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Forårsauktionerne er i fuld gang over det ganske land - her fra Brevduehuset i Hjørring! Foto: Ove Fuglsang Jensen
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Mark Skovbo Madsen, 190

Lasse Rasmussen, 237
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Blad nr. Udkommer Deadline
09 27. april 12. april
10 11. maj 26. april 
23 14. sept. 30. aug.
24 28. sept. 13. sept.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulerer

Fremlysning

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

 STUDIETUR TIL BELGIEN 14/9-18/9 2016

Få ledige pladser – tilmelding efter først til mølle princippet
Bussen afgår fra Brande-Fredericia og Padborg

I prisen kr. 2300 er indbefattet mad ud og hjem – 4 overnat-
ninger på hotel i centrum af Antwerpen inkl. Morgenmad 

(dobbeltværelse)
Der påregnes med  ca. 3 slagbesøg pr. dag – endelig program 

fremsendes ca. 1. august
Tilmelding på tlf. 97187040 eller 
mail: peter@natural-brande.dk

DAN 071-15-0170 (død)
DAN 074-15-0537 (død)
DAN 151-13-0217 (død)
DAN 153-13-0610 (død)
DAN-098-16-0643 (død)
DAN 004-16-1277 (død)
DAN 126-08-1406 (død)
DAN 153-14-1355 (død)
NL 15-1624952 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 097-14-4991
DAN 046-15-0182
DAN 166-15-0922
NL-15-1154087
Toni Trøster
8660 Skanderborg
Tlf 21476769

DAN 033 -13-0624
DAN 250 -15-5021
DAN 219-15-0844
Bent-Ole Rasmussen
3700 Rønne
Tlf 29266543

DAN 086-14-0489
Peter Rasmussen
9900 Frederikshavn
Tlf 21763392

DAN 215-15-0525
Michael Peitersen
8210 Aarhus V
Tlf 21486192

DAN 055-06-1331
Jette Christoffersen
5700 Svendborg
Tlf. 50499525

DV 07277-15-685
Frode Nygaard
5690 Tommerup
Tlf 21705421

PL-11-PZHGP-445879
Tage Gravesen
6950 Ringkøbing
Tlf: 97322075

50 ÅR
17/4  Lars Kristensen,  114 Asnæs
29/4 Frans I. Larsen 166 Bogense

50 ÅRS JUBILÆUM 
PREBEN HAANING . 075 MORSØ

Preben Haaning kan den 15/4 fejre 
50 års jubilæum i Morsø brevduefor-
ening. Han har gennem årene haft 
mange tillids erhverv, hvor formands-
posten gennem mange år, er det der 

har fyldt mest. 
Arbejdet med duerne er Preben rigtig 

god til, og duerne på Lindevej er altid 
velpassede og en fryd for øjet. 

Resultater har der derfor været mas-
ser gennem årene, og Preben har i lan-
ge perioder været manden der skulle 
slås, hvis man ville op på øverste trin 
på taburetten i både forening og sek-
tion. 

Efter at Preben er gået på efterløn, 
har han fået mere tid til duerne, og 
det nyder vi rigtig godt af i vores for-
ening. Han står aldrig tilbage for en 
arbejdsopgave, hvad enten det drejer 
sig om alm. forekommende forenings-
arbejde eller pasning af unger i vores 
ungeslag. 

Vi ønsker dig et hjertelig tillykke 
med dit Jubilæum. Vi regner med dit 
gode humør og arbejdskraft gennem 
mange år endnu… 

Venlig hilsen
Dine sportskammerater i 075 Morsø.
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FORBEREDELSE

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

Nu er det snart og duerne skal for 
alvor på vingerne til sæson 2016. Det 
kribler i fingrene for at komme i gang. 
De første er allerede godt med de før-
ste korte træninger. Men er forenin-
gerne klar? Har I gennemgået jeres 
kurvemateriel? Det er vigtigt. at det er 
100% i orden af hensyn til jeres duer. 
men absolut også af hensyn til alle de 
personer. der skal arbejde med jeres 
kurvemateriel. Her tænkes specielt 
på opsamlingspladserne i Horsens og 
Hedehusene. Der er ikke noget værre 
end at skulle have hånden ned i kurve. 
hvor trådnettet er i stykker. Det kan 
give nogle smertefulde rifter. Sidder 
drikkekarslemmene. som de skal i 
henhold til reglementet? Det er vigtigt. 
at det er på plads, så duerne altid har 
de bedste betingelser for kunne drikke 
under hele transporten til løsladelses-
stedet. Så få det nu fixet inden kurvene 

skal ud at rejse.
En af de ting. der virkelig er tidrø-

ver og øger risikoen for fejl, er, når 
kurvene kommer frem til opsamlings-
pladserne og der er der 2 manilamær-
ker på kurven. Enten i hver sin farve 
eller med forskelligt duetal. Disse 
kurve risikerer at blive sendt til den 
forkerte kapflyvning. hvis ikke det op-
dages. Det gør det nu næsten altid. og 
så skal der bruges tid på at gennemgå 
samtlige duer for at sikre. at der ikke 
mangler nogen. Så venligst kun ét 
manilamærke i korrekt farve og med 
korrekt duetal på hver kurv. Og husk 
Sekretariatet har alle farver af ma-
nilamærkerne, så den løsning at tage 
et rødt manilamærke og skrive ”oran-
ge” på, er ikke en gangbar løsning. 
Løsningen for at I har gjort jeres del af 
arbejdet korrekt er lige ved hånden, så 
hjælp nu os alle med at få det gjort kor-
rekt. Det letter arbejdet og mindsker 
risikoen for fejl.

Sekretariatet har nu alle tilladelser 
til slip på plads. Det er ofte en lidt lang-
strakt proces, men alle myndigheder 
og udenlandske forbund har i år været 
rimeligt hurtige i år. Det kan muligvis 
skyldes, at flere er begyndt at forlange 
gebyrer for. at vi kan få de nødvendige 
tilladelser og certifikater. Jordbruks-
verket i Sverige tager et gebyr for den 
samlede tilladelse for alle slip i Sveri-
ge, mens det Belgisk forbund tager 25 
euro for hver enkelt tilladelse. Vi har 
også de norske tilladelser til slip i Dan-
mark på plads. Fødevarestyrelsen har 
også her været hurtigere end normalt.

Serveren på Sekretariatet er ved at 
blive omlagt, primært af sikkerheds-
mæssige årsager. Vi kan konstatere. 
at der ind i mellem sker forsøg på at 
hacke den. Så nu løfter vi den et højere 
sikkerheds niveau. samt får installe-
ret en mere sikker ”mur” mellem hjem-
mesidedelen og de bagved liggende 
interne systemer. Det bliver formentlig 
ikke noget. der berører hjemmesiden, 
men vi skal nok orientere. hvis der bli-
ver behov at lukke systemerne ned for 
en kortere periode. 
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Af Michael Th. Larsen 

Vi skal i denne artikel prøve 
noget nyt i forhold til, hvordan 
mesterskabsartikler udformes. I 
forbindelse med, at Mark og jeg 
talte om at lave en mesterskabs-
artikel om ham, kom han med det 
forslag, at lave artiklen sammen 
med Lasse Rasmussen på den 
måde, at artiklen skulle bygges 
op som en samtale imellem de 
to og undertegnede. Nu kan jeg 
godt lide at afprøve nye ting, så 
som sagt, så gjort, og her følger 
så resultatet, som forhåbentlig 
kan blive interessant for Brevdu-
ens læsere.

Fælles for Mark og Lasse er, at de 
begge er unge, optaget af mange andre 
ting end duer i hverdagen og så har in-
gen af dem fået ”brevduebacillen” ind 
med ”modermælken” via en far eller 
andre nære familiemedlemmer. Som 
sådan tilhører de begge en målgruppe, 
der stort set er afskrevet som mulige 
medlemmer, når vi taler om, hvordan 
vi skaffer sådan nogle, og dette synes 
jeg i øvrigt er en anden spændende si-
de af dette interview.

Inden vi begynder skal jeg kort opli-
ste de to herrers meritter i de forgang-
ne sæsoner:
MARK - 2015:

Mellemdistance Sport Sektion 61: 1
Esdue-konkurrence Sport Hanner 

Sektion 61: 4 med 190-13-156.
LASSE -2015:

1-års mesterskab Sektion 61: 1
Mellemdistance Sport Sektion 61: 2
Langdistance Sport Sektion 61: 2
Langdistance Åben Sektion 61: 2

DdB Esdue U: 2 med 023-13-691
DdB Esdue U Lang: 1 med 023-13-

691
I 2014 fløj Lasse for første gang med 

gamle duer på sin nuværende adresse 
og med 12 par omstillede duer hjem-
førte han: Sportsmesterskabet på 
mellemdistancen i Sektion 61, an-
denpladsen til sportsmesterskabet på 
langdistance og tredjepladsen til det 
åbne langdistancemesterskab i sektio-
nen. Endvidere blev han nr. 9 til DM 
Sport og havde 1. esdue på sportsflyv-
ninger i Sektion 61.
FORTÆL LIDT OM, HVORDAN I FIK 
INTERESSEN FOR SPORTEN?

Mark: Jeg startede i 1999 men be-
gyndte at få interessen i 1997 dette 
var fra Arne F. Pedersen, der dengang 
boede 200 meter fra mine forældre og 
vandt DM det år. Min folkeskoletid var 
præget af mobning, så Arne og brev-
duesporten blev for mig et fristed, for 
hos Arne blev man ”taget for den, man 
var” mange vinteraftner blev brugt 
hos Arne hvor der blev snakket duer, 
derudover kom tidligere medlem af 
foreningen Knud Pedersen meget hos 
Arne, da han havde en pony opstaldet, 

så når jeg kom hjem med skolebussen 
så fløj jeg afsted på cyklen, hvis Knud 
var der, uden de to var jeg aldrig no-
gensinde blevet duemand, de to åbnede 
op af deres viden og venlighed, og det 
tror jeg der er vigtigt i forhold til nye 
medlemmer, også for at man føler sig 
tilpas og får skabt nogle bånd.

Starten med duerne var nogle urin-
gede unger fra Arne, der blev indloge-
ret i en gammel hestestald, men snart 
opførte far et rigtigt dueslag. Starten 
blev afbrudt af uddannelse – et land-
brugsskoleophold betød flytning til 
Holstebro, og i denne forbindelse tog 
far over med pasning og kapflyvning 
med duerne og med fine resultater. Ef-
ter flere år med uddannelse og hvor jeg 
boede i lejlighed i Ikast, vendte jeg i 
2010 hjem til nabolaget omkring mine 
forældre, da vi overtog huset overfor. 
Jeg fløj med duerne fra det gamle slag 
indtil og med 2013, hvor jeg beslutte-
de at opføre et slag på vores egen ma-
trikel. Jan Pedersen, 216, tegnede og 
byggede slaget i belgisk stil uden fo-
dergang, og det er herfra jeg har fløjet 
i de seneste to sæsoner og det har bare 
virket, slaget virker upåklageligt og er 

Dobbelt-interview med: 

Mark Skovbo Madsen, 0190 ”Ikast” 

Lasse Rasmussen, 0237 ”Brande”
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meget bedre for duerne end det gamle 
slag var, så Jan har en stor del af æren, 
for de forbedrede resultater, forskellen 
på et slag der virker, og et der ikke vir-
kede længere har været 40-50 meter 
hver weekend, for bestanden af duer er 
der som sådan ikke ændret på. 

Lasse: Interessen for duer fik jeg i 
en tidlig alder via et familiemedlem og 
samtidig kom jeg i kontakt med Johan-
nes Markussen, 055 ”Vejle”, og denne 
kontakt skulle blive særdeles vigtig for 
min videre færd i brevduesporten.
HVORDAN ER JERES SLAG INDRET-
TEDE?

Mark: Slaget er indrettet med et 
rum med 16 enkemandsreder og et til-
stødende rum med fire reder, hvor der 
også er plads til pind-hannerne. Avls-
duer og enkehunner opholder sig i vo-
liere bag slaget. I Avlslaget er der otte 
reder.

Lasse: Også mit slag er opført i bel-
gisk stil. Slaget er i vinter blevet om-
bygget. Hidtil har det været sådan, at 
slagets ene halvdel har haft plads til 
16 avlspar og to ungeafdelinger med 
plads til hele ungetillægget. Bag dis-
se slag er der åbne volierer, hvor du-
erne kan bade uforstyrret for høgen, 
ligesom disse volierer kan benyttes 
til ”reserve”-duer. Den anden halvdel 
af slaget har været forbeholdt kapfly-
verne og bestået af en afdeling med 12 
reder, et rum til enkehunner samt en 
afdeling med yderligere 20 reder. For 
enden af slaget har jeg desuden haft 
en åben voliere til enkehunner. I vinte-
rens løb har jeg bygget anden sal oven 
på den del af slaget, der hidtil har hu-
set flyveduerne. Dette penthouse slag 
er 7,6 m langt og 1,5 m dybt. Det er 
indrettet med tre rum: Et reol-rum, en 
redeafdeling med 24 reder og endelig 
en yderligere afdeling med siddereoler. 
Foran disse slag er der en 2 m bred ter-
rasse, hvor duerne kan bade. 

Det er hensigten, at avlsafdelingen 
og ungeslagene i stueetagen skal luk-
kes og overlade pladsen til min anden 
hobby – hunde. Flyveduerne skal så 
flyttes til det nye slag, medens under-
etagen skal huse avlsduer og unger. 
Indretningen af det nye flyveslag er 
inspireret af noget jeg har set hos Jelle 
Roziers og Bart Van Oeckel. Meningen 
er, at hanner og hunner skal opholde 
sig i hvert sit reolrum i ugens løb og 

kun have adgang til redeafdelingen i 
forbindelse med afsendelse og hjem-
komst for derved at motivere dem yder-
ligere.
HVORDAN FLYVER I MED JERES 
DUER?

Mark: Normalt vis parrer jeg enke-
mændene medio marts. De får ikke 
lov til at made unger op, men skilles 
fra hunnerne efter 10 dages rugning 
på førstekuldsæggene. Dette betyder, 
at hannerne allerede fra cirka 1. april 
er på system, 2016 er dog startet lidt 
anderledes og 5 par har fået lov at få 
unger her i marts måned. De fodres 
med en let blanding(proteinfattig) og 
med en mængde, som de spiser op. De 
øges på den måde til at indtage større 
og større mængde foder, allerede fra 
1. April, foderet gøres kraftigere lø-
bende i sæsonen (mere protein og fedt) 
Dagsrytmen på slaget er sådan, at 
enkemændene lukkes ud kl. 6.00 om 
morgenen. udflyvningen lukkes når 
alle hanner er ude, men indflyvningen 
er åben, så hannerne styrer selv hvor 
længe de ønsker at være ude, de luk-
kes igen ud kl. 17 om eftermiddagen og 
har ved denne lejlighed fri udflyvning 
i én til halvanden time. de kaldes ikke 
ind, der lukkes bare for udflyvningen, 
i forbindelse med fodringen, gør jeg det 
nok lidt anderledes end de fleste. Duer-
ne får deres aftenfodring kl. 18.30, og 
kl. 21 fyldes truget op med den foder-
mængde, som jeg regner med, de kan 
æde, inden aftenfodringen næste dag, 
de duer der virkelig er i form, går ofte 
først ind ved denne fodring. Samtidig 
får duerne ved fodringen kl. 21 lidt 
småfrø som tilskud til flyveblandin-
gen. Der fodres således ikke om mor-
genen. Ungerne har udflyvning fra kl. 
15 og indtil hannerne lukkes ud. Med 
hensyn til træningen får duerne 5-6 
ture før sæsonen på 20-40 km. Dette 
følges op med én ugentlig træning fra 
sæsonstarten og frem til DdB-flyv-
ningernes begyndelse. Udover dette 
trænes duerne ikke yderligere bortset 
fra motivations-træninger. Duerne fik 
to sådanne i den forgangne sæson, og 
ved disse ture ser de ikke deres hun-
ner i modsætning til, hvad der er til-
fældet på de normale træningsture i 
opstarten. I forhold til motivation af 
enkemændene bruger jeg normalvis 
at lukke enkehunnerne ind til enke-

mændene allerede kl. 13.30 torsdag ef-
termiddag. Parrene får lov til at være 
sammen i 1,5 time, hvorefter hunner-
ne tages fra. Hannerne bliver derefter 
fodret, så de er klar til afsendelse kl. 
18.30, hvor de bliver sat i kurven direk-
te fra reden. En variant, jeg kan finde 
på at benytte i løbet af sæsonen, er, at 
parrene får lov at være sammen til fri 
udflyvning onsdag aften, hvorefter de 
adskilles. Enkemændene bliver deref-
ter sat i kurven direkte fra reden om 
torsdagen, uden først at have set hun-
nerne. I forhold til disse ekstra moti-
vationstricks har jeg også i 2015 brugt 
”Rødskæg” – et koncept, der er opfun-
det i Viborg og har været præsenteret i 
Brevduen af Brian Dalsgaard tidligere 
og i al sin enkelhed består i at parre 
enkemændene i sæsonen og lade dem 
beholde hunnerne, indtil de lægger æg 
for derefter at sætte hannerne tilbage 
på enkemandssystemet. Tiltaget blev 
en succes og fik en af mine bedste han-
ner ”147” i forrygende form og  præste-
rede i top over en 5 ugers periode efter 
denne parring. 

Efter kapflyvning har hannerne de-
res hunner i varierende tidsrum, og 
det kommer meget an på om hvad vi 
ellers har af planer. Som hovedregel 
sender jeg duerne hver anden uge på 
DdB-flyvningerne, og i den mellemlig-
gende uge er de med på sektionsklub-
bens flyvning. Omkring flyveplanen 
vil jeg for øvrigt nævne, at jeg holder 
meget af sportsflyvningerne, fordi de 
giver bedre muligheder for at kombi-
nere brevduerne med familien, og jeg 
sender normalvis de bedste duer på 
disse. Uger uden sportsflyvninger, var 
noget mere afslappet og duerne blev 
ikke motiveret op til flyvningerne, jeg 
synes det virkede til, at de så var eks-
tra skarpe, når jeg havde brug for det. 
Udvælgelsen og sorteringen er i øvrigt 
hård. Jeg forventer 5+ sektionsplace-
ringer af de 1-års, og duerne sorteres 
løbende igennem sæsonen, hvor jeg 
sagtens kan finde på at fjerne duer fra 
flyveslaget, det giver bedre plads til de 
resterende og lidt mindre arbejde til 
duemanden.  De 1-års flyves som pind-
hanner, og til den kommende sæson 
2016 har jeg 10 af disse samt 13 enke-
mænd (hvis høgen ikke når at gøre et 
større indhug) på den måde uden hun-
ner til de 1 års, synes jeg at der er en 
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tendens til, at de ligger yderligere på 
som to års, når de får rede og hun.

Lasse: Jeg parrer duerne i midten af 
marts, og parrene opmader to unger i 
første kuld. Parrene adskilles, før de 
når at lægge andet kuld. Jeg benytter 
standfodring igennem hele sæsonen, 
og duerne får en ”slik-blanding” hver 
aften, efter trugene er fyldt op med fly-
veblandingen. Denne ”slik-blanding” 
gives i foderkopper i de enkelte reder, 
og duerne får en skefuld. Torsdag be-
nyttes denne blanding i større mæng-
de, og duerne får adgang til den i det 
fælles fodertrug på gulvet.

Jeg flyver med 12 par naturlige samt 
20 enkemænd. Enkemændene flyves 
på det klassiske system, medens det i 
de naturlige par er hunnerne, der sat-
ses på. I den forgangne sæson startede 
duerne flot op på DdB-flyvningerne 
med to sektionsvindere og en anden-
plads i sektionen. Derefter dykkede 
formkurven desværre, og jeg mistæn-
ker, at duerne havde luftvejsproblemer. 
Derfor blev alle duerne parret – også 
enkemændene – og fløj sæsonen færdig 
på det naturlige system. Jeg opnåede 
trods dette fem sektionsvindere, bl.a. 
blev min tophan ”Guldringen” endnu 
engang sektionsvinder afsendt med en 
14 dage gammel unge i reden. Trænin-
gen startes op på 10 km og følges op af 
mange ture på afstande fra 20 til 60 
kilometer. I sæsonen trænes duerne to 
gange ugentlig mandag, tirsdag eller 
onsdag.

Mark: Jeg vil omkring fodringen af 
duerne tilføje, at jeg i denne forbin-
delse har modtaget utrolig stor hjælp 
af Anders Brøbech og han har  uden 

tvivl meget af æren for at den sidste 
weekend gik som den gik hvor 156 
tog mesterskabet hjem, et mesterskab 
hvor Lasse og jeg havde lagt utrolig 
tæt indtil den sidste weekend, så der 
efter 7 flyvninger kun var ca. 1 ½ mi-
nut imellem os det havde vi meget sjov 
med ikke mindst på Facebook. For øv-
rigt bruger jeg i vinterperioden at give 
duerne en ugentlig faste-dag, søndag, 
hvor de må undvære korn. Omkring 
duernes pasning i det hele taget har 
jeg haft stor glæde af mit arbejde som 
due-fotograf. Dette har skabt kontakt 
med mange forskellige slag, der flyver 
i top, og har givet mig indsigt i flere 
gode tips og tricks, bl.a. Falco Ebben 
i Holland, har været en stor hjælp de 
sidste par sæsoner, også Christian 
Hansen har været en god støtte i flere 
henseender. 

Busturer til Holland og Belgien har 
også været en øjenåbner omkring nog-
le ting, men disse ture er hovedsage-
ligt for det sociale, vi har det nemlig 
hamrende sjovt på disse ture, for mig 
er det sociale liv en meget stor del af 
brevduesporten. 

Lasse: Jeg glemte at nævne, at ud-
over den beskrevne foderplan, bruger 
jeg naturligvis også biprodukter. Ved 
hjemkomsten får duerne produktet 
Digestal og mandag og tirsdag gives 
hvidløg og ølgær. Grit-mix produktet 
”All-in-One” gives hver dag som til-
skud.

Mark: Omkring biprodukter bruger 
jeg en vildlakseolie, der egentlig er be-
regnet til hunde. Denne gives på kor-

net sammen med ”All-in-One” + ølgær, 
lørdag og søndag. På hjemkostdagen 
får duerne et proteinpulver fra Pigeon 
Vitality i drikkevandet.  Endelig giver 
jeg multivitamin med om onsdagen. 
Mine har også all-in-one til rådighed 
til og med onsdag.

Derudover bruges der Sedochol, en 10 
dages ”kur” helst i januar inden udstil-
lingerne, fjerene bliver helt fantastisk 
bløde efter sådan en omgang, det er 
lidt et vidundermiddel.
HVORDAN BÆRER I JER AD MED AT 
HOLDE DUERNES SUNDHEDSTIL-
STAND I TOP?

Mark: Medicin har betydet enormt 
meget for mine resultater! Vel og mær-
ke ikke medicin til duerne, men til mig 
selv! Som 30-årig fik jeg konstateret 
ADHD, og det er en tilstand, som gi-
ver én store problemer med at arbejde 
struktureret og fokuseret med tingene 
og man glemmer let. 

Det er ikke super godt når man ar-
bejder med brevduer, og efter jeg fik 
diagnosen og den rette medicin, er jeg 
blevet i stand til at arbejde vedholden-
de og systematisk, og det har i hvert 
fald også haft noget at sige –, jeg tror 
det har været med til at give det sid-
ste nyk opad, og så har det været vig-
tigt for mig, at koncentrerer mig om en 
mindre del af flyveplanen, hellere lidt 
succes end meget der kun bliver mid-
delmådigt. Med hensyn til duerne får 
de en ti-dages kur med et bredspektret 
produkt inden fældningen går i gang. 
Før sæsonen får de normalt en seksda-
ges kur mod gul knop, og denne følges 
op et par gange i sæsonens løb med 
produktet B.S. hvis jeg synes at æde-
lysten er nedadgående. 

Jeg giver ikke duerne behandling 
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mod luftvejsinfektioner før sæsonen, 
men i 2015 fik de to behandlinger i 
sæsonen – den ene efter Husum-flyv-
ningen hvor der var kommet slagregn 
i kurvene. Og den anden efter den me-
get varme weekend hvor vi bl.a. fløj Es-
sen.

Lasse: Samtlige duer, både flyve- og 
avlsduer, får en seksdages kur mod gul 
knop, mens de ruger på førstekuldsæg-
gene. Dette er den eneste kur, avlsdu-
erne får.

Mark: For øvrigt har mine avlsduer 
ikke fået nogen form for medicin kure 
igennem de seneste tre år, men der be-
nyttes æble eddike ca. 3 gange i ugen, 
og indimellem et oregano produkt, jeg 
ser gerne de selv kan holde sig friske, 
men hvis der skulle komme et udbrud 
af f.eks. paratyfus, vil der selvfølgelig 
blive givet en kur. 

Lasse: Flyveduerne får hver anden 
uge B.S. og tre-fire gange i sæsonen 
behandles de mod luftvejsinfektioner. 
Med hensyn til ungerne har jeg be-
nyttet et rigtig godt råd fra Johannes 
Markussen: De får 4-i-1 Mix i to dage 
efter kapflyvninger og længere træ-
ninger, og dette har holdt mine unger 
fit for fight uden nogen problemer med 
ungesyge eller lignende, og min unger 
har udvist en stor flyvelyst, efter jeg er 
begyndt at bruge dette system. For øv-
rigt driver jeg vinteravl på avlsduerne 
og har cirka 40 vinterunger.
FORTÆL OM JERES DUER, OG HVOR-
DAN I ARBEJDER MED AVLEN?

Mark: Da jeg startede i 1999, fik jeg 
duer fra Arne F. Pedersen og fra flere 
forskellige medlemmer(den fejl man 
ikke skal begå) samt otte 30 dage gam-
le unger fra Jørgen Mikkelsen. Sidst-
nævnte var af de gamle Grondelaers, 
Gerhards og Van Riel duer. Hurtigt 
blev Far også interesseret og I 2001 
købte vi på auktion i Vejle en Verstrae-
te hun indavlet på stamhannen ”Uno”. 
Denne hun har vist sig at være fanta-
stisk i avlen, og hun er i dag inde på 
stamtavlen af mindst 38xsektionsvin-
dere eller esduer, I 2003 blev hun par-
ret med en direkte søn på ”Uno”, som 
Jørgen Mikkelsen havde erhvervet på 
samme auktion, og dette par ligger i 
dag til grund for ca. 80% af duerne på 
vores slag. Specielt sønnen ”421” har 
været udover det sædvanlige, og i 2015 
blev han bedstefar til 190-12-358 2. 

Nat. esdue sport for Jens Emil i Ran-
ders, det er jeg faktisk mere stolt over 
end mesterskabet jeg vandt, esduer er 
for mig meget mere værd end mester-
skaber, og også dem man skal måle sit 
avlsarbejde på.

Sjovt og spændende er det, at Xavier 
Verstraete her i vinter har købt denne 
hun(faderen går også på slaget i Bel-
gien), så nu drømmer jeg da lidt om, at 
hun kommer til at avle en kanon i Bel-
gien, det ville være stort for mig.  En 
anden ”saltvandsindprøjtning” fik vi i 
2000, hvor vi købte seks ældre avlsdu-
er fra Johannes Markussen disse var 
afprøvet og havde avlet godt allerede 
og det fortsatte de også med hos os, og 
også disse duer indgår i stamtavlerne 
på den nuværende bestand. Gennem 
de seneste år har jeg via Bo Eriksson i 
Odense indkrydset Geerinckx duer, og 
disse er inde på cirka halvdelen af den 
nye årgang 2015, som skal afprøves 
som et-års i 2016. Også Flor Engels du-
erne har fået min interesse, og det har 
vist sig, at de passer godt ind på vores 
gamle duer Og ja, så er min bedste 
avlsdue i øjeblikket en hun fra Jakob 
Noe i Viborg efter ”Vervoort hunnen”. 
Skal jeg se tilbage på opbygningen af 
bestanden, vil jeg sige, at uden Ver-
straete-hunnen og duerne fra Jørgen 
Mikkelsen var det næppe blevet til en 
succes så hurtigt som det blev.

Hurtig og rimelig succes tror jeg er 
vigtigt for nybegyndere, så de føler de 
er med og mærker kicket, så de ikke 
kører sur i sporten, og der er de lidt 
mere garvede bare nød til at steppe op 
og være en støtte og tænke det mindre 

på, at det er en ny konkurrent, man 
udvikler kun sin egen bestand, hvis 
konkurrencen er hård, så jo flere stær-
ke slag der er, jo bedre.

Lasse: Grundstammen i min bestand 
består af duer fra Johannes Markus-
sen tilsat nøje udvalgte topduer, der er 
indkøbt udefra. Mit vigtigste avlspar 
er hannen 031-11-459 i parring med 
hunnen 055-10-400. 459 stammer fra 
Jens P. Pedersen i Randers, og denne 
han vandt i 2011 meget fornemt One 
Loft Racet ved MVL. 400 stammer fra 
Johannes Markussen og er efter top-
flyverne 219 og 237, der på 3 år har 
hjemfløjet tilsammen 53 placeringer 
i sektionen. På 400s stamtavle finder 
man topblod af afstamningen Van Ho-
ve Uytterhoven, Flor Vervoort og Ko-
opman. Ovenstående par er forældre 
til 055-13-99, der vandt Dapirace anno 
2013 for mig og hjembragte 100.000 
kroner for førstepræmien. 99 har ef-
terfølgende i 2014 avlet syv unger for 
en hollandsk opdrætter, hvoraf seks 
af disse har placeret sig i top i fina-
lerne ved fire forskellige one-loft-races 
rundt omkring i verden, bl.a. Tenerife 
og Sydafrika. Før nævnte 459 har også 
i parring med hunnen 031-11-441 fra 
Jens P. Pedersen leveret mesterskabs-
duen 055-13-58, der som nævnt har 
andele i både mellemdistancemester-
skabet samt andenpladsen til langdi-
stancemesterskabet i sæson 2014 med 
sektionsplaceringer som nr. 6 fra Dres-
den og nr. 8 fra Altona.

Et af slagets andre vigtige par er 
hannen DV01654-11-740 i parring med 
hunnen 055-08-746. 740 købte jeg på 
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Landsudstillingen i Brædstrup, og du-
en er avlet af Klaus Stieneker, der er 
kendt for at have opbygget sin bestand 
på centrale duer fra Dirk Van Dyck, og 
således finder man også i stamtavlens 
første led berømthederne ”De Rambo” 
og ”De Kannibaal”. 746 er en direkte 
datter på Johannes Markussens stam-
par BE-00-8373 og BE-98-9758. Såle-
des er 746 helsøster til 055-07-219 (Van 
Hove Uytterhoven/Flor Vervoort), som 
er fader til 055-10-400, hunnen i mit 
andet ”guldpar”. 740 og 746 er foræl-
dre til mesterskabsduen 000-13-3218, 
”Guldringen”. ”Guldringen” er i 2014 
vinder af sektionens esduekonkur-
rence på sportsflyvningerne. Der hø-
rer den sjove historie med til denne 
præstation, at en halvsøster til ham, 
055-12-258, vinder samme konkur-
rence i Sektion 33 for Tommy Gydesen, 
og denne hun har samtidig fire andele 
i Tommys fornemme DM-titel i 2014. 
258 er faldet efter 746 i parring med 
hannen 055-11-150, som også stam-
mer fra Johs. Markussen. En anden 
god avlsdue stammer fra Meldgaard 
& Jeppesen, og det er 070-08-1771, 
som er barnebarn på Jef De Wilders 
stamhan ”Slab”. 1771 er fader til me-
sterskabsduerne ”92” og ”96”. Udover 
disse duer har jeg i år fået tilført et 
hold unger fra M&C Hansens avlsslag, 
som jeg skal afprøve, og det glæder jeg 
mig rigtig meget til.
FORTÆL LIDT OM, HVORDAN I ARBEJ-
DER MED JERES UNGER?

Lasse: Jeg kan lide at flyve med dem, 
og jeg deltager på alle ungeflyvninger 
med de 40 vinterunger. De trænes li-

gesom de gamle duer fra Christians-
feld på 60 km, og derudover træner de 
meget derhjemme omkring slaget. Jeg 
mørklægger i øvrigt ikke, og ungerne 
kan frit parre sig og lægge æg som 
motivation til flyvningerne.. Faktisk 
kunne jeg ønske mig flere og længere 
ungeflyvninger, da den længste flyv-
ning med ungerne i dag blot er på 250 
km. Man kan tænke sig dette som en 
optimering for unge familier, da man 
for eksempel kunne stoppe sæsonen 
med gamle duer lidt tidligere og ar-
rangere ungeflyvninger i de sidste syv 
uger af sæsonen.

Mark: Jeg flyver også med ungerne, 
hanunger er normalt med to til tre 
gange hunungerne hver uge og får for-
inden seks-syv træninger ud til 40 km. 
Jeg stiller ikke krav til ungerne med 
hensyn til resultater nogle år har væ-
ret gode, andre ikke, sundheden ved 
ungerne er alfa og omega om det bliver 
en god eller dårlig sæson.

Men der er ingen regler, en af de bed-
ste duer de sidste to år, er 125 han blev 
kun trænet tre gange som unge, og 
som 1 årig blev han sektionsvinder og 
i 2016 blev han nr. 2 og har en enkelt 
andel i mesterskabet. 

Desværre udeblev han ugen efter, i 
en hård sidevind, det samme gjorde 
hans bror 1173 hos Bo Eriksson. 1173  
var en fremragende landsflyver, så 
måske har de haft en speciel måde at 
flyve på i sidevinden, der har gjort dem 
ekstra sårbare.  
FORTÆL HVAD I SOM RELATIVT 
UNGE MEDLEMMER HAR PÅ HJERTE I 
FORHOLD TIL SPORTEN?

Mark: DdB burde oprette en Face-
book-side. Dels for at informerer poten-
tielle nye medlemmer om vores sport 
og dels for at dele succeshistorier. Jeg 
tror meget på de sociale medier i for-
hold til at oplyse om vores sport, og vi 
er allerede flere år bagud i forhold til 
de sportsgrene og hobbies vi konkur-
rere med om mulige nye medlemmer. 

Et juniorkursus ville også være en 
god idé til afholdelse et par gange om 
året – ligesom i 80’erne med Jan Rung-
holm i spidsen.

Lasse: Og ja, Mark og jeg arbejder 
med at arrangere en online ungeauk-
tion på M&C’s side med 5 unger fra os 
hver, og muligvis et slag mere. Menin-
gen er, at pengene skal gå ubeskåret til 
en flyvekonkurrence for juniorer og be-
gyndere, sammen med overskuddet fra 
den auktion Mark arrangere i foråret 
2015. Forhåbentligt bliver der nogle 
gode præmier, så de nye har noget at 
fortælle om til venner og bekendte, de 
nye og deres entusiasme skulle gerne 
kunne bruges til, at få nogle flere med 
i sporten, de har måske en lidt anden 
omgangskreds end vi der har været 
med i nogle år. 

Hvis det bliver en succes så håber vi, 
at der måske er tre andre slag der vil 
tage stafetten i 2017 og stille nogle un-
ger til rådighed for en auktion der, så 
det kan gentages.

Mark: Og ja, så er det jo nok ”vi un-
ge”, der primært har som opgave at 
”sælge” sporten hvis vi også gerne vil 
have et fornuftigt grundlag for sporten 
om 15 år.

Lasse: Jeg er konkurrencemenneske 
og vil vinde hver eneste flyvning. Mark 
og jeg har en hård konkurrence mod 
hinanden, og jeg synes det er hygge-
ligt at kommunikere om udtagelse af 
duerne, stemplingstider og lignende 
via Facebook, SMS og telefon i løbet af 
sæsonen der skal lidt lir til. Derudover 
kan jeg lide store slip – konkurrencen 
mod mange duer. Og jeg elsker unge-
flyvningerne, der giver mulighed for at 
se ekstra mange duer vende hjem, og 
disse flyvninger er med til at strække 
spændingen ved at vente på duer om 
lørdagen over længere tid.

Mark: I modsætning til Lasse er jeg 
faktisk ikke et stort konkurrencemen-
neske. 

Jeg synes egentlig, det mest spæn-
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dende ved brevduesporten er avlsar-
bejdet, og jeg betragter flyvningerne 
som en nødvendighed for at teste, om 
man har ramt rigtigt ved sammenpar-
ringerne, om jeg selv eller en anden 
flyver duerne jeg avler, er underord-
net, Et mindre godt resultat ødelægger 
ikke dagen, men jeg bliver til gengæld 
ked af det på duernes vegne, for det er 
ikke deres skyld, så er det min egen 
indsats der ikke har været god nok for 
kvaliteten er i duerne det ved jeg, jeg 
prøver ofte nye ting også i sæsonen, for 
at se hvordan duerne reagere på det, 
så fejlen ligger hos mig selv, hvis tin-
gene ikke går fornuftigt. 
KAN I NÆVNE NOGET DER HAR GJORT 
EKSTRA INDTRYK VED JER OMKRING 
DUERNE.

Lasse: Det har været fedt at følge 
min top hun 023-13-691 hun var i top 
hver gang det var forventet, dog ikke 
lige den sidste uge på sport, men lang 
og landsflyvninger er hun rigtig god, 
og hun er ligeglad med systemet, hun 
vil bare hjem.

Mark: Allerede det andet år vi hav-
de duer, havde jeg en ret speciel ople-
velse, en helt mørke rød han kaldet, 
var udeblevet om lørdagen fra Lübeck, 
selvfølgelig min ynglings due på det 
tidspunkt.

Men søndag morgen/formiddag 
imens vi sad og fik rundstykker i køk-
kenet, fløj han ind i køkkenet af det 
åbne vindue, der blev en 15 årig knægt 
sku glad. Da jeg rejste mig, fløj han ud 
igen, og om på slaget og så skulle han 
bare ind.

Den hjemkomst gav nærmest den 

samme følelse i kroppen, som da ”156” 
kom på den sidste sport, en halv me-
ter over hækken, på brættet og ind, 7 
minutter før jeg overhovedet havde for-
ventet en due, der rystede benene godt 
nok en del. 

Lasse: Ja den sidste flyvning vil jeg 
godt nok også huske længe, der var 
stor spænding på fordi vi havde lagt så 
tæt indtil og det var en hård flyvning, 
selv om den ikke var så lang. 
HVAD ER JERES MÅL FOR 2016?

Lasse: mine mål er at vinde langfly-
ver mesterskabet og mellem sport og 
det vil jeg satse benhårdt på.

Mark: Ja de er nok lidt mere mode-
rate, jeg har ikke helt de samme duer 
som sidste år, da jeg har valgt allerede 
at stoppe ”156” nu, mest fordi jeg helle-
re vil kunne glædes over ham hver dag 
i mange år, end at risikere, at miste 
ham på en flyvning og så tror jeg utro-
lig meget på ham som avlsdue, men 
det må tiden vise, så der er faktisk kun 
147 jeg tror på der kan være rigtig god 
i den kommende sæson, så målet er at 
gøre ham til Esdue. Jeg tror det bliver 
en spændende sæson, at være så foku-
seret på bare en enkelt due, og se om 
”samarbejdet” kan lykkedes. 

Michael:
Der er ingen tvivl om, at vi her har 

at gøre med to nye kometer i brevdu-
esporten. Mark og Lasse er rigtig gode 
eksempler på, at det kan lade sig gøre 
at tiltrække og fastholde nye og yngre 
medlemmer. I øvrigt er de to også et 
skoleeksempel på ”sportsmandsskab” 
– trods det faktum, at de er benhårde 
konkurrenter men med to vidt forskel-

lige tilgange til sporten, de er samtidig 
gode venner og udveksler idéer og er-
faringer med hinanden. De ses også i 
festligt lag – og i sæsonen hændte det, 
at de på en længe planlagt grill-aften 
kunne fejre hver deres sektionsvinder 
på dagen – Lasse på den åbne flyvning, 
og Mark på sportsflyvningen. Hver 
især bidrager de to også til vores sport 
med en indsats uden for deres eget 
slag: Begge er de indvalgt i sektionsbe-
styrelsen, Lasse tager en hård tørn på 
ompakningsstedet i Horsens og Mark 
har specialiseret sig blandt de bedste 
i Europa som due-fotograf. Mark har i 
øvrigt sin egen hjemmeside www.skov-
boduer.dk, den benyttes dog ikke så 
meget mere, eftersom han på Facebook 
har lavet siden ”Mark Skovbo Madsen 
– Brevduer det er lige sagen, måske 
også for dig?”.

Jeg glæder mig til at følge Mark og 
Lasse i den kommende sæson, og jeg er 
ret sikker på, at vi snart skal skriver 
mere om de to slag! Undertegnede tak-
ker for et inspirerende besøg med rig-
tig god due-snak. 

SEKRETARIATET

REGLEMENTET 2016

Der har desvære indsneget sig en 
trykfejl i Reglementet. Følgende 
paragraf er ændret:

Kap. 5 § 5
En hvirvel af kunststof skal an-

bringes over såvel udflyvningslem 
som drikkekarslem. 

Paragrafen skal selvfølgelige 
lyde således:

Kap. 5 §5
En hvirvel af kunststof skal an-

bringes over drikkekarslemmen og 
2 hvirvler af kunststof anbringes 
over udflyvningslemmen.

Vi beklager fejlen.
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af Bendt Nielsen, 243

Til formandens beretning vil jeg ger-
ne knytte nogle kommentarer. Med 
hensyn til flyvningerne fra Sverige 
skriver han, citat: Økonomisk er der 
ikke noget, der taler for, at vi har be-
hov for at lukke ned for den aktivitet. 
Så det arbejder bestyrelsen ikke vide-
re med. Citat slut.

Det synes jeg, at bestyrelsen er nødt 
til at tage op til behandling. For 2014, 
som vi har fået tal for, giver flyvnin-
gerne et underskud på kr. 40.721,17 
iflg. Sekretariatets egne tal for 6 flyv-
ninger. Jeg ved godt, at kapflyvnings-
planen for i år ligger fast, men man må 
da undersøge de økonomiske konse-
kvenser fremadrettet i lyset af, jeg fik 
fortalt, at man fremover skulle have 
Per Vestergård til at køre turene med 
firmaets biler til Sverige. Det bliver 
selvklart dyrere end i 2014, hvor man 
havde et underskud på kr. 40 .721,17.

Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor 

Læserbreve

SVAR TIL BENDT NIELSEN.

af Erik Dybdahl, Landsformand

Som alle bekendt har Hovedbestyrel-
sen ladet foretage en tilbundsgående 
undersøgelse på ønskerne i Øst, når vi 
taler om Nordflyvninger.

man vil bibeholde Sverige, når man 
ved, at de fleste på Lolland-Falster ik-
ke deltager. Jeg ved også, at mange i 
vores sektion ikke ønsker at flyve fra 
Sverige på grund af gennemgående 
dårligere vejr end på Sydruten. Og så 
det store antal af vandrefalke, som 
man har udsat på grund af tilbage-
gang i bestanden af disse. Det er fugle, 
som man udsætter, som er opdrættet i 
fangenskab.

Det kunne også være relevant at få 
en opgørelse over de samlede omkost-
ninger for 2015 i lighed med 2014 for 
Øst, Syd og Nord. Så har man noget, 
som man kan bruge til oplægget for en 
flyveplan for 2017 og 2018. Det er jo no-
get, som man allerede nu må have sine 
overvejelser om. 

Undersøgelsen viser, der er et fler-
tal af aktive i Region Øst, der ønsker 
nord ruten bevaret. Selvfølgelig skal 
der også være en fornuftigt økonomisk 
platform for at ønskerne kan imøde-
kommes, men som Hovedbestyrelsen 
ser på det, var der ikke noget i 2015 
tallene der indikerede, nordruten var 
markant dyrere end de flyvninger, 
DdB arrangerer syd fra for Region Øst.

Desværre er der ikke længere for-
retning i, at DdB selv kører duerne 
på Nordruten, idet vor lastbil med 
vedligehold – skat – forsikringer og 
mandskab ikke udviser en gevinst 
og fremadrettet fra 2017, vil der blive   
lejet en vognmand til opgaven.

Forud for Regions møderne i 2016 vil 
der igen være nye økonomiske tal at 
tage vare på og Hovedbestyrelsen vil 
naturligvis altid ud over sportslige øn-
sker også forholde sig til den nødven-
dige økonomi, men der var ikke noget, 
der i 2015 tallene så urimeligt ud for 
nordruten i Øst.

God vind til alle i 2016. 

www.versele-laga.com

Plus I.C.+ Black Label
Når kun det bedste er godt nok

- nu med sort majs
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Af Ove fuglsang Jensen

En kølig martsdag går turen ud til 
Kjeld Jacobsen, der bor i Vittrup, 
en lille by lidt nord for Løkken i 
del vestligste Vendsyssel. Sandt 
for dyden er der ikke mange 
brevduefolk herude i det for-
blæste barske landskab. Ud over 
Kjeld er der 2 slag lidt nordligere 
ved Lønstrup. Kjeld har været 
medlem af DdB siden 1983.

For at tegne et billede af afstande til 
DdB stationer, har Kjeld følgende af-
stande: Mellemd. kort Husum 327 km - 
Mellemd. alm. Altona  419 km - Langd. 
Antwerpen 738 km.
SLAGET

Slaget er af den traditionelle men vel-
fungerende slags, med fodergang og 3 
rum bestående af rederum, rum til en-
kehunner samt ungerummet. Luften i 
slaget er udmærket og fungerer med 
"rundtræk" fra trækkanaler under 
vinduerne og op til de 3 indflyvninger.

Avlsduer
Kjeld har ikke selv et avlsslag, men 

har et avls samarbejde med Erik 
Knudsen, 196 Vrå, hvor avlsduerne be-
finder sig. Et af de bedste avlspar, er 
en Janssen due fra svenskeren Viggo 
Elofson, og den anden er fra Marcel 
Sangers. Det må i denne forbindelse 
nævnes, at Viggo Elofson er det abso-
lutte topnavn i svensk brevduesport, 
og har været det i mange år. Af andre 
topavlere kan nævnes det absolut bed-
ste fra den meget kendte Gaby Van-
denabeele, og vi taler her ikke om de 
nyere duer fra dette topslag, men om 
en linje fra den ældre originale Gaby 
Vandenabeele. 
KRAV TIL DUERNE

 Kjeld har inge specifikke krav til du-
ernes bygning , andet at de skal ligge 

godt i hånden. De bedste duer findes 
ved at sætte duerne i en kurv og kap-
flyve dem. Udvælgelsen af de bedste 
duer sker efter princippet "først gen-
nem flyvehullet". Udover dette er sor-
teringen både i de gamle duer og hos 
ungerne benhård for at komme ind til 
den "hårde kærne" af duer der kan le-
vere resultater ved kapflyvningerne.
FODER

Standard foderet året rundt er Mari-
man flyve og avl, der i vinter/hvile pe-
rioden tilsættes ca. 20% byg/majs plus 
lidt grisepiller. I kapflyvningssæsonen 
bruges Mariman flyve og avl blandet 
med Varimax. Før afsendelsen og ved 
hjemkomst gives tilskud af jordnødder. 
I ungefoderet gives tilskud med grise-

piller. Taler vi om foder er parolen hos 
Kjeld, at det skal "gøres så enkelt som 
muligt"! 
BESTAND AF DUER

Der er i sæson 2015 fløjet med ca. 25 
gamle duer i DdB, samt ca. 30 unger 
på de 3 DdB flyvninger. Kjelds unger 
flyver alle sektionsflyvninger og som 
nævnt de 3 DdB flyvninger, og ved dis-
se flyvninger er der ingen nævnevær-
digt tab af unger. At der er resultater 
også med ungerne, vises det i 2014 med 
unge nummer ét og to fra Altona i sek-
tion 63. Selv om ungeflyvninger ikke 
giver nævneværdige tab, er sorterin-
gen benhård efter sæsonen, hvor der 
ud af de ca. 30 unger kun indsættes ca 
12-15 unger som étårs i bestanden. Det 

Kjeld Jacobsen, 196 Vrå
Mester étårs DdB 2015

Kjeld Jacobsen, 196 Vrå
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skal tilføjes, at ungerne er almindelige 
forårsunger.
RESULTATER ETÅRS

Blandt de ét års duer er der to der har 
udmæket sig helt ekstraordinært godt. 
De to étårs er 196-14-0061 U, der var 
nummer 10 fra Soltau (492 km) , samt 
196-14-0062 U, der var nummer 8 fra 
Altona (419 km). Hunnen 0062 var som 
unge sektionsvinder også fra Altona. 
Disse to duer er fra superavls parret 
Elofson Janssen/Sangers.

Træning af duerne
Der trænes fra syd i en afstand af ca. 

10 km, og fra dette slipsted trænes 6 
gange inden sæsonen, hvorefter der 
ikke trænes mere med de gamle duer. 
Ungerne trænes på samme afstand og 
slipsted ca. 6 gange.
DUER MED GOD NAVIGERING

Et slags resultat, bør også bedømmes 

på hvor det ligger i forhold til hoved-
trækket af dueflokkene fra Tyskland. 
Ser vi på udsnittet af kortet over Sek-
tion 63, er det tydeligt, at Vittrup hvor 
Kjeld bor, ikke just er placeret der hvor 
hovedtrækket kommer i sektionen i de 
fremherskende vestenvinde. Den fede 
røde linje på kortet, er der hvor hoved-
trækket går i vestlige vinde. det er der-
for logisk, at Kjelds duer skal "gå fra" 
hovedtrækket lidt nord for Limfjorden. 
Er det træningen? Nej, Keld har kun 
trænet 6 korte ture  ude vestpå! Vi må 
derfor konkludere, at Kelds duer har 
en rigtig god evne til at navigere, og 
tilmed har det man kalder "mordant", 
en stærk vilje til at gå lige til slaget.
OPLEVELSER I SLAGET

Ved besøget i slaget havde jeg de to 
superhunner 61 og 62 i hånden. Da 
det er typiske Janssen duer, bærer de 

præg af dette, men muskulatur og ben-
bygning er i absolut top. Der er stærke 
gaffelben og skulderparti. Vingen har 
god kort indervinge med gode musk-
ler, samt  et godt hvælver, hvilket gi-
ver duen et godt løft under flugten. 
Man siges, at Janssen duer ikke er til 
de længere afstande, men Kjeld vil i 
2016 prøve duerne på de længere de-
stinationer. Den måde Kjeld forvalter 
sine duer på, med fuldt ungeprogram 
for alle unger gør, at de étårs duer yder 
det maksimale. Som det hedder i en re-
klame: "Det er ikke så ringe endda!"   

Haveslaget

Gaby Vandenabeele og Janssen

Udsnit af Sektion 63

196-14-0061 U Janssen/Sangers - nr. 10 sekt. 
Soltau (492 km)

196-14-0062 U Janssen/Sangers - nr. 8 sekt. 
Altona (419 km)
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STØRSTE

ONE LOFT RACE 

I SKANDINAVIEN

- NU FOR 13 ÅR I TRÆK

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

AABENRAA, DANMARKGØTTINGEN400 KM

VINDER 2015:
WALTER HÖSLI, SCHWEIZ

TILMELDING/KONTAKT

Henrik Meldgaard
Mobil: 20 33 72 30
henrik@dapirace.com

Paul Mc Burnie
Mobil: 20 33 72 85
paul@dapirace.com

PRÆMIER

FOR IALT

830.000,- KR.

1. præmie Kr. 150.000

2. præmie Kr. 75.000

3. præmie Kr. 45.000

4. præmie Kr. 30.000

5. præmie Kr. 18.750

6. præmie Kr. 12.000

7.-10. præmie Kr. 6.750

11.-20. præmie Kr. 5.250

21.-30. præmie Kr. 4.500

31.-50. præmie Kr. 2.500

51.-70. præmie Kr. 2.000

71.-100. præmie Kr. 1.500

101.-230. præmie Kr. 1.200

INDLEVERING

LØRDAG DEN 16. APRIL 9.00-12.00

LØRDAG DEN 30. APRIL 9.00-12.00

Auktion i 033 Køge 
24. april - kl. 14.00.  

Klubhuset Lille Græsmarksvej 3.

Ca. 35 stk. førstekuldsunger 
fra Bo Eriksson 0220 Fyn. 

Avlet i flyve- og avlsslaget
Eftersyn fra kl. 10.00

Foredrag ved Danmarksmester 
Kasper Sørensen kl. 11.00

Kataloger kan down loades på 
DdBs hjemmeside

Kommission og kataloger, 
Benny Jørgensen tlf 50 59 55 31 
mail bennymehl63@gmail.com

Auktionarius Jørn Boklund

Drikkekar

Vi har drikkekar på lager.

Bestil nu, så er I klar til sæson 
2016!

Sekretariatet
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NYE NATURAL FINESSE BLANDINGER

START

FINESSE START  - 25 KG

Den eneste måde at opnå vitale unge duer på, er at sørge 
for en optimal kondition før parringen og en god pleje i ru-
geperioden.
En af de vigtigste faktorer, for at kunne garantere gode 
avlsresultater, er brugen af en afbalanceret foderblanding. 
Vi anbefaler at begynde med Finesse START ti dage før 
avlsperioden går i gang. 
Fra da af anbefaler vi at give avlsduerne 5 ml Naturamine 
pr. liter drikkevand mindst to gange om ugen. Hvis avlsdu-
erne plejes på denne måde vil æglægningen forløbe uden 
problemer og dueparet overdrage deres gode egenskaber 
til ungerne.
Vigtigt i avlsperioden: giv dagligt Natural Vitamineral, Grit 
og Piksten.
Hvis hannen driver, mens der ligger unger i reden, skal Fi-
nesse START blandes med Natural Hvidløgsolie (tilsat E-vi-
tamin) og derefter tilsættes Vitaminor Ølgær. Vent cirka en 
time med at fodre, indtil kornene er tørre.
Natural Finesse START´s avancerede sammensætning 
med små ingredienser garanterer en optimal optagelse og 
sørger for tilførslen af de nødvendige proteiner til en velly-
kket avl.
Disse proteiner stimulerer derudover også de unge duers 
vækst.
Tænk på, at en ung due efter 25 dage allerede vejer hundre-
de gange så meget som da den blev udklækket.
Fortsæt med at give Natural Finesse START fra fravæn-
ningsperioden indtil slutningen af maj.

FINESSE START – 25 KG

MAJS POPCORN  12,5 %
HVEDE  12,5 %
SMÅ GRØNNE ÆRTER  10,0 %
CARDI  10,0 %
DUNPEAS  10,0 %
DARI  5,0 %
MAPLE PEAS  5,0 %
MILO  5,0 %
SMÅ GULE ÆRTER  5,0 %
MAJS BORDEAUX  5,0 %
VIKKE  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
MUNKEBØNNER  2,5 %
SOLSIKKEFRØ  2,5 %
HØRFRØ  1,5 %
HAMPFRØ  1,0 %
LINSER  0,5 %
KANARIEFRØ  0,5 %
RAPS  0,5 %
HIRSE  0,5 %
TIDSELFRØ  0,5 %

RÅPROTEIN:  17,2 %

RÅFEDT:  7,1 %

KULHYDRAT:  59,1 %

RÅASKE:  2,6 %

RÅFIBER:  7,8 %

✔	 højt proteinindhold

✔	 sørger for et korrekt proteinindhold i avlsperioden

✔	 sørger for kroppens vækst og vedligeholdelse

✔	 de små korn og frø er perfekte til fravænningsperioden

NATURAL BRANDE A/S – GL. KÆRVEJ 17 – 7330 BRANDE – WWW.NATURAL-BRANDE.DK
Tel.: 97 18 70 40 – E-MAIL: NATURAL@NATURAL-BRANDE.DK

Første gang på Sjælland.
Auktion i Ringsted lørdag den 23-04-2015 kl. 13.

 
  Mølholt og Waaler 

DAN 068 Frederikshavn
Det er lykkedes DAN 030 Ringsted at få et af de gode Nordjyske slag. 

 
Der vil være ca. 30 unger på auktion

De har i de 2 år makkerskabet har eksisteret haft 14 sektions vindere og 3 regionsvindere.
De har i 2015 vundet både åbent og sportsmesterskab med unger i sektion 53,

samt fløjet med i toppen af div. mesterskaber.
Mølholt og Waaler har en side på Facebook hvor man kan 

se alle deres resultater, samt billeder at deres duer.
Kl 11.00 vil der være foredrag med Ulrik Lejre Larsen omkring 

fodring og klargøring af duerne til den kommende sæson.

Sted: DAN 030`s klubhus Balstrupvej 86 4100 Ringsted
Kontaktperson Henning Hansen 

Kildebæksvej 18 4100 Ringsted
Tlf. 50424986 mail: Thiele@privat.dk

EFTERSYN 
FRA KL. 10

Katalog vil 
komme på 

www.dan030.dk

Der er mulighed 
for at købe 

øl, vand & pølser

Unger lige 
at sætte 

på brættet

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. 
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NYE NATURAL FINESSE BLANDINGER

START

FINESSE START  - 25 KG

Den eneste måde at opnå vitale unge duer på, er at sørge 
for en optimal kondition før parringen og en god pleje i ru-
geperioden.
En af de vigtigste faktorer, for at kunne garantere gode 
avlsresultater, er brugen af en afbalanceret foderblanding. 
Vi anbefaler at begynde med Finesse START ti dage før 
avlsperioden går i gang. 
Fra da af anbefaler vi at give avlsduerne 5 ml Naturamine 
pr. liter drikkevand mindst to gange om ugen. Hvis avlsdu-
erne plejes på denne måde vil æglægningen forløbe uden 
problemer og dueparet overdrage deres gode egenskaber 
til ungerne.
Vigtigt i avlsperioden: giv dagligt Natural Vitamineral, Grit 
og Piksten.
Hvis hannen driver, mens der ligger unger i reden, skal Fi-
nesse START blandes med Natural Hvidløgsolie (tilsat E-vi-
tamin) og derefter tilsættes Vitaminor Ølgær. Vent cirka en 
time med at fodre, indtil kornene er tørre.
Natural Finesse START´s avancerede sammensætning 
med små ingredienser garanterer en optimal optagelse og 
sørger for tilførslen af de nødvendige proteiner til en velly-
kket avl.
Disse proteiner stimulerer derudover også de unge duers 
vækst.
Tænk på, at en ung due efter 25 dage allerede vejer hundre-
de gange så meget som da den blev udklækket.
Fortsæt med at give Natural Finesse START fra fravæn-
ningsperioden indtil slutningen af maj.

FINESSE START – 25 KG

MAJS POPCORN  12,5 %
HVEDE  12,5 %
SMÅ GRØNNE ÆRTER  10,0 %
CARDI  10,0 %
DUNPEAS  10,0 %
DARI  5,0 %
MAPLE PEAS  5,0 %
MILO  5,0 %
SMÅ GULE ÆRTER  5,0 %
MAJS BORDEAUX  5,0 %
VIKKE  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
MUNKEBØNNER  2,5 %
SOLSIKKEFRØ  2,5 %
HØRFRØ  1,5 %
HAMPFRØ  1,0 %
LINSER  0,5 %
KANARIEFRØ  0,5 %
RAPS  0,5 %
HIRSE  0,5 %
TIDSELFRØ  0,5 %

RÅPROTEIN:  17,2 %

RÅFEDT:  7,1 %

KULHYDRAT:  59,1 %

RÅASKE:  2,6 %

RÅFIBER:  7,8 %

✔	 højt proteinindhold

✔	 sørger for et korrekt proteinindhold i avlsperioden

✔	 sørger for kroppens vækst og vedligeholdelse

✔	 de små korn og frø er perfekte til fravænningsperioden

NATURAL BRANDE A/S – GL. KÆRVEJ 17 – 7330 BRANDE – WWW.NATURAL-BRANDE.DK
Tel.: 97 18 70 40 – E-MAIL: NATURAL@NATURAL-BRANDE.DK
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