er en god kompressor, som kan produ-
cere masser af luft. Til sidst bliver der 
støvsuget igen. Tidspunkter, hvor der 
fortages hovedrengøring: Første gang: 
Inden avlssæsonen. Anden gang: Ef-
ter flyvesæsonen. Tredje gang: Efter 
fældning. Steinar driver en medicinfri 
sport. Med ovennævnte arbejdskræ-
vende indsats beviser han over for sig 
selv og andre, at han går 100% ind for 
at drive en sund sport. Han eliminerer 
de faktorer, der kan forhindre en god 
trivsel for duerne og ham selv.
Duebestanden hos Steinar og Grethe
Fabry, Matterne, Vermote og Janssen 
duer har han arbejdet med i mange 
år. I ”kontrolrummet” har Steinar et 
billede af hans bedste duer gennem 
årene. I foråret 2015 købte Steinar 8 
unger Cees Schrovers, Holland. I år 
2000 købte Steinar også 2 unger fra 
Schrovers, som han har haft stor glæ-
de af. Det er duer som normalt bruges 
ud til 600 km. Disse duer er købt for at 
forbedre mellemdistanceduerne.
En god brevdue: En rolig due, som ikke 
er forvirret, men samtidig forsvarer 
sin rede og er tillidsfuld. Ud over det 
nævnte er duen aldrig syg eller for-
kølet. Vigtigt er også de yderste slag-
fjer, der er propellen for duen, som 
den slår 4 vingeslag med i sekundet. 
Så det stiller selvfølgelig store krav til 
stærke vinger med en kort overarm, 
hvorpå der er hæftet stærke muskler. 
Samtidigt skal duen have en stærk 

brystmuskulatur og virke let. God pig-
mentering og stærke farver i øjnene er 
også vigtigt. Super god fjerdragt, som 
avles videre i familien, hvis man for-
står at avle brevduer. Her er det meget 
vigtigt, at alle duer flyves og du kun 
udtager de allerbedste duer til avl. 
Hvis ikke de bedste duer kommer på 
avlsslaget, er de pludselig borte sam-
men med ”fremtidens avl”, fortæller 
Steinar.
AVLSDUERNE
Her er det maksimale antal 10 par, da 
det passer med det antal unger, som 
der er behov for hvert år. Halvsøsken-
de parringer og fætter-kusine parrin-
ger anvendes for ar bevare de gode 
gener. Det er de tætteste parringer. Til 
spørgsmålet, om anvendelses af indavl, 
svarer Steinar: Indavl forstærker både 
de gode egenskaber og de dårlige egen-
skaber, så det skal man være forsig-
tig med. Især ved indavl er der yderst 
vigtigt med en hård sortering pga. de 
dårlige egenskaber, der også bliver av-
let med. ”Avlsduerne” bliver nøje vur-
deret hvert år. Når unge-træningerne 
og flyvningerne er gennemført hver år, 
skal der meget gerne være min. 75 % 
af ungerne tilbage efter parret. Hvis 
det er tilfældet, kan der være håb om 
et ”Avlspar”. Ungerne skal selvfølelig 
præstere godt som et- og toårs før or-
det avlspar kommer til værdighed. Der 
bliver altid avlet efter de bedst flyven-
de et- og toårs fordi, han vil se, om de 
gode gener kan føres videre. 35-40 % 

procent af ungetillægget kommer fra 
et- og toårs flyveduer. Steinar pointe-
rer: Det er meget vigtigt at have gode 
hunner, fordi hunnen har et kromosom 
mere end hannen, så denne arveregel 
skal vi huske på. Hvis en hun har flø-
jet godt i nogle år på lang, er han me-
get opmærksom på denne due. Den 
kan være med til at bevare den gode 
langflyverfamilie. En langflyverdue 
er noget vanskeligere at avle, da der 
kun er 5 éndags langflyvninger om 
året og dermed færre muligheder for 
at afprøve duerne. Det er meget vig-
tigt, at duerne bliver afprøvet på de 
lange afstande, ellers finder jeg ikke 
de duer, der kan finde hjem over 700 
km. Steinar nævner, at de fleste duer 
kan finde hjem fra max. 600 km. Over 
600 km bliver antallet af duer, der kan 
finde hjem, betydeligt lavere. Så den 
eneste mulighed for at finde langfly-
verduerne er at afprøve sine duer på 
de lange afstande. Her er det vigtigt at 
gøre op med sig selv, at det vil koste 
duer, da ikke alle duer har evnen til at 
finde hjem over de lange afstande. Du-
erne bliver afsendt til langflyvninger-
ne i super sundhedstilstand, tanket 
op med det rette foder og er motiveret 
for at komme hjem. Hvis duerne ikke 
magter opgaven, er det meget vigtigt, 
at der sker en sortering. Bliver denne 
sortering ikke fortaget, vil duernes 
evne til at finde hjem over 700 km hur-
tigt blive dårligere. De fleste af avlsdu-
erne er tidligere topflyvere og her gør 
Steinar det særlige efter hver sæson: 
Duen, der har de bedste resultater bli-
ver sat på avlsslaget. Avl på de bedste 
duer. Så er der en god chance for, at du 
kan bevare kvaliteten i dine brevduer, 
siger han. Ovennævnte er meget sim-
pelt, men på trods af det, er der ikke 
mange brevduemænd, som har viljen 
til at stoppe deres bedste due efter sæ-
sonen. Her er der noget og leve op til 
for os alle i DdB.

Steinar og nr. 1094

Flyveslaget

→ Side 27
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DEN NYE ÅRGANG
Ungerne bliver flyttet over til ungesla-
get midt i april, hvor der er plads til ca. 
45 duer af den nye årgang. Grundfod-
ret er Bangsbo-MIX med 5 % pillefo-
der. Pillefoderet er en specialblanding, 
der indeholder mange næringsstoffer/
proteiner og købes i Norge. En dyr-
læge og ernæringsekspert har lært 
Steinar om fodring og nytteværdien af 
pillefoderet samt anvendelsen af dette 
foder. Når ungerne lukkes ud for mo-
tion, er de altid sultne pga. disciplinen. 
I starten af ungernes liv anvendes en 
blanding med et stort indhold af bælg-
foder (proteiner). Det er nødvendigt til 
opbygning af brevduens skelet og mu-
skulatur. Når ungerne ”trækker”, hvor 
de flyver længere og længere omkring 
for at lære det geografiske område at 
kende, er den periode, hvor deres foder 
gøres lettere. Altså mindre bælgfoder 
og flere kulhydrater f. eks. ved ekstra 
tilskud af majs. Ungerne ”flages”, når 
de får farve i deres øjne. Det gøres, for-
di de skal motionere og trække. Ellers 
kan de blive dovne og få tilbøjelighed 
til ”at sætte sig på taget”. Når unger-
ne er igang med at trække, er det ikke 
noget problem længere. Herefter, når 
lemmen åbnes, flyver de højt op og er 
væk i længere tid, hvilket skyldes du-
ers medfødte instinkt og den tillærte 
gode vane: at de er i luften, når de er 
ude. Der anvendes ikke vinteravl, da 
det strider mod naturens gang. Er der 
unger, som bliver forkølet el. får anden 
sygdom, bliver de omgående fjernet. 
Der bruges ingen medicin. Kun natur-
lig sortering. Under ungernes opvækst 
håndteres en del af den nye årgang 
hver dag, for at de vænner sig til om-
gangen med slagets træner. Ved denne 
håndtering kan han følge med i skelet-
tets og muskulaturens udvikling og 
dermed være på forkant med evt. dår-
ligdomme. Træning af ungerne foregår 
i forskellige retninger som f.eks. Hjør-
ring og Brønderslev, da de skal øve sig 
i at finde hjem forskellige steder fra. 
Ungerne bliver trænet min. 10 gange. 
Gerne et par gange med enkeltslip in-
den ungeflyvningerne. Steinar fortæl-
ler, at når de første unger slippes v. 
enkeltslip, er det meget vigtigt, at der 
er god tidsafstand imellem ungerne. 
Ellers flyver de sammen. Dermed er 
gevinsten ved enkeltslip ikke opnåe-

ligt. Tidsafstanden mellem de to til tre 
første unger skal gerne være 8-10 min. 
Ellers flyver de sammen. Herefter kan 
tiden nedsættes til 4-5 min. mellem 
hver unge, hvilket er Steinars erfaring 
med enkeltslip gennem mange år. Alle 
ungerne bliver trænet og kapfløjet, så 
allerede her bliver de dårligste duer 
sorteret fra. De unger, som bliver til-
bage får en god erfaring i at finde hjem 
og denne gode erfaring gavner dem 
som etårs.
TILFLYVERE
Også her har mesteren en politik, som 
han efterlever på en god og human 
måde over for ”den fremmede brev-
due”, som ankommer til slaget i Jerup. 
Duen bliver taget fra øjeblikkeligt og 
anbragt i et særligt indrettet bur med 
vand og foder. Efterfølgende bliver eje-
ren kontaktet, hvor der bliver lavet en 
aftale i forhold til hvad, der gavner 
”den fremmede brevdue” bedst.
FLYVEDUERNE
Det er meget sjældent, at flyveduerne 
fejler noget. Skulle der være proble-
mer med ”luftvejene” bliver de sat ud 
i tilflyver-buret, hvor der er masser af 
frisk luft. Den friske luft gør, at ”luft-
vejsproblemerne” hurtigt forsvinder. 
Observatøren holder øje med duernes 
sundhedstilstand, som det første hver 
morgen. Er afføringen i orden? En god 
fast afføring med en hvid top af urin 
og nogle dunfjer, så er duerne i orden. 
Skulle det ske, at afføringen en sjæl-
den gang ikke er i orden anvendes der 
Probotika/mælkesyrebakterier. Affø-
ringsprøver og svælgprøver bliver ind-
sendt inden flyvesæsonen for at undgå 
brug af ”blindkure”. Unødvendige 
”blindkure” ødelægger duernes im-
munforsvar. Nævnte prøver indsendes 
også i flyvesæsonen og efter sæsonen. 
Der er en afdeling med 14 enkehanner 
og en afdeling med 20 par på totalsy-
stemet.
Første uge i marts parres alle flyvedu-
erne. Har tidligere parret duerne midt 
i februar, men da fælder de for tidligt 
og hurtigt. Flyveduerne opfostrer kun 
én unge, da Steinar ikke skal bruge 
så mange unger fra flyveduerne. De 
unger, som skal bruges, deles rundt, 
så alle par har en unge i reden. Fly-
veduerne er ikke ude fra oktober til 
marts. De første gange flyver de ikke 
så lang tid. Efter en uge flyver de en 

time uden besvær og pause, så det går 
hurtigt med at genoptræne formen. 
Steinar er ikke nervøs over, at duerne 
er indespærret over lang tid. I løbet af 
et par uger er duerne i det høje gear 
og herefter flages der. Flagningen gør, 
at duerne ved, at det er alvor og at de 
skal bestille noget, når de er ude. Så 
snart flaget fjernes, åbnes indgangen 
og Steinar fløjter hans gode venner ned 
og ind. Ved regnvejr kommer de ikke 
ud, da det slår formen tilbage. Når 
vejret er godt, begynder han de korte 
træningsture. Træningsturene inten-
siveres op til de første sektionsflyvnin-
ger. Gennem sæsonen trænes duerne 
hver tirsdag for at holde dem i gang. 
Flyveduerne får ind imellem enkelt-
slip fra Lendum og ØsterVrå. Hvis hu-
møret skulle være væk, køres der også 
en kort tur om mandagen, hvilket kun 
sker en eller to gange i en sæson.
Ang. motivation af flyveduerne, hvor 
mange ting er afprøvet, fortæller han, 
at hunnerne altid vises til hannerne, 
da de bliver meget mere rolige i kur-
ven. Hunnerne er derimod vanskeli-
gere at motivere, siger han. I 2016 vil 
Steinar lave et forsøg med ”oprethol-
delse af dagslyslængden” i de sidste 3 
- 4 uger af sæsonen, hvor det bliver tid-
ligere mørkt efter Sankt Hans. Det be-
tyder, at han vil tænde lyset på slaget 
fra kl. 21.00 - 23.15. Det gøres, for at 
undgå, at duerne smider mange krops 
og slagfjer i uge 30 – 32.
Forplejning af flyveduerne
Steinar har et godt opvarmet rum til 

Tør opbevaring af korn og biprodukter

Rengøring af vand og fodertrug

← Side 22
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foder og biprodukter. Han afprøver al-
tid mange ting og her er det også ty-
deligt at BREVDUEMANDEN altid 
er i gang med at analysere, vurdere 
og forbedre. Se blot de mange forskel-
lige beholdere med de mange forskel-
lige produkter i. Han læner sig aldrig 
tilbage og siger: ”Det er lige meget”. 
Overskriften ang. foder er: at fedt-
reserverne skal være fyldt op, da de 
omsættes til energi under flyvningen. 
Generelt anvender han en kraftig fedt-
holdig foderblanding. Der tilsættes af-
skallet solsikke, hamp og peanuts. Når 
denne blanding knuses i duens kro, 
oxiderer det til ”højoktan brevdueener-
gi”. Balancen mellem brevduefoder og 
tilskud af forskellige fedtholdige pro-
dukter er en hårfin balance, hvor han 
ser og mærker på duerne, ”hvor godt, 
de er fyldt ud” til den kommende udfor-
dring. Der fodres mange gange, men 
med mindre portioner, hvilket gøres, 
for at få duerne til at spise så meget 
som muligt.
Lørdag: Når de kommer hjem fra flyv-
ning fodres duerne med en kraftig 
olieholdig blanding med 5 % pillefoder 
iblandet (det fra Norge, som ungerne 
også får). Der er æbleeddike i drikke-
vandet ved duernes hjemkomst. Det 
gøres pga. smittefaren fra de hjem-
vendte duer, som har opholdt sig i 
transportkurven med potentielle smit-
tekilder i to døgn. Når alle duerne er 
hjemme lørdag aften skiftes vandet ud 
med æbleeddike og der iblandes elek-
trolytter i et nyt og rent vandtrug samt 

ølgær på fodret.
Søndag og mandag: Lettere foder, 
uden ”højoktan brevdueenergi”. Rent 
drikkevand disse to dage. Bad søndag.
Tirsdag: Morgen og aften gives ”mel-
lemdistancefoder”. Også ølgær på fod-
ret om morgenen. Inden sengetid, når 
alle duer er inde gives ”højoktan brev-
dueenergi”. Naturaline og æbleeddike 
i drikkevandet om morgenen og rent 
vand til aften.
Onsdag og torsdag: Den kraftige fedt-
holdige foderblanding + ”højoktan 
brevdueenergi” om aftenen inden sen-
getid. Rent drikkevand.
Fredag: Morgen gives ”mellemdistan-
cefoder” og rent drikkevand.
ETÅRS DUER, FLYVEKRAV
Duerne er med fra start på de første 
sektionsflyvning, og de deltager alle 
ugerne. De skal også gerne med på 
4-5 mellemdistanceflyvninger det før-
ste år. Skulle der være enkelte etårs 
duer, som ikke er med på weekendens 
flyvning, får de en 20 km træningstur 
om lørdagen, da de skal holdes i gang. 
Steinar holder meget øje med, at duer-
ne kommer hjem over 1100-1200 mpm. 
Han nævner: Ofte findes de gode lang-
flyver blandt de, der kommer stabilt og 
altid omkring/over 1100-1200 mpm. 
Kan de honorere nævnte krav, behol-
des de. Det er ikke noget med et be-
stemt antal placeringer, men derimod, 
hvad slagets ejer har observeret over 
sæsonen med hver enkelt due, som er 
afgørende. Duerne skal altid være fri-
ske og i godt humør ved hjemkomsten, 
hvilket viser overskud.
ÆLDRE DUER, FLYVEKRAV
Det optimale er, at de placerer sig hver 
gang, de er på en flyvning. Nogle duer 
flyver kun mellemdistancen. Andre 
duer er på langflyverholdet, hvor deres 
forberedende flyvninger kun er et led i 
forberedelsen til den lange udfordring, 
som kommer senere. Nogle af langfly-
verne er hjemme ugen før. Andre del-
tager på en sektionsflyvning. Det er 
altid en individuel vurdering i forhold 
til vejrudsigten og duens form. Altså, 
hvad der gavner den aktuelle due. In-
gen skal være i tvivl om, at de ældre 
duer skal byde ind med gode placerin-
ger fordi, de nye etårs duer ”banker på 
døren”. Også her er det svært og sige 
et bestemt antal placeringer, som de 
skal have for at overleve. Det er BREV-

DUEMANDENS vurdering og obser-
vationsevne, som er afgørende. Steinar 
udfærdiger en fyldestgørende ”journal-
bog” hvert år, hvor alt er noteret ned. 
Han nævner om disse bøger: Mange 
vinteraftner bruges på at studere dis-
se ”journalbøger”. Når en ny ide pres-
ser sig på, er det givende med grundig 
journalføring gennem mange år.
Brevduesporten. Hvorfor er det en 
hemmelighed i Danmarks offentlig-
hed?
Til dette spørgsmål udtaler Steinar: 
Det er vigtigt, at der arrangeres mø-
der uden for sæsonen med indholdsrige 
og brevdue-relevante emner på dags-
orden. Vi skal blive meget bedre til at 
mødes og inspirere hinanden. På den 
måde vil der automatisk være mindre 
hemmelighedskræmmeri, hvilket ikke 
fremmer vores dejlige sport. En del 
brevduemænd er desværre kun inte-
resseret i egne resultater og undgår/
tænker ikke på, hvad de kunne bidra-
ge med (de har jo erfaringen) i forhold 
til at skaffe og passe på vore medlem-
mer. Alle, både de nye og de etablerede 
brevdue m/k’, skal have et ”tankevæk-
kende udbytte” med hjem fra møderne, 
så der er noget at arbejde videre med 
på mødedeltagernes slag. De personer, 
som arrangerer møder og aktiviteter, 
skal være meget mere bevidste om, at 
alle medlemmerne bliver hørt, stimu-
leret, inddraget og aktiveret.  Hvis det-
te ikke sker, vil deres brevduetanker 
og ideer ikke blive inspireret. Dermed 
taber de nye og de etablerede (de, som 
ikke flyver i top) brevdue m/k’er inte-
ressen for sporten. I Dan 086 ”Bangs-
bo” er der en del dygtige brevduemænd, 
som gerne vil dele viden ang. brevdu-
erne og motiverer hinanden. På den 
måde bliver alle bedre og får større 
glæde af hinanden og sporten. Det nye 
tiltag med mentorer er positivt og her 
vil Steinar meget gerne bidrage. Han 
ser frem til, at mentor ideen bliver 
aktiv, handlekraftig og struktureret 
over hele landet. Steinar siger også, at 
mentor ideen ikke løser udfordringene 
alene og at det er nødvendigt med an-
dre tiltag, energi og nye ideer, hvilket 
skal komme fra alle landets forenin-
ger, sektioner og DdB. Til slut vil jeg 
ønske Grethe og Steinar hjertelig til-
lykke med de flotte resultater i 2015, 
god vind fremover og med duerne. 

Tvangsflyvning

Tilflyverslag
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Auktion
26 unger fra

danske topslag
Lørdag den 6. februar 2015

Pejsegården Brædstrup

K.&K. SØRENSEN, 049 LYNGBY

BRDR. BRØBECH, 073 SKANDERBORG

KARSTEN LARSEN, 211 VOERSÅ

KURT & FINN NIELSEN, 189 VENDSYSSEL

HANS PEDERSEN, 142 HADSTEN

YRSA & VILLY PETERSEN, 027 ESBJERG

MELDGAARD/JEPPESEN, 070 ÅBENRÅ

MICHAEL HARDER, 098 ISEFJORD

M. & C. HANSEN, 023 ÅLBORG

JENSEN-BRAKSTAD, 068 FREDERIKSHAVN

BRDR. LARSEN, 211 VOERSÅ

TH. & POVL PETERSEN, 013 SVENDBORNG

TEAM CMN, 100 HASLEV

ULRICH LEMMENS, BELGIEN

BEDRE BLIVER DET IKKE!

Katalog og kommision:
Peter Andersen: Peter.and@webspeed.dk
Tommy Rasmussen: Tommy@brevduen.dk
Pre-auktion: www.hansen023.dk

 - 10 dage før
Arrangør: 
De danske Brevdueforeninger
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af Andre Roodhooft oversat fra„Die Brieftaube“

Navne siger mig ikke noget. Jeg 
tror dog allermest på den slags 
duer, der kommer hurtigt hjem 
og som ikke efter et par timers 
kapflyvning dumper ned på 
brættet med hængende vinger 
og åbentstående næb.

 På avlsslaget kan jeg godt lide smuk-
ke, velbyggede duer. Nogle siger, at der 
ikke er nogen forbindelse fra det ydre 
til det indre, men i duesporten har jeg 
ofte alligevel oplevet, at det er sådan. 
Undtagelser beviser reglen, men vir-
kelig gode avlsduer er næsten altid 
pragteksemplarer i hånden.
HVAD ER FOR MIG EN GOD DUE? 

For det første kan det ikke bedømmes 
i hånden, men de skal være af god af-
stamning. Ud af en familie, der produ-
cerer gode duer, eller som i det mindste 
regelmæssigt producerer acceptable 
kapflyvere. Det skal være duer, der 
er godt bygget, og hvis hoved er ret-
tet mod hjemmet, når de kommer ud 
af kurven. Der er ikke nogen bestemt 
standardtype, men det nærmer sig 

sandsynligvis. Jeg tænker ikke her på 
super esserne. De er undtagelser, som 
ikke laves på samlebånd. I min lange 
karriere som brevdueavler kan jeg si-
ge, at sådanne duer avlet i mit slag let 
kan tælles på en hånd.
BEVARE MANGFOLDIGHEDEN  
UDEN AT FORSVINDE I INDAVL

Vigtigheden af en god linje eller af-
stamning oplever jeg på mit eget slag 
hvert år. De duer, som i øjeblikket er 
på slaget i Pulderbos (BE) og som sta-
dig præsterer gode placeringer er sta-
dig ud af den gamle Hofkens stamme, 
jeg fik fra Nelles Van De Pol for næsten 
50 år siden.   

Jeg ønsker at bevare denne linje så 
godt som muligt, men det er ikke let. 
Så længe jeg kan huske, har jeg hvert 
år opfrisket generne ved at parre en el-
ler to duer ind på familien. Jeg er ikke 
en fanatisk med, at de skal være ind-
avlet. Den, der vover kun at lave tæt 
indavl, vil indenfor kort tid være ude af 
resultatlisterne. Størstedelen af mine 
avlsduer består af dokumenteret gode 
kapflyvere eller en perfekt bygget bror 
eller søster til netop en sådan. Proble-
met med mine bedste avlsduer er, at 
de er af det samme par eller en bror, 

en søster, en fætter eller en kusine af 
samme linje. Det gør, at jeg uheldigvis 
lander i snæver familieavl.
OPFRISKE

Jeg er tvunget til at prøve nogle 
krydsninger hvert år. Hvad, jeg brin-
ger til, skal allerede være perfekt byg-
get og af god afstamning. Navne og 
racer interesserer mig ikke det mind-
ste, men forældre, brødre eller søstre 
skal have fløjet godt. Der findes rigtig 
mange smukke brevduer, der ikke er 
en krone værd. Nogle gange kan en 
pris sat efter det. Det sker også, at jeg 
får tilbudt en rabatpris. 

Hvad de koster eller hvor de  
kommer fra betyder ikke noget. 

Koblet sammen med en gennemprø-
vet avlsdue fra eget slag, hvor jeg kan 
teste 6 unger i deres fødselsår betyder 
noget. Hvis disse unger, eller mindst 
en af dem, ikke er lige så god som de 
øvrige unger på slaget, bliver de alle 
blive fjernet sammen med den nytil-
komne. Jeg gør ikke noget drama ud af 
det, og jeg giver heller aldrig sælgeren 
en negativ bemærkning. Men, det ville 
selvfølgelig have været meget bedre, 
hvis det var lykkedes.
EN UD AF TOLV

 For at mine artikler skal indeholde 
så lidt som mulig nonsens, laver jeg no-
tater over mine iagttagelser. Hvis in-
spirationen mangler, eller hvis jeg skal 
genopfriske min hukommelse, bladrer 
jeg rundt i dem. 

Antallet af avlsduer duer og avlsre-
sultater registreres også i noterne. Jeg 
kan næsten ikke tro det, men tallene 
er korrekte. I alle disse år har kun 
hver tolvte due hentet udefra fået lov 
til at blive på mit slag mere end ét år.
BEBREJDELSER

 I samtaler eller diskussioner om du-
esporten, bliver jeg nogle gange selv af 
venner bebrejdet, at jeg træffer hurti-

Arbejdet med at 
vælge til avlsslaget

„Undtagelser bekræfter reglen, men virkelig gode avlsduer er altid også pragteksemplarer i hånden.”
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ge beslutninger, og at min kniv er for 
skarp. Nogle opdrættere forstår ikke, 
at jeg ikke venter og giver indkøbte du-
er en chance med forskellige partnere 
i tre år. Nogle gange hører jeg også den 
samme bebrejdelse på grund af min 
strenge udvælgelse i løbet af flyvesæ-
sonen. 

Dette, fordi jeg efter 5 til 6 normale 
flyvninger allerede begynder den før-
ste sortering af kapflyverne. Enhver 
due, der yder under gennemsnittet, 

bliver fjernet. Denne regel gælder både 
gamle såvel som for et-årige og unger. 
Uge for uge bliver stregen trukket. De, 
der ikke bruger fjerene, får dem truk-
ket, bogstavelig talt.
JEG VIL ALDRIG FÅ DET AT VIDE

Har jeg for lidt tålmodighed? Ved at 
gøre sådan, har jeg så fjernet duer og 
måske en god due for hurtigt? Ved at 
bruge kniven for hurtigt på mine kap-
flyvere efter ca. fem flyvninger, og det 
kan både være en super due eller su-

Andre Roothooft skriver om sine avlsduer: ”Problemet med mine bedste avlsduer er, at de er af det 

samme par eller en bror, en søster, en fætter eller en kusine af samme linje. Det gør, at jeg uheldigvis 

lander i snæver familieavl.

per es? Jeg får det aldrig at vide, og jeg 
ønsker ikke at vide det. De, der falder 
i unåde, er hverken givet væk eller 
solgt. Antag, at jeg har alle disse ef-
ternølere - og der er en hel del af dem 
- sidde i volieren solgt. 

Før eller siden vil nogen helt sikkert 
stå foran døren, der har en "Superfly-
ver", der er avlet på en due kasseret af 
mig. Så vil jeg måske begynde at tvivle 
på mit system, som jeg har fulgt i åre-
vis og hele min teori falder i vandet.

 Nej, jeg fortsætter som hidtil. 

Der er naturligvis slag, som klarer 
sig meget bedre og er meget mere i fo-
kus, men set over en periode på halv-
treds år, kan jeg ikke klage. Fordi jeg 
er mere interesseret i de nationale 
mellemdistanceflyvninger, har jeg i de 
seneste år blevet noget strengere med 
udvælgelsen. Resultaterne er ikke ble-
vet ringere af den grund. Hvor er den 
gyldne middelvej? Jeg ved det ikke. 
Det findes helt sikkert bedre måder 
at sortere på. Men jeg trøster mig med 
følgende tanker: "Mit system kan ikke 
være rigtig dårligt, for ellers ville det 
ikke være i stand til at holde gennem 
halvtreds år." 

Meddelelser Sektioner og foreninger

Sektion 60

Generalforsamling sekt. 60 d. 09.01.16

Dirigent: Jens Bukh
Alle mandater var til stede.
Beretning: Enstemmig godkendt.
Regnskabet viste et pænt overskud. 
Enstemmig godkendt.
Valg af kasser: Johs. Christensen, 170. 
Enstemmig genvalgt.
Valg af bestyrelses suppleant: Jens 
Bukh, 075
Valg af revisorer: Bjarne Jørgensen 
216, Calle Frandsen, 075
Valg af revisorsuppleant: Frode Kri-
stensen, 066
Valg af løslader: Chr. Mikkelsen, 075
Kontingent og gebyr: Uændret
Mesterskaber: Uændret
Næste års mødested Skive d. 07.01.17
Pbv. / Jan P.

DAN 038 Nykøbing F

Niels Pedersen, DAN 038 Nykøbing F 
har fået stjålet følgende duer fra sla-
get:
DAN 025-15-0101, DAN 038-14-0104
DAN 038-14-0153, DAN 205-14-0306
DAN 205-13-0307, DAN 148-14-0321,
DAN 233-14-0359, DAN 205-12-0429
DAN 033-13-0436, DAN 033-13-0480
DAN 033-13-0501, DAN 033-13-0503
DAN 033-13-0574, DAN 033-13-0582
DAN 033-13-0590, DAN 033-13-0595
DAN 122-14-0597, DAN 038-15-0701
DAN 104-13-0702, DAN 012-13-0708
DAN 038-15-0723, DAN 038-15-0730
DAN 038-15-0747, DAN 038-15-0753
DAN 038-15-0764, DAN 038-15-0765
DAN 038-15-0770, DAN 033-13-0772
DAN 038-15-0772, DAN 038-15-0775
DAN 038-15-0778, DAN 038-15-0779
DAN 038-15-0788, DAN 140-10-0790

DAN 038-15-0795, DAN 038-15-0798
DAN 209-13-0822, DAN 033-07-0868
DAN 013-12-1112, DAN 070-10-1361
DAN 038-10-1415, DAN 033-11-1456
DAN 205-11-1514, DAN 081-12-2286
DAN 038-13-2342, DAN 038-13-2357
DAN 038-13-2446, DAN 038-11-2530
DAN 081-13-3442, DAN 081-13-3443
DAN 081-13-3637, DAN 905-14-3769
DAN 901-11-7043

Vi gratulerer

40 ÅR
4/2 Lars Brund, 046 Horsens
60 ÅR
3/2 Hans Christian Hansen. 053 Sø-
lyst
7/2 Jes Pedersen, 046 Horsens
70 ÅR
9/2 Lars Simonsen, 113 Frijsenborg
80 ÅR
25/1 Peter Carstensen 240 Gråsten
7/2 Egon Nielsen 027 Esbjerg
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kontakt Sekretariatet

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

• Sprudlende foredrag (oversat til dansk) af

G. J. BEUTE, NL
• Live-auktion med det hollandske topnavn 

DENNIS & HERMAN BEVERDAM

UDVIDET OPLEVELSE I BRÆDSTRUP!!

Desuden arrangeres et dejligt tag-selv-bord fra kl. 18.30 med  
skinke/oksehøjreb og alt tilbehør for kun kr. 150,- (skal ikke forudbestilles)

DELTAG BEGGE DAGE OG FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB gentager vi successen fra sidste år med  
en spændende fredag aften 5/2 2016 og inviterer alle sportkammerater til  

at få endnu mere ud af vores årlige weekend i Brædstrup!

Pejsegården tilbyder en særlig weekendpris, hvis du udvider din weekend med 
overnatning fra fredag til søndag - samlet kun kr. 1.475,- for dobbeltværelse. 

(men du skal skynde dig, der er kun få værelser tilbage!!) 

GULDRINGEN 2016
Bestil nu og få tilsendt GULDRINGEN 2016 
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. 


