
16. marts 2016
134. årgang

TEMA LÆS OM

Vinder af Herbots Gyldne 
VinGe 2015

Vindere 2015

læserbreVe

Danmarskmestrene Åben 2016 Familien Iversen, 025 Hjørring hyldes ved aftenfesten

supersæson til 
niels & bente 165 ”aars”
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Blad nr. Udkommer Deadline
07 30. marts 15. marts
08 13. april 29. marts
09 27. april 12. april
10 11. maj 26. april 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning

drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

sekretariatet

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 langfl yvning ca. uge 29.  

Præmiepuljen opgøres i Regionerne. 
Resultatet opgøres i regionen på sektionspoint og fordeles efter fl g. 

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!

HusK!
at bestille 

siM-Kort 
senest

20. Marts

DAN 182-05-0805 (død)
DAN 063-16-6314 (død)
DAN 184-03-0489 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DV 07200-15-66
Ingolf  Andersen
9480 Løkken
Tlf 42968028

50 År
1/4 Per Rieder, 070 Åbenrå

70 År
31/3 Birger Kloock, 070 Åbenrå

80 År
30 Års JubilæuM

1/4 Lars Ruskov, 081 Midtlolland
50 Års JubilæuM

1/4  Frank Juul Nielsen, 025 Hjør-
ring

1/4. april 2016 kan Søren Larsen fej-
re 50 års jubilæum i brevdueforenin-
gen Vido.

Søren blev allerede indmeldt i for-
eningen som 8 årig. De første mange 
år fl øj han i kompagniskab med sin far 
Gert Larsen.

De opnåede tilsammen mange fl otte 
resultater i D.d.B. og sektion 11.

I Vido blev det til 2 foreningsmester-
skaber i 1984 og 1986 .

Udstillinger i sektion og forening 
har altid haft Sørens store interesse, 
og her har han hjemtaget mange præ-
mier.

Søren overtog, efter sin far Gert, kon-
trolmandsposten, som han stadig løser 
med stor respekt fra medlemmerne.

I 2010 blev Søren ligeledes valgt til 
foreningens formand, et job han vare-
tager med stor ildhu til glæde for os 
alle.

Medlemmerne ønsker Søren et stor 
tillykke med dagen.

På bestyrelsens vegne I og K.

1/4 Jan Kania, 038 Nykøbing F.
Jan blev meldt ind Dan 038 d. 01-04-

1966.  Jan har i mange været vores for-
mand i 038 samt mange andre poster 
i foreningen. Jan har været i bestyrel-
sen i sektionen samt formand for Dom-
merklubben Baltica. Jan har i mange 
år taget ud og bedømt duer. Jan er 
landsdommer, men har holdt en pause 
de sidste par år. Jan er et kendt ansigt 
i brevduesporten i Danmark. Vi i 038 
ønsker dig tillykke med 50 års jubilæet 
og alt held fremover. /Pbv. Niels 
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altinG fÅr en 
ende!

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. - Kapfl yvningsresultater 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

I 2008 blev den første aftale mel-
lem TauRIS og DdB underskrevet. 
En aftale, der gav DdB mulighed for 
at sælge TauRIS-udstyr til medlem-
merne til fornuftige priser, men også 
muligheden for at indbytte sit gamle 
elektroniske system af alle fabrikater 
og få et spritnyt system til meget fa-
vorable priser. Det har rigtig mange 
medlemmer benyttet sig af henover 
årene. TauRIS fi k de indbyttede sy-
stemer sendt ned til fi rmaets fabrik i 
Minden, Tyskland. Her blev de reno-
veret og solgt som brugt udstyr. Hen 
over årene er det også lykkedes os at 
holde priserne helt ro. Men alting får 
en ende. Det betyder, at indbytningsaf-
talen med TauRIS slutter den 30. april 
2016. Forhandleraftalen løber videre 
de næste 7 år.

De indbyttede systemer er nu blevet 
mere end 8 år ældre og dermed svæ-

rere at sælge videre. Færre ønsker at 
købe udstyr, der har op mod 20 år på 
bagen. Samtidig er der annonceret 
mindre prisstigninger på alle syste-
mer og på de elektroniske ringe.

Vi har hen over de seneste måneder 
forsøgt at fortsætte den nuværende 
indbytningsordning og holde prisstig-
ningerne på afstand. Men TauRIS har 
haft argumenterne i orden og nu kom-
mer der ændringer i aftalen. Følgende 
er aftalt:

• TauRIS og DdB fortsætter forhand-
leraftalen.

• TIPES- og Unikon-anlæg kan dog 
indbyttes til udgangen af april måned 
2016 dog kun for et begrænset antal 
systemer.

• Prisen på indbytningsanlæg for-
ventes at stige med ca.kr. 250,- fra d.d.

• Nye Tauris-anlæg forventes at sti-
ge med kr. ca. 250,- fra d.d.

• Alle sensorer forventes at stige med 
kr. 100,- fra d.d.

• Elektroniske TauRIS ringe koster 
kr. 12,50 nu. 

Ændringerne er trådt i kraft og vi af-
venter pt. den endelige kontrakt.

Kontakt Sekretariatet, hvis du har 
spørgsmål eller ønsker at benytte dig 
af denne sidste unikke mulighed. An-
tallet af indbytningssystemer er, som 
nævnt, begrænset. 

På Sekretariatet er vi netop ved at 
have de sidste forberedelser til udsen-
delsen af de bestilte materialer. De 
sidste leverandører har endeligt leve-
ret de bestilte varer. Sammen med ma-
terialerne udsender vi samtidig årets 
ringliste. Så alle medlemmer skal hen-
te deres eksemplar i klubben.

I skrivende stund skinner solen og 
der er ca. 10 grader udenfor. Så selv 
vinteren lakker mod enden. Så her 
passer overskriften på denne leder  
fortrinligt, - alting får en ende!
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af Herbots.dk

For tredje gang blev konkurren-
cen Herbots Gyldne Vinge afvik-
let i sæson 2015, hvor vinderen 
af konkurrencen skulle kåres via 
landets hurtigste afkrydsede 
due på årets sidste Nationalflyv-
ning fra München. 

Vinderen af konkurrencen blev en af 
de nye kometer i dansk brevduesport, 
Kai Jeppensen, der stemplede sin af-
krydsede due Dan 227-11-747 på en ha-
stighed på 678 meter per minut. Denne 
stempling viste sig ligeledes samlet set 
at være landets næst-hurtigste due, 
men den var den hurtigste i Region 
Syd, så Kai kunne dermed tilføje en 
Regionsvinder på en Landsflyvning på 
sin flotte rekordliste, der efter opstart 
med duer i 2011 allerede har budt på 

hele 11 sektionsvindere. 
Og at det ikke var nogen tilfældighed, 

at det netop var hos Kai, der blev klok-
ket en vinder, vidner følgende resulta-
ter på Landsflyvningerne de sidste to 
år om: sektionsvinder fra Baden-Ba-
den 2014, sektionsvinder fra München 
2014, sektionsvinder fra Karlsruhe 
2015 og sektionsvinder fra München 
2015. Meget imponerende resultater 
og endnu mere imponerende er det, at 
tre af de fire sektionsvindere er skabt 
af duen, der vandt årets Gyldne vinge 
”747”, der ikke uden grund er navngi-
vet ”Boeing 747”

Vinderduen ”Boeing 747” er den fire-
årige blåbåndede han 227-11-747. En 
super han, der er velbygget med god 
balance og en fantastisk fjerdragt. 
”Boeing 747” kapflyves på total syste-
met og, han var lagt an til netop denne 

Kai Jeppesen, 0227 ”Koldinghus”

Vinder af Herbots Gyldne Vinge i 2015

 Kai Jeppesen og hans kone Lisbeth med trofæet 

Kai med vinderduen ”Boeing 747”
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fl yvning, da han tre uger forinden blev 
en fl ot nr. 11 Nationalt på Landsfl yv-
ningen fra Karlsruhe. Også i 2014 var 
”Boeing 747” sektionsvinder på Lands-
fl yvningen fra Baden-Baden, så derfor 
var Kai overbevidst om, at han havde 
potentialet til også at kunne udrette 
noget stort fra München. 

At godt blod ikke 
fornægtersig er 

”Boeing 747” et tydeligt bevis på. 

Hans 4 bedsteforældre indeholder 
blod fra 4 kendte slag; Louis Deleus, 
Gerard Koopman, Rudi Hendrikx 
samt Jos van Limpt (De Klak). 

 Før sin entré i brevduesporten har 
Kai i mange år været nok landets frem-
meste avler af Discofi sk, så han ved, 
hvad der skal til for at opnå gode resul-
tater indenfor en sport. At Kai slog sig 
på brevduer var ikke den store overra-
skelse, eftersom hans bror Svend Erik 
Jeppesen er den ene del i topslaget 
Meldgaard & Jeppesen i Aabenraa. Og 
derfra er der også kommet mange gode 
råd, som Kai naturligvis er meget tak-
nemmelig for. 

Duerne på slaget er fra stammer pri-
mært fra Meldgaard & Jeppesen og er 
af afstamning fra Louis Deleus, Jef 
De Wilder, Gaston Van de Wouwer mv. 
Kai har 24 par kapfl yvere, der kapfl y-
ves på det totale system, og duerne får 
virkelig lov til at bestille noget allere-
de i en ung alder. Hans unger trænes 
meget, og Kai har ingen betænkelighe-
der ved at sende de etårs med på selv 
de længste ordinære langfl yvninger i 
sektionen.

Vi ønsker endnu engang Kai tillykke 
med trofæet Herbots Gyldne Vinge. 
Der er ingen tvivl om, at han har du-
erne, der kan lave top-placeringer på 
Landsfl yvningerne igen i 2016. Det 
bliver spændende at følge! 



94 #06_2016

af Dennis Madsen, 071 Rødovre

1 Kr. Pr due til ddb nÅr Vi flyVer 
seKtionsflyVninGer oG PriVate 
KlubflyVninGer!

Jeg fi k "sgu" næsten kaffen galt i hal-
sen, da jeg læste om hovedbestyrelsens 
intentioner i referatet fra HB-mødet d. 
27 februar 2016. Der er tilsyneladende 
vedtaget, at der skal pålægges et gebyr 
på 1 kr. på duerne påsektionsfl yvnin-
ger og private klubfl yvninger fra 2017.

Jeg hører til dem, som synes, at HB 
gør et stort frivilligt foreningsarbejde, 
og det sætter jeg MEGET stor pris på. 
I bliver sjældent rost for det arbejde, 
I gør. Jeg er sikker på, at I gør det i 
den bedste mening for brevduesporten. 
Mange har travlt med at sige, at I bl.a. 
får jeres koner med til repræsentant-
skabets aftenfest, fra min side er det 
jer vel undt. Jeg synes, det er jer gan-
ske fortjent og en meget lille "løn," for 
det arbejde I præsterer. 

Men jeg er nu heller ikke enig i alt, 
hvad I foreslår og gennemfører, hvilket 
vel er ganske naturligt.

I "fl ager" nu, at der skal pålægges et 
gebyr fra 2017 på de duer, som deltager 
på sektionsfl yvninger og klubfl yvnin-
ger. Til det må jeg sige, at det er helt 
ude i "hampen". Jeg er bestemt ikke 
begejstret for den beslutning, og jeg 
mener ikke I kan gennemføre denne 
beslutning uden det bliver vedtaget på 
repræsentantskabsmødet. 

HB begrunder det med stigende om-
kostninger til bl.a. IT udgifter og ve-
terinærområdet.   Det har jeg meget 
svært ved at forstå, og det synes jeg, 
at HB/sekretariatet skylder os en re-
degørelse for, at det hænger sådan 
sammen, at sektionerne og de lokale 
klubber belaster økonomien så meget, 
at det skulle være nødvendigt at ind-
føre afgifter på lokale fl yvninger.

I princippet er en vis form for bruger-
betaling meget sundt, og sektioner og 
klubberne skal selvfølgelig betale de 
udgifter, som er forbundet med brugen 
af DdB server mv. Men den ekstra ud-
gift, som I vil pålægge foreningerne i 
vores sektion, ville have beløbet sig til 

en ekstra udgift på ca. 38.000 kr. Det 
er helt urimeligt med en sådan afgift. 

Dette beløb må ligge langt over de 
udgifter, som DDB har til at admini-
strerer vores sektions- og lokale fl yv-
ninger. Og de veterinære udgifter, 
hvad har det med "vore" fl yvninger at 
gøre?

Efter min overbevisning er det en 
skjult kontingentforhøjelse, og det vil 
som sådan skulle behandles på repræ-
sentantskabsmødet som et indkom-
mende forslag jævnfør DdB ś love.

Jeg undrer mig derfor meget over den 
"fl agede" forhøjelse i mødereferatet, 
som HB i princippet har vedtaget, og 
jeg savner sagligt dokumenterede be-
regninger, som viser, det er nødvendigt 
med denne ekstra indtægt.

Hvis det er et hul i vores regnskab, 
som viser nødvendigheden for denne 
ekstra indtægt, så syntes jeg, man 
burde overveje andre redskaber i 
værktøjskassen, og jeg kan ikke lade 
være med at gentage, hvad jeg også 
sagde fra talerstolen i Brædstrup. Lad 
os se HB ś budget for det kommende år 
sammen med regnskabet, så vi har en 
chance for at se, hvad vej vinden blæ-
ser, og for at skabe forståelse for jeres 
beslutninger.

Jeg må derfor kraftigt opfordre HB 
til at revurderer den offentliggjorte 
forhøjelse.

Som alternativ kunne man kigge på 
følgende muligheder:

• En regulær kontingentforhøjelse 
for samtlige medlemmer 

• Hæve gebyrerne på DdB fl yvnin-
ger.

• Fjerne de nyindførte præmier på 
fl yvninger. Det giver jo ikke fl ere duer 
på fl yvningerne og det kommer ganske 
få til gode. For mig er æren langt vigti-
gere. Brug frivilligt spil i stedet.

• Finde besparelser på regnskabet, 
f.eks. sende brevduebladet ud pr. mail 
til dem, som ønsker det. Jeg vil meget 
gerne være fri for at få det med posten, 
og så får jeg det på udgivelsesdagen. 
Dette må kunne spare udgifter til 
tryk, porto og medarbejdere. Det un-
drer mig meget, hvorfor der er mod-
stand over dette i sekretariatet. Hvad 
er man bange for? 

• Man kunne også søge at få løst kon-
fl ikten med Fyn omkring separate slip 
på de korte fl yvninger fra syd. De vil jo 

give fl ere duer i DdB, hvilket vil være 
meget fornuftigt.

Er man parat til at "mægle" i den 
konfl ikt, eller er det vigtigere ikke at 
tabe ansigt?

Jeg syntes, det er på tide, at denne 
konfl ikt bliver løst. Det er da trist for 
sporten, at man ikke kan nå hinanden.

• Er der sammenhæng mellem ind-
tægter og udgifter på f.eks. resultat-
formidling for andre lande?

• Hvorfor ønsker man, at DdBs egen 
vogn skal udgå? Jeg har da fået en for-
ståelse af, at det var en meget god for-
retning. Hvorfor er det pludseligt ikke 
det mere? 

• Nogle vil måske sige, at man kan 
vælge, at DdB arrangerer færre fl yv-
ninger, dermed færre udgifter og 
indtægter. Det vil formentlig betyde 
kraftige gebyrstigninger. Men det 
kunne også betyde, at man må kigge 
på det serviceniveau DdB udfører og 
tilpasse organisationen, så den pas-
ser til de indtægter, man nu kan få. Er 
man parat til det?

• Det værste man kan gøre, er at ind-
føre gebyrer på vores lokale fl yvninger. 
Hvis I starter på det, vil I starte be-
gyndelsen på enden af DdB, og det øn-
sker jeg bestemt ikke.

• Hvis nogen skulle have overset det, 
så er der kun os til at betale, og vi bli-
ver færre og færre.

For at give os større forståelse for 
regnskabet, vil jeg mene, det er tvin-
gende nødvendigt med ÅBENHED. 
Det betyder følgende for mig:

• HB ś budget for det kommende år 
skal fremsendes/offentliggøres sam-
men med regnskabet. Hvis der så 
bliver vedtaget ting på repræsentant-
skabsmødet, som vil ændre væsent-
ligt på budgettet, så kan vi jo også få 
en større forståelse for de ændringer, 
man stemmer igennem.

• NØJAGTIGT regnskab for indtæg-
ter og udgifter på ALLE DdB fl yvnin-
ger. Lad os da se, hvad det koster pr. 
due på de fl yvninger, som vi har afvik-
let i løbet af året. Så har vi forståelse 
for, hvad det koster at fl yve de fl yvnin-
ger, vi vedtager. 

Læserbreve
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af Poul E. Meulengracht, 192  Hillerød

rabler det for  
HoVedbestyrelsen?

Af ”Beslutningsreferat” fra hovedbe-
styrelsens møde d. 27. februar 2016, 
fremgår bl.a. ”Fra og med 2017 pålæg-
ges alle sektions- og klubflyvninger kr. 
1,- pr. deltagende due i gebyr til DdB.”

Hvordan er det lykkedes for hovedbe-
styrelsen at overbevise sig selv om, at 
den har hjemmel til at opkræve et så-
dant gebyr? Og hvilken ydelse skulle 
gebyret i givet fald være betaling for?

Uanset hvilke DdB omkostninger, 
man vil forsøge at lægge til grund, er 
der intet sted i DdB’s love hjemlet ho-
vedbestyrelsen beføjelse / hjemmel til 
at opkræve nogen form for gebyrer i 
forbindelse med sektionernes og eller 
andre sammenslutningers arrange-
menter.

At sektioner/sammenslutninger skal 
betale for diverse IT ydelser mv. er na-
turligt, men alle gør vel ikke brug af 
præcis de samme faciliteter, hvorfor 
sådanne heller ikke kan pålignes sam-
me pris. jvf. et fast gebyr pr. due, og 
selv i så fald er prisen en betragtelig 
forhøjelse i forhold til hidtil.

Når formanden forudskikker mulig-
heden af mindre eller intet tilskud fra 
lottomidlerne, kan man måske i nogen 

grad forstå, at man ser sig om efter 
indtægter fra andre aktiviteter, men 
undertegnede undrer sig over, at man 
ikke også ser indad efter mulige spa-
retiltag. 

F. eks. virker det da ret påfaldende, 
at man i samme referat som ovenfor 
omtalt, kan læse beslutningen om en 
ny konkurrence ”SUPER CUP’EN” 
med dertil hørende Vandrepokal og føl-
gepræmie. 

Har man mon tænkt på, at hvis den 
pågældende konkurrence havde eksi-
steret i 2015 havde ”kun” 84 =7,9 %, af 
DdB’s 1064 aktive medlemmer været 
deltagere i konkurrencen, idet kun de 
deltog på alle 4 landsflyvninger.

Efter undertegnedes mening en helt 
forkert prioritering, og man fristes til 
at se en bagtanke med, at dette ikke 
var på dagsordenen sammen med flere 
udefra kommende forslag til mester-
skaber m.v.

For god ordens skyld vil jeg ikke und-
lade at bemærke, at jeg absolut ikke 
har noget imod begrebet Landsflyv-
ninger, men omvendt tror jeg ,at hoved-
bestyrelsen hen ad vejen er kommet til 
den opfattelse, at disse flyvninger er 
det essentielle i DdB. Dette på trods 
af at to tredjedele af vore medlemmer, 
jvf. vedstående skematiske opstilling, 
ikke sender en eneste due på dem. 

På trods af dette faktum kædes 

Landsflyvninger i flere mesterskabs-
konkurrencer sammen med ordinære 
mellemdistance- og langflyvninger, 
hvilket udelukker de før nævnte med-
lemmer fra deltagelse i konkurrencen.

Dette bør hovedbestyrelsen tage med 
i deres fremtidige overvejelser. 

I 2015 blev, i sektionsregi, indført 
kontante slagpræmier (200-, 100-, 75-
, + et varierende antal af 50-) på alle 
DdB-flyvninger. Et tiltag, som ikke gi-
ver én afsendt due mere på de enkelte 
flyvninger, og som i løbet af en sæson 
kun er til glæde for et relativt lille an-
tal medlemmer, men som koster et be-
løb, som langt overstiger kr. 250.000. 

Alene afskaffelse af disse slagpræmi-
er vil stort set kunne udligne det mu-
lige bortfald af Lottomidlerne.

Af referatet fra repræsentantskabs-
mødet fremgår, at formanden aflægger 
et ugentligt besøg på sekretariatet, 
fordi ”han gerne vil se, hvad der sker 
på hans sekretariat”. 

Jeg ved ikke, hvordan vores forret-
ningsfører har det med det, men som 
menigt medlem finder jeg det temmelig 
overflødigt, for ikke at sige menings-
løst, at bruge penge på kørselsgodtgø-
relse mv. til dette. Der er jo da noget, 
der hedder telefon. 

Jeg føler mig helt sikker på, at forret-
ningsføreren nok skal få DdB’s aktivi-
teter til at køre dette foruden.
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Det er helt fint med vores fantastiske 
IT standard, men måske skal man, 
netop af hensyn til DdB’s økonomi, 
holde lidt igen på ambitionsniveauet. 

Vi er uden tvivl de bedst servicerede 
brevdueentusiaster i hele verden alle-
rede nu, så ”klap lige hesten” og få or-
den på økonomien indadtil, før vi ”iler” 
videre. 

af Erik Dybdahl, Landsformand

sVar til dennis Madsen, Poul 
eriK MeulenGracHt M.fl.

Det kommer på ingen måde bag på 
mig, at udmeldingen fra sidste HB- 
møde, der indeholdt et økonomisk til-
tag, vi ikke tidligere har anvendt i 
DdB, ville give debat.

Selvfølgelig giver det debat blandt 
organisationens medlemmer, hvilket i 
sig selv ikke på nogen måde er nega-
tivt, tvært imod er det et sundheds-
tegn for en levende organisation.

HB finder det ordentligt i god tid og 
helt i tråd med tidligere tilkendegivel-
ser fra større møder tidligere i organi-
sationen at komme med udmeldinger 

om større ændringer, som dette tiltag, 
så der er rimelig god tid til ”at vende 
skråen”.

Vi er i gang med et år, hvor der af-
holdes Regionsmøder i efteråret, hvil-
ket giver en  god mulighed for at drøfte 
også dette tiltag. Selvfølgelig bliver 
det også et punkt på den kommende 
dagsorden til repræsentantskabsmø-
det 2017, med mindre der findes andre 
og bedre løsninger for fremtidens øko-
nomi, før vi når til repræsentantskabs-
mødet.

Vi kan være så heldige, at det økono-
miske råderum, der tilføres fra politisk 
hold øges. Det vil jo klart være den bed-
ste løsning, men vi kan desværre også 
være i en situation, hvor vi beskæres i 
tilskud, og derfor er det vigtigt at være 
på forkant med udviklingen.

Præmierne fremføres som et middel 
til forbedring af status og ja, HB ude-
lukker på ingen måde, at dette også 
kan blive nødvendigt, desværre.

Jeg bliver nok lige nødt til at minde 
om, at gebyrerne med en normal øko-
nomisk fremskrivning ikke er steget 
over årene, dette selv om der mangler 
over 1,7 mil. i lottotilskud.

Sekretariatet i dag er ikke kun som i 
gamle dage det administrative center 
i organisationen, hvor alt kan klares 

med en telefon, men i høj grad også en 
forretning med mange praktiske gøre-
mål, hvilket har muliggjort, vi fortsat 
er i førerfeltet blandt de enkelte landes 
organisationer, og dette kræver og har 
krævet en arbejdsmæssig indsats. 

HB er også blevet foreholdt det fak-
tum, at folkepensionen ikke er høj nok 
til en ordentlig deltagelse på vore flyv-
ninger. Desværre er vi ikke herre over 
satserne i pensionerne, og derfor kæm-
per vi en kamp for at holde omkostnin-
gerne på så lavt et niveau som muligt.

En markant fremgang i afsendelser 
af duer vil også kunne være en mu-
lighed, men et princip, hvor der om-
fordeles på de markante fremtidige 
omkostninger er vel rimelig i en or-
ganisation, der udvikler og stort set 
klarer alt, der er nødvendig for organi-
sationens foreninger og sektioner.

Hvorfor kan man spørge sig selv, er 
det en god ide?

Det er det, fordi det er absolut nød-
vendigt at fastholde et godt og velfun-
gerende sekretariat til varetagelse af 
alle medlemmers, foreningers, og sek-
tioners livsnerve til sporten og samti-
dig stå for den økonomisk dyreste del 
af vore konkurrencer. 
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af Brian Dalsgaard

Sektion 61 er en af de største 
sektioner i Danmark, både geo-
grafisk og i forhold til duetallet. 
Sidst i sektionen, kort før den bli-
ver til Sektion 63 ligger et af de 
stærkeste slag i Danmark i 2015: 
Niels og Bente

. Med en afstand til de sydligste slag 
i sektionen på mere end 100 kilometer, 
kan man sjældent tale om bedste belig-
genhed, men alligevel har slaget for-
mået at kæmpe sig til tops i sektionens 
konkurrencer de seneste sæsoner. Den 
primære grund til dette er hårdt arbej-
de, men det vender vi tilbage til.
Hidtil bedste sæson.

Kurven, der angiver antallet af top-
resultater, har gennem de seneste 
sæsoner været støt stigende: Især på 
indlandsflyvningerne og ikke mindst 
langflyvningerne, som er slaget pri-
mære indsatsområde, har der været 
fremgang. Vi er nok nogen, der håber 
kurven snart knækker, men det er vel 
også op til os selv at gøre noget ved det-
te. I 2015 havde slaget følgende topre-
sultater:

• 9 x Sektionsvinder
• Nr. 1 Regionsmesterskab Lang 

Nord
• Nr. 1 Langdistancemesterskab 

Åben Sektion 61
• Nr. 1 Langdistancemesterskab 

Sport Sektion 61
• Nr. 1 DdB’s Vandrepræmie Gruppe 

6
• Nr. 1 Generalmesterskabet Sektion 

61
• Nr. 1 Sprintermesterskabet Sport 

Sektion 61
• Nr. 1 Sprintermesterskabet Åbent 

Sektion 61
• Nr. 1 Mariman Mesterskabet

• Nr. 3 Mellemdistancemesterskabet 
Sport Sektion 61

• Nr. 4 Mellemdistancemesterskabet 
Åbent Sektion 61

• Nr. 5 Danmarksmesterskabet 
Sport

• Nr. 6 Regionsmesterskabet
• Nr. 15 DM Åbent
• Nr. 1-2 Esduer Langdistance DdB
• Nr. 1-2-3 Esduer Mellem Sport
• Nr. 2-3-4-6-9 Esduer A Sektion 61
• Nr. 1-3-4-5-6-8 Esduer U Sektion 

61
Som man kan se, er der en ret ene-

stående bredde på slaget, der gør sig 
gældende på alle weekendens stationer 
– uge efter uge. Dette understreges af, 
at der på slaget i år var 16 duer, der 
havde opnået 10 placeringer eller flere 
i sektionsregi!
den stiGende KurVe

Bente og Niels Arne har gennem 
mange år ”spillet på flere heste” i for-

hold til hobbier, der inkluderer dyr. 
Frem til 2008 var der både duer og 
travheste på matriklen, begge dele ret 
tidskrævende. Det blev til mere end 
350 sejre med travhestene, men der 
var problemer med at få tid til både he-
ste og duer. Det blev duerne, der fik lov 
at blive, og siden er resultaterne med 
disse blevet markant forbedret.

Hos os i Viborg, og nok også hos Niels 
Arne selv, har indtrykket været, at 
beliggenheden som sidste slag inden 
Sektion 63 langt fra har været opti-
mal, men den opfattelse, har vi revi-
deret. Langsomt - men sikkert - har 
beliggenheden ændret sig, sjovt nok 
samtidig med, at indsatsen er blevet 
større!

Det har bl.a. betydet, at Niels og 
Bente har været vindere af Sprinter-
mesterskabet med klar margen de se-
neste to sæsoner – både åben og Sport. 
Flere gange gennem de seneste sæso-

niels og bente ”mishandlede” sektion 61:

8 mesterskaber og supersæson 
til niels og bente, 165 ”aars”

Mestrene med hver deres topdue fra den forgangne sæson.
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ner er det sket, at Niels og Bente giver 
resten af sektionen en decideret røv-
fuld og har størstedelen af de første 15 
duer i sektionen. – Det er ikke et be-
stemt sprinterhold, der præsterer uge 
efter uge, men blot de duer, der ”sidder 
over” på DdB-flyvninger, hvor man er 
afsted ca. hver anden weekend.
et lanGt træK

Der er ofte medlemmer, der søger den 
lette og hurtige vej til gode resultater, 
men den findes ikke, og slaget på Dam-
mergårdsvej er et godt eksempel på 
dette. Der har været forbedring hvert 
år siden 2008, men forbedringerne 
er ikke kommet i store kvantespring. 
Tværtimod er det min klare opfattelse, 
at forbedringerne er resultatet af en 
god slagplan, der følges ganske strin-

gent. Og der springes aldrig over, hvor 
gærdet er lavest.

Slagplanen/kontinuiteten kendeteg-
ner alt i arbejdet med duerne, lige fra 
avlen, til ungeflyvning, forberedelsen 
af de gamle duer, sundhed mm., pla-
nen er lagt og følges.
aVlen

Gennem mange år havde Niels og 
Bente et avlsfællesskab med Vagner 
Simonsen, 188 ”Skovsgård”. Dette 
avlssamarbejde bærer en del af æren 
for, at Niels Arne er kommet så langt 
med duerne, som tilfældet er. I samar-
bejde købte man nemlig 4 duer, hvoraf 
de to er blevet stamhanner for hele be-
standen på slaget. – Det gav lidt flere 
økonomiske muligheder, når man er 
flere om at betale. Ellers havde vi al-

drig købt de gode duer fra Houben, for-
tæller Niels Arne.

Duerne, der blev købt på Auktion i 
Randers, har betydet næsten alt for 
slaget. Man købte to duer, som skulle 
udgøre et super-avlspar, men da det vi-
ste sig at være to hanner, måtte planen 
revurderes. Der blev bestilt 2 hunner 
hos Houben, til disse hanner, og det er 
disse to par, der er stadig udgør grund-
stammen, selvom de blev købt tilbage 
i 1999.

Særligt den ene af hannerne, 
”Konsul”, har vist sig at  

være en formidabel avlsdue. 

Afkom efter ham har været i top et 
hav af gange, både hos Niels og Vag-
ner, men også på andre slag. Mere end 
70 sektionsvindere og esduer er der i 
hvert fald efter ham, fortæller Niels. 
Faktisk går den gamle han på avlsl-
saget endnu, selvom han ikke længere 
befrugter. Han er efterhånden blevet 
halvblind, men så længe er i vigør, og 
kan passe siden rede, får han lov at gå 
på slaget.

Den anden af hannerne, kaldet ”Kap-
tajn”, har ligeledes avlet fremragende. 
Han er bl.a. bedstefar til to regionsvin-
dere, og hans blod løber også fortsat på 
slaget.

Avlsarbejdet tager fortsat sit ud-
gangspunkt i duerne fra Houben, men 
der købes hvert år enkelte duer til for-
stærkning af avlsslaget. Med enkelte 
duer menes to eller tre, der får chancen 
i to år. Er der ikke faldet topduer, får 
de et år som ammeduer. Dette for at 
sikre, at man kan nå at prøve afkom af 
på langflyvningerne, inden man slag-
ter forældrene.

Denne strategi for avlsarbejdet blev 
indført, efter man havde slagtet for-
ældrene til superhunnen ”326”, der, 
ikke viste de store resultater, inden 
hun kom på de lange flyvninger. Hun 
nåede at flyve 14 x landsflyvninger, og 
kom aldrig senere end lørdag klokken 
16.30. Tre gange sektionsvinder og tre 
gange nr. 2 i sektionen! Siden har hun 
vist sig som en super avlshun, bl.a. 
er hun mor til 3 x sektionsvindere på 
langflyvningerne. – Hendes forældre 
blev fjernet fra avlsslaget, inden hun 
kom ud på den afstand, hvor hun viste 

 Den gamle stamhan ”Konsul”, der er på stamtavlen af mere end 70 esduer og sektionsvindere.

 Den gamle stamhan ”Konsul”, der er på stamtavlen af mere end 70 esduer og sektionsvindere.
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sig at være rigtig god, fortæller Niels 
Arne. Den fejl ønsker Bente og Niels 
Arne ikke at gøre igen, så derfor består 
avlsslaget nu af 20 par, hvoraf de 8 er 
ammepar/oversiddere, der måske kom-
mer i brug igen.

Omkring avlsarbejdet skal det også 
fremhæves, at man har en stor forkær-
lighed for sine egne topflyvere. Det er 
ekstra sjovt at vinde med duer, man 
selv har avlet i flere generationer er 
holdningen. Derfor er størstedelen af 
duerne på avlsslaget tidligere topfly-
vere fra eget slag.

Af de nye indkøb har mange vist sig 
at være ”gode nok”, så avlsslaget nu 
er befolket af duer, der alle har vist 
sig som topavlere. Særligt en han fra 
Marc Pollin tegner til at kunne blive 
en ny stamhan. Siden han blev købt 

er en bror, ”Nai”, blevet en af stam-
hannerne hos Marc Pollin selv, og hos 
Niels og Bente har denne han bl.a. av-
let superduen ”135”, der i år var 2 x 
sektionsvinder på langflyvningerne. 
I øvrigt i parring med den tidligere 
nævnte ”326”…
at Være Klar fra start

Mange slag gør en god indsats, for at 
være klar fra sæsonstart. Det er ikke 
altid det lykkes, men det kan faktisk 
lade sig gøre at være klar hvert år, hvis 
man spørger Niels og Bente! Her har 
duerne de seneste sæsoner i den grad 
været i form fra sæsonstart, og i 2015 
havde man 4 sektionsvindere på de før-
ste seks flyvninger, og ikke mindre end 
39 af 60 topti-placeringer i sektionen!

Opskriften på at være klar fra start 
er ganske enkel. Der skal trænes, og 
duerne skal ikke bruge kræfter på at 
fodre unger op. Flyveduerne hos Niels 
og Bente har aldrig set en dueunge, 
hverken forår eller efterår! Ikke en 
fremgangsmåde, jeg tidligere har set, 
men jeg har mærket på egen krop, at 
den virker…

Træningen er retningsbestemt fra 
3 slipstederr. Der køres ca. 20 gange 
inden første kapflyvning, som regel i 
samarbejde med foreningskammera-
ten Poul Erik Bach med hvem, der er 
samarbejde om rigtig meget i forhold 
til duerne. Man vender mange ting 
omkring duerne og snakker sammen 
mindst en gang ugentligt hele året.

Træningen indstilles så snart sæso-
nen er i gang. Der kan dog køres en 
enkelt tur midt på ugen, hvis der har 

været knas på weekendens flyvning 
og hjemkomsterne har været spredte. 
Dette gør man for at få rytme og sy-
stem på duerne igen. Når der flyves 
med både hanner og hunner, er det ik-
ke optimalt med spredte hjemkomster, 
hvor der går lang tid uden en mage.

Som man kan læse, bliver der ikke 
avlet meget på flyveduerne, men der 
bliver taget unger på de bedste flyve-
par. Så flyttes æggene over på avlssla-
get til ammeduerne, der så kan fodre 
ungerne op.
sundHeden er et Must.

”Sundhed slår klasse” – er et udsagn, 
jeg har hørt mange gange, og det pas-
ser delvist på Niels og Bente. Sundhe-
den er slående på rundturen, men det 
samme er duernes klasse! Medikamen-
ter har ikke været i brug de seneste 
mange sæsoner, hvor man året rundt 
bruger en blanding af naturprodukter, 
man har fået fra Bent Thomsen Peter-
sen. Igen er det et eksempel på en plan 
eller strategi, der bliver fulgt til dørs. 
Ikke mange slag følger samme plan 
gennem mere end 5 sæsoner, men det 
gør man hos mestrene i Sektion 61.

I samme lange periode har det ikke 
været nødvendigt at behandle duerne 
diverse medikamenter, så det lader 
til at virke. Hos avlsduerne har man 
samme princip: Der må ikke bruges 
medikamenter, for duernes eget im-
munforsvar skal være i top, så man 
kan give det videre til næste genera-
tion.
flyVesysteM oG fodrinG.

For år tilbage, hvor jeg først kom 
”Pollin-hannen”. Helbror til Pollins superhan ”Nai”. Far til superhannen ”135”, der i år var 2 gange sekti-
onsvinder på langflyvningerne.

Hunnerne sidder på trekanter og med skråtstillet 

gulv.

Avlsslaget er det gamle loftslag, hvor der er mas-

ser af plads og altid tørt.
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i kontakt med Niels Arne, var det 
min klare opfattelse, at der primært 
blev fløjet med hunnerne for at holde 
dem i orden og motiverede som gode 
enkehunner. De fik lov at flyve hele 
sæsonen, selvom resultaterne ikke 
nødvendigvis var prangende. Hunner-
ne har dog de seneste år været på højde 
med hannerne resultatmæssigt. De ta-
ger samme antal placeringer og også 
mange topplaceringer.

Det nuværende totalsystem praktise-
res med daglig motion til både hanner 
og hunner. Hunnerne sidder på sid-
detrekanter i et forholdsvist lille rum 
med en skråtstillet tremmegulvsrist 

som gulv. Så der er ingen, der sidder på 
gulvet, og skulle der være en hun med 
lesbiske tendenser, fjernes hun promp-
te fra afdelingen. Faktisk var dette til-
fældet for en af de bedste hunner i den 
forgangne sæson, så hun tilbragte den 
overvejende del af ugen i enkeltboks.

Hannerne fodres rigeligt fire gange 
dagligt, men der får aldrig lov at ligge 
foder tilbage. Der fordres morgen, ef-
termiddag og aften. Dertil kommer et 
sent ”godnatmåltid” med en fedtholdig 
blanding. Hunnerne fodres tilsvaren-
de, blot ikke om eftermiddagen, da de 
så ikke er til at få ind efter endt mo-
tionering.

 ”628”. Bedste avlshan på slaget pt. Selv nr. 1 Esdue i Sektion 61 og 1 gang sektionsvinder. Far til 7 x sekti-

onsvinder. Søn på ”konsul”.

 ”326”. Super langflyver, bl.a. 3 gange sektionsvinder på landsflyvningerne og 3 gange nr. 2. Mor til ”135”.

For ungerne gælder det, at de kan få 
lov at gå ude hele dagen, til Niels el-
ler Bente kommer fra arbejde. Igen har 
det været sådan i mange år, og det er 
ikke tilfældigt, at det er sådan. Når 
ungerne får lov til at gå og rode i jorden 
en hel dag, er det med til at holde dem 
naturligt sunde, styrke immunforsva-
ret og give en stærk tarmflora. Noget 
der kan være med til at gøre en forskel, 
når der på varme eller hårde flyvnin-
ger drikkes vand, der ikke kommer fra 
et nyrengjort drikketårn.

Ungerne kapflyves i øvrigt ikke, men 
trænes ihærdigt hen over sommeren. 
Der startes dog først med ungetræ-
ning, når ferien holdes, og det er sim-
pelthen for sent til, at man kan nå at få 
ungerne med. Men igen: Det har været 
sådan igennem de seneste sæsoner, og 
man ved, det passer til den duefamilie, 
der er på slaget.
en stor indsats

Som man sikkert har fornemmet, 
ydes der hver dag på Dammergårds-
vej en stor indsats med duerne. Men 
det er ikke kun duerne, men også alle 
vi medlemmer i Sektion 61, der ny-
der godt af Niels Arnes engagement i 
sporten. Som formand i Sektionen er 
der opgaver nok, ligesom Niels og Chr. 
Mikkelsen løslader duerne for Sektion 
60 og 61.

Derfor skal der herfra lyde et stort 
tillykke, men også en tak for en stor 
indsats for alle os andre i Sektion 61. 
Vi skal huske at værdsætte, at der er 
medlemmer blandt os, der giver det 
ekstra nap, der gør det muligt at dri-
ve en frivillig organisation. Ikke nok 
med, at det er ulønnet arbejde, men I 
får jo også jævnligt at høre for, at det 
ikke er godt nok med løsladelser el-
ler udsættelser. Og der skulle vi nok 
tænke os om en ekstra gang, for det er 
jo deres engagement, der giver orga-
nisationen liv. Og hvis vi ikke har hu-
sket at sige det, skal der herfra lyde en 
tak på vegne af samtlige medlemmer i 
Sektion 61. 
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fra PræMie Podiet 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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NYE NATURAL FINESSE BLANDINGER
10007220  FINESSE START  25 KG
10007221  FINESSE LIGHT 20 KG
10007222  FINESSE CONDITION  25 KG
10007223  FINESSE ENERGY PLUS   20 KG
10007205  FINESSE MUTINE  25 KG

FINESSE START  - 25 KG

FINESSE LIGHT - 20 KG

FINESSE CONDITION  - 25 KG

FINESSE ENERGY PLUS  -  20 KG

FINESSE MUTINE - 25 KG

NYE NATURAL FINESSE BLANDINGERNYE NATURAL FINESSE BLANDINGER
10007220  FINESSE START  25 KG
10007221  FINESSE LIGHT 20 KG
10007222  FINESSE CONDITION  25 KG
10007223  FINESSE ENERGY PLUS   20 KG
10007205  FINESSE MUTINE  25 KG

FINESSE START  - 25 KG

FINESSE LIGHT - 20 KG

FINESSE CONDITION  - 25 KG

FINESSE ENERGY PLUS  -  20 KG

FINESSE MUTINE - 25 KG
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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 langfl yvning ca. uge 29.  

Præmiepuljen opgøres i Regionerne. 
Resultatet opgøres i regionen på sektionspoint og fordeles efter fl g. 

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. 

Danmarksmesteren Sport 2016 Kasper Sørensen fra kompagniskabet K. & K. Sørensen, 049 Lyngby hyldes ved aftensfesten.


