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TEMA LÆS OM

REFERAT HB-MØDE

FAR & SØN VINDER

BREVDUENS FODER

Den skandinaviske juniormester Nicolai Lundbøll 127 Westend med regionsvinderen fra Münster 2015

Thorkild Andersen
084 Lilleheden
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Blad nr. Udkommer Deadline
08 13. april 29. marts
09 27. april 12. april
10 11. maj 26. april 
23 30. aug. 14. sept.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

DødsfaldVi gratulererFremlysning

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!

GUNNAR JENSEN, 211 JET
Det er med stor sorg at vi i DAN 

211 'Jet' modtog den triste nyhed om 
Gunner Jensens pludselige død. 

Gunner var aktivt medlem i DAN 
211 siden 1986, og var meget vellidt 
i foreningen.

Gunnar var i mange år fast kur-
vemand, og de seneste år  indtrådte 
han i bestyrelsen i DAN 211.

Vi i DAN 211 har mistet en fanta-
stisk klub kammerat, og vi vil altid 
savne Gunner Jensens altid positive 
og høflige væsen. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE
På foreningens vegne,
Allan Ljatifi

242-13-0825 (død)
012-15-0118 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 219-15-0502
Johnni Pedersen
2730 Herlev
Tlf 21249437

DAN 000-13-3469
DAN 138-07-0030
NL 10-1060412
Aadel Lafta
4800 Nykøbing F
Tlf: 26395179

DAN 190-15-0417
Linda-Henning
7500 Holstebro

DV 06900-15-637
DV 03748¨15-262
DV 06560-15-318
Ivan Hansen
6400 Sønderborg
Tlf 30358044

PL 1182-13-0393
Allan Wolff
9900 Frederikshavn
Tlf 98423847

70 ÅR
11/4 Peter Rasmussen 037 Kalundborg

80 ÅR
4/4 Kristen BørgeSørensen, 237 
Brande
7/4 Gerda Mikkelsen, 075 Morsø
7/4 K.E.Brøgger, 070 Åbenrå

50 ÅRS JUBILÆUM
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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APRIL

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

Så står vi lige ved indgangen til april 
måned. En måned, som vil blive vold-
somt præget af forberedelserne til sæ-
sonstarten, som for en enkelt sektions 
vedkommende starter allerede den 23. 
april. Det er tidligt, selvom der i år 
grundet skudår er indskudt næsten 
en ekstra uge, hvilket betyder, at DdB 
sæsonen, der starter i uge 21, først er 
den 28. maj. Det betyder, at vi slutter 
DdB sæsonen medio august. Men så-
dan kan kalenderens mystik ofte flytte 
rundt på tingene. Vi må så håbe, vej-
ret arter sig, så alle får mulighed for 
at blive klar.

Den tidlige påske har også bragt lidt 
uorden i arbejdet på Sekretariatet. Vi 
tog chancen for at kunne holde lidt 
ferie inden sæsonen for alvor starter, 
men det giver som altid lidt udfordrin-
ger, når alle ender skal nå sammen. 
Så materialerne vil blive udsendt hur-

tigst muligt. Men det kunne med hen-
syn til eksterne leverance og interne 
deadlines ikke være anderledes.

Vi har stadig de grønne chipholdere 
på lager. Så ligger I inde med flere af 
de små chips, er der stadig mulighed 
for at få dem i spil. Vi skal anbefale, 
at man sætter chippen fast med lim el-
ler silikone, men da ringen kan åbnes 
igen betyder det, at chipholderen inkl. 
chip nu kan flyttes fra due til due uden 
problemer. Så sæt den fast, så den ikke 
bliver tabt.

Så snart vi kommer ind i april og har 
fået de sidste ajourføringer til edlems-
kartoteket vil vi lægge sæsonstarten 
på hjemmesiden, så Foreningspro-
grammet kan blive ajourført og sæso-
nen gjort endelig klar i klubberne.

Ændringerne i vores IT-programmer 
udsendes til foreningerne, så snart de 
er færdigtestet, men ingen af rettel-
serne forhindrer klubberne i at gøre 
arbejdet færdigt, så man er klar til 

de første flyvninger. Der er rettelser 
til såvel Foreningsprogrammet som 
medlemsprogrammet, men der ingen 
grund til at vente på disse rettelser.

Alle DdB’s køretøjer er synet, indre-
gistreret og klar til sæsonen. Alle nød-
vendige reparationer er gennemført, 
så materielet skulle være 100 % klar 
til den kommende sæson.

Opsamlingsplanerne er lige på trap-
perne og de vil som vanligt blive of-
fentliggjort i Brevduen nr. 10.

Vi skal bede alle, der har behov for 
at få uddannelse i transport af brevdu-
er til melde sig på Sekretariatet med 
navne og adresser på kursisterne. Det-
te gælder primært for sektionerne. Vi 
vil gerne have tilmeldingerne senest 
den 10. april, så vi kan få undervisnin-
gen planlagt og sendt besked om ud-
dannelsesdagen til alle implicerede. 

Vi ønsker alle medlemmer en god for-
beredelse til sæson 2016 og pas nu godt 
på duerne i aprils omskiftelige vejrlig. 
Der er masser af rovfugle i luften i den-
ne tid. Trækket nordpå er i fuld gang, 
og det kan gå hårdt ud over duerne. Så 
I må tage jeres forholdsregler. 
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af Bjarne Borresen

TILSTEDE: HOVEDBESTYRELSEN OG 
SEKRETARIATETS MEDARBEJDERE

FRAVÆRENDE: OLE NIELSEN SYGE-
MELDT

FORMANDEN BØD VELKOMMEN OG 
HÅBEDE, AT DET BLEV ET GODT MØDE. 
HAN GENNEMGIK DAGSORDENEN FOR 
MØDET. OLE NIELSEN VAR FRAVÆREN-
DE PÅ GRUND AF ET BRÆKKET BEN.

Det havde været et godt arrangement 
i Brædstrup. Det var blevet rost fra fle-
re sider. Der var blevet valg ny revisor, 
Finn Nielsen Hjørring. Han var efter-
følgende kort blevet orienteret om op-
gaverne og ville snarest blive indbudt 
til møde i Linde.

Følgende beslutninger blev truffet på 
mødet:
KONSTITUERING

Der blev aftalt følgende ændringer:
Henrik Larsen indtræder i Ordens-

udvalget
Der var et ønske om at udvide PR-

udvalget således, at Region Syd og Re-
gion Øst blev bedre dækket ind.

Det var planen, at alle nyindmeldte 
fra 1. januar 2015 og frem også skulle 
kontaktes. 

Alle nyindmeldte fra den 1. november 
2015 og frem havde alle fået tilknyttet 
en mentor.

Tommy Rasmussen indtræder i PR-
udvalget.

Niels Larsen indtræder i PR-udval-
get.

Flere muligheder blev debatteret.
ARRANGEMENTET I BRÆDSTRUP
LOKALER OG UDSTILLING

Lokalerne i Brædstrup er rigtigt go-
de til formålet. Der er plads til mange 
besøgende. De mange stader giver et 
godt liv, men der skal nok skabes mere 
plads i den store sal med bl.a. en bedre 
fordeling af duerne. Sekretariatet øn-

sker at blive flyttet tættere på den sto-
re sal, måske i et af grupperummene.

Det havde igen været et fint præmie-
bord og en flot præmieoverrækkelse.

Der udarbejdes nye pointkort til 
Landsudstillingen, som passer bedre 
til printerne (Sekretariatet) og de skal 
med logo være klar i god tid.

Anmeldelserne til udstillingen skal 
strømlines bedre, end det sker nu. Der 
er brug for forbedringer.

Det blev vedtaget at åbne hold-
konkurrencen for endnu flere hold 
herunder hold fra enkeltpersoner 
fremadrettet.

Der skal arbejdes på, at de afgivne 
point kan nå at komme med i Udstil-
lingskataloget. Problemet er tidsfak-
toren.

Fredag aften havde igen været en 
succes og med til at trække mange 
mennesker til. Så det er et tiltag, der 
er kommet for at blive.

Herbots har tilbudt at komme med 
familien fra Belgien i 2017. Det skal 
der arbejdes videre med.
REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Det havde været et godt møde med 
fornuftige beslutninger. Bindingen 
om fredagsløsladelse var blevet løst på 
fornuftig vis. Referatet fra repræsen-

tantskabsmødet blev gennemgået. Det 
havde været nødvendigt at rette enkel-
te ord jf. den tidligere besluttede ord-
liste over ord, der kan være til skade 
for organisationen og brevduesporten i 
Danmark.
AFTENFESTEN

Det havde været en super aften med 
dejlig mad og rigtig god underholdning 
af Lune Carlsen.
AUKTIONEN.

Det var nyt i år at satse på gode dan-
ske duer fra slag, der har haft fornem-
me resultater gennem årene. Duerne 
blev solgt til gode priser og havde givet 
DdB et provenu på kr. 22.000 med mi-
nimale omkostninger. Flere medlem-
mer havde givet tilsagn om at være 
med en anden gang.
ORDENSUDVALGET

Reglementet og den kommende sæson 
blev gennemgået. Enkelte ændring-er 
blev aftalt. Indberetningspligten fast-
holdes på 15 min. Der skal i Reglemen-
tet 2016 beskrives, hvordan ad-hoc 
framelding foregår.

Indkaldelser af kontrolmateriale 
blev aftalt. Det vil have en god effekt 
at kontrollere på opsamlingsplad-
serne, gerne fra starten af sæsonen. 
Kontrolarbejdet blev herefter intenst 

Referat HB-møde 
27. februar 2016
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debatteret og afslutningsvis blev eks-
peditionsgebyrerne fastlagt. 
ØKONOMI

Det reviderede budget blev gennem-
gået. Enkelte tal var blevet justeret.

Herefter blev gebyrerne 2016 fastlagt 
som følger:

Alle mellemdistance-flyvninger kr. 
17,-

Alle langflyvninger kr. 35, 
  Antwerpen dog kr. 40,- hvor kr. 5 går 
til Nimbus-præmier på flyvningen.

Ungeflyvninger kr. 17,-
Landsflyvninger uændret
Herefter blev forskellige modeller for 

fastholdelse og styrkelse af økonomien 
gennemgået. Følgende blev besluttet:

Tilmelding til det Internetbaserede 
Medlemsprogram bliver kr. 200,-.

Fra og med sæson 2017 pålægges alle 
sektions- og klubflyvninger kr. 1,- pr. 
due i gebyr til DdB.

Alle One Loft slag skal indlevere 
vaccinationslister til Sekretariatet til 
brug som dokumentation overfor Fø-
devarestyrelsen og andre relevante 
myndigheder. Der indføres et admini-
strationsgebyr på kr. 5,- pr. due.
SUPER CUP’EN (NY)

Der udsættes en ny Vandrepræ-
mie på alle lang- og lands-flyvnin-
ger opgjort på landsplan baseret 
på flest placeringskoefficient-point 
i sektionen på de i alt 9 flyvninger.  

Hvert medlems 1. sportsdue tæller.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering 

gange 1000, divideret med antal duer i 
sektionen). Følgepræmie: Guldur eller 
tilsvarende præmie.
TRANSPORT 2016

Transportudvalget gennemgik den 
kommende sæson.

Der forelå en belægningsoversigt 
over DdB’s containere for den kom-
mende sæson. Muligheden for at sende 
bilen/duerne fra Hedehusene over Hor-
sens blev gennemgået og det er yderst 
vigtigt, at duerne når frem i godt tid, 
således at oppakning sker så tidligt på 
aftenen som overhovedet muligt.

Afregningen af personalet på DdB’s 
lastbil blev gennemgået og fastlagt.

Omkostninger til at holde DdB’s bil 
kørende blev sammenholdt med evt. 
udgift til en ”fremmed” vognmand. Be-
sparelsen er nu så ubetydelig, at det 
blev besluttet, at DdB’s lastbil skal an-
vendes til opsamling og Sverigesruten 
i sæson 2016. Herefter skal dens frem-
tid afklares.

Indlæg fra Repræsentantskabsmødet 
vedr. den indenlandske opsamling blev 
gennemgået og debatteret.
ØVRIGE

Herefter tog man hul på den fremtidi-
ge kapflyvningsplan for 2017 og 2018. 
Forskellige muligheder for en struktur 
blev debatteret uden en konklusion.

En række sektioner har 50 års jubi-
læum i 2017. Der forelå et ønske om at 
få nogle specielle jubilæumsringe til 
årgang 2017. Det forekommer svært at 
imødekomme et sådant ønske, da det 
vil skabe problemer i bl.a. IT-syste-
merne.
HÆDERSBEVISNINGER

Der forelå 3 ønsker, som alle blev 
imødekommet. 

UNGEAUKTION  
HJØRRING 9. APRIL KL. 09.30

19 SUPER UNGER 
FRA TOPSLAGET

BENTE OG NIELS ARNE 0165 ÅRS

SE PROGRAM OG KATALOG PÅ DDB HJEMMESIDE UNDER AKTIVITETER.

BEMÆRK ALLE UNGER ER FØRSTE KULD FRA AVLSSLAGET.

KATALOG OG KOMMISSION OVE 30172811

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

Sekretariatet
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DE 8 SPORTSFLYVNINGER

SÅDAN DELTAGER DU:

Når du har samlet 40 point kan du deltage i konkurrencen og 
vinde præmier. Point skal indleveres indsat i samlehæftet til din 
forhandler eller til Meldgaard Pet A/S, Askelund 10, 6200 Aaben-
raa, att: Paul Mc Burnie. Dette skal ske inden udgangen af uge 
20, 2016.

En del slag vil have point i overskud og her kan du så deltage 
i en lodtrækning om 20 adgangsbilletter (unger) til DAPI Race 
2017. For hver 10. point du har samlet skal disse sættes ind i sam-

lehæftet. Alle samlehæfter (med hver 10 point) indsamles hos 
Meldgaard Pet A/S med udgangen af uge 20. Lodtrækningen om 
de 20 unger til DAPI Race 2017 vil foregå på landsudstillingen i 
Brædstrup lørdag den 4. februar 2017 ca. kl. 12.00. Er du i tvivl om 
noget, så kontakt os på telefon 20 33 72 85 eller 20 33 72 30.

Sportslig hilsen fra 
Paul Mc Burnie & Henrik Meldgaard
Meldgaard Pet A/S

MARIMAN VERSELE-LAGA
MESTERSKABERNE

Regler ved Sportsflyvningerne:

På hver af de 8 flyvninger (uge 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32) tæller de 2 hurtigste duer. 
Point baseres på sektionspoint i de enkelte sektioner. Sektionspoint udregnes som hastig-
hedspoint + placeringspoint divideret med 2, som så overføres til en landskonkurrence.

Præmier:

DANMARKS BEDSTE
MARIMAN/VERSELE LAGA SLAG: 
Vi kårer også Danmarks bedste Mariman/Versele 
Laga slag, baseret på det bedste slag med de 2 hur-
tigste duer sammenlagt på alle otte flyvninger.

Alle præmier i kroner udstedes som gavekort, så du 
kan købe korn eller produkter hos din forhandler.

1. præmie:  kr. 10.000,-
2. præmie:  kr. 7.000,-
3. præmie:  kr. 5.000,-
4.-10. præmie:  kr. 1.500,-
11.-40. præmie:  1 unge til
 DAPI Race 2017 
 (værdi kr. 1.200,-)

2016

PRÆMIER
FOR830.000,- KR.

1. PRÆMIE150.000,- KR.

FINALE 2016LØRDAG DEN 27. AUGUST
FRA KL. 10.00 PÅ ASKELUND, 

AABENRAA, DANMARKGØTTINGEN400 KM

På hver af de 8 flyvninger kåres en vinder samt nr. 2 og nr. 3 på landsbasis:
• 1. præmie: 2 unger (deltagelse) til DAPI Race 2017 (værdi kr. 2.400,-)
• 2. præmie: Gavekort på kr. 1.000,-
• 3. præmie: Gavekort på kr. 500,-

EKSTRA KONKURRENCE I 2016: 
På hver af de 8 flyvninger udsættes 1.000,-  kr. for de fire hurtigste duer fra samme slag.

Husk at tilmelde dig til Dapirace - Ring 20 33 72 85 / 20 33 72 30 eller mail til hm@meldgaard.com

INDLEVERING

LØRDAG DEN 16. APRIL 9.00-12.00

LØRDAG DEN 30. APRIL 9.00-12.00
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Af Ove Fuglsang Jensen

En frostklar formiddag kører jeg 
til Skagen, hvor Thorkild Ander-
sen har sin bopæl og slag. Besø-
get indledtes med kaffe og mor-
genbrød sammen med Thorkild 
og hans kone Hanne. Thorkild 
har været medlem af DdB siden 
1971. I 2005 blev 048 Grenen 
fusioneret med 084 Hirtshals

LANGT TIL SKAGEN
Indledningsvis skal nævnes nogle 

af Thorkilds afstande til DdB’s slip-
steder for at understrege de rimeligt 
lange afstande heroppe i det nordlige 
Vendsyssel. Kort mellemdist. Husum 
375 km - Alm. mellemdist. Altona 458 
km - Éndags langflyvning Giessen 809 
km. 

NB: Et slag,der har ca. 30 % af samt-
lige duer i 25 %, er et godt slag. Har 
slaget 35-40 % er det rigtigt godt. 
Thorkild har 52 %!
SLAGET

Slaget er et almindeligt slag, der fyl-
der hele bredden af grunden. Der er fo-
dergang, avlsslag med voliere, fire rum 
til flyveduer, et ungerum og et rum til 
enkehunner. Spørgsmålet om luften i 
slaget er vigtig,.Her har jeg medbragt 
et fintfølende instrument til formålet, 
nemlig min lugtesans. Jeg kan melde 
om en udmærket luft i slaget, og det 

gøres ved, at nogle ruder i front af sla-
get er udskiftet med gitter.
AVLSDUER

I avlsslaget sidder de duer, der dan-
ner grundstammen til flyveduerne.  
Det par, der har gjort det bedst, er en 
hun fra Finn Lindegård 036 parret 
med en Grundelars, og dette par har 
lavet 14 gode kapflyvere, der til dato 
har givet 7 sektionsvindere. Der er og-
så duer fra Patrick Philips, Bent Bøgh 
og Peter Pedersen 086. Thorkild køber 
af og til enkelte duer til fornyelse af sin 
stamme. 

Thorkild Andersen, 

084 Lilleheden

Mester Sport Mellem 2015

Thorkild Andersen, Skagen

Resultater i DdB 2015

1 Sport Mellem Sektion 63

11 DM Sport

4 Sektionsvindere i DdB 

Antal duer placeret i DdB 25%

Placeringer i 5% 15 duer

Placeringer i 5-10% 13 duer

Placeringer i 10-15% 9 duer

Placeringer i 15-25% 23 duer

Placeret i alt 25% 60 duer

Antal duer deltaget i DdB  34 duer

Ialt sendt DdB flyvninger  116 duer

52% af samtlige duer er i de 25%

Statistik Poul Erik Meulengracht
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KRAV TIL DUERNE
Der stilles store krav til duens byg-

ning: Stærk benbygning og god fyldig 
muskulatur. Der lægges megen vægt 
på vingen. Den skal have en kort in-
dervinge med god muskulatur og ved 
svingfjerene, skal de yderste være 
smalle. Thorkild kender de gode duer 
i sin stamme og prøver at holde denne 
linje i duernes bygning. Sorteringen er 
hård, også i sæsonen, og lesbiske hun-
ner bliver simpelthen fjernet. Gennem 

45 år i "faget" har Thorkild opbygget 
en erfaring og "fingerspitzgefühl" til, 
hvad der kræves af en god due.
FODER

Grundfoderet hele året er Naturals 
Flyve og Avl, der i vintertiden tilsæt-
tes lidt byg (10 %). I sæsonen gives 
følgende blanding: Lige dele Golden 
Sport + Finesse Enkemand + Flyve og 
Avl. Efter de hårde flyvninger gives 
Nutri Power, der også gives til duerne, 
når træningen starter. Dog kun i før-

ste uge. 
Ugeplanen i sæsonen: Ved hjemkom-

sten lørdag gives sæsonblandingen 
- søndag gives Super Diæt - resten af 
ugen gives sæsonblandingen. Vita-
minpulver, grit og picksten er altid 
til rådighed. En gang om ugen gives 
grønsagsblanding: Selleri, porrer, gu-
lerødder, æbler og hvidløg mikses i en 
blender og gives duerne. Der gives kur 
mod Gul Knop før sammenparring.
BESTAND AF DUER

Der blev i 2015 fløjet med ca. 50 duer, 
deraf de 34 duer i DdB regi. De etårs 
duer har ikke været sendt på DdB flyv-
ninger de sidste to år. Thorkild ser her 
på, hvor megen erfaring de unge duer 
har erhvervet sig. Ved afsendelsen af 
duerne til de længere afstande noterer 
Thorkild sig de enkelte duers form, vi-
gør og opførsel ved flyvningen omkring 
slaget. 
TRÆNING AF DUERNE

Duerne kapflyves på det totale sy-
stem, men når træningen begynder i 
midten af april, er det på det naturlige 
system. Totalsystemet startes før sek-
tionens flyvninger. Er træningen star-
tet, trænes der hver dag, men kun hvis 
vejret tillader det, da det er vigtigt, at 
duerne ikke bliver sat ud af form på en 
dårlig træning. Der startes få kilome-
ter syd for Skagen, dernæst Jerup 20 
km og til sidst Aså ca. 70 km.

Thorkild Andersen foran slaget

084-13-1310 A og 084-12-0240 U   (A+U Lindegård/Groundelaers). Hunnen 0240 Sektionsvinder 2 

gange i Sektionsflyvningerne
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OPLEVELSER I SLAGET
Ved besøget i slaget blev der taget 

billeder osv. Jeg fik også duer til hånd-
tering, bl.a. 084-11- 654 U sektionsvin-
der fra Münster. Ved håndteringen af 
denne due forstod jeg, hvorfor Thorkild 
har de gode resultater, han faktuelt 
har.  Da jeg fik hunnen 654 i hånden 
udbrød jeg: "Hold da op! - hun er en 
stor og kraftig due!". Hun havde gode 
fyldige muskler, stærk benbygning 
med stærke gaffelben og skulderpar-
ti. Vingerne var i særklasse: Fyldige 
muskler i indervingen, der samtidig 
er pænt hvælvet, og dette giver en god 
aerodynamisk opdrift af duen i flug-
ten. Slagfjerene, der er duens "pro-
pel" til fremdrift, er pænt lange, og 
de yderste slagfjer er smalle. Denne 
hun er en perfekt "arbejdsmaskine" 
til de lange afstande, og det er ikke 
underligt, at denne hun giver kon-
kurrenterne baghjul. Hunnen er fra 
superavlsparret  Lindegård/Grunde-
lars. Der findes på slaget 14 duer ud 
af dette par. Thorkilds bestand af duer 
bærer præg af hans lange erfaring og 
konstante stræben efter resultater. 
Man får vel ikke et mesterskab og 4 
sektionsvindere i DdB, uden at kende 
sine duer og yde en indsats. Som Ven-
delboerne siger om en god præstation:  
"Det er int´ så vagt!".
BESØG HOS MAURICE DELBAR

Thorkild og hans kone Hanne var i 
1979 på besøg i Ronse, Belgien hos 

Maurice Delbar. Der var bestilt 4 un-
ger pr. korrespondance og de kostede 
500 kr. pr. stk. Det var mange penge 
dengang. Man skulle også have en im-
porttilladelse, og duerne blev tjekket 
af en dyrlæge ved grænsen.

Maurice Delbar var en høj, statelig og 
venlig mand En sjov ting var, at han 
havde så store hænder, at duerne helt 
forsvandt i dem. Samtalen foregik på 
tysk. Efter at have set slaget og fået 
ungerne, var besøget forbi. 
DELBAR DUERNE

Navnet Delbar går langt tilbage i 
brevduens historie. Delbar stammen 
står sammen med Janssen, Cattrusse, 
Bricoux og Van Bruane, som nogle af 
dem, der havde duer, der stammede 
helt tilbage til de "store krydsningers" 
tid i 1850érne. MD ś far Oscar Delbar, 

Thorkild i fodergangen Original Maurice Delbar stamtavle

bragte Delbar-stammen op til store 
højder i tiden 1919 til 1939. Dengang 
var Delbarduerne helt suveræne og det 
helt ud til afstande som Barcelona. Det 
er ikke for meget sagt, at Delbar stam-
men har gået sin sejrsgang verden 
rundt. Andre af de store slag i Belgien 
har fået duer fra Delbar, såsom Jan 
Arden og Jos Thoné.

Thorkild har stadig stamtavlerne på 
de unger, han fik fra Maurice Delbar. 
Det mest interessante på den stamtav-
le, jeg lånte, er morfaderen til ungen, 
nummer 523 fra 1966, der havde 2 top-
placeringer fra Barcelona. Den ene 48. 
Internationalt / 25. Nationalt. Delbar-
duernes position i toppen af brevdue-
sporten, har holdt sig helt op til nyere 
tid også i Danmark. 
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Af Henrik Tagesen og Peter Andersen

 PÅ EN DEJLIG SOLFYLDT FEBRUAR DAG 
GIK TUREN TIL RANDERS FOR AT BE-
SØGE ET AF DE ABSOLUTTE TOPSLAG 
I DEN STÆRKE BREVDUEBY. DET VAR 
MED LIDT SPÆNDING, FOR INGEN AF 
OS HAVDE ENDNU HAFT FORNØJELSEN 
AT BESØGE MESTRENE OLE LUNDBØLL 
OG SØNNEN NIKOLAI TIDLIGERE. 

Efter lidt omkørsel, da vi begge ikke 
ville blive gamle som brevduer, nåede 
vi målet, hvor vi straks blev bænket 
ved et veldækket kaffebord. Snak-
ken kom hurtigt i gang om alt muligt 
om vores dejlige sport. Det er en af de 
herlige ting ved at komme rundt til 
sportskammerater og specielt, når der 
er tale om en der har en rigtig positiv 
indgang til det at flyve med duer. Der er tidligere landet mange vindere hos 

Ole, men sæson 2015 må uden tvivl be-
tegnes som én af de allerbedste og ikke 
kun for Ole, men også sønnen Nikolai. 

Som det fremgår af årets resultat-
liste er det gået forrygende i 2015 for 
både far og søn. Med en forholdsvis lil-
le bestand, kræver det en stor indsats 
at nå resultater som disse. Som Ole 
beskedent siger, så skal der selvfølge-
lig også held til, men der hersker in-
gen tvivl om, at slaget på Kollerupvej 
arbejder stenhårdt på at opsøge dette 
held og det har givet pote. 
FLYVESYSTEM OG PASNING 

Som skrevet, er det ikke den store 
bestand, der er på slaget eller slagene, 
som der er tale om. Ole startede sæso-
nen med 21 par og Nikolai med 4, der 
alle flyves efter det totale system. Der-
udover råder slaget over et dejligt avls-
slag, der på tiden huser 8 par. Som det 
fremgår af billederne, er der rigeligt 
med plads, og der er ikke taget alle re-
der i brug. Hverken på flyveslaget eller 
hos avlsduerne og i ungeslaget kunne 
der snildt være dobbelt så mange som 

Ole & Nikolai lægger til. De tre slags 
afdelinger er super velfungerende.Der 
er lyst, rigeligt med plads, en super 
ventilation og så er det passet opti-
malt, hvilket duerne også bærer præg 
af. Ole kommer tit på slaget og som 
oftest er skraberen med som makker 
og for at fuldende det daglige arbejde, 
anvender Ole gerne lidt kalk på gulvet 
ca. en gang om ugen. 

”Makkerparret” flyver alle kapflyve-
re på totalsystemet. Hannerne er ude 
dagligt to gange, hvorimod hunnerne 
kun luftes én gang. De bruger at køre 
duerne rundt. Hannerne gennes ind 
i enkehunrummet, når hunnerne er 
lukket ud. Herefter fjerner Ole vandet 
i redeafdelingen og kalder hunnerne 
ind efter ca. en time. Når hunnerne 
fodres ind i hannernes afdeling, luk-
kes hannerne ud, og straks hunnerne 
har spist, åbnes døren til deres rum, 
hvor de uden at skulle jages trækker 
ind for at komme til vandtruget. 

Inden sæsonen starter trænes duer-
ne en helt del, så de er klar til de stra-
badser, der vil møde dem, når sæsonen 

Far & Søn, vinder 
Langflyvermesterskab åbent/sport 

og 
Skandinavisk Juniormesterskab. 

Sæson 2015 gav følgende resultater: 
Ole: 
DM-sport 45 
Reg.mesterskab åbent 17 
Reg.mesterskab lang 6 
Langdistance sekt.åbent 1 
Langdistance sekt. Sport 1 
Mellemdistance åbent 6 
Mellemdistance sport 15 
Nationalcup >3300 km. 9 
Sektionsmestersk. Kort 10 
Sektionsmester alle flyvn. 1 
Esduer total, Hanner 2 
Esduer lang, Hanner 1 
Esduer lang, Hunner 2 
Sektionsvinder Åbenrå uge 23 
Sektionsvinder Essen (Antwerpen) uge 27 
Sektionsvinder Tinglev (unger) uge 32 

Nikolai: 
Skandinavisk juniormest. 1 
Junior/begyndermest. 1 
Mellemdistance sport 6 
Esduer total, Hunner 6 
Esduer sport, Hunner 3 
Årets fund, Hanner 9 
Regionsvinder Münster uge 27 
Sektionsvinder Altona uge 30 

De to mestre, Nikolai med regionsvinderen Münster
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er i gang indstilles træningen. Ole har 
tidligere prøvet med træninger i sæ-
sonen, men synes det tager noget af 
flyvelysten omkring slaget, og når de 
flyver en times tid ved denne og sam-
tidigt sendes hver uge, har det jo også 
vist sig, at dette ikke har været nød-
vendigt. 

Ole går, som man også kan se på et 
af billederne, meget op i fodring. Der 
veksles i sæsonen mellem de tre Verse-
le Laga blandinger Gerry plus, Cham-
pion og Superstar og der spares ikke 
på foderet. Udover de nævnte blan-
dinger tilfører Ole selv duerne ekstra 
”guf” i form af jordnødder, afskallet 
solsikke m.m.. Der forlanges meget af 
duerne, og derfor skal der også fodres 
derefter, så ved hjemkomst er det den 
kraftige blanding, der er i truget. De-
poterne skal fyldes op. Oles store drøm 
er at have tre slagafdelinger, således 
det var muligt at fodre efter de forskel-
lige distancer. I dag fodres primært ef-
ter de lange flyvninger og det giver lidt 
bagslag på mellem og kortdistancerne. 

Udenfor sæsonen gearer Ole lidt ned 
på foderet. Der anvendes en helt al-
mindelig standardblanding iblandet 
20 % byg. Det har de godt af, siger Ole. 

En af de ting, man straks bemærkede 
hos Ole & Nikolai, var, at alle duerne 
var ude at flyve. Det praktiseres nem-
lig året rundt. Duerne skal flyve ude 
og generelt være i orden, som skulle 
de sendes på kapflyvning. Det koster 
selvfølgelig en enkelt eller to til høgen, 

men ikke flere end, hvis de gik inde i 
en lang periode. 
DUERNE 

Det er en meget homogen og stærk 
duebestand, Ole har fået bygget op. 
En type, der kan klare sig på stort 
set alle afstande. Ole lægger ikke så 
meget vægt på stamtavler, men mere 
vindere og den gode due. Bestanden i 
dag er primært bygget op på duer af 
Alois van den Plas og Jos Joosen af-
stamning. Disse er kommet til slaget 
via de to tidligere stærke slag, Knud 
Larsen (Randers) og Jan Rønn (Harbo-
øre). Selv om man er på toppen, skal 
man jo ikke falde i søvn og Ole er altid 

på udkig efter noget, der kan styrke 
bestanden. Sidst, muligheden bød sig, 
var i Brædstrup, hvor Ole faldt over en 
enkelt, der kunne passe ind i avlssla-
gets øvrige topduer. 
GAMMEL I GÅRDE. 

Ole hører efterhånden til en af de 
”gamle” i sporten. Som så mange an-
dre før ham, blev interessen vakt efter 
nogle besøg på brevduetotalisatoren 
i Randers. Ole synes det så temme-
lig interessant ud og efter lidt snak 
med de lokale koryfæer, var Ole ikke 
i tvivl. Kan de der fyre flyve stærkt 
med duer…ja, så kan jeg i hvert fald 
også. Kimen var lagt og beslutningen 
taget. Nu skulle der flyves med duer. 
Ole startede op i duekolonien i 1978, 
hvor han fik mulighed for at overtage 
et eksisterende slag. Det var ikke et 
hvilken som helst slag, idet det hav-
de tilhørt den tidligere gruppemester 
Hanne Lykke Hansen, så grundlaget 
var i orden. 
LANGFLYVNINGER 

Ole er typen, der flyver alle flyvnin-
ger både med unger og gamle duer, men 
det er klart de lange distancer, der har 
den store interesse. Med en forholds-
vis lille bestand er det svært at satse 
på det hele, så Ole lægger sine guldæg 
i langflyverkurven. Nikolai, som til 
gengæld kun har 4 par, satser så på 
mellemdistance sport og imponerende 
er det, at han har kunnet bide skeer 
med de ”gamle” med en flot 6. plads 
til mesterskabet. Nikolai mente nu,  

Flyveslag

Avlsslag
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han også skulle prøve en lang, så da 
første langflyvning fra Münster skulle 
flyves, blev hovederne lagt i blød. Hvem 
skulle det nu være og samtidig, var der 
jo tale om Oles absolutte favoritstati-
on, så det ville nok blive svært at slå 
farmand. Efter nogen overvejelse faldt 
valget på hunnen ”896” og man må nok 
sige, at Nikolai fik sin langflyverdebut. 
Sektions og regionsvinder med én af-
sendt…Sådan. Ja, ikke kun far, men 
hele regionen blev sat til vægs! 

Igennem sæsonen er der mange 
spændende flyvninger, men én flyv-
ning står altid højt på ønskelisten hos 
Ole som hos mange andre, Antwerpen. 
Det er efterhånden mange år siden, 

Ole sidst kunne række armene i vejret 
efter en sektionsvinder sejr fra det tra-
ditionsrige slipsted. Det ligger tilbage 
i 1984. Der skulle således gå ca. 30 år, 
før det endelig lykkedes igen med en 
klassiker sejr. At slipstedet så var æn-
dret til Essen, og det blev en umådelig 
vanskelig flyvning, gjorde ikke glæden 
mindre. 
FORENINGSMANDEN

Ole er jo kendt over det ganske land, 
ikke mindst som en mangeårig dygtig 
dirigent på vore repræsentantskabs-
møder, men ligeså meget for hans evi-
ge engagement i sporten. Ole er altid 
at finde i forreste linje, når der skal de-
batteres, når nye idéer fødes og skal fø-

Kornlager

Ole med skaberen

res ud i virkeligheden. Det er altid med 
en positiv tilgang til tingene, det være 
sig i foreningen, sektionen eller Mara-
tonklubben. Der er generelt for mange 
sortseere, synes Ole. Tænk på de stak-
kels nybegyndere, der kommer til at 
læse alt for meget på nettet. De kan 
hurtigt blive skræmt væk af alle de ne-
gative ytringer, der lægges for dagen. 
Det skal være sjovt at flyve med duer, 
der skal være en god foreningskultur, 
så man kan tage sig ordentlig af de nye 
medlemmer og hjælpe dem godt i gang. 
Ole holder selv meget af de ugentlige 
”møder” i foreningen søndag formid-
dag, hvor størsteparten af foreningen 
altid møder op til en hyggelig dueslud-
der. Mange foreninger lukker og sluk-
ker i klubhuset efter sæsonen og ses så 
først igen til foråret. Det er lidt synd. 
NÅR 100 LAPPEN SKIFTER EJER 

Det er to stærke slag, der hører til 
på Kollerupvej og for at gøre konkur-
rencen endnu mere spændende, er der 
da også lidt på højkant, når kapflyv-
ning- erne løber af stablen. Nikolai har 
jo ikke så mange at flyve med, så hvis 
han kan slå den ”gamle”, så er der ge-
vinst og Ole må til lommerne. Det er 
ikke så få gange, det er lykkedes Niko-
lai at få fat i den eftertragtede gevinst, 
og der er ingen tvivl om, at det skærper 
interessen, når der også er lidt at gå 
efter. Nu er Nikolai jo som Ole i gang 
med forberedelserne til den kommende 
sæson og på et tidspunkt skal der ske 
lidt omrokeringer i slagene. Det forly-
der nemlig, at når Nikolai bliver 13, 
så skal han have sit ”eget slag” i den 
grønne afdeling, hvor avlsduerne i dag 
har til huse i den ene del, så mon ikke 
endnu flere hundredlapper kommer til 
at skifte ejer i de kommende sæsoner. 

Det bliver spændende at følge de to 
mestre i den kommende sæson. Der 
hviles i hvert fald ikke på laurbærre-
ne. Med gode duer, optimal pasning og 
super slagmiljø er der lagt i kakkelov-
nen til et forsvar på mesterskaberne i 
2016. God Vind! 
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Af  Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang 

Jensen Denne artikel er stillet til rådighed af: 

http://www.pipa.be/

I DENNE ARTIKEL VIL DER PÅ EN NEM 
OG OVERSKUELIG MÅDE, BLIVE BE-
SKREVET BREVDUENS FODER I FORM 
AF KORNSORTER, DERES VIGTIGSTE 
EGENSKABER OG KARAKTERISTIK. 
DIVERSE KORNSORTER ER RIGT PÅ 
KULHYDRATER, OG DE INDEHOLDER 
MEGET LIDT RÅ CELLULOSE. 

Generelt må det siges, at duerne ger-
ne foretrækker nogle kornsorter. Alle 
kornsorter indeholder meget lidt prote-
in, og protein i diverse kornsorter er af 
dårlig kvalitet. Kornsorter er heller ik-
ke rig på vitaminer, og der er generelt  
lavt indhold af vitamin A, og de inde-
holder faktisk ingen vitamin D. Korn-
sorter indeholder noget vitamin B1 og 
vitamin E, men de har lavt indhold af 
vitamin B2, og de har samtidigt et lavt 
indhold af fosfor og calcium. De mest 
næringsrige af kornsorterne er majs 
og hvede.

BYG
Modsat mange andre i sporten, anser 

jeg ikke byg som et godt foder til duer-
ne, og det gælder specielt i avls og kap-
flyvningssæsonen. Det kan dog bruges 
til at forbedre duernes fordøjelse efter 
en kapflyvning og som et let fordøjeligt 
foder i vintertiden. 

Hvorfor har jeg denne modsatte op-
fattelse? Byg indeholder en hel del rå 
cellulose, som duerne ikke rigtigt kan 
lide, og duerne foretrækker derfor an-
dre slags kornsorter frem for byg. Rå 
cellulose er ufordøjeligt for duerne: 
Hvis duerne æder en del byg, kan man 
finde en del cellulose i duernes gød-
ning. Byg indeholder desuden protein, 
som dog er af lav biologisk værdi, og 
det indeholder intet vitamin A. Det er 
desuden blevet bevist, at tilføres mere 
end 15% byg i avlsfoderet, vil det give 
en langsom vækst af ungerne. Bliver 
der på samme måde givet for meget 
byg i foderet i vintertiden (over 15%), 
vil man risikere, at hunnerne ikke 
kunne præstere gode unger til foråret. 

Gives for meget byg i foderet, kan det 
give åndenød ved  luftningen af duer-
ne, idét den stopfyldte kro/mave giver 
problemer. Gives duerne ikke den rig-
tigt sammensatte foder i avlsperioden, 
vil hunnerne have problemer med æg-
lægningen. På den anden side sænker 
byg risikoen for Trikomonader, fordi 
sygdommen ikke udvikles godt i foder-
blandinger med meget byg. Det må dog 

Brevduens foder

Byg

Majs
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Et sortiment bestående af 

5 nye blandinger med små, 

fine ingredienser.

Komplet afstemt efter 

Finesse fodermetoden.

Finesse er særligt 

udviklet til den moderne 

dueopdrætter.

Et lille fremskridt for den 

moderne dueopdrætter, 

men et stort fremskridt for 

duerne selv.

Finesse er ensbetydende 
med en moderne 
fodermetode med varierede, 
afbalancerede og sunde 
blandinger.
Finesse er baseret på den 
sidste nye knowhow med 
hensyn til fodring.
Finesse retter sig mod 
dueopdrættere der foretrækker 
en ukompliceret men effektiv 
fodringsmetode.

FINESSE FODRING =
FODRING PÅ GRUNDLAG AF DEN SIDSTE NYE KNOWHOW

Finesse systemet og Finesse blandingerne er testet af forskellige topslag.
Natural har sammensat Finesse blandingerne på grundlag af vores 
ekspertise og erfaring med duers ernæringsmæssige behov i avls-, 
sports-, fælde- og hvileperioderne.

Finesse blandinger: ✔	 høj kvalitet

 ✔	 varieret sammensætning

 ✔	 afbalanceret fodersystem

 ✔	 opfylder duens behov

 ✔	 garanterer stor optagelse uden spild

 ✔	 testet af succesfulde dueopdrættere i hele verden

 ✔	 testet med succes i vores medarbejders dueslag

 ✔	 fordele for duen og dueopdrætteren

NATURAL 
FINESSE 

= 
MINDRE MEN 

BEDRE 
FODRING

KVALITET - ERFARING - SUCCES - MADE IN BELGIUM
NATURAL GRANEN   -   B 2900 SCHOTEN   -   BELGIUM   -   www.natural-granen.com

her siges, at p.g.a. vor moderne tids 
muligheder for at bekæmpe Trikomo-
nader medicinsk, er det ikke mere nød-
vendigt med større mængder af byg i 
foderet for at bekæmpe Trikomonader. 

Generelt kan det ikke tilrådes at give 
dine duer mere end 10% byg i foderet, 
og det samme gælder også for sprinter-
duerne. Majs og hvede er meget bedre 
kornsorter til vore duer.
MAJS

Majs er uden tvivl en af de bedste  af 
kornsorterne til duerne: Majs har lavt 
indhold af cellulose - det er let at for-
døje og af alle kornsorter indeholder 
det  mest fedt. Duerne holder af majs 
uanset form, størrelse og farve. Majs 

er kendetegnet ved en karakteristisk 
hård overflade, og man skal kunne hø-
re majsen "rasle". Majs indeholder dog 
ikke meget protein, og proteinen er af 
ringe kvalitet da den mangler 2 vigtige 
aminofedtsyrer: Tryptophan og Lysine 
er kun lidt tilstede i majs. Der er ikke 
den store forskel i næringsværdien i de 
forskellige variationer af majs, bortset 
fra at røde majs indeholder mere vita-
min A.

Det må derfor konstateres, at der kan 
tilføres 25% majs til foderblandinger 
til duerne. 
 HVEDE

Brevduer kan godt lide hvede. Hve-
den har den samme foderværdi som 

Hvede

Dari/Milo

majs: Den har mindre fedt, men mere 
protein, der dog har en lavere biologisk 
værdi. Hvede er også rigt på svovl, og 
er derfor anbefalelsesværdigt til at 
blande i foderet i avlssæsonen. Det er 
dog klogt at notere sig følgende: Hvede 
må aldrig tages direkte fra høstmaski-
nen, idet kornet bør have en lav grad af 
fugtighedsprocent, dvs. gennemtørret. 
Min bedstefar lagde altid hveden ud på 
gulvet i et lag på 20cm og luftede det 
regelmæssigt for at tørre kornet, før 
han gav det til sine duer. Der kan til-
føres ca. 25% hvede til fx. avlsfoderet. 
Gives mere hvede i foderet, kan man 
risikere duerne bliver for fede, og det 
er fx. ikke godt for sprinterduerne, der 
skal holdes slanke. Tager vi derimod 
langdistance duerne, er det ligefrem 
en fordel at give dem en del hvede for 
derved at danne fedtlagre til forbræn-
ding på vanskelige kapflyvninger. 
DARI/MILO

Dari kaldes også Milo. Denne korn-
sort indeholder mere protein end majs, 
men indeholder mindre fedt. Dari/Mi-
lo har samme næringsværdi som majs. 
Der kan tilføres ca. 25% Dari/Milo i fo-
deret til duerne. 
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Et sortiment bestående af 

5 nye blandinger med små, 

fine ingredienser.

Komplet afstemt efter 

Finesse fodermetoden.

Finesse er særligt 

udviklet til den moderne 

dueopdrætter.

Et lille fremskridt for den 

moderne dueopdrætter, 

men et stort fremskridt for 

duerne selv.

Finesse er ensbetydende 
med en moderne 
fodermetode med varierede, 
afbalancerede og sunde 
blandinger.
Finesse er baseret på den 
sidste nye knowhow med 
hensyn til fodring.
Finesse retter sig mod 
dueopdrættere der foretrækker 
en ukompliceret men effektiv 
fodringsmetode.

FINESSE FODRING =
FODRING PÅ GRUNDLAG AF DEN SIDSTE NYE KNOWHOW

Finesse systemet og Finesse blandingerne er testet af forskellige topslag.
Natural har sammensat Finesse blandingerne på grundlag af vores 
ekspertise og erfaring med duers ernæringsmæssige behov i avls-, 
sports-, fælde- og hvileperioderne.

Finesse blandinger: ✔	 høj kvalitet

 ✔	 varieret sammensætning

 ✔	 afbalanceret fodersystem

 ✔	 opfylder duens behov

 ✔	 garanterer stor optagelse uden spild

 ✔	 testet af succesfulde dueopdrættere i hele verden

 ✔	 testet med succes i vores medarbejders dueslag

 ✔	 fordele for duen og dueopdrætteren

NATURAL 
FINESSE 

= 
MINDRE MEN 

BEDRE 
FODRING

KVALITET - ERFARING - SUCCES - MADE IN BELGIUM
NATURAL GRANEN   -   B 2900 SCHOTEN   -   BELGIUM   -   www.natural-granen.com
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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 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 sølvnål

GUNNER IVERSEN, 025 HJØRRING

Gunner Iversen får her overrakt 
DdB’s sølvnål af 025 Hjørrings for-
mand Frank Juul Nielsen.

Gunner har den  1/4 -2016 været i 
50 år i brevduesporten. 

Han har siddet i bestyrelsen i 215 
Kås og 195 Brønderslev samt været 
dommer i mange år.


