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Blad nr. Udkommer Deadline
06 16. marts 1. marts 
07 30. marts 15. marts
08 13. april 29. marts
09 27. april 12. april

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulerer

Fremlysning

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. 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

DAN 175-02-0193 (død)
DAN 227-16-1014 (død)
DAN 073-16-0235 (død)
BELG 12-5016931 (død
GB-14-R-22314 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 122-14-0124
John tøfting
8210 Aarhus v
Tlf: 22310521

DAN 026-15-1201
Dennis Schölin
418 74 Göteborg  Sverige
Tlf: 031/ 22 86 80

DAN 018-11-0115
Alex Næser 
4873 Væggerløse
Tlf 54456690-m-28608852

DAN 012-13-0273
BELG 14-2082243
Flemming Nielsen
4242 Boslunde
Tlf 40211985

DAN 195-14-0524.
Ronni Plindstrup
6740 Bramming
Tlf 28858080

DAN 062-15-0480
PL 5141-15-0310
Benny Jakobsen
4330 Hvalsø
tlf 46408664

S 26-14-535
Johnny St Andersen
9362 Gandrup

DV 03911-15-1021
Helmut Lorentzen
6240 Øster Høist
Tlf 20164234

DV 1872-12-494
Per Thomsen
2500 Valby
Tlf 22838131

50 ÅR
8/3 Lars Karlsson,  012 Nakskov
14/3 Jens Eilif Kristensen, 053 Sølyst
70 ÅR
8/3 Preben Low,  071 Rødovre
80 ÅR
18/3 Svend Aage Krogsgaard, 172 
Ringkøbing

50 ÅRS JUBILÆUM
GERT EILIF KRISTENSEN 053 SØLYST
Det er altid en fornøjelse, at skrive om 
et medlem som har 50 års jubilæum, 
og så endda i samme forening. Gert er i 
dag kornmand i 053, men har både væ-
ret formand og i bestyrelsen i mange 

år. Han var også tidligere aktiv i be-
styrelsen for fællesforeningen Limfjor-
den.
Gert er tidligere dekoreret med DdBs 
sølvnål.
Det er derfor dejligt at kunne hylde så-
dan en mand. Jeg håber, at Gert holder 
mange år endnu. Vi kan simpelthen 
ikke undvære ham i vores forening, 
der er altid hygge, vittigheder og bal-
lade når han er i foreningen.
Endnu engang STORT Tillykke.
P.f.v. René E Nielsen, 053 Sølyst

HUSK!
AT BESTILLE 

SIM-KORT 
SENEST

20. MARTS
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MARTS

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. 24 68 95 69.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63, 
8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
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

Dette nummer af Brevduen er pri-
mært helliget Repræsentantskabsmø-
det i Brædstrup. Der er som vanligt 
udarbejdet et fyldigt referat, som i det 
store hele er taget direkte fra den op-
tagelse af mødet, som altid finder sted. 
Referatet er garantien for, at det er 
korrekt noteret, hvad der er sagt og 
hvad der er besluttet. Det kan godt ha-
ve sine udfordringer at få alt korrekt 
med, når det skal tages ud fra det talte 
sprog. Men det er stort set lykkedes 
fornuftig også denne gang. 

På mødet blev efterlyst bedre kom-
munikation til medlemmerne. I Brev-
duen’s leder omtales mange af de 
væsentlige ting, der sker organisato-
risk og som har betydning for medlem-
merne. Men efter mødet i Brædstrup 
må vi arbejde på at gøre det endnu 
bedre og desuden overveje, om der skal 
ændres på vurderingen af, hvad der re-

levant og hvad der ikke er. Men er man 
i tvivl om et og andet, så er Sekreta-
riatet dog aldrig længere væk end en 
mail eller telefonopkald. Det kan må-
ske også give os en bedre fornemmelse 
af, hvor kommunikationen halter.

Her ved indgangen til marts måned 
er forberedelserne til den kommende 
sæson ved at blive rullet i gang. Selv 
om frosten endnu er aktiv, så bliver 
dagene hastigt længere, og når solen 
er fremme, er den allerede dejlig varm, 
specielt hvis man kan finde en solrig 
plads med læ. Senere i denne måned 
udsendes materialerne til klubberne. 
De er bestilt af klubberne for længst. 
Men vi skal her henlede opmærksom-
heden på SIM-kortet, som vi startede 
med i marts sidste år. Alle abonnemen-
ter fra sidste år fortsætter automatisk 
med mindre man senest den 10. marts 
2016 giver os besked om andet. En evt. 
opsigelse skal være skriftlig og kortet 
vil blive lukket den 1. april. Prisen er 

den samme som sidste år nemlig kr. 
120,- for et ubegrænset antal sms’er i 
perioden fra 1. april til 30. september. 
Nye abonnenter bedes inden 20. marts 
bestille deres SIM-kort via DdB’s 
hjemmeside. Opkrævningen for den 
kommende sæson udsendes til forenin-
gerne sammen med kontingentet mm i 
starten af april måned. 

I disse dage modtager klubberne kor-
rekturen til ringlisten 2016. Vi skal 
have evt. rettelser retur senest den 
11. marts, så vi kan få ringlisten trykt 
færdig. Som de seneste år vil den blive 
sendt ud til klubberne sammen med 
materialerne. Det er i klubben, at med-
lemmer skal afhente deres nummer af 
Reglement og Ringliste 2016. Sekti-
onsklubber og dommerklubber, der har 
skiftet ud på de ansvarlige poster og 
ikke allerede har orienteret Sekreta-
riatet, bedes også give information til 
Sekretariatet senest 11. marts for, at 
det kan komme rigtigt i Ringlisten. 
Senere modtagne rettelser kan ikke 
forventes at komme med i trykken.

Husk at indsende mærkedage i god 
tid, inden det nummer af Brevduen, I 
ønsker, det skal i. Der optages normalt 
ikke mærkedage, som overskrider 
Brevduens udgivelsesdato.  
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af Bjarne Borresen

Formanden bød velkommen. Et 
år går jo ikke uden, at vi er i en 
situation, hvor vi desværre mi-
ster sportskammerater. Det gør 
mig ondt hver gang, jeg hører, at 
nogen er taget fra os. Jeg er sik-
ker på, at I hver især har nogen, 
som I her tænker specielt på i 
den her sammenhæng. Derfor vil 
jeg bede jer, sammen med mig, 
rejse jer og i stilhed mindes de 
sportskammerater, som I specielt 
havde at gøre med. Æret være 
deres minde.
Et minuts stilhed.
Tak skal I have.
PUNKT 2: VALG AF DIRIGENTER

Erik Dybdahl, landsformand: Så skal 
vi havde fundet et par dirigenter. Va-
nen tro, har vi bedt om et par stykker, 
som kunne forberede sig lidt. Det er 
Jørn Boklund og Ole Lundbøll. Er der 
andre forslag til dirigenter? Det er der 
ikke. Så er de 2 herrer valgt. Jeg skal 
bede dem komme herop og tage over. 
Tak.

Jørn Boklund, dirigent: Ole og jeg vil 
gerne takke for valget. Vi skal forsøge 
at lede mødet efter vore bedste evner. 
Det er imidlertid lige så vigtigt, at I, 
der sidder nede i salen og er repræsen-
tanter, hjælper os ved at føre en god og 
saglig debat med en god tone. Det er jeg 
sikker på, at I alle er indstillet på. Så 
skal gøre opmærksom på, at der ved de 
nummererede borde kun sidder repræ-
sentanter, og at tilhørerne sidder på 
rækkerne bag ved. Så skulle der være 
tilhørere, der har sneget sig ind ved de 
nummererede borde, bedes I flytte ned 
bagved. Rent praktisk vil jeg bede re-
præsentanterne, såfremt man ønsker 
ordet, at man venligst henvender sig 
til en af dirigenterne med en seddel 

påført navn og foreningsnummer. Da 
der enkelte gange er repræsentanter, 
der har meninger om dirigenternes 
måde at lede mødet på, skal jeg gøre 
opmærksom på følgende: Det er ikke i 
orden at forsøge at indlede drøftelser 
med dirigenterne på 2-mands hånd. 
Har en repræsentant en mening om, 
at mødet skal gribes an på en bestemt 
måde, så må den pågældende bede om 
ordet til forretningsordenen og fra ta-
lerstolen give udtryk for sin mening. 
Alle forhandlinger om det aktuelle 
punkt vil være suspenderet så længe 
procedurespørgsmål evt. behandles, 
og dirigenterne vil herefter drøfte for-
holdet og meddele mødet deres beslut-
ning. Vi skal have konstateret mødets 
lovlige indvarsling. Her skal vi have 
fat i lovenes § 11, der lyder således: 
"Repræsentantskabsmøder indkaldes 
med opgivet dagsorden med mindst 
14 dages varsel i tidsskriftet ”Brev-
duen". Jeg har modtaget indkaldelsen 
i ”Brevduen” nr. 1 af 6. januar 2016. 
Dagsordenen var optrykt i samme nr. 
af ”Brevduen”. Det er i overensstem-
melse med lovene. Jeg skal høre, om 
der er nogen, der har noget at indvende 
mod mødets lovlige indkaldelse. Det er 
der ikke. 

Jeg skal sige, at vedr. dagsordenens 
pkt. 10, der omhandler grænseæn-
dring, så har jeg fået en kopi af en mail, 
som er sendt til Sekretariatet. Der står 
her: Brevdueforeningen 053 Sølyst vil 
trække sit forslag om grænseændring 
tilbage på mødet i Brædstrup. Jeg skal 
spørge, om der er nogen, der har kom-
mentarer til dette forhold.

Johannes Andersen, 053 Sølyst: Vores 

forslag blev desværre trukket tilbage, 
men det kan vi 6 personer, det drejer 
sig om, ikke tolerere. Så vil gerne høre, 
om vi kan genfremsætte forslaget med 
samme ordlyd, men ikke i 053’s navn, 
da det er der, balladen er opstået.

Jørn Boklund, dirigent: Hvis vi nu 
kigger på vores love, er det sådan, at 
i De danske Brevdueforeningers love 
ikke står noget om tilbagetrækning af 
forslag og om genfremsættelse. Så der-
for støtter Ole og jeg os på dansk al-
mindelig foreningsret. Biblen indenfor 
det område, er en bog, der er skrevet 
af professor Ole Hasselbach fra År-
hus Universitet. Om tilbagetrækning 
af forslag, der skriver han, ”en for-
slagsstiller kan altid tilbagekalde sit 
forslag, men enhver anden deltager 
i forsamlingen kan så gøre det til sit 
eget med den virkning, at det så må 
behandles” Da Johannes Andersen her 
har ønsket at genfremsætte det for-
slag, der blev trukket, så vil det være 
opretholdt som dagsordenens pkt. 10.

Jeg skal høre, om der andre kom-
mentarer. Det er der ikke. Så kan jeg 
oplyse, at antallet af mulige repræsen-
tanter ifølge opgørelsen er 288. Der er 
243 til stede og der 32 fuldmagter. Det 
betyder, at der er 275 stemmeberetti-
gede.   
PUNKT 3: VALG AF STEMMETÆLLERE
PUNKT 3A: STEMMETÆLLERE VED 
BORDENE

Jørn Boklund, dirigent: Jeg vil fore-
slå, at alle de repræsentanter, der sid-
der ved repræsentationsbordene ind 
mod midtergangen, tager den opgave 
at tælle ved hvert jeres bord. Der lig-
ger nede på jeres pladser sedler til at 

Repræsentanskabsmødet
2016

Erik Dybdahl, landsformand Jørn Boklund, dirigent Johs. Andersen 053 Sølyst
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udfylde ved den form for afstemning. 
Når der besluttes optælling, skal I ud-
fylde sedlerne. Vi gør det på samme 
måde, som vi har praktiseret det de se-
nere år, hvor de, der bliver valgt som 
stemmetællere ved skriftlig afstem-
ning, samler sedlerne sammen, så vi 
ikke skal have en lang kødrand stå-
ende heroppe. Optællingen vil herefter 
blive forestået ved hjælp af disse stem-
metællere og Sekretariatet.
PUNKT 3B: STEMMETÆLLERE VED 
SKRIFTLIG AFSTEMNING

Jørn Boklund, dirigent: Jeg har nogle 
forslag her. Bente Knudsen 165, Fre-
derik Hansen 028, Bjarne Jensen 086, 
og John Jensen 211. Hvis vi er enige 
om, at de er valgt, vil jeg bede de fire 
komme herop til Bjarne Straszek, så I 
kan være klar til at træde i aktion, når 
det bliver nødvendigt. 
PUNKT 4: BERETNING

Erik Dybdahl, landsformand: Selv 
om bestyrelsen gør sig stor umage med 
at få alt med i beretningen, så I har 
en fair chance for at vurdere, hvordan 
det står til i organisationen, så sker 
der jo noget fra november, hvor vi er 
nødt til at afslutte vores skriftlige del 
af beretningen og så frem til nu. En 
af de ting, vi har haft voldsom fokus 

på vores møder i regionerne, er PR. I 
har nok bemærket, at der står et lille 
dueslag, lille når det står hjemme i ha-
ven, men stort, når det står her midt 
i restaurationen. Det er PR-udvalgets 
formand, Henrik Larsen, der har stået 
fadder til at få det lavet og samlet her 
midt i Pejsegårdens restauration. Det 
er noget, der kan laves for små penge 
og Henrik har lavet nogle tegninger, I 
må tage med hjem og som I kan bruge, 
hvis I skulle komme i nærheden af no-
gen, der kunne have lyst til at få brev-
duer. Så kan man se hvor billigt, det 
kan gøres for at komme i gang. En af 
de ting, som vi på regionsmøderne har 
haft stor fokus på er, om vi kan finde 
nogle dygtige mentorer. Nogen, der af 
lyst vil gå ind og vejlede nye og unge 
medlemmer, så de får en fornuftig 
duebestand og en god indgangsvinkel 
til det at have brevduer og til at begå 
sig i foreningerne. Så jeg vil bede jer, 
der sidder med sådan en lille mentor 
i maven og gerne vil være behjælpelig 
på området, at gå til Henrik Larsen og 
høre, om ikke I kan bruges. Han vil 
utroligt gerne have en sådan hoved-
mentor i hver region og nogen, der kan 
støtte op om hovedmentoren. Det er al-
vorlig ment, når jeg siger, at det her er 

vores livsnerve, så lad os gøre det. Jeg 
har selv været heldig tidligere at have 
en mentor omkring, som jeg tilfældigt 
kom i forbindelse med, da jeg begyndte 
med brevduer. Han tog hånd om mig, 
og jeg fik stor lyst til at følge op på tin-
gene, og det har jeg aldrig fortrudt. 
Men det kræver, at der er nogen, der 
tager hånd om de nye, ellers kommer 
de ikke med.

Vi har været en tur på Fødevaresty-
relsen for at få et opfølgningsmøde på 
de problemer, som mange af jer har 
været berørt af omkring Ornithose-
situationen. Virkelighedens verden er, 
at frustrerede medlemmer har ringet 
til bestyrelsen og Sekretariatet for at 
spørge om, hvorfor I ikke skriver noget 
på hjemmesiden og hvorfor I ikke gør 
noget. Det ligger ikke vores hænder at 
gå ud og starte en sag, som vi ikke har 
hverken lod eller del i. Det er Fødeva-
restyrelsen, der har grebet fat i vores 
medlemmer og har jf. dansk lov sat 
nogle ting i verden, hvor vi har været 
et hjælpeorgan for at finde ud af hvilke 
duer, der har været pakket sammen 
med de duer, der vitterligt har vist sig 
at være smittet på de pågældende slag. 
Vi fik en rigtig god snak med chefen 
for afdelingen, Birgit Hendriksen. Jeg 

Vinderne hyldes
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inviterede hende til at deltage her i 
dag, men det havde hun ingen mulig-
hed for. Hun gav en vigtig oplysning til 
alle jer, som kunne finde på at smide 
en brevdueunge i kødgryden og lave en 
god sovs. Det er ganske ufarligt, hvis 
man skolder duen, før den plukkes. 
Der er vitterligt en person i Danmark, 
der er død af den sygdom. Vedkom-
mende havde plukket duer, som han 
havde fået foræret. Vedkommende var 
i forvejen en svaglig person, ellers var 
vedkommende ikke død af det. Det æn-
drer ikke på, at lige pludselig er der 
voldsom fokus på os som organisation. 
Hvem er vi og hvordan har vi styr på 
tingene? Vi har fået meget ros for den 
måde, vi har kunnet eftervise, hvor 
samtlige duer har været placeret på 
vores flyvninger, og hvem de har væ-
ret pakket sammen med. Det har givet 
besvær rundt omkring i nogle forenin-
ger, ikke mindst på Fyn. Her har man, 
mig bekendt, måttet undlade at lave 
udstilling på eftervirkningerne af det 
her. En stor del af landet har været 
berørt. Vi har forsøgt at få nogle mere 
håndterlige størrelser af medicin, som 
ville passe bedre til vores brevduehold 
og herunder at få samme muligheder, 
som sportshestene har, nemlig et he-
stepas – et brevduepas. Hvor vi, hvis vi 
skrev under på, at vores duer ikke vil-
le blive brugt til konsum, men kun til 
sportslige formål, kunne få flere medi-
kamenter til at behandle dem med. Så-
dan er det i hesteverdenen, men sådan 
bliver det ikke for vores duer. Det er op 
af bakke. Det er en kamp, der skal fø-
res i EU, hvor FCI har lobbyister, men 
de har ikke de samme problemer andre 
steder. Fødevarestyrelsen kender godt 
til ulovlig medicin i hobbyverdenen og 
at medicin byttes hobbyfolk imellem. 
Gammel medicin genbruges efter sid-
ste salgsdato, og det er ikke smart, for 
det har sikkert ikke den samme effekt. 
Men sådan er verdenen, når vi ikke 
kan få det i de rette doseringer, og det 
er man godt klar over. Vi vendte også 
situationen, hvor vi tidligere har kun-
net bruge statens laboratorier til vore 
gødningsprøver og dermed finde ud af, 
om vi havde diverse sygdomme i vores 
duer, inden vi startede på flyvesæso-
nen. Vi sagde til dem, at mange af vore 
medlemmer tager syd for grænsen og 
får lavet disse prøver. Deres umiddel-

bare svar var, at det kunne de godt 
forstå, og at de syntes det var en god 
løsning og i hvert fald væsentligt bil-
ligere end det danske samfund kunne 
tilbyde. De undersøgelser, der laves 
på de akkrediterede laboratorier syd 
for grænsen, er på fuld højde med den 
danske stats laboratorier. Så dem skal 
man ikke være nervøse for at bruge. 
Fødevarestyrelsen banker os ikke i 
hovedet af den grund. Det var et godt 
møde, vi havde med dem. De ville selv-
følgelig gerne, at vi kunne eftervise, 
hvor samtlige duer sidder til hver en 
tid. Det kan vi ikke. Herinde i dag er 
der solgt mange duer. Det er en stor 
del af vores vinteraktivitet, at vi har 
mulighed for at bytte med hinanden, 
forære hinanden eller forære til en 
tombola. Alle, der får nogle nye duer, 
får også en ny gnist. Vi bliver nødt til 
fremadrettet på en eller anden måde 
at lave et kartotek på Sekretariatet 
over de duer, der skifter ejer. Det skal 
vi have opbygget i forbindelse med det 
nye reglement. Vi må se på hvordan, vi 
skal gøre det. Jeg vil ikke udelukke, at 
det kommer til at koste noget måske 
kr. 10,- eller kr. 20,- hver gang, vi får 
en due eller skal af med en due. Men 
det lever I nok også med, hvis vi derved 
får en højere status ved Fødevaresty-
relsens veterinærer.

Vi er blevet kontaktet af flere brev-
duefolk der ikke kan forstå, at man 
som brevduemand forærer ringe til ik-
ke-brevduemænd. Det kunne være tid-
ligere medlemmer, der stadigvæk har 
et avlspar eller to, fordi de stadig gerne 
vil have duer. Så har de ringet unger 
og sendt dem til et af vore One-Loft 
slag, og så er de jo med alligevel. Det er 
der fokus på, for det er vi også nødt til 
at vide noget om. Hvad er det, der sker 
her? Vi skal spille med rene kort. Vo-
res ringe er til dem, der er medlemmer 
af De danske Brevdueforeninger. Det 
er I klar over alle. Men der kan være 

nogen, der gerne vil være venlige, men 
den går ikke. Vi skal have mere fokus 
på de duer, der går på One Loft slagene 
af veterinære hensyn. Men det tager vi 
hånd om fra bestyrelsen, når vi laver 
et nyt reglement.

På regionsmøderne havde vi fokus på 
PR, men i Region Øst var der stor fo-
kus på, om man skulle bibeholde Sve-
rigesruten. Vores møde mundede ud i, 
at Hovedbestyrelsen kom med en ac-
cept på at ville lave en tilbundsgående 
undersøgelse på, hvad man ønskede i 
Region Øst. Der vil blive offentliggjort 
mere materiale omkring undersøgel-
sen, men resultater er, at der var et 
knebent flertal for, at Sverigesruten 
bevares. 3/4-dele vil flyve den, hvis 
ruten fremadrettet er på kapflyv-
ningsplanen, og økonomisk er der ik-
ke noget, der taler for, at vi har behov 
for at lukke ned for den aktivitet. Så 
det arbejder bestyrelsen ikke videre 
med. Fremadrettet flyves derfor stadig 
nordfra i Region Øst. 

Sekretariatet i Linde arbejder ihær-
digt med mange ting. I har nok be-
mærket, at der hænger nogle plancher 
bl.a. ved vores tombola og der hænger 
nogle på siden af det nye brevdueslag. 
Sekretariatet har nu mulighed for at 
lave sådanne print dvs., at har I et 
godt billede af en brevdue, som I gerne 
vil have på en planche, så kan I sende 
billedet til Sekretariatet og få det prin-
tet i stor størrelse. Det kan gøres inden 
for en 100-kr seddel. Grib fat i Sekre-
tariatet. Det er flotte ting, de kan lave, 
og de vil gerne være behjælpelige.

Det kan laves i 60 cm bredde og den 
længde, I ønsker. Vi har printeren i 
PR-sammenhæng.

Vi har også været i gang med IT-
udviklingsprojekter. Jeg havde håbet, 
at vi her i dag havde haft TauRIS stå-
ende her og demonstrere muligheden 
for, at I hjemmefra kunne afslå og få 
aflæst jeres terminal. Så dem, der har 

Frank Jensen, 046 Horsens Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg Arne Porsmose, 026 Fladstrand



71#05_2016

rigtigt langt til foreningen, kan slip-
pe for køreturen. Jeg håber stadig, at 
vi når det inden, vi når kapflyvnings 
sæsonen, men jeg siger håber. Det lig-
ger ikke i vores hænder alene, men vi 
ved, at Tauris i øjeblikket kører nogle 
forsøg i Tyskland, og det burde derfor 
kunne lade sig gøre. Vi var stillet et 
møde i udsigt med TauRIS’s direktør 
inden repræsentantskabsmødet, men 
vi har desværre ikke fået en mødedato 
endnu, hvor han vil komme og besøge 
os. Det vi har på plads er et nyt med-
lemsprogram. I har jo næsten alle det 
nuværende program. Det må gerne 
bruges fremadrettet, men det bliver 
ikke serviceret mere på samme måde. 
Når vi har valgt, at det nye er internet-
baseret, så skyldes det, at Sekretaria-
tet bruger forholdsvis meget af deres 
arbejdstid på at rådgive folk om, hvor-
dan de kommer rundt i programmet. 
Det hænger selvfølgelig sammen med, 
at vi er mange af en lidt ældre årgang 
og ikke alle den samme indgang til it-
verdenen, som ungdommen har i dag. 
Vores folk i Linde er dygtige på områ-
det. Nu det bliver internetbaseret, så I 
slipper for at skulle have en USB-nøgle 
med hjem og læse ind og huske at få 
gjort det rigtigt med krydser de rigti-
ge steder. Nu kan det bedre serviceres 
fra sekretariatet, og det hele ligger på 
DdB’s server. I kan spørge til Sekre-
tariatets muligheder, når I kommer 
hjem. Det skal nok koste en smule at 
komme med, og når det skal det, så har 
I jo nok kunnet se på vores regnskab, 
at vi ikke har det bedste regnskab i 
år, selvom vi har en flot egenkapital. 
Vi tager med åbne øjne et lille nega-
tivt knæk her. Vi manglede en masse 
duer specielt i Region Syd i opstarten 
på sæsonen. Der manglede også nogle 
i Region Øst efterfølgende. De 12.000 
duer, vi mangler, gør, at vi har minus 
i vores regnskab. Alle, der følger med i 
dagspressen ved også, at de fremmeste 
politikere har stor fokus på hvordan, 
de skaffer midlerne til alverdens ting. 
Det er ikke noget, vi afgør, men de 
skærer i kulturelle tilskud, og det vil 
ikke være nogen overraskelse for un-
dertegnede, hvis vi pludselig ikke får 
de kr. 299.000, som vi fik sidste år. Vi 
kan ikke lægge det hele på gebyrerne, 
så vi er nødt til at tænke os om, for her 
er noget, der reelt har kostet os penge 

og derfor kunne vi godt lave en indtægt 
en gang for alle. Vi snakker om et par 
hundrede kroner for at få et log-in til 
dette system.

Jeg vil slutte min tillægsberetning 
af med, at vi i sidste weekend havde et 
glimrende SBU-møde i Sverige. Som i 
min skriftlige beretning kan I se, at 
SBU har været vanskelig, fordi vi har 
manglet nogle ting for, at vi på ordent-
ligvis har kunnet hylde vores vindere, 
at få dem frem og fundet ud af,, hvem 
der har vundet. De kriterier, vi har 
haft, har været vanskelige i de forskel-
lige lande. Vi har forskellige forhold at 
flyve under. Derfor har vi besluttet os 
for, at vi har forhold, vi er helt fælles 
om. Det er vores ungelandskamp. Den 
udvider vi nu til at, der bliver inviteret 
30 unger fra hvert land. Det vil svare 
til, at alle, der får en sektionsvinder på 
DdB’s ungeflyvninger, året efter bliver 
inviteret til at deltage i en ungelands-
kamp. Vi kan komme ud i en enkelt lod-
trækning, men mon ikke, der som altid 
vil være nogen, der hopper fra. Men 
muligheden er der. Derudover vil der 
blive lavet en enkelt SBU-flyvning, der 
bliver forskellig i de enkelte regioner 
og vil blive fastsat på førstkommende 
hovedbestyrelsesmøde. Konkurrencen 
er på 2 af 4 sportsduer. Det er til at fin-
de ud af. Det var min tillægsberetning.

Jørn Boklund, dirigent: Er der noge,n 
der ønsker ordet til beretningen?

Frank Jensen, 046 Horsens: Tak for 
beretningerne, Erik. Du kom som sæd-
vanlig rundt i næsten alle kroge. Men 
jeg vil grave i et par emner som du ik-
ke har fået berørt. På regionsmødet i 
syd debatterede vi en hel del omkring 
duetallet i kurvene under DdB’s trans-
porter. En del, herunder mig, ønsker 
et reduceret antal. Vi passer og plejer 
vores duer året rundt, og vi fylder dem 
med det, vi mener, er bedst for duerne, 
så de kan klare flyveturen bedst mu-
ligt, hurtigst muligt så de kan resti-
tuere hurtigst muligt, så de kan være 
klar, så I kan tjene penge igen om en 
uge. Derfor ønsker vi, at man skal 
tænke meget mere på duevelfærd un-
der transporterne. Jeg ved godt, at der 
er indført en passus, der muliggør, at 
man kan reducere antallet af duer i 
kurvene ved ekstreme varmetempera-
turer. Jeg ved bare ikke, om den bliver 
anvendt. Der er rygter, der er landet i 

mit øre, at det forekommer, at der put-
tes op til 30 duer i kurvene. Jeg håber 
det er løgn. Det er rygter og dem kan 
jeg ikke dokumentere, men de kom-
mer et eller andet sted fra. Tag nu og 
sænk duetallet pr. kurv og gør det nu. 
26 hanner og 28 hunner er simpelt hen 
for stort et antal. Jeg kunne tænke 
mig 24 hanner og 24 hunner også bare 
for nemheds skyld. Lad nu være med 
at henvise til, hvor dårligt polske, bel-
giske og ukrainske duer har det under 
transporten. Jeg ved, at I nyder, og 
det er helt forståeligt, at få ros af ve-
terinærerne i Tyskland og Holland. Så 
bliv nu ved med at tage morgenbad i 
al den ros, I får. Der må da være over-
skudsplads i containeren med alle de 
folk, der opgiver sporten. Containe-
ren bliver jo ikke mindre i takt med at 
medlemsskaren bliver det. Jeg appel-
lerer til jer ved hovedbordet, at I im-
plementerer det allerede i 2016 og hvis 
det sker, så står jeg her igen til næste 
år for at rose jer.

En anden ting som også kom frem på 
regionsmødet i syd var de fuldstændi-
ge urimelige regler om hjemmelding. 
Formanden for 171 Nordvestfyn for-
talte, at de havde miste en del yngre 
medlemmer og derfor måtte lukke for-
eningen. Grunden til, at de opgav spor-
ten, var ifølge formanden for 171, at 
man har den korte tid til at hjemmelde 
duen efter hjemkomst. Det er for stres-
sende for yngre familiemennesker. Nu 
er 171 lukket og det er ikke kun de 
yngre mennesker, der er stoppet. Hele 
den samlede Hovedbestyrelse var til-
stede på regionsmødet, men der var 
ikke en eneste der kommenterede ind-
slaget fra 171. For nogle år siden stod 
der en landsformand her på talersto-
len og fortalte en måbende og impone-
ret skare om det nye, der snart kunne 
implementeres i brevduesporten. Vi 
hørte om TauRIS, Tipes og Unikon. 
De skulle alle være frelsende for vores 
sport. Snart kunne man tage til tan-
te Oda’s fødselsdag, og når man kom 
hjem, kunne man aflæse hjemkomstti-
derne og indberette dem. Unge menne-
sker kunne holde brevduer og deltage 
i indkøbsture og sportsarrangementer 
med fruen og børnene uden at være 
nervøse for, om der landede en vinder 
fra Hannover. Den var registreret. På 
en varm sommerdag kunne man tage 
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til stranden med børnene samtidig 
med, at man deltog i kapflyvninger. 
I dag kan ikke engang nå at tage et 
brusebad uden at risikere at få frata-
get en vinderpræmie. Selvom man er 
hjemme, så vil man gerne kunne blive 
i haven for at se de resterende duer i 
stedet for at sidde inde ved pc’eren. Det 
er en ommer. Sidste år Erik, der lovede 
du fra den her talerstol, at I ville forsø-
ge at blive bedre til at informere os via 
hjemmesiden. Det, kan jeg så fortælle 
dig, det er I ikke blevet. Siden den 1. 
oktober, altså snart et halvt år, har vi 
fået at vide, at der kommet et nyt One 
Loft slag i England, at Sekretariatet 
havde overset en række medlemmer 
i den supplerende ringliste og, at der 
stadig var julelukket indtil fornylig. Vi 
har intet andet hørt. Der må da være 
en af jer lysende poder heroppe, der 
kan fortælle os et eller andet, som er 
gavnligt for os almindelige brevdue-
folk. Kom nu i gang. Vi savner at høre 
fra jer.

Jens Bukh Jensen, 075 Morsø: Det er 
en kommentar til noget af det vores 
formand ikke nævnte i beretningen. 
Måske er tiden kommet til, at vi skal 
have set på vores sektionsgrænser. 
Nordvestjylland og Vestjylland i det 
hele taget bliver tyndere og tyndere. 
Med de sektionsgrænser vi har, så er 
der færre og færre duer. Så det er op-
fordring til, at vi skal have en debat 
i gang om hvordan, det kunne se ud 
og hvordan det ser ud nu. Så det er til 
glæde for nogle flere, og ikke kun de få.

Torben Juhl, 070 Åbenrå: Det er med 
hensyn til vores Sekretariat. Når man 
ringer derop, får man altid en god be-
handling. Vi kan spare nogle penge 
ved brevduebladet. Hvor mange ser 
brevduebladet? De fleste har en iPad 
og kan læse brevduebladet derpå. Vi 
kan spare nogle penge der, og de, der 
ønsker brevduebladet sendt ud, kan få 
det. Alle de breve, der bliver sendt ud 
fra DdB, kan sendes som mail i stedet 
for med posten. Det kan der spares 
mange penge på.

Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg: 
Jeg kommer fra Region Syd. Jeg vil 
gerne tage udgangspunkt i forman-
dens skriftlige beretning. Jeg citerer: 
”Året, vi forlader, vil nok mest huskes 
som et meget vanskeligt år for duer-
ne. Opstarten var nærmest helt umu-

lig for medlemmerne i syd, der havde 
en meget svær flyvning på det første 
korte slip fra Soltau. Den fulgtes af en 
ligeså svær flyvning fra Osnabrück, 
som førte til en helt umulig situation 
fra Syds medlemmer og som smittede 
af på hele organisationens økonomi for 
hele sæsonen.” Formanden skriver her, 
at den meget svære flyvning fra Soltau 
fulgtes af en ligeså svær flyvning fra 
Osnabrück. Men det passe ikke. Den 
var meget sværere, hr. Dybdahl. Jeg 
vil forsøge at belyse dette ved komme 
med lidt statistik for Region Syd. Vi 
har ikke nogen tavle at kaste noget op 
på, så jeg skal prøve at komme med et 
par tal, som illustrerer, det jeg netop 
sagde. F.eks. Soltau i uge 21 har man 
i region Syd afsendt total 3504 duer. 
Registreret hjemme i flyvetiden er der 
2300 duer. Dvs. 66 % af duerne. 34 % 
af duerne er ikke hjemme i flyvetiden. 
De kommer dumpende eller slet ikke. 
Det vil sige, at det tal er 1190 duer. 
Næsten 1200 duer kommer uden for 
flyvetiden. Værst ramt i Region Syd er 
fynboerne. De sendte 491 duer og fik 
268 hjem af dem. De manglede 45 %. 
Jeg vil gerne sige, at Münster i uge 23 
også kostede og det var måske fordi 
man slap sports- og åben duerne samt 
Region Nord og Syd sammen. Mange 
fik duer hjem nordfra fordi var gået for 
langt. I regions Syd mangler der fra 
denne flyvning 548 duer i flyvetiden. 
Jeg vil kigge nærmere på Osnabrück i 
uge 24. Løsladelsen fandt sted 5.30 om 
morgenen for det første hold og 6.30 for 
det andet hold. I den uge fløj sektion 34 
fra Bremen og var ikke med i slippet 
fra Osnabrück. Hvis jeg trækker 34’s 
duer ud, sender Region Syd 1614 duer. 
Hjemme i flyvetiden 652 duer. Det er 
40 % af duerne. Mange kommer dum-
pende dagen efter. De har haft en lang 
dag fra tidligt om morgenen. Små 1000 
duer mangler. 60 % af duerne kommer 
ikke hjem i flyvetiden. Det er ikke hel-

digt. Jeg ved også, at andre dele af lan-
det havde problemer fra Bremen, men 
ikke så slemt som den her. Fra Osna-
brück var det igen fynboerne, der var 
hårdest ramt. De fik kun 27,6 % af de-
res duer på dagen i kapflyvningstiden. 
De fik 113 duer hjem af 410 duer. Trist. 
Jeg vil nu gå lidt videre bort fra sta-
tistikken. Oven på denne Osnabrück-
flyvning vil jeg nu læse en mail op, 
der er sendt til Forretningsudvalget 2 
dage efter Osnabrück-flyvningen, alt-
så 2 dage efter den 15. juni. Til For-
retningsudvalget: ”Oven på de 3 første 
DdB uger havde vi og duerne brug for 
en super oplevelse for at komme på be-
nene igen efter uheldige slip og fejlslip 
de foregående uger, hvilket har givet 
store tab rundt omkring. Men hvad 
sker? Trods dårlige vejrmeldinger for 
lørdag den 13/6, som allerede kunne 
ses fra tirsdag/onsdag i ugen op til, 
slipper man duerne i Osnabrück lør-
dag morgen med dårlige hjemkomster 
til følge. Jeg får 5 duer på dagen ud 
af 17, hvilket svarer til en hjemkomst 
procent på 29, hvilket igen er langt 
fra imponerende, men, efter hvad jeg 
har hørt rundt omkring, tegner et godt 
billede af den generelle hjemkomstsi-
tuation. Hvad også skal nævnes er, at 
disse 5 duer registreret på dagen er 
kommet så sent, at de ikke kan benyt-
tes de næste 2-3 uger. Hvad så de 12 
duer, der ikke kom hjem på dagen? 5 
stk. kom søndag og i skrivende stund, 
er der ikke dukket yderligere duer op. 
Hvorfor valgte man ikke at slippe du-
erne fredag, hvor vejrudsigterne var 
perfekte og hvor vejret også viste sig 
at være perfekt? Flere sektioner i Regi-
on Syd valgte deres flyvninger fredag. 
Hvorfor gjorde de mon det? Frustra-
tionen breder sig som lynild blandt 
brevduefolket. Sæsonen er for manges 
vedkommende allerede ødelagt efter 
de første 4 DdB uger. Tilliden til DdB 
som ”løslader” kan efterhånden ligge 

Ebbe Holm, 046 Horsens
Flemming Hübschmann, 140 
Løgumkloster Jens Bukh Jensen, 075 Morsø
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et lille sted”. Det forsætter, men jeg 
holder med at citere her. Det, vi her 
hører, er jo helt klart udtryk for fru-
strationer som opstår i kølvandet på 
toppen af en særdeles dårlig håndte-
ring af slip af duer i Osnabrück. De, 
man kan sige er ansvarlig for det, er 
forretningsudvalget sammen med løs-
laderne. I den forbindelse vil jeg da 
gerne lige spørge om fredagsslip var 
et tema vedr. den her uge, vi snakker 
om, forretningsudvalget og løsladerne 
i mellem? Den 18/6 kommer der så en 
melding fra Forretningsudvalget på 
deres hjemmeside, hvor man imellem 
linjerne oplever en kritik af løslader-
nes arbejde. Det er egentlig godt gået 
af Forretningsudvalget. Men så begyn-
der man så at forsvare sig bag en Re-
præsentantskabsbeslutning fra 2012 
vedr. 086 henstilling om at slippe duer-
ne lørdage og søndage og evt. mandage 
og med mulighed for at flytte statio-
nen. Billig undskyldning, for man har 
nemlig 2 uger tidligere, nemlig den 29. 
maj 2015 afviklet et fredagsslip i Regi-
on Øst fra Jönköping i Sverige. Det ser 
da helt ærligt, hr. Dybdahl, lidt under-
ligt ud, synes du ikke? Jeg kan sige, at 
i 2013 har man også haft fredagsslip 
fra Soltau og Altona, så den beslutning 
fra 086 har man ikke helt levet op til. 
Hvornår man var fremme i Osnabrück 
og Bremen kan jeg ikke bruge til no-
get, da man kunne være kørt tidligere 
og sagtens være nået frem til f.eks. 
Soltau, så man kunne have sluppet før 
middag. Hr. Dybdahl, sagen er den, at 
Forretningsudvalget samt løsladere 
ikke forstår at udvise rettidig omhu 
her i forbindelse med slippet i Osna-
brück.

Arne Porsmose, 026 Fladstrand: I 
forlængelse af Frank Jensens indlæg 
omkring hjemmesiden, undre det mig, 
at vi ikke har fået noget hovedbesty-
relsesreferat fra det sidste møde i no-
vember måned, og at det stadig væk 
ikke er kommet. Det bør være sådan, 
at der ved ethvert hovedbestyrelses-
møde er et mødereferat senest et par 
dage efter. Et eller andet må der væ-
re sket. Jeg mangler en omtale i Erik 
Dybdahls beretning om, at jeg ikke var 
tilfreds med præmiefordelingen for de 
par kroner, vi har indbetalt ekstra, og 
jeg havde også et indlæg i Brevduen i 
foråret om disse ting. Man opkræver 

præmiepenge pr. due men udsætter 
dem som slagpræmier. Det kan man 
altså ikke. Hvis man har slagpræmi-
er så skal hvert slag betale et fast be-
løb. Her har vi indbetalt kr. 2,- pr due. 
Om det er kr. 2,- eller kr. 1000,- er li-
gegyldigt. I princippet er det det sam-
me og det er det beløb, der giver duen 
ret og ikke manden til at konkurrere 
om præmierne. Det er ikke rimeligt 
at den, der sender 50 duer betaler kr. 
100,- til præmiepuljen, mens en anden 
sender 4 duer og betaler kr. 8,-. Men 
ham, der indbetaler kr. 100,- kan ik-
ke vinde mere. Det svarer til at man 
køber 10 lottekuponer, men kun kan 
vinde på én række. Hvis det virkelig 
er så genialt, så vil andre konkurren-
cer også tage det til sig. Jeg kan godt 
forestille mig, at man ved MVL siger 
dette er genialt. Det gør vi også. Ved 
finalen er der kun slagpræmier. Hvis 
Hovedbestyrelsen står med 15 duer til 
finalen, så gad vide, hvordan de vil op-
føre sig. Jeg tror, der er nogen, der vil 
hoppe lidt i stolen, hvis I får at vide, 
at I kan kun vinde én præmie. Det er 
det, de byder os. Det skal laves om. Jeg 
har ikke noget imod, at der er slagpræ-
mier, men så skal hvert slag indbetale 
samme beløb ellers skal præmierne ud 
til duerne i rækkefølge. Det er der, de 
hører hjemme.

Flemming Hübsmann, 140 Løgum-
kloster: Vedr. opsamlingen af duer, 
der starter man i Ribe og derfra kører 
man til Åbenrå. Man kører uden om 
140 Løgumkloster og 207 Tinglev. Vi 
kører selv duerne til Åbenrå. Der sker 
så det, at de bliver pakket om. Så kø-
rer man fra Åbenrå og op til Horsens. 
Der bliver de pakket om igen. 6 gan-
ge. Så vil jeg godt spørge, hvad det gør 
ved duerne, når de bliver omlæsset så 
mange gange. Det synes jeg ikke er be-
tryggende. Det synes vi hverken i 140 
eller 207. Så jeg vil håbe, at man vil 
kigge på at køre den vej over. Det er 
ganske få kilometre for at tage vores 
duer med.

Ebbe holm, 046 Horsens: Jeg vil gerne 
takke formanden for den gode beret-
ning. Et af de punkter han nævner, vil 
jeg gerne trække frem, og det er tek-
nologien der vinder frem. Mange nye 
spændende tiltag med TauRIS og SMS 
hjemmelding eller mulighed for det. Så 
spørger jeg så egentlig bare, når man 

kigger i reglementet, hvorfor skal det 
være strengere at have et SMS-system 
end ikke at have det. SMS-systemer-
ne de skal indberette og det betyder, 
at hvis SMS-systemet bryder ned en 
dag, så vil de faktisk blive diskvalifi-
ceret for det er deres pligt, at det vir-
ker: Dem der ikke har SMS-systemet, 
de kan have en frigørelse, der betyder, 
at de ikke behøver at indberette til ti-
den. Frigørelsen skal indberettes om 
torsdagen. Det betyder, at om torsda-
gen skal man være rimelig sikker på, 
at der ikke er nogen i den nærmeste 
familie, der bliver syge i hvert fald for 
os, der ikke har SMS-systemet. Det er 
lidt ufleksibelt. Det er ikke fordi jeg 
har specielt mange børn, men de bli-
ver syge engang imellem. Det er, hvad 
der kan ske. Men pludselig kommer 
det fra Ordensudvalget i maj måned, 
at man kun må melde fra max. 3 gan-
ge i løbet af en sæson. Jeg har spurgt 
Ordensudvalget om, hvordan man me-
ner man får ret til den slags, for når 
jeg kigger på flyveplanen, så har vi 4 
landsflyvninger, hvor det ville være 
trist at skulle sidde fra solopgang til 
solnedgang for at vente på duer så-
dan 4 weekender. Det er for mig meget 
trist at gøre det. Derfor synes jeg, det 
er fuldstændig urimeligt, at man laver 
den her slags diskriminering mellem 
de medlemmer, der har SMS-systemer 
og de, der ikke har.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg 
skal gøre mit bedste for at få udredet 
trådene til alles tilfredshed. Ikke det 
samme som at sige, at vi klapper hæ-
lene sammen og gør som de, der har 
været på talerstolen, har sagt. Frank 
Jensen var oppe at tale om noget, vi 
debatterer år efter år – antallet af 
duer i kurvene. Jeg ved ikke og Frank 
Jensen ved ikke, hvad det rigtige an-
tal er, hvad der er bedst for vore duer. 
Men de folk, der har kørt med duerne 
i adskillige år, de meddeler tilbage til 
bestyrelsen, at det er et perfekt antal, 
vi har i kurvene. Så bliver det godt nok 
spydigt nævnt af Frank, at nogle øst-
europæiske lande måske har dem lidt 
tættere, så kan jeg sige, at der er in-
gen lande, der har mere plads i kur-
vene, end vi har i Danmark. Så er det 
ikke os bekendt i hvert fald. Vi vil 
gerne have det eftervist, hvis vi ikke 
er kloge nok. Det er sådan, vi er infor-
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meret og klædt på. Vi har heller ingen 
tilbagemeldinger, der går på, at duer-
ne skulle komme dårligere hjem, fordi 
der er 26 hanner og 28 hunner: Jeg vil 
godt afvise, at vi har 30 duerne i kur-
vene. Vi har det antal, der står i vores 
reglement og det er det, vi kører efter. 
Langt den overvejende del af vore med-
lemmer har været godt tilfreds med 
måden, vi har gjort det på. Det bliver 
nævnt, at når vi nu bliver færre og der 
mangler duer, så må vi nok kunne gøre 
tingene bedre for duerne. Jovel, hvis vi 
vidste, det var bedre, så var vi nok klar 
til at gøre det, men det ved vi ikke, og 
vi tror ikke, det er det jvf. de tilbage-
meldinger, vi får fra de folk, som har 
forstand på det, fordi de har kørt med 
duerne år efter år. Så det vil jeg ikke 
love jer, at I får ændret i reglementet. 
Det med, at der er overskudsplads i 
containerne, der har vi jo fra Sekreta-
riatet og vores næstformand, der sid-
der og arbejder natten igennem på at 
få vores container fyldt bedst muligt 
op, så vi har så økonomisk en kapflyv-
nings afvikling som muligt melding 
om, at containerne oftest er fyldt op. 
Det synes jeg, at vi skal være vældig 
godt tilfredse med. Det andet, Frank 
Jensen rørte ved, var lukningen af 171, 
som også Ebbe Holm kører lidt videre 
med i indmelding af resultaterne. Det 
er det her kvarter, som folk har til at 
melde, hvornår de har fået deres duer 
hjemme. Jeg ved ikke hvor mange, der 
har behov for at forlade deres dueslag 
for at komme med en indberetning 
til deres forening. Mig bekendt er det 
ikke mange, der har fastnet telefoner. 
Langt de fleste kører altså med mobil-
telefoner. Det er fordi man kan have 
dem i lommen og det vil sige, at man 
kan indberette faktisk samtidig med 
at duerne kommer hjem. Vi har valgt 
den indgangsvinkel, ikke for at gene-
re nogen, men fordi vi betragter vores 
sport som en sport, og når man har en 
sport, så er der også nogle udøvere, der 
gerne vil vide, hvordan resultaterne 
formerer sig, når man nu har en god 
teknisk mulighed for det. Det er så det, 
vi gør. Jeg tror ikke, der er nogen, der 
blevet diskvalificeret for ikke at have 
sendt en SMS til tiden. Det var Ebbe 
Holm, der havde det med. 

Omkring bedre information, som et 
par talere nævnte, så det nok noget, vi 

skal være bedre til. Det er ikke mang-
lende vilje, det kan jeg sige til jer. Det 
prøver vi, om vi kan gøre lidt bedre fra 
de enkelte udvalg. Jeg tager det med 
på førstkommende hovedbestyrelses-
møde, hvor jeg vil bede de, der bliver 
udvalgsformænd, om at være bedre til 
at sætte noget i søen her. 

Så kommer vi til noget, som alle har 
stor interesse i, nemlig vores sektions-
grænser. Det er da helt korrekt Jens, 
at vi jo bliver færre. Om vi skal have 
kastet det hele op i luften, vil jeg på 
ingen måde udelukke. Men jeg bemær-
ker, at så snart et enkelt slag i det her 
forum, vil have en anden sektions til-
knytning end den, de har haft indtil 
nu, så går verden af lave i de områder, 
og så er det ikke andet end resultater, 
der kan blive flyttet fra A til B, der 
bliver det aktuelle. Jeg ved ikke, om 
vores grænser er rigtige, men vi har 
tilstræbt fra bestyrelsen at lave nog-
le sportslige tiltag, som gør, at vi får 
fordelt tingene på en god og fair måde 
qua vore mange sportsflyvninger, som 
mange af os gerne ser udvidet til et 
endnu større antal, men også regions-
mesterskaber opgjort på nogle point, 
som vi kan bruge til noget. Om disse 
point kan sættes op i nogle mindre om-
råder og at det kan udvikle sig derfra, 
skal jeg lade være usagt. Jeg tror, at 
når Jens peger på sektionernes stør-
relser, så tænker han alene på, at det 
bliver sjovere at konkurrere med flere, 
men hvis så, at de der skal konkurre-
re føler, at de bliver trådt under fode 
så har man nok ingen at konkurrere 
med. Så der er rigtigt mange aspek-
ter, som vi skal tænke godt og grun-
digt over. Et forslag til, hvordan man 
kunne gøre det bedre, er altid velkom-
ment. Ikke mundtligt, men skriftligt. 
Velargumenterede forslag bliver altid 
debatteret fornuftigt i bestyrelsen. Så 
hvis man føler, at det er tiden, så skal 
man bare komme med det.

Torben Juhl fra 070 ønskede, at vi 
gjorde tingene billigere omkring Brev-
duen. Jeg ved, at næstformanden har 
lavet et fint værk, der fortæller en 
masse omkring økonomien på Brev-
duen, som har været helt fantastisk 
og den største årsag til, at det er lyk-
kes os at overleve de markante fald, vi 
har haft i offentlige tilskud. Så det vil 
han kunne redegøre bedre for, end jeg 

kan. Jeg er ikke af den opfattelse, at vi 
alene kan lave Brevduen elektronisk. 
Brevduen giver os sammenhængs 
kraft. Brevduen skal vi have. Det kan 
godt være, at der 20 % af vores med-
lemmer, der siger, at vi kan leve med 
at få det på en iPad. Undskyld ordene, 
men der er nogen, der har sagt, ”at det 
er dejligt, at vi kan tage bladet med på 
lokum. Det kan vi jo ikke med compu-
teren”. Det kan man godt med en iPad, 
men man kan ikke gemme alting på 
den. Jeg synes, vi skal være glade ved, 
at vi i dag kan trykke et flot brevdue-
blad og at vi også kan forsvare at sende 
det ud på en god måde. Det vil blive så-
dan fremadrettet, at det ikke kommer 
dagen efter, det er trykt, fordi den så-
kaldte A-post er blevet alt for dyr, men 
vi tager den billige løsning, der gør, at 
de har 5 dage til at få det bragt ud i 
postkasserne. Men vi tilstræber, at det 
ikke er noget, der kommer til at vælte 
vores økonomi fremadrettet.

Jørn Hedensted havde nogle ganske 
snorlige betragtninger omkring, hvil-
ke flyvninger, der var gået, undskyld 
udtrykket ”ad h…… til” ned i syd. Han 
har fuldstændig ret. Jeg vil ikke træ-
de nogen under fode, men jeg vil godt 
gøre opmærksom på, at det er vedta-
get på repræsentantskabsmødet, og så 
er det forretningsudvalgets opgave at 
efterleve det. Sådan må det være. Når 
Region Øst samlet meddeler mig, at vi 
har samlet vores duer og vi er klar til 
at køre med dem nu, og det er alle ind-
stillet på i Region Øst, så kan jeg godt 
klappe hælene sammen og sige, så gør 
det. Sådan har det ikke været i den an-
den del af landet. Vi er ikke i stand til 
at køre til en Osnabrück flyvning og 
lave det antal slip, vi skal, med en fre-
dags løsladelse. Det lader sig simpelt-
hen ikke gøre. Så må vi nok til Soltau 
eller hvad ved jeg. Løsladerne var nye 
og havde ikke mandsmod og hjerte til 
at fortælle alle jer, der ringede til dem, 
at det er os, der løslader. Det er ikke 
jer, det er os. Den opgave har de påta-
get sig, men de har ikke påtaget sig 
den ledelsesmæssige opgave. Det skal 
vi gøre i Forretningsudvalget. Men det 
er ikke Forretningsudvalget, der løs-
lader duerne, men løsladerne. Forret-
ningsudvalget sørger for at de kommer 
frem sammen med Transportudvalget. 
Sådan må det være og det kan ikke 



75#05_2016

være anderledes. Det er sådan, I har 
valgt, vores ansvarsstruktur skal væ-
re. Vi har efterfølgende haft et møde 
med løsladerne på Sekretariatet, og 
der er vi blevet enige om, at fredags-
slip ikke er til debat, for vi kan ikke 
magte det og gøre det ordentlig. Det 
er ikke bare en sektionsklub, der skal 
køre til 5-7 foreninger og køre videre 
ud og løslade duerne. Sådan er det ik-
ke i DdB. Det er en stor forretning, der 
skal hænge sammen. Et møjsommeligt 
arbejde. Jeg vil gerne indbyde alle jer, 
der tror, det går let, til at tage en tur 
til Horsens. Jeg ved godt, I bliver sat 
i arbejde, for Peter Andersen vil ikke 
have nogen, der går rundt uden at lave 
noget. Man lærer en masse og man fin-
der ud af, at det er ikke så let, som man 
umiddelbart tror for at få enderne til 
at nå sammen.

Arne Porsmose efterlyste først og 
fremmest et hovedbestyrelsesreferat. 
Præcis det referat, der kommer i Brev-
duen nr. 1. Det gør det, fordi det afspej-
ler den dagsorden, vi sidder med her og 
formandens beretning. Hvis, der var 
blevet noget, der havde indflydelse på 
medlemsskaren og som I skulle vide, 
er jeg enig i, at det være lagt på nettet. 
Men det var ikke situationen og derfor, 
tror jeg, at det er, som det skal være. 
Brevduen nr. 1 skal indeholde beret-
ningen og dagsordenen. Sådan har det 
altid været, og det skal det også være 
fremadrettet. Det er også rigtigt, at 
Arne har en holdning til, at det, vi ud-
sætter som slagpræmier i DdB, burde 
ud på de mange duer. Vi har i bestyrel-
sen valgt de mange medlemmer, men 
det er direkte forkert, når Arne Pors-
mose siger, at det er kr. 2,- pr. due. Det 
er ikke rigtigt. Det, der er rigtigt er, 
at for at vi kan ramme et beløb, som vi 
skal udsætte præmier for, har vi taget 
forrige års antal duer både for de med-
lemmer, som ikke er blandt os mere og 
for alle andre medlemmer og sagt, nu 
tager vi kr. 2,- på de duer, der er af-
sendt året før. Det bliver så til en præ-
miepulje pr. sektion. Det er ikke noget 
med, at det er kr. 2,- pr due. Sådan er 
det ikke. Vi har villet gøre tingene så 
retfærdige som muligt og sådan, at de 
enkelte områder bliver til smilet til 
med et beløb, som svarer til det antal 
duer, de sendte året før. Vi har den ind-
stilling til det, at det ikke er topslage-

ne, som er i stand til at sende mange 
duer, skal have en serie af præmiepen-
gene. Vi vil gerne, at mange bliver gla-
de for sporten. Jeg håber, I kan følge 
os i det og at slagpræmie fortsat skal 
være vejen frem.

Flemming Hübschmann fra Løgum-
kloster talte om, hvordan duerne sam-
les op. Det er sådan, at vi har nogle 
kompetente folk i bestyrelsen, der ta-
ger ansvar herfor. De kigger på antal-
let af duer, der kommer fra de enkelte 
foreninger, og hvad der med ret og ri-
melighed kan hentes, og hvad der skal 
køres et andet sted hen. Om duerne li-
der overlast ved at blive båret fra et lad 
til et andet et par gange under en så-
dan transport skal jeg lade være usagt, 
men der går da et par døgn, inden de 
bliver løsladt. Så de har rigelig tid til 
at falde til ro. Jeg er af den overbevis-
ning, at de folk, der varetager det, gør 
det på en god og saglig måde, så alle vi 
medlemmer kan være tilfreds med det.

Teknologien vinder frem, Ebbe. Jeg 
har været lidt inde på det. Jeg tror ik-
ke, der er nogen, der er blevet diskvali-
ficeret på grund af en manglende SMS. 
Men virkelighedens verden er, at vi al-
le kan indberette, om ikke andet, end 
via et elektronisk system, der sender 
beskeden. Jeg ved, at Ordensudvalget 
har været ude med riven efter nogen, 
som igen og igen undlod at melde de-
res duer hjemme. Det viste sig ikke 
at være ond vilje. Det var fordi man-
den havde nogle hverv. Han anskaf-
fede sig fluks et anlæg, der sendte til 
DdB. Så, om vi laver det om til 20 min 
eller en halv time, ville situationen 
være fuldstændig til den, det er i dag 
for dig, Ebbe, som jeg forstår det. Om 
det er et kvarter eller en halv time vil 
ikke hjælpe noget i din situation, når 
vi snakker landsflyvninger, hvor man 
ikke vil være bundet til at kigge op i 
luften hele dagen.

Jeg håber, at de her svar har været 
dækkende.

Jørn Boklund, dirigent: Giver for-
mandens svar anledning til kommen-
tarer?

Beretningen er enstemmigt vedta-
get.
PUNKT 5: REGNSKAB 2014- 2015

Erik Rasmussen, næstformand: Jeg 
skal nok gøre det let for jer i år. Der er 
ikke mange kommentarer. Det er ikke 

et regnskab, som vi er særligt glade 
for at lægge frem med et underskud 
på kr. 224.000, hvor vi plejer at have et 
lille overskud. Den væsentligste del af 
underskuddet stammer fra to ting. Vi 
havde for få duer med, men det har for-
manden været inde på. En anden ting 
er, at vi har haft øgede omkostninger 
til vores IT. Det er på kr. 199.000 stør-
re, end vi havde budgetteret med. Det 
er af hensyn til medlemmernes frem-
tid, hvor det bliver lettere for dem at 
indberette. Der er en ny post i regn-
skabet på kr. 25.000 der er hensat til 
tab på debitorer. Vi er begyndt at for-
handle en del større ting. Derfor kan 
der komme tab på debitorer. Risikoen 
er der, når man sælger direkte til med-
lemmer. Jeg kan sige, at vores formue 
er blevet betydeligt bedre de senere år. 
Gebyrerne er ikke steget nær så meget 
som prisudviklingen. Tips og Lotto, 
der har vi lavet en planche, så I kan se 
hvor meget, vi er gået ned i tilskud. Vi 
har alligevel klaret os godt. Som I kan 
se, fik vi i 1984/85 1.5 mill i tilskud fra 
totalisatoren. Som I kan se, er Tips og 
Lotto faldet betydeligt de seneste år. 
Trods det er vi lykkedes med at drive 
en organisation på en forsvarlig måde. 
Jeg har ikke mere til regnskabet.

Dennis Madsen, 071 Rødovre: Jeg vil 
gerne høre bestyrelsen hvilke tiltag, 
de havde tænkt sig at gøre for at rette 
op på vores økonomi. Vi ved ikke, hvor 
mange de vil sende i Syd i år, og om de 
får øretæver igen. Det kan blive Øst, 
der får øretæver. Det næste, jeg gerne 
vil spørge om, er, om det ikke er muligt 
at få budgettet på for det kommende år 
i vores regnskab. Det ville være fint, 
for så kunne vi se, hvor der blev priori-
teret og så ville mit spørgsmålet være 
unødvendigt. Så kunne tænke mig at 
spørge til én post – Avisporto. Jeg kan 
se den er på kr. 187.000,-. Hvis det er 
for fremsendelse af brevduebladet, så 
kunne jeg godt tænke mig, som et tid-
ligere medlem foreslog, at det blev mu-
ligt for os at få det elektronisk. De, der 
stadig gerne vil have det tilsendt, er 
rigtigt fint. Men vi er mange, der ger-
ne vil have det elektronisk. Så skulle 
vi ikke vente en uge på at få det. Det 
kommer lige præcis til den dag, I har 
trykt det. Så kan vi åbne for det på in-
ternettet, hvis vi vil eller vi kan ven-
te på posten, hvis det er det, vi vil. Vi 
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kunne spare nogle penge der.
Carsten Pedersen, 100 Haslev: Set i 

lyset af det store underskud, der er la-
vet i år, synes jeg godt, der var nogle 
poster, man kunne gå ind og spare en 
del på. Bl.a. hovedbestyrelsesmøder. 
Så vidt jeg kan se er der holdt 3 i år. 2 
i Linde og 1 i Brædstrup. Det kan jeg 
få til at passe med, at det skal koste kr. 
90.000. Så er der Forretningsudvalget, 
de bruger kr. 111.000 på møder, hvor 
der sidder 4 medlemmer. Her vil høre, 
om de får mødepenge eller for at snak-
ke i telefon i løbet af sommeren. Så vidt 
jeg ved, er det kun Sekretariatet, der 
er lønnet her. Omkring fremtidige til-
tag har man så kigget på, om man kan 
spare på arrangementet i dag i stedet 
for at det skal koste kr. 135.000.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg vil 
godt sige, at der er lavet en planche, 
der fortæller om lønudgifterne i DdB. 
Det er over en årrække, der går tilba-
ge til 80’erne. Jeg kan fortæller jer, at 
vi kører med en utrolig lav løn til de 
medarbejdere, vi har, i forhold til den 
indsats, de gør. Der bliver peget på at 
Forretningsudvalget er en dyr post. 
Det er fuldstændig rigtigt. Hvis det 
var en post, der alene afspejlede for-
retningsudvalgsmøderne, så skulle vi 
have haft et hver anden måned. Situa-
tionen er den, at Forretningsudvalget 
får dækket deres omkostninger, når 
de er samlet. Sådan er det også, hvis 
vi kører ud i verdenen og laver ting til 
glæde for medlemmerne f.eks. ved na-
bostridigheder. Så skal kommunerne 
tages i ed. Der ligger mange kørte kilo-
meter i sådanne opgaver. Den formand 
I har i DdB er sådan en formand, der 
gerne vil se, hvad der sker også på 
hans sekretariat. Han aflægger fak-
tisk Sekretariatet et besøg stort set 
hver eneste uge året rundt. Det koster 
lidt at transportere formanden fra Vej-
le til Randers. Til gengæld kan jeg så 
sige, at lønudgiften på Sekretariatet 

ikke har udviklet sig. Det er meget bil-
ligt. Så man skal måske se det med de 
briller på, at Forretningsudvalget er 
mere på Sekretariatet end det måske 
ellers ville være, men de er der. Mange 
har jeg haft fornøjelse af at møde. Erik 
Rasmussen er ikke kun én gang om 
ugen. Han får ingenting for det. Han 
er en så beskeden person, så han godt 
kan køre gratis fra Randers til Linde. 
Jeg har bedt ham tage Magda med, 
når han så er ude, og så kan de godt 
overtales til at tage en dagens middag 
et sted. I får det her gjort rigtigt billigt 
og det skal I være glade for. Det kun-
ne have været meget dyrere, hvis det 
der bliver produceret på Sekretaria-
tet, Hovedbestyrelsen og Forretnings-
udvalget blev sat op til det, det burde 
koste. Det er ubetaleligt. Så skulle vi 
have 2-3 mand mere på Sekretariatet, 
hvis bestyrelsen ikke lavede noget.

Jeg tror Dennis sagde at det så her-
rens ud med et underskud på over kr. 
200.000. Man skal se sådan noget i 
et perspektiv og ikke bare over et år. 
Vi har en netto kapital på 2.6 mill i 
DdB. Hvis jeg havde fået hovedbesty-
relsen til at fjerne præmiepengene, så 
var vi gået i plus. Men så ville man-
ge være gået på talerstolen og havde 
spurgt om, hvad det lignede at gøre 
det. I har knap 3 mill i kassen og så 
fjerner I præmiepengene. I skal være 
ordentlige. Vi har nogle tal, som kan 
være relevante at vise på skærmen, så 
I kan se lønudgiften på Sekretariatet 
til fremstilling Brevduen og Sekreta-
riatets medarbejdere har formeret sig 
gennem en lang årrække og I kan se 
udviklingen i vores egenkapital.

Her kan I se, at i 1989 var lønnen på 
Sekretariatet knap kr. 600.000 og kr. 
150.000 til redaktion af Brevduen. Så 
kom trykninger derudover. I 2015 der 
koster det hele kr. 885.000,-. Er det så 
skidt? De får ikke for meget. Jeg vil 
faktisk foreslå forsamlingen her, at 

når vi nu ved at Bjarne Borresen har 
arbejdet så sveden har sprøjtet af ham, 
ikke 37, ikke 40, ikke 50 men 60 timer. 
Sommetider mere om ugen. Så skal vi 
ikke tilbyde ham, at I sendte ham og 
konen en tur til Gran Canarie på vores 
regning. Hovedbestyrelsen besluttede 
det for 2 år siden, fordi vi syntes, at 
vi ikke kunne være bekendt, at Bjar-
ne havde så meget arbejdstid, uden 
vi kunne honorere det, men han er så 
beskeden og siger, hvad så med regn-
skabet. Det kan vi ikke. Det kan vi da, 
hvis det er sådan, at vi betaler skatten 
af det. Skal vi sende dem afsted? Stor 
applaus.

Lad os se på egenkapitalens udvik-
ling. Jeg behøver ikke at kommentere 
den.

Carsten Pedersen, 100 Haslev: Jeg 
tror, at den gode formand misforstod, 
hvad jeg spurgte om. Jeg spurgte ikke 
om lønningerne på Sekretariatet. De 
er sikkert, som de skal være. Det var, 
hvad der blev brugt i hovedbestyrelsen 
internt og i Forretningsudvalget. Der 
står også et beløb på til andre med kr. 
40.000,-. Går vi længere ned så er fæl-
lesudgifterne steget med kr. 188.000 
for 2014 til 2015. Jeg mener stadig ik-
ke, det er lønnet arbejde, der foregår i 
hovedbestyrelsen.

Finn Nielsen, 189 Vendsyssel: Jeg vil 
gerne rose hovedbestyrelses for det 
fremlagte regnskab. Specifikations-
graden synes jeg er meget fyldestgø-
rende. Det vi drøfter i dag er fortiden. 
Det er selvfølgelig interessant i et per-
spektiv, men jeg synes, at det forslag 
Dennis Madsen stiller, er meget rele-
vant. Det er med hensyn fremtiden. 
Jeg er glad for, at man i dag har sup-
pleret regnskabet med nogle plancher. 
Hvis man ikke kan nå at indarbejde 
budgettet 2015-16 rent tidsmæssigt, så 
vil jeg gerne opfordre til, at man frem-
adrettet viser budgettet på plancher, 
så man kan se, hvad retning hovedbe-
styrelsen ønsker at gå. Her kunne vi 
allerede få en fornemmelse af, hvor går 
præmiepengene hen, hvor går selve vo-
res gebyrer hen, hvad skal vi forven-
te, at vi skal betale i den kommende 
sæson. Det er det, der er interessant 
i dag. Vi kan jo ikke lave omkostnin-
ger, der er brugt om. Vi kan forholde 
os til dem. Om der for store eller for 
små, men vi kan ikke lave dem om. Det Dennis Madsen, 071 Rødovre Carsten Pedersen, 100 Haslev Finn Nielsen, 189 Vendsyssel
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kan vi, hvis vi diskuterer et budget og 
det kan vi forholde os til i dag. Når vi 
snakker fremtid, så er der en post her, 
der rækker ind i fremtiden, og det er 
inventar. Vi har i det her regnskabsår 
brugt 684.000 i inventar. Det er inte-
ressant. Det er noget, vi skal betale 
fremadrettet. Det er noget vil skal af-
skrive de næste 3-5 år. Så på forhånd 
har vi allerede nu brugt kr. 150.000 
om året fremadrettet. Det vil sige, at 
vi allerede nu har reserveret 25 % af 
vores egenkapital på fremtidige inve-
steringer. Det, synes jeg da, var inte-
ressant at diskutere. At vi så ved, at 
det er nogen ting, som vi har brug for, 
er godt at vide, men det ville vi gerne 
have belyst i et regnskab. Det kan vi 
forholde os til og at man fremadret-
tet kunne se det før, det blev besluttet. 
Derfor vil opfordre til at man får bud-
gettet med fremadrettet.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg 
skal nok lade være med at tage al Ras-
mussens tid. Det er ham, der har for-
beredt sig på regnskabet. Den forrige 
taler sagde, at det var lønudgiften til 
bestyrelsen, han var interesseret i. 
Der er ingen, der får løn i bestyrelsen. 
Bestyrelsen får dækket deres omkost-
ninger. Det er først og fremmest til 
transport. Jeg forsøgte at gøre rede for, 
at jeg som formand har lyst til at væ-
re på Sekretariatet en gang om ugen. 
Der er jeg, og det koster i transport at 
komme fra Vejle til Linde. Det er den 
væsentligste del af omkostningerne til 
Forretningsudvalget. Så har vi selvføl-
gelig vores Forretningsudvalgsmøder. 
Det er med til at holde lønudgifter i ave 
og det er ikke det samme som at få løn.

Erik Rasmussen, næstformand: En 
anden ting, der også bliver posteret 
under Forretningsudvalget, er, når jeg 
har været ude og besøge de medlem-
mer, der har problemer med naboer og 
kommuner. Her får jeg dækket kørsels-
udgifterne. Jeg ved ikke, om vi skal 
droppe den del af det. Vores medlem-
mer får ingen regning. I er med til at 
betale og jeg tror ikke, at de medlem-
mer, jeg besøgt, har været utilfredse. 
Vi plejer at få et godt resultat ud af det. 
Vedr. budgettet kan jeg sige, at vi laver 
det af to omgange. Vi laver et allerede 
i oktober måned af hensyn til Kultur-
ministeriet, som skal have det inden 
1. november. På det tidspunkt ved vi 

ikke altid, hvad vi skal regne med at 
bruge på de forskellige ting. Så laver 
vi et den sidste weekend i februar må-
ned, hvor vi fastlægger gebyrer og for-
deler vore transporter. Der ved vi også 
hvilke udgifter, der er blevet bestemt 
her i dag. Derfor er det vanskeligt at 
lave et budget til i dag, og vi kan ikke 
sætte et budget i regnskabet, der ikke 
harmonerer med det, vi har sendt ind 
til Kulturministeriet.

Jørn Boklund, dirigent. Jeg kan kon-
statere, at der har været et par opfor-
dring til, at der fremlægges et budget 
under en eller anden form. Det må I se-
nere finde ud af. Hvis man skal binde 
hovedbestyrelsen til at fremlægge et 
budget, skal man stille forslag til en 
lovændring.

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
PUNKT 6: VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN
PUNKT 6A: VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN, GRUPPE 1 & 2

Ole Lundbøll, dirigent: Niels Larsen 
er villig til genvalg. Der er ikke andre 
forslag. 

Niels Larsen er genvalgt.
PUNKT 6A: VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN GRUPPE 3 & 5

Ole Lundbøll, dirigent: Erik Rasmus-
sen er villig til genvalg. Der er ikke an-
dre forslag. 

Erik Rasmussen er genvalgt.
PUNKT 6A: VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN GRUPPE 4 & 6

Ole Lundbøll, dirigent: Villy Petersen 
er villig til genvalg. Der er ikke andre 
forslag. 

Villy Petersen er genvalgt.
PUNKT 6A: VALG TIL HOVEDBESTY-
RELSEN LANDSVALG

Ole Lundbøll, dirigent: Peter Ander-
sen er villig til genvalg. Der er ikke 
andre forslag. 

Peter Andersen er genvalgt
Ole Lundbøll, dirigent: Henrik Lar-

sen er villig til genvalg. Der er ikke 
andre forslag. 

Henrik Larsen er genvalgt
PUNKT 7: KAPFLYVNINGERNES 
AFVIKLING 

Ole Lundbøll, dirigent: DAN 183 
Munkebjerg har stillet et forslag som 
bl.a. indeholder fredagsslip.

Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg: Vi 
har jo en fælles interesse i vores brev-
duer og vil det bedste for dem. Due-

velfærden påvirker os virkelig meget. 
Den skal være i top og der må ikke væ-
re noget overhovedet at sætte en finger 
på. Det kunne man f.eks. på den Osna-
brück flyvning, jeg har omtalt tidligere 
i dag. Det må ikke ske igen. Det må 
virkelig ikke ske igen, folkens. Derfor 
er det selvfølgeligt, at vi går ind i den 
sag her, som vi nu gør med det forslag 
om en henstilling til hovedbestyrelsen 
om evt. fredagsslip, hvis vejret ikke 
er godt til lørdag osv. Jeg vil godt lige 
citere fra formandens beretning om 
regionsmøderne. Jeg citerer ”den hid-
tidige vedtagelse til prioritering med 
lørdag, søndag og mandag i nævnte 
rækkefølge til slip af vore duer, burde 
hovedbestyrelsen se bort fra, hvis der 
ikke var tilstrækkelig sikkerhed for 
gode slip på disse dage. Alternativt 
finder medlemmerne det fuldt accepta-
belt at afkorte flyvninger, hvis fredag 
alternativt kunne bruges. Det er altså 
et udbredt ønske i regionerne. Der er 
dog så store udfordringer ved at ændre 
slipdato til fredag, at løsladerne og ho-
vedbestyrelsen er enige om, at det ikke 
bør finde sted. Så falder det hele jo til 
jorden. Erik Dybdahl var inde på det 
før. Det er jo beklageligt. Jeg finder det 
drøn ærgerligt, at hovedbestyrelsen og 
løsladerne er imod fredagsslip på for-
hånd, for udover de store udfordringer, 
der måtte være ved det. Vi hørte lige 
før, at Region Øst kunne finde ud af et 
fredagsslip sidste år et par uger før det 
uheldige slip fra Osnabrück. Det fik de 
lov til og det gennemførte de. Så kan vi 
også gøre det i Region Syd. Det er mu-
ligt, det er svært at gøre i Region Nord. 
Jeg ved det ikke. Vi tager også højde 
for, at det kan være svært nogle steder. 
Rent logistisk er der selvfølgelig også 
nogle problemer, men vi har da en Ho-
vedbestyrelse og et Forretningsudvalg 
for, at de skal arbejde for os. Vi er ikke 
til for dem, de er til for os. Har vi øn-
sker om at optimere tingene, så skal de 
gøre det og arbejde for det. At sige det 
er svært at finde en vognmand der evt. 
kan køre med kort varsel, jamen, alt er 
jo muligt. Hvor, der er en vilje, er der 
også en vej. Kære venner vi bliver nødt 
til arbejde hen mod, at noget sådan 
kan lade sig gøre rent undtagelsesvis. 
Det er kun ganske få gange vi taler om 
det her. Det er måske et par gange i 
løbet af en sæson at det kan blive ak-
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tuelt at gøre i Region Syd eller i Region 
Øst. Det kan lade sig gøre hvis man 
vil. Selvfølgelig kan man ikke sende 
en bil af sted, der skulle til Osnabrück 
og så lade den køre til Osnabrück og 
slippe kl. 3 om eftermiddagen. Det er 
logik for høns, men man kan godt køre 
til Soltau, hvis det passer med, at det 
Region Syd’s duer, der skal slippes og 
ikke Region Nords duer. De kan ikke 
blive sluppet i Soltau kl. 11 om formid-
dagen og så altid nå hjem til Frede-
rikshavn inden aften. Det er klart. I 
nogle situationer vil det være muligt at 
klare sådan nogle ting her. Det kræ-
ver også den rigtige indstilling til det. 
Vi har en hovedbestyrelse og et forret-
ningsudvalg, der bør kunne arbejde 
med de sager her og prøve at gøre tin-
gene bedre og optimere tingene. Det er 
kun i yderst ekstreme tilfælde, at det 
her kan komme på tale. Det er kun en 
henstilling. Det er ikke et pålæg. Jeg 
håber, I tager vel imod vores forslag og 
har forståelse for det og vedtager vo-
res forslag. Det blev ikke læst op før, 
så jeg må hellere læse det op: Repræ-
sentantskabet henstiller følgende til 
hovedbestyrelsen: Hvis vejrprognoser-
ne for lørdag allerede onsdag/torsdag i 
samme uge er så dårlige, at lørdagsslip 
anses for betænkeligt/umuligt kan fre-
dagsslip iværksættes, hvis vejrprogno-
serne 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 gennem-
føre, 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.

Henning Jørgensen, 227 Koldinghus: 
Det er flot af Munkebjerg og af Jørn 
Hedensted at komme med dette for-
slag. Det er jo kun en henstilling, men 
vi skal have den mulighed, som der lig-
ger i det forslag, at vi kan slippe du-
erne om fredagen. Hvis ikke vi har en 
sådan mulighed fremover og skal hjem 
at fortælle vores medlemmer, at det bli-
ver igen til næste år, som det var i år, 
så flyver de sektionsflyvninger i stedet 
for DdB-flyvninger. Hvis ikke hoved-
bestyrelsen kan finde ud af, at arbejde 
lidt med på sådan noget som det her, 
så er den selv skyld i underskuddet på 

regnskabet. Så jeg vil anbefale jer alle 
at støtte Munkebjergs forslag.

Jens Bukh Jensen, 075 Morsø: Inden 
jeg nu går i gang skal det ikke forstås 
sådan, det jeg siger lige om lidt, at vi 
er imod dyrevelfærd på Mors, for det 
er klart, at vi ønsker heller ikke, at vo-
res duer skal ud i regnvejr. Det er der 
ikke nogen, der ønsker. Men der er no-
get i det forslag, jeg ikke forstår. Her 
midt i står, at der alternativt rykkes 
til søndag/mandag. Betyder det, at fre-
dag kommer frem for søndag? Det gør 
det måske, men så kan jeg sige med det 
samme, det er vi på Mors ikke særlig 
vild med. Det er vi og ikke kun mig. 
Fordi vi er nogen, selvom det bliver 
færre og færre måske, der går på ar-
bejde. Vi skal passe vores arbejde, vi 
skal passe vores familie. Ikke kun om 
fredagen. Det skal vi også om tors-
dagen. Hvis det er sådan, at vi skal 
iværksætte en sektionsflyvning og en 
DdB-flyvning hver torsdag, så kræver 
det opringning til et par og tyve med-
lemmer såvel til deres arbejde som til 
deres mobiltelefon. Når vi så har fået 
fingre i et par og tyve medlemmer, så 
skal vi pakke rundt regnet 600 duer på 
2 ½ time for så kommer vognmanden. 
Så det er ikke bare lige at flytte til fre-
dag. Overhovedet ikke. Jeg synes, det 
er drøn hamrende ærgerligt, hvis fre-
dag bliver anset som bedre flyvedag 
end søndag.

Erik Dybdahl, landsformand: Jeg er 
sikker på, at alle, der kommer på ta-
lerstolen, gør det som bedste repræ-
sentanter for brevduesporten. Men 
Jørn Hedensted, så er det ikke bare 
en hovedbestyrelses beslutning, at vil-
le tromle et eller andet igennem. Jeg 
kan godt sige til dig, at der er blevet 
lavet en henstilling til hovedbestyrel-
sen her i 2012 som præcis gjorde, at 
hovedbestyrelsen handlede som ho-
vedbestyrelsen gjorde. Jeg opfatter 
Jørn Hedensted forslag sådan, at den 
vil man godt have væk igen, for da det 
var fremme i 2012, var det netop fordi, 
vi havde lavet fredagsslip som mange 
her var imod. Det var årsagen til, at 
det forslag kom fra det nordjyske Fre-
derikshavn, hvor man ønskede at bin-
de hovedbestyrelsen på, at så måtte 
man vente til søndag eller mandag om 
nødvendigt. Det har vi forsøgt at efter-
leve, Jørn Hedensted. Der står i forsla-

get, at vi senest torsdag middag skal 
komme med en melding. Jeg ved ikke, 
hvor mange os, der har oplevet, at vejr-
udsigten ændrer sig markant fra man-
dag til onsdag og fra onsdag til lørdag. 
Du kan næsten komme galt af sted, 
hvis det er sådan, du leger metrolog: 
Jeg ved ikke, hvad Henning Jørgensen 
ville andet end bakke op om forslaget 
eller fortælle, at hovedbestyrelsen var 
nogle knollerter, hvis de ikke lyttede 
efter. Jeg synes, det var helt urimeligt, 
at han så sagde, at så sender vi duerne 
på sektionsflyvning. Det er jo det, de 
gør. Det kan jeg ikke lave om på. Hvis 
det er sådan, at man gerne vil flyve 
sektionsflyvning, så gør man selvføl-
gelig det. Hovedbestyrelsen gør sit ar-
bejde så godt som de formår. Nu har 
I genvalgt 5 mand her, så jeg går da 
ud fra, at det er fordi I har tillid til, at 
de kan løfte opgaven. Jens Bukh han 
var så mere på linje med det, som vi på 
nuværende tidspunkt har. Nemlig, at 
vi skal slippe søndag før fredag. Selv-
følgelig ønsker jeg da, at hovedbesty-
relsen er helt frit stillet. Det kan godt 
være, det er det Jørn Hedensted lægger 
op til i deres forslag fra 183 og så siger 
vi da tak, hvis forsamlingen bakker op 
om det, men vi vil nødig klandres, hvis 
vi så går ud og handler efter det.

Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg: Det 
her er ikke for at træde nogen over 
tæerne. Vi vil det optimale. Det er vel 
ikke noget i vejen for, at Region Syd 
kunne have en weekend, hvor man løs-
lader duerne en fredag, hvis det logi-
stikmæssigt er i orden. Hvis det kan 
arrangeres med en vognmand, så kan 
sådan noget godt lade sig gøre. Det 
behøves ikke være hele landet. Det er 
kun for at undgå de store tab, vi har 
været vidne til de seneste år i nogen 
weekender. Det er kun for at optimere 
tingene og have flere duer at flyve med 
igennem hele sæsonen og ikke miste 60 
% af duerne på én flyvning. Vi snakker 
om økonomi og står duerne til søndag 
eller mandag koster det vel også et el-
ler andet pænt beløb i kroner. Det er 
klart, at det kan koste noget, hvis vi 
her skal sadle om og få fat i en vogn-
mand, men sådanne aftaler kan man 
lave inden man går i gang med sæso-
nen med vognmændene, at det måske 
et par gange i en sæson kan være nød-
vendigt, hvis vejrprognoserne taler for 
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det, måske kører en fredag i stedet for 
en lørdag. Jeg vil gerne have en løs-
ning, hvor hvis hovedbestyrelsen me-
ner, at en fredag er god, så gør de det 
og hvis en søndag er god, så gør de det.  
At de har frit spil til det. Det er dér, vi 
gerne vil hen. Det har vi måske ikke 
forstået at gøre på den rigtige måde. 
Frit spil, så de kan handle, som de sy-
nes, vil være bedst. Er det noget man 
kan foreslå? Vi henstiller kun. Det er 
ikke et pålæg om, at de skal gøre det. 
Vi vil gerne have, at man i akutte si-
tuationer kan gøre det.

Ole Lundbøll. dirigent: Du kan ændre 
dit forslag til, at hovedbestyrelsen i 
henhold til løsladelser er fritstillet. Så 
har man trukket sig ud af de begræns-
ninger, der er i forhold til 2012.

Jørn Hedensted, 183 Munkebjerg: Så 
ændrer vi vores forslag til, at hovedbe-
styrelsen er fritstillet med hensyn til 
løsladelser fremadrettet.

Henning Jørgensen, 227 Koldinghus: 
Jeg vil bare gerne lige vide Erik, om 
jeg har forstået dig rigtig, at jeg skal 
tage hjem til vores medlemmer og sige, 
at hvis vi ikke kan indordne os under 
det her, så kan vi bare flyve sektions-
flyvninger. Sådan opfatter jeg det, du 
sagde. Prøv lige at forklare, om jeg er 
forkert på den.

Ole Lundbøll, dirigent: Det forslag 
der har afstedkommet denne diskussi-
on er trukket, så jeg kan ikke se nogen 
ide i at forsætte debatten om noget, der 
ikke længere er aktuelt. Jeg skal høre, 
om der er nogen, der har indvendinger 
eller ændringer til det forslag, der fore-
ligger, at hovedbestyrelsen frigøres for 
den beslutning, der blev vedtaget i 
2012 og nu frit kan bestemme, om der 
skal slippes fredag, lørdag eller søndag 
eller mandag.

Forslaget er vedtaget med 5 stemmer 
i mod.
PUNKT 8: MESTERSKABER
8A DAN 026 FLADSTRAND FORE-
SLÅR DM MELLEMDISTANCE ÅBEN

Ole Lundbøll, dirigent: Vi behandler 
pkt. 8A og 8B samlet og afstemmes 
samlet.

Arne Porsmose 026 Fladstrand: Det 
system vi har kørt efter i år, synes vi 
ikke er helt rimeligt. Vinderen der er 
blevet, skal selvfølgelig have et stort 
tillykke. Der er altid en vinder efter 
det system vi kører. At der er nogle 

småfejl i det, det er det, jeg godt på-
pege her. Det er ikke rimeligt, at man 
indberetter mesterskabsflyvninger in-
den sæsonen. Man skal være lidt af en 
spåmand for at ramme rigtig. Det har 
jeg selv fundet ud af. Mange interes-
serer sig for mellemdistancen og ikke 
for de lange. Alligevel tvinger man 
dem til at deltage på de lange og det 
modsatte er også tilfældet fra lang til 
mellem. Der er også mange, der ikke 
har indberettet til mesterskabet på 
grund af manglende interesse. Det må 
trods alt være sådan, at de mesterska-
ber, der er, skal have så stor interes-
se at alle ønsker at deltage og det er 
trods alt ikke tilfældet her. Der viser 
sig ikke mulighed for opdateringer af 
stillinger i sæsonen, fordi flyvninger 
for hver enkelt er meget spredt. Så kan 
man ikke få en oprigtig opdatering 
af det. Man fastsætter 4500 km sam-
menlagt til mesterskabet. Det betyder, 
at de sydligste både i Region Nord og 
Region Syd skal medregne flere flyv-
ninger end de nordligste. Det er logik 
for høns, at jo flere flyvninger man 
har med generelt, jo dårligere bliver 
pointene. Vi har de flyvninger vi har, 
og dem der har de korteste flyvninger 
i Region Nord og region Syd og også i 
Region Øst. Hvorfor skal de straffes, 
så de skal pålægges flere flyvninger. 
Vi kan se i år, at 5 af de 6 første til 
DM Åben ligger fra Aalborg og nordpå. 
Fordelen ved det her system er, at in-
gen skal indberette flyvninger inden 
sæsonstarten og alle er med. Alle skal 
flyve det samme antal flyvninger i de 
respektive regioner enten det er mel-
lem eller lang. Man kan deltage på 
det, man ønsker at satse på enten mel-
lem eller lang, uden man tvinges til at 
blande flyvningerne sammen. Der kan 
ske løbende opdateringer hen over sæ-
sonen fra den 4. DdB uge og points vil 
være korrekte ud fra at alle flyver det 
samme antal flyvninger fra starten af. 

Det er nemt at udregne points selv, så 
man altid ved, hvordan man ligger i 
stillingen. Det er blot at sammenlægge 
dem uge for uge. Flyvning om mester-
skaber er et tilbud til medlemmerne. 
Hvordan kan det være et tilbud, når 
det er et sammensurium af mellem-, 
lang- og landsflyvninger. Ved at be-
nytte koefficient point så vil det være 
så retfærdigt som muligt over hele lan-
det, uanset om det er svære eller lette 
flyvninger, så vil point være afhængig 
af placering og duetal. Generelt går 
jeg ind for Berlands 1000-talsystemet, 
men ikke til det her Danmarksmester-
skab, for der undgår man også de her 
lucky punch, som vi ofte ser i sydøsten-
vind, hvor der er nogen, der hvirvler 
hjem med 100-150 meter hurtigere end 
de næste og sprænger rammerne for de 
næste. Her er det placeringen, det gæl-
der og det er en stor fordel for alle, når 
der ikke kan bortkastes flyvninger. 
Der har været talt meget om de store 
contra de små sektioner, og de speku-
lationer vil stort set være elimineret 
med det her system.

Mogens Hjelmager, 066 Skive: Jeg 
synes det er lidt forkert, at vi laver de 
mesterskaber om hver eneste år. Vi la-
vede et mesterskab sidste år, som alle 
har mulighed for at deltage i og de to 
mesterskaber, de foreslår nu, bare bli-
ver regionsmesterskaberne om igen. 
Så det er vinderne i regionerne, der 
kommer til at afgøre de mesterskaber. 
Lad nu det, vi vedtog sidste år, få en 
chance og lad dem køre videre med det, 
så vi kan se, hvordan det går.

Ole Lundbøll, dirigent: Konsekven-
sen af det her er to nye mesterskaber 
oven i dem, vi har.

Forslagene 8A og 8B er forkastet.
8B DAN 026 FLADSTRAND FORE-
SLÅR DM LANG

Se pkt. 8A
8C DAN 010 NYBORG FORESLÅR 

Mogens Hjelmager, 066 Skive Ole Lundbøll, dirigent Thomas Pedersen, 013 Svendborg
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DM-SUPER GENINDFØRES PÅ SAMME 
VILKÅR SOM DET VAR I 2014.

Ole Lundbøll, dirigent: Det er indfø-
relse af et nyt mesterskab.

Forslaget er forkastet.
8D DAN 010 NYBORG FORESLÅR NA-
TIONAL CUP FORTSÆTTER SOM NU 
MEN MED NY POINTBEREGNING. 

Ole Lundbøll, dirigent: En ny bereg-
ningsformel til National Cup.

Forslaget er forkastet.
8E DAN 025 HJØRRING FORESLÅR 
REGIONSMESTERSKAB ÅBENT

Ole Lundbøll, dirigent: Punkterne 
8E, 8F og 8G omhandler alle en ny be-
regningsformel og behandles samlet.

Frank Juul Nielsen, 025 Hjørring: 
Jeg står her ikke kun for 025 Hjørring, 
men også for Sektion 63. Det er alle 
foreninger i Sektion 63, der ønsker det 
her indsendt. Det er pga. den snak, der 
har været i dag med hensyn til, hvor 
store nogen sektioner er og hvor små 
andre er. Vi er en sektion, der går fra 
Løgstør i syd til Skagen i nord dvs. 140 
til 150 km lang og vi er 80 km bred. 
Vi kan aldrig nogensinde få duer hjem 
med gennemsnitlig høje sektionspoint, 
som de kan i de mindre sektioner. Der-
for synes vi, at det må være mere ret-
færdigt for os alle sammen, hvis I kan 
acceptere det her forslag, som vi er 
kommet med. Det må være den bedste 
løsning når vi ikke skal have sektions-
grænserne op. Det er trods alt sådan, 
at hvis vi bliver nr. 50 i vores sektion, 
som kan være et fint resultat, så får vi 
kun 900 point, men i de små sektioner 
får man 970 eller 980 point som nr. 50. 
Derfor er det klart, at når vi snakker 
regionsmesterskaber, så har dem i de 
store sektioner aldrig nogensinde en 
chance. Derfor håber vi, at I støtter det 
her forslag.

Finn Nielsen, DAN 189 Vendsys-
sel: Det er ikke første gang vi drøfter 
pointsystemer i DdB og det bliver nok 
heller ikke sidste. Tilbage i 2008 var 

forretningsfører Bjarne Borresen så 
flink at offentliggøre de forskellige be-
regningssystemer, vi anvender i DdB, 
det Berlandske system, placeringssy-
stemet og koefficientsystemet. Det er 
meget vigtigt, at dem, der har fulgt 
med i, hvordan disse systemer virker, 
skal være opmærksom på, at det Ber-
landske system er kun retfærdigt, så 
længe man flyver på de samme statio-
ner med de samme medlemmer. Det er 
det eneste sted, det er retfærdigt. Så 
snart vi går over grænser og vi bruger 
sektionspoint til grænseoverskridende 
resultater dvs. i regioner og til DM, så 
bliver de aldrig retfærdige. Her kan 
jeg nævne de ting, der har indflydelse 
på det uden at grave ned i det. Jeg kan 
fornemme i dag, at det nok ikke bli-
ver stemt igennem, men jeg vil gerne 
opfordre jer til at gå hjem læse, hvor-
dan man beregner det og lad os tage 
det igen næste år. Så tror jeg, der er 
flere, der vil følge det, vi siger i dag. 
Det system vi anbefaler, det udeluk-
ker sektionernes størrelse og mulig-
heden for en fejlberegning. Antal duer 
minimeres og risikoen for antal duer 
får indflydelse på resultatet minime-
res. Sværhedsgraden på flyvninger 
bliver også udlignet. Vi kan bare tage 
en flyvning, hvor Arne Porsmose fore-
slår, hvor sektionsvinderen i én sekti-
on flyver 1000 og én flyver 1500. Der 
vil den sektionsvinder ødelægge re-
stens points i den sektion. Hvorimod, 
hvis sektionsvinderen flyver 1500 og 
de øvrige duer det samme, der ville de 
få 1000 point, mens duerne i den an-
den sektion bliver fuldstændig lemlæ-
stet. Prøv lige at tænke på det. Når vi 
går på tværs, så kan man ikke sam-
menligne det, når vi flyver det samme 
antal flyvninger men ikke fra de sam-
me steder. Vi i det nordlige flyver én 
flyveplan, mens de på Sjælland flyver 
fra Sverige, hvor sværhedsgraden er 
væsentlig sværere end det, vi ser med 

meget spring i hastighederne. Det skal 
man også have in mente. Så er der en 
ting, vi aldrig kommer uden om, nem-
lig syd, øst og vest problematikken, 
vind og vejrforhold. De spiller da ind, 
uanset hvor vi ligger i Danmark. Så 
har vi en uge med østenvind, så ved vi 
godt, hvor det ender henne og med ve-
stenvind, så ved vi også, hvordan det 
går. Prøv lige at tage det med, inden I 
afgiver jeres stemme.

Dennis Madsen, 071 Rødovre: Fra 
071’s side vil vi godt bakke forslaget 
op, fordi vi mener, at placeringspoint 
er det rigtige at bruge på de tværgå-
ende mesterskaber. Det Berlandske 
system har en svaghed netop ved regi-
onsmesterskaberne. Vi ser nogle gan-
ge, at der er et medlem, der får første 
due hjem på samtlige flyvninger, der 
tæller i regionen og alligevel kan han 
ikke vinde mesterskabet. Derfor støt 
op om det nye forslag.

Forslagene er vedtaget.
8F DAN 025 HJØRRING FORESLÅR 
REGIONSMESTERSKAB LANG

Se pkt. 8E.
8G DAN 025 HJØRRING FORESLÅR 
REGIONSMESTERSKAB MELLEM

Se pkt. 8E.
PUNKT 9: SLIPFORMER SEKTION 31

John Frandsen, DAN 220 Odense: 
Så står vi her igen. Sidste år gik vi ef-
ter den store hovedret. Det fik vi ikke. 
Nu beder vi bare om en lille luns, så 
vi opnår bare lidt ret retfærdighed 
på vores kapflyvninger i Sektion 31. 
Vi har enorme problemer. Vi har hørt 
hele dagen indlæg med problemer på 
at få vores duer hjem. Det har været 
en dårlig sæson 2015. Vi har ikke en 
jordisk chance for at få mulighed for 
at flyve med vores 1-års, hvis vi ikke 
får separat slip af duerne i ugerne 21, 
22, 29 og 31. Vi har ikke chancen for 
at få dem igennem. Vi har slag, der er 
fyldt med duer, som står og venter på 
at komme ud. De kan få lov til at flyve 
sektionsflyvninger, men der er en eller 
anden begrænsning i, hvor sjovt det er 
at flyve 150 km eller noget i den stil. Så 
jeg vil sige til jer bak op om det her. Vi 
har gjort forarbejdet og jeg ved, at der 
er nogen, der vil komme og sige, om vi 
er enige eller uenige. Jeg ved, der én 
forening, der stemmer imod i Sektion 
31. De andre aktive foreninger stem-
mer for det. Vi har mistet 10 mand i år John Rasmussen, 171 Nordvestfyn Henning J’rgensen, 227 Koldinghus Hans/J’rn Thomsen, 074 Vejgaard
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inkl. nogen af dem, som er i 171. Vi kan 
ikke bære flere minusoplevelser med 
hensyn til at miste medlemmer. Der er 
nok nogen, der vil sige, at de kun tæn-
ker på at få nogle billige point til me-
sterskaberne. Jeg kan sige, at vi var 
95 slag i Sektion 31. Det er en ¼-del af 
samtlige slag i Region Syd. Der var 14 
mand, der indberettede til Danmarks-
mesterskabet. Vi skal ikke miskredi-
tere dem, der har vundet det DM, men 
de spekulerer ikke i mesterskaber. De 
går bare og venter på, at vi får en god 
ordning, så de kan komme i gang på 
slip af duerne på nogle rimelige betin-
gelser i de 4 uger.

John Rasmussen, DAN 171 Nordvest-
fyn: Jeg står i dag som repræsentant 
for en forening, der nu lukker her til 
marts. Sidste år stod vi også her, hvor 
der fra fynske brevduefolk var 3 forslag 
om separate slip. Man kunne slet ikke 
blive enige på Fyn om hvilket et, man 
skulle have. De væltede alle tre, og det 
var vi selvfølgelig glade for. Er der sket 
noget nyt? Nej. Hvad er det, de vil? De 
har trækket, de har vinden og de får 
duerne hjem. Hvad er alternativet? 
Det er at vi går over og flyver såkaldte 
sektionsflyvninger. Hvis det her bliver 
vedtaget, så er det jo lige pludselig sek-
tionsflyvninger, de skal flyve. Hvordan 
går det på dem? Så kan vi lægge lin-
jen ned gennem Jylland. Vil Ribe fly-
ve mod Kolding? Vil Tønder flyve mod 
Haderslev? Vi er bredere på Fyn end 
de er i de områder der. Er det retfær-
digt? Ville I flyve DdB-flyvninger mod 
Åbenrå ovre fra Ribe. Det bliver da 
aldrig retfærdigt. Det kan vi også se 
på sektionsflyvningerne. Hvordan går 
det? 2/3-dele af de sektionsflyvninger, 
som vi har fløjet ud af de 15, der har vi 
fået første due hjem som over nr. 100. 
Vi er ikke engang i top-100. Vi lukker 
nu. Hvis det her bliver vedtaget, så 
lukker den næste forening – Bogense. 
Middelfart er lukket, Assens er luk-
ket. Der er da trods alt nogle medlem-
mer tilbage på Fyn, og det er dem, jeg 
står her for i dag. Det er ikke for mig 
selv, for jeg er stoppet med brevdues-
porten. Det er for de andre medlem-
mer, jeg er her. De har bedt mig om at 
tale i dag. John skriver i sit fine indlæg 
i brevduebladet og henviser til, at før-
ste due på Fyn kun ville være nr. to i 
Sektion 32. Er det ikke flot? Det, synes 

jeg da, er vældig flot. Samtidig skriver 
han lige i starten, dette set i lyset af 
den ringe afsendelse af 1-årige duer på 
Fyn. Nu er der en eller anden logik der 
siger mig, at hvis man skal have duer 
placeret, så skal man også sende dem. 
Det hjælper ikke at lade være med at 
sende de 1-års duer og så bagefter gå 
op på talerstolen og brokke sig, at man 
ikke får sine 1-års duer placeret. Det 
hænger altså ikke sammen. De fynske 
duer har trækket, de har vinden og de 
skal nok få deres resultater. Det ser vi 
år efter år. Vi er 5 sektioner der fly-
ver regionsslip. De 4 skal kæmpe mod 
hinanden. Der duer skal brede sig. De 
fynske duer, hvad skal de? De kan suse 
lige hjem. Vi kan tage den første uge 
21. De første 20 duer på sektionsflyv-
ningen, de lå i 220. Det er det vi kom-
mer til at se. Det er de, der klumper, 
der kommer og vælter hjem, Vores før-
ste due var over nr. 200 på den flyv-
ning. Det hænger ikke sammen. Stem 
det her forslag ned, og lad os fortsætte 
som hidtil.

Thomas Pedersen, 013 Svendborg: Så 
står vi så her igen. Vi vil 013 Svend-
borg gerne bakke 220’s forslag op. Vi 
synes, det er et rigtig godt kompro-
mis, der er kommet fra Fyn og langt 
de fleste foreninger på Fyn kan bakke 
forslaget op. Det er ikke som sidste år, 
hvor det var samtlige flyvninger, det 
drejede sig om. Lad os få endnu flere 
medlemmer på Fyn til at flyve DdB-
flyvninger. Lad os få rigtigt mange du-
er med, der kan gavne DdB’s økonomi. 
Jeg vil gerne opfordre jer til at stemme 
for 220’s forslag. Det drejer sig om at 
få flere medlemmer fra Fyn til at flyve 
DdB-flyvninger og få endnu flere duer 
med på de her flyvninger. Det er kun 4 
flyvninger, det drejer sig om3 og det er 
de flyvninger3 hvor duerne har nem-
mest ved at gå galt i regionsslip. Så lad 
os få nogle gode flyvninger derfra.

John Frandsen, DAN 220 Odense: 

Vi har ikke lavet det her uden at sæt-
te skruerne på de medlemmer, der er 
i foreningen. Vi er 32 slag. Som ud-
gangspunkt, så kræver det på sekti-
onsflyvningerne 500 duer, du skal slå. 
Vi har sendt rigtigt mange duer på 
sektionsflyvningerne og ikke så man-
ge på DdB af forskelige årsager. Vi fik 
en skæv opstart og det var en af grun-
dene. Vi har materialet og vi vil gerne 
bruge det. Vi vil gerne sende rigtigt 
mange på DdB, og det må også gavne 
Erik Rasmussens regnskab. Vores al-
lesammens regnskab i sidste ende. Vi 
er klar og vi kan sagtens sende rigtigt 
mange duer inde i Odense. Bak op om 
det, hvis I vil have duer på DdB.

Erik Dybdahl, landsformand: Nor-
malt er det sådan, at vi har kapflyv-
ningsplanen til behandling hvert 
andet år. Sådan er det fremadrettet. 
Sidste år havde vi et visionært forslag 
fra 220, som gik på, at de ville have se-
parate slip mange gange hen over sæ-
sonen. Hovedbestyrelsen havde stillet 
et forslag, hvor vi forsøgte at komme 
vores fynske venner så meget i møde 
som muligt, nemlig ved at lave en for-
søgsordning, der gik på 2 år. Det, der 
bliver foreslået her er noget statio-
nært, noget blivende. Vi har i hoved-
bestyrelsen haft det oppe at vende i 
aftes. Vi er af den overbevisning, at 
det vil være skidt for sammenhængs-
kraften. Det er rimeligt, som John fra 
171 siger, det her splitter det hele ad, 
fordi der er en sektion i Danmark, der 
tager alle gennemgående mesterska-
ber, hvor de ting hænger sammen, har 
en ren sektionsflyvning, hvor rigtigt 
mange vil få rigtigt høje point, fordi 
det er at være at betragte som en sek-
tionsflyvning. Nu er det ikke sådan, 
at jeg ikke synes, at man skal kunne 
lave sektionsflyvninger, men at bruge 
dem til DM og til mesterskaber, som vi 
alle er en del af, er unfair for resten af 
forsamlingen. Derfor beder jeg jer om 

John Rasmussen, 171 Nordvestfyn Henning J’rgensen, 227 Koldinghus Hans/J’rn Thomsen, 074 Vejgaard
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at stemme det ned. Jeg vil også sige til 
jer, at I bedes komme med nogle gode 
forslag. Thomas har allerede givet mig 
et gennemarbejdet forslag, som ligger 
op til at vi ud i fremtiden måske bliver 
færre, og vi skal bede sektionerne om, 
at lave noget mere. Men så er vi i en 
situation, hvis DdB kommer med det, 
hvor det er ens for alle i det her land. 
Det er det her ikke, så derfor beder jeg 
jer om at stemme det ned.

Skriftlig afstemning sat i gang.
43 stemmer for, 134 var i mod og der 

var 72 blanke. Forslaget er forkastet.
PUNKT 10: GRÆNSEÆNDRING

Ole Lundbøll, dirigent: Oprindelig 
fremsat af 053, trukket og genfremsat 
af Johannes Andersen.

Johannes Andersen, DAN 053 Sølyst: 
Jeg vil orientere jer om, at Arne Lar-
sen og jeg har indsendt forslag mellem 
53 og 54. Det blev tilbagesendt og iføl-
ge reglerne skal 053 Sølyst indsende 
den med formandens og et bestyrel-
sesmedlems underskrift til DdB. Men 
siden da er Sølyst blevet chikaneret 
telefonisk næsten hver dag. Jeg kan 
ikke gå ind for trusler. Derfor stiller vi 
forslaget, og vi vil gerne have skriftlig 
afstemning.

Ole Lundbøll, dirigent: Der stilles vis-
se betingelser til at få skriftlig afstem-
ning. Men da det her er et genfremsat 
forslag, vil jeg som dirigent for at sikre 
en fri og uafhængig afstemning kræve 
en skriftlig afstemning omkring den-
ne grænsedragning.

Hans Jørn Thomsen, DAN 074 Vej-
gaard: Vi synes, der har været en ret 
frustrerende gang i det her forslag. 
For det første synes jeg, at når Jørn 
Boklund før havde Ole Hasselbach’s 
lovsamling, fordi vi ikke selv har nogle 
regler omkring det her. Hvis jeg har 
et forslag på vores sektionsmøde og 
det bliver forkastet, så kan jeg, selv 
om hele sektionen er i mod, sætte det 
op igen her. Der er fakta i det her. På 
vores sektions generalforsamling, der 
var det sådan, at de gamle medlemmer 
ude fra 194 ikke havde noget imod at 
de skulle flyve i Sektion 53 og være i 
en forening i vores sektion. Det skri-
ver vores landsformand jo også, at der 
ikke er noget til hinder for, at man kan 
være i en sektion i et andet område i 
forhold til sektion, man flyver i. Sam-
tidig vil jeg sige, at når Frank Nielsen 
har stået her og sagt, at man har en 
sektion der strækker sig fra Løgstør 
til Skagen, så er det sådan at de 194 
medlemmer faktisk flyver i Danmarks 
smalleste sektion. Den er faktisk ikke 
30 km bred. Det er de fakta, der er i 
det. Jeg har også nogle spørgsmål til 
det. Hvis vi får de grænseændringer 
her, så ved jeg, at ovre i den vestlige 
side af vores sektion, er der medlem-
mer, der stopper. Medlemmerne i Hals 
har også bebudet, at de vil stoppe, men 
man skal ikke kunne true sig til det. 
Der er flere, hvis det her bliver vedta-
get, så vil der komme andre fra Sek-
tion 53. Så til sidst vil det være sådan, 

at Frederikshavn kommer til at flyve 
med sig selv. Det er en ting mere, der 
er mærkelig. Man har afhændet sit 
klubhus inden man ved, om man kan 
blive optaget i den sektion herovre. Så 
jeg håber, at forsamlingen vil lade de 
to involverede sektioner selv bestem-
me, om den her grænseændring skal 
vedtages.

Christian Hansen, DAN 023 Aalborg: 
Jeg er formand i 023 Aalborg, den vest-
ligste forening i vores sektion. Vi er en-
stemmigt imod det her punkt. Vi har 
sympati og respekt for medlemmerne 
fra Hals og vi er enige i, at der skal fin-
des en løsning, så de i Hals kan være 
tilfreds med deres sport igen. Men jeg 
har aldrig hørt om, at vi ændrer vores 
sektionsgrænser på grund af sociale 
aspekter. Vi har talt med disse med-
lemmer. De er ikke tilfredse med at 
være der, hvor de er, og de vil gerne 
flytte over i en anden forening. Det sy-
nes vi er fint. Det bakker vi op om. Men 
vi synes, de skal konkurrere i det om-
råde, hvor de bor. Vi skal da ikke lave 
om på vore sektionsgrænser, fordi de 
føler sig utilfredse med den måde, de 
føler sig behandlet på i den gamle sek-
tion. Vi skal værne om det sportslige. 
Så vi skal ændre vores sektionsgræn-
ser, hvis det giver sportslig mening. 
Ikke fordi der nogen, der er blevet kede 
af det i en anden sektion. Det er vores 
holdning.

Martin Hansen, Sektion 54: Det har 
været en rigtig ærgerlig og speget sag 

Repræsentanterne er ved at finde på plads inden mødet starter
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den her. Meget har været sagt, og nu 
er der så nogen, der siger, at man truer 
hinanden. Jeg har fået at vide, at jeg 
har truet nogle medlemmer, og det har 
jeg altså ikke. Det kunne jeg i min vil-
deste fantasi aldrig finde på. De facts, 
der har været det seneste stykke tid er, 
at de to sektioners bestyrelser har haft 
samtaler på tværs og været enige om, 
at vi måtte beholde de grænser, vi har. 
Vi har to sektioner, der er lige store i 
både størrelser og i medlemmer. Der 
var flertal på vores generalforsamling i 
Sektion 54. Det til trods for, at forenin-
gen 053 Sølyst fik to ekstra mandater 
på grund af de medlemmer fra Hals, 
som nu var blevet medlemmer til trods 
for, de havde fløjet i Sektion 53. Jeg vil 
godt henstille til hovedbestyrelsen om, 
at man kigge på de her regler. For mig 
lyder det helt galimatias, at man kan 
kapflyve i en sektion og så kan man 
stemme om sin egen optagelse i en 
anden sektion bagefter. Der har altid 
været debatteret grænseændringer, og 
det har altid været med et ønske om at 
flytte fra øst til vest, Det er egentlig 
meget naturligt. Så kommer man til at 
ligge lidt bedre, men i det her tilfælde 
så skaber det en skæv balance. Jeg sy-
nes, vi skal beholde de grænser, vi har. 
Vi skal prøve at beholde den størrelse 
og balance, vi har og så skal vi, som 
Hans-Jørn sagde, tale indbyrdes om, 
hvordan finder vi en løsning, så alle er 
tilfredse. Vi har intet imod disse med-
lemmer, der kommer fra Hals. Det er 
nogle fine fyre, og vi har altid haft et 
godt samarbejde med dem. Vi skal fin-
de en god løsning og ikke bare jage det 
igennem hernede.

Henrik Larsen, Sektion 53: Vi har 
holdt nogle møder i vores sektion og 
haft det oppe på generalforsamling og 
haft en afstemning. Der var to der var 
interesseret i, at vi skulle lade Hals 
komme over til Sektion 54. Resten var 
imod. Vi har haft bestyrelsesmøder og 
vi er alle sammen enige om, at Hals 
skal blive i vores sektion. Vi har et 
medlem i vores forening 211som kom-
mer til at ligge sydligere, hvis den nye 
grænse bliver vedtaget. I bedes stem-
me imod.

Johannes Andersen, DAN 053 Sølyst: 
Det var lige for at kommenterer den 
afstemning i Sektion 54. Der var 11 
stemmer imod og 10 for. Ud af de 11, 

der var imod, er der tre medlemmer 
fra de foreninger, der holder med os. 
Men det skulle jo stemme. Der skulle 
have været indkaldt til et dialogmø-
de. Vi blev inviteret én gang af Hen-
rik Larsen, hvor det var meningen, at 
DdB skulle med sammen med Sektion 
54. Så ringede Henrik, at vi skulle til 
møde onsdag aften. Det kunne vi des-
værre ikke, for der er to af vores med-
lemmer, der ude at rejse og vi skal 
være der alle mand. Jeg ved, at der 
blev henstillet til Henrik Larsen flere 
gange om at få afholdt det dialogmøde. 
Der er intet sket.

Skriftlig afstemning sat i gang.
30 stemmer for, 65 stemmer imod og 

145 blanke stemmer. Forslaget er for-
kastet.
PUNKT 11: VALG AF REVISOR OG 
REVISORSUPPLEANT

Ole Lundbøll, dirigent: Bendt Nielsen 
modtager ikke genvalg. Jeg skal bede 
om kandidater. Jørn Boklund opstiller.

Jesper Dresler, DAN 098 Isefjord: 
På vegne af 098 Isefjord og 018 Vor-
dingborg vil vi gerne indstille Jørn 
Boklund til posten som revisor. Jørn 
er kendt af alle og han kender organi-
sationen indefra. Han har fra tidligere 
profession et stort og bredt kendskab 
til regnskaber og hvad der hører dertil. 
Det er vores begrundelse for at anbe-
fale Jørn Boklund.

Hans Pedersen, DAN 142 Hadsten og 
Sektionsformand i Sektion 52: Jeg vil 
gerne indstille Finn Nielsen 189 Vend-
syssel. Han er autoriseret revisor og 
har sit eget revisorkontor. Vi har hørt 
heroppe fra flere gange, når han stiller 
spørgsmål til regnskabet. Jeg synes, 
at han er den helt rigtige mand. Han 
er autoriseret revisor, selvstændig, og 
han har tiden og lysten.

Ole Lundbøll, dirigent: Vi har to 
kandidater Finn og Jørn. Personvalg 
kræver skriftlig afstemning. De to 
kandidater har lige haft en kort snak 
og hvis repræsentantskab er enige, så 
vil den, der får flest stemmer være re-
visor og den anden vil tage jobbet som 
revisorsuppleant. Vedtaget.

Finn Nielsen er valgt som revisor 
med 172 stemmer 

Jørn Boklund valgt som suppleant 
med 58 stemmer

Afslutning
Erik Dybdahl, landsformand: Jeg vil 

sige jer alle tak for en god debat. Jeg 
ved godt, at de, der går herfra og ikke 
fik det ønskede at få, synes, at det var 
da noget møg. Men man skal alligevel 
tænke på, at vi er så få, at vi er nødt 
til at holde sammen, så vi vedbliver 
med at være en god stabil enhed. Det 
er mit indtryk, at det vi har hørt her 
overvejende, næsten 100 %, har været 
rosende og positive ord for sporten. Det 
er det, vi har brug, og derfor vil jeg sige 
jer alle sammen tak lige meget om det 
er gået jer godt eller skidt med det, I 
har forsøgt at få igennem her. Jeg hå-
ber på, at jeg ser rigtigt mange af jer i 
aften, hvor vi skal have en festlig af-
ten i det lokale, hvor vi er. Jeg kan kun 
sige til vores venner på Fyn i 220, som 
ikke fik medhold, at de alligevel vil be-
gynde at deltage på DdB’s flyvninger. 
Jeg har fået smidt en seddel nærmest 
i hovedet her fra en, der skulle provo-
kere her med, at han nu var godt nok 
sur. Det vinder man ikke noget som 
helst ved. Lige så lidt som jeg har hørt 
nogen fremføre trusler. Det dur ikke 
til noget. Det kan vi ikke have. Lad os 
være voksne mennesker. Lad os være 
stolt af vores sport. Lad os for himlens 
skyld tale positivt om vores sport. Hver 
eneste negative bemærkning, der fal-
der om vores sport, holder folk væk fra 
den. I hører aldrig nogen tale negativt 
om golfsporten, hvis de spiller golf. De 
er positive uanset, om de bliver våde 
eller ej. Det kan vi også være, selvom 
vi ikke vinder alle de afstemninger, 
vi gerne vil vinde. Kan I komme godt 
hjem, når I har hørt den sidste afstem-
ning. Tak for et godt møde.

Ole Lundbøll, dirigent: Dagsordenen 
er udtømt og på dirigenternes vegne 
skal jeg sige tak for god og demokra-
tisk afvikling af mødet. 
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Klasse 1 Søren Brøbech, 164 Østdjurs 

95,75 point

Klasse 4  Lene & Mogens, 066Skive

94,25 point

Klasse 7 Mølholt-Waaler, 068 Frederikshavn        

93,50 point

Klasse 10 Poul Erik Nørregaard, 062 Grib

94,75 point

Klasse 2  Klaus Hansen, 170 Jebjerg

95,25 point

Klasse 5  Kasper & Viggo, 144 Ribe

94,25 point

Klasse 8 I & J Kristensen, 126/Løgstør

94,00 point

Klasse 11  Bjarne Nutzhorn, 153 Tempo

93,7 point

Klasse 3 Johannes Markussen, 055 Vejle

94,50 point

Klasse 6  Poul Erik Nørregaard, 062 Grib

94,75 point

Klasse 9 I & J Kristensen, 126 Løgstør

94,00 point

Klasse 12 Niels & Peter, 019 Brædstrup

93,50 point

Klassevindere
Landsudstillingen 2016
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NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

PRÆMIERÆKKE 
I REGION ØST & VEST

110 PRÆMIER VÆRDI 100.000,-

PRÆMIE GAVEKORT KR. 10.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  5.000,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR.  2.500,- + DIPLOM
PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.500,- + DIPLOM

– 15 PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.000,-
16 – 55 PRÆMIE GAVEKORT KR. 500,-

Vindere 2015 Vindere 2015

NATURA L CUP 2016  

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

INDBERETNING: Skemaer kan fra 15/8 hentes på vores hjemmeside/hos vores for handler. 
Formålet med Natural Cup er at arrangere en konkurrence blandt Naturals faste kunder, 
afvigelse fra propositionerne samt modtagelse af indberetnings skemaer stemplet senere 
end 1/10 2016 medfører automatisk diskvalifikation.

STATIONER:
Der indberettes de 6 bedste resultater af de 8 DdB sport 

mellemdistanceflyvninger med 1. stemplet sportsdue 
(uanset alder) 

PROPOSITIONER:
At slagets forbrug af kornblandinger i perioden 

1. marts - 1. oktober 2016.

Skal være indkøbt hos Natural Brande A/S

Konkurrenen er opdelt i region Øst og region  Vest, med  
flest sektionspoint på 6 DdB mellem sportsflyvninger. Der-  
er tale om slagkonkurrene på basis af 1. stemplet due

resultatet skal være indberettet til DdB 
og være over 333,33 mpm

Blandinger produceret efter egen opskrift af  
Natural deltager på lige fod.

Eigil Nielsen, 062 Grib

Hans Pedersen, 142 Hadsten

Lauge Bak, 066 Skive

Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo

Niels Larsen, 148 Hedehusene

Frode Kristensen, 066 Skive
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Dette tilbud er gældende fra og med den 7. marts til 1. april 2016 (eller så længe lager haves)

For yderligere oplysninger: besøg vores hjemmeside www.natural-granen.com

Hvad er Finesse Mineral Mix?

Finesse Mineral Mix er en komplet, supplerende mineralblanding til duer. 
Finesse Mineral Mix sørger for en komplet tilførsel af mineraler via 1 produkt.
Denne mineralblanding adskiller sig ved det store antal forskellige naturlige ingredienser suppleret 
med småfrø, trækul, æggefoder, vitamineral og oregano. Mineral Mix består af 18 forskellige ingredienser. 
Den rene trækul stimulerer fordøjelsen og absorberer eventuelt uønskede stoffer i tarmene.

Pris 
200,- / 20 kg !

Nyhed ! 
FINESSE MINERAL MIX

ALLE NØDVENDIGE MINERALER 
I 1PRODUKT!

GRATIS

20 kg 

Introduktionstilbud 
Finesse Mineral Mix 20kg:

Ved køb af 1 x 20kg 
Finesse Mineral Mix modtager du 

GRATIS 
1 Natural plastic Grit-skål! 

=



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

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. 

Hædersbevisning
DdB’s Guldnål

H.C. HANSEN, 111 VEJEN
tildeles DdB’s guldnål for sit mange 
årige positive arbejde for DdB, sek-
tionen og klubben.

BJARNE STRASZEK, 165 ÅRS
tildeles DdB’s guldnål for sit mange 
årige positive arbejde for DdB, sek-
tionen og klubben.


