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Blad nr. Udkommer Deadline
26 26. okt. 11. okt. 
27 9. nov. 25. okt.
28 23. nov. 8. nov.
29 7. dec. 22. nov. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning

Efterlysning

DAN 030-14-0459 (død)
DAN 034-16-1138 (død)
DAN 154-12-2107 (død)
DAN 031-14-0970 (død)
DAN 153-04-0341 (død)
DAN 049-14-0124 (død)
DAN 033-15-3007 (død)
NL 16-1813495 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 025-15-0800
Silviu Ghivirigă 
7800 Skive
Tlf 31558686

DAN 002-16-0877
Anette Bech
2400 København NV
Tlf 40400056

DAN 193-16-0155
DAN 127-16-0064
DAN 237-16-1116
PL 2151-15-047
Villy Læsø Nielsen
8300 Odder
Tlf 40715027

DAN 059-16-0166
M. Hald Pedersen
2660 Brøndby Strand
Tlf 20268112

DAN 025-15-0020
Skjold Pedersen
6840 Oksbøl
Tlf 20291298

BELGE 16-62611717
Chr.Christensen
7100 Vejle
Tlf 61304898

B 15-2115996
DV 0242-16-371
Verner Nielsen
8850 Bjerringbro
Tlf 86685270

NL 16-1624160
Frode Hansen
7900 Nykøbing Mors
Tlf 97724609

DV 01210-16-571
Jens L. Pedersen
3400 Hillerød
Tlf. 61811640

DV 05134-16-62
Leif Petersen
6000 Kolding
Tlf 75541392

DV 06939-16-346
Tommy Reffstrup
5210 Odense
Tlf 40439415

DV 05834-16-91
Waleed Fayed
9920 Aalborg Øst
Tlf: 31241154

GB 14-C-07692
Finn Thomsen
9900 Frederikshavn
Tlf 61774489

NEHU TEE2713
Knud Andersen
9900 Frederikshavn
Tlf 42436251

FIN 16-16156
Per Holst
8700 Horsens
Tlf: 53381022

Dan 140-16-0374
DAN 070-14-0715
Jeep Zwanenburg 
6534 Agerskov
Tlf. 20328879

75 ÅR
21/10 Jørgen Danielsen, 116 Vido
2/11 Per Holst, 046 Horsens

60 ÅR
26/10 Ib Kristensen, 196 Vrå
1/11 Ulla Rønn, 232 Lemvig-Struer

50 ÅR
18/10 John C. Engel, 070 Åbenrå

FØDESELDAG
D. 28 oktober 2016 fylder Kaj 

Arildsen 025 Hjørring 80 år.
Brevdueforeningen 025 Hjørring hat 

været heldig at få Kaj med i forenin-
gen i 1981, og lige fra start kom han 
ind i bestyrelsen og var kasserer i ca. 
25 år. Det har bevirket at Kaj har sid-
det hårdt på pengekassen, til glæde 
for os alle.

Hvis der var nogen der kunne skaffe 
sponsor præmier var det Kaj.

Kaj har også haft flotte resultater 
især på langflyvninger med bl.a.en 
Gruppevinder

P.f.v.
Frank Juul Nielsen

HUSK

AT
BESTILLE VACCINE

SENEST 20. OKTOBER 
2016

/SEKRETARIATET
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KULTUR- 
MINISTEREN

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

Den 26. september havde DdB aftalt 
møde med Kulturminister Bertel Ha-
arder. Fra DdB deltog Erik Dybdahl, 
Erik Rasmussen og Bjarne Borresen. 
Mødet havde det formål, at vi kunne 
redegøre for den situation, som DdB 
tilskudsmæssigt og uforskyldt var ble-
vet bragt i med de massive nedskærin-
ger, som ministeriet havde gennemført 
i vores tilskud siden 2009. Vi er blevet 
beskåret med 85%. En beskæring, som 
har haft en kraftig indflydelse på orga-
nisationen og som har betydet ændrin-
ger og nedskæringer mange steder. 
Bertel Haarder måtte desværre i sid-
ste øjeblik melde afbud, da han skulle 
deltage i en begravelse. Men vi fik et 
godt og konstruktivt møde med De-
partementschef Marie Hansen og af-
delingsleder Bente S. Kristensen, som 
opmærksomt lyttede til gennemgan-
gen af vores historie, totalisatorens 

liv og afslutning ved indførslen af 
Lotto, tilskuddets tilblivelse og beskæ-
ring samt de udfordringer, det havde 
medført. Der blev stillet mange opføl-
gende spørgsmål og vore svar, fakta 
og information blev nedfældet. Der-
udover stillede vi spørgsmål til vore 
manglende muligheder for at genop-
tage totalisatoren med landsdæk-
kende online spil samt spørgsmål til 
vores momsafregnings muligheder. 
Vi fik lovning på, at vore informationer 
og ønsker bliver forelagt ministeren, 
og at vi ville få en tilbagemelding, så 
snart ministeren havde kigget på tin-
gene. Hvorvidt det betyder mulighed 
for et større tilskud, kan vi i skrivende 
stund ikke vide, idet det i sidste ende 
er en politisk beslutning. Det var et 
godt, konstruktivt møde afviklet i en 
god atmosfære. Når det nu endelig ef-
ter 5-6 års forsøg lykkes at få aftalt et 
møde, er det selvfølgelig ærgerligt, at 
hovedpersonen er forhindret, men som 

vi konkluderede, ”ministre kommer og 
går, men departementschefer består”. 
DdB er i år tildelt kr. 307.000,- mod 
indtil 2009, hvor vi fik 2 millioner kr. 
Snart er det tid til de første paramyxo 
vaccinationer for det kommende år. Be-
stilling af vaccinen, der skal bruges her 
fra 1. november og de næste måneder 
frem, skal være Sekretariatet i hænde 
senest søndag den 23. oktober 2016. 
Vaccinen vil blive leveret omkring 1. 
november 2016. Vaccine, der skal bru-
ge i foråret til blandt andet ungerne, 
skal være bestilt senest den 15. marts 
2017. Sekretariatet skal nok gøre op-
mærksom herpå, når vi kommer tætte-
re på deadline i marts. Prisen vil være 
en anelse højere for disse bestillinger, 
idet prisen fra producenten er steget 
over et par gange, hvor DdB har haft 
det nødigt, at lade den sidste prisstig-
ning slå igennem over for foreningerne. 
Sekretariatet vil have et lille bufferla-
ger, men her vil prisen blive lidt højere. 
I de kommende uger/måneder vil der 
landet over blive afholdt auktioner, ud-
stillinger og andre arrangementer. Vi 
skal gøre opmærksom på, at Sekretari-
atet gerne hjælper med det trykte ma-
teriale. Vi kan lave kataloger, foldere, 
brochurer, plakater op til A1-format, 
Roll-ups mm. Kontakt os gerne og få 
en skarp pris. 
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Tekst og foto: Kim Pedersen

Sæson 2015 blev den hidtil bedste 
sæson jeg har haft i de 35 år, jeg har 
fløjet med brevduer. Tidligere har jeg 
vundet et par DdB mellemdistanceme-
sterskaber både Åben og Sport. Dette 
er beskrevet i BREVDUEN 2003 Nr. 6 
og BREVDUEN 2005 Nr. 5. Jeg har al-
drig tidligere vundet DdB langflyver-
mesterskabet, MEN i 2015 skulle det 
være.

RESULTATER PÅ LANGFLYVNIN-
GERNE 2015

1.Langflyvermesterskabet DdB 
ÅBEN sektion 54

1. Langflyvermesterskabet DdB 
SPORT sektion 54 

2. Regionsmesterskabet LANG DdB 
Münster uge 23: 6-11-12-18-23-39 6/8 
75% - første due og sportsdue 086-13-
1124U

Gøttingen uge 25: 11-31-40 3/8 38% - 
første due og sportsdue 053-13-3405A

Essen uge 27: 1-7-18 3/5 60% - første 
due og sportsdue 086-13-1124U

Giesen uge 29: 3-4-7-15-18-20-21 
7/10 70% - første due 053-13-3408U, 
første sportsdue 122-11-3142A (4)

Dresden uge 31: 1-9-10-15-18-26-31 
7/12 58% - første due og sportsdue 
053-13-3405A

Placeringsprocent = 60,2% af med-
sendte.
ES-DUER LANG 2015

1. ES-due A DdB (053-13-3405)
4. ES-due U DdB (086-13-1124)
6. ES-due A DdB (053-12-2376)

ØVRIGE RESULTATER 2015
1. DdBs vandrepræmie gruppe 5
3. Mellem ÅBEN DdB 
3. 1-års DdB
3. Generalmesterskabet sektion 54
4. DM SPORT
5. Regionsmesterskabet ÅBEN DdB
5. Mellem SPORT DdB  

11. DM ÅBEN 
Af de 421 gamle duer, der blev af-

sendt på samtlige flyvninger i 2015 
blev de 259 placeret.

Placeringsprocent = 61,5%.
ES-duer i øvrigt 2015:
2. ES-due A MELLEM  ÅBEN DdB
(053-11-1390)
2. ES-due A MELLEM SPORT DdB
(053-11-1390) 
3. ES-due U MELLEM ÅBEN DdB 
053-13-3468)
7. ES-due U MELLEM ÅBEN DdB
(023-14-0764)
7. ES-due A MELLEM ÅBEN DdB
(053-10-0440) 

10. ES-due A MELLEM ÅBEN DdB
(053-14-4801)

086-13-1124 blev regionsvinder fra
Essen 4/7-2015 (landets hurtigste).
053-11-1390 blev sektionsvinder fra
Altona sport 6/6-2015
053-13-3405 blev sektionsvinder fra
Dresden 1/8-2015.

OPBYGNING AF NUVÆRENDE 
STAMME

I vinteren 2010/11 havde jeg en mink 
eller mår inde på mit dueslag. Den ryd-
dede næsten slaget for duer (53 i alt). 
Jeg var grædefærdig.

De par, som avlede godt afkom, var 
ikke mere, så en helt ny start skulle 
der til.

Fra gode sportsfæller fik jeg foræret 
nogle duer, så jeg kunne få gang i av-
len. En af disse 053-10-0249 fra Team 
Eilif, 053 blev parret med 053-08-255, 
min superhun, der havde overlevet 
udyret. En unge efter dette par 053-11-
1390 har fløjet super i 2015 – 13 sekti-
onsplaceringer, 2. Esdue både åben og 
sport, en gang sektionsvinder. 42 pla-
ceringer i karrieren.

053-10-0249 blev desværre mistet 
på sin anden indlandsflyvning. Så det 
blev desværre ikke flere kanoner efter 
dette par.

Til avlsslaget blev der i 2011 indkøbt 
12 dejlige unger fra topslaget Tommy 
og Henning Jørgensen, 227. Afstam-
ning her er Flor Engels tilsat 255-li-
nien og Koopmann. Tilbage er der nu 5 
duer på avlsslaget fra Tommy og Hen-
ning.

Henning parrede ungerne på pa-
piret, da det jo var ham der tidligere 
havde arbejdet med stammen.

Disse duers afkom har 3 andele i 
langflyvermesterskaberne i 2015.

Til flyveslaget blev indkøbt 13 stk. su-
per unger fra Kaj F. Andersen, 171 til 
en meget fair pris. En han 122-11-3142 
med afstamning Koopmann/Peter van 
de Merve var medvinder af ungeme-
sterskabet i sektion 54 i 2011 med en 
2. plads i sektionen fra Altona og igen 
medvinder af langflyvermesterskabet 
Sport 2015 med en 4. plads fra Giesen.

En hun 122-11-3147 med afstamning 
Koopmann/Van Loon var dobbelt sek-
tionsvinder på Bremen og Soltau som 
et-års. Hun gør nu gavn i avlsslaget.

Senere er der købt duer på auktion 
fra topslaget Bent Thomsen Pedersen, 
027 af hans Jos Thóne duer. Disse er 
i dag krydset med Flor Engels duerne 
fra Tommy og Henning.

Grondelaers duerne fra topslaget 
L.&M. Sørensen har jeg også stadig af-
kom efter. Disse passer super godt ind 
på Flor Engels duerne.

Igennem årene køber jeg en enkelt 
due eller to på diverse auktioner. Jeg 
kan slet ikke lade være. Jeg har dog al-
drig været heldig med nogen af dem, så 
de er avlet ud igen.
LOTTERIUNGER

I 2012 vandt jeg to unger fra Knud 
Andersen, 086. Den ene af disse unger 
er 086-13-1124, som jo var regionsvin-
der og landets hurtigste fra Essen 
i 2015. Hun er efter Knuds 086-06-
0266, der var regionsvinder fra Trier 
og 8. nationalt.

En anden lille sjov historie om lotte-

Langt om længe igen på toppen.
Pedersen og Sønner, 053 Sølyst 

Langflyvermester Sektion 54 
DdB Åben og Sport 2015
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riunger drejer sin om 023-14-0764.
Christian fra M&C Hansen, 023 rin-

gede til mig en dag i 2014 og sagde, 
at han ville komme omkring kolonien 
med de unger, jeg havde vundet på lot-
teri fra dem. Jeg fortalte ham, at det 
ikke var mig, der havde vundet, men 
jeg ville da gerne have dem. Det kunne 
jeg da godt, så Christian kom i koloni-
en, ikke med 2 men 3 unger. Den ene 
var 023-14-0764, der i 2015 var 7. bed-
ste ES-due på mellem. Hun havde 11 
placeringer i streg, inden hun fældede 
2. og 3. samtidig. Så blev hun stop-
pet for den sæson. Hun er efter 070-
07-0104, som var super kapflyver ved 
Meldgaard/Jeppesen, 070 og i øvrigt 
en rigtig flot stamtavle

Det viste sig senere, at det var en 
klubkammerat, der havde vundet, så 
han fik selvfølgelig også unger.
NUVÆRENDE BESTAND

Bestanden i 2015 bestod af 20 par til 
det totale system.

20 par duer til både indland/mel-
lem/lang er ikke for stor en bestand, 
– MEN som de er kommet i 2015, var 
det alt rigeligt.

Flyveduerne får lov at bestille noget. 
De er med på flyvning hver weekend.

Hvis en due er kommet sent hjem, så 
kan den godt sidde over en uge – men 
det er ikke sket mange gange i 2015.

Derforuden går der 9 par i avlsslaget 
og 5 par ammeduer.

Der blev tillagt ca. 70 unger i sæson 
2015.

SLAGET
Mit dueslag er fra 1986, så det har 

30 år på bagen. Det har fungeret ud-
mærket, men når der var fuldt besat 
af unger, blev det lidt for overbefolket.

Det blev der rådet bod på i 2013, da 
jeg byggede nyt slaganlæg til unger og 
avlsduer.  I første omgang sad ungerne 
på trekanter, men det var ikke opti-
malt. De sked på hinandens haler, så 
i 2015 købte jeg reoler fra Meldgaard 
med opsamling under reolen (altan-
kasser).

På gulvet er der riste, så det har væ-
ret nemt med rengøringen her.
HVAD ER NYT I FORHOLD TIL TIDLI-
GERE SÆSONEN

Hvad der har gjort, at det næsten gik 
op i en højere enhed i 2015, er svært 
at sige præcist, men nedenfor vil jeg 
prøve at fortælle om de nye tiltag, jeg 
havde fået lavet.

Jeg fældede de træer, der stod i læ-
bæltet lige foran dueslaget, så jeg fik 
mere lys og varme ind på slaget.

Vinduerne blev beklædt med boble-
plast, (Bent Th. Pedersen, 027 fore-
drag). Det har gjort duerne meget 
mere rolige. Det har også holdt på var-
men i slaget.

Jeg håndbadede duer hver lørdag 
eller søndag i 37 grader varmt vand 
med sæbespæner (Igen taget fra Bent 
Thomsen Pedersen, 027 foredrag).

Først renses fødderne for snavs i 
varmt vand uden spåner. Derefter dyp-
pes duen i varmt vand med spåner (De 

bliver helt salige). Jeg masserede du-
ens bryst i ca. 1 min. for at blødgøre 
muskulaturen efter weekendens stra-
badser.

Det gjorde jeg troligt hver week-
end frem til ugen før Elmshorn/Gie-
sen weekenden, hvor jeg ikke lige fik 
det gjort. – MEN resultaterne i denne 
weekend var SUPER 2-3 i sektionen 
fra Elmshorn og 3-4 i sektionen fra 
Giesen. SÅ hvis jeg ikke lige når det en 
weekend i 2016, så går det nok.
FODRING

I foreningen fik vi lavet en næsten tro 
kopi af den blanding GABY flyver på. 
Sølyst Special blandingen eller Ris-
blandingen i daglig tale. Den skulle 
jeg selvfølgelig også prøve. Blandin-
gen gør duerne lette, men fyldige. Da 
jeg standfodrer, så begyndte jeg med 
blandingen, da vi fik den hjem fra NA-
TURAL (3-4 uger før sæsonstart og 
standfodrede med det hele sæsonen). 
Da vi kom frem til langflyvningerne 
blev der ONS-TOR givet en kraftigere 
flyveblanding + jordnødder/afskallet 
solsikke. Til de tre sidste langflyvnin-
ger endvidere olie og et energipulver 
på foderet.

Jeg brugte endvidere også meget æg-
gefoder og NUTRI POWER i kapflyv-
ningssæsonen.

Ved hjemkomst fra træning og kap-
flyvning var truget fyldt af majs og 
kun majs.

For hurtigere opbygning af duens 
 flyvemuskler igen.

Forsættes side 210→

Kim Pedersen 053 Sølyst foran ungeslaget



206 #25_2016

Af Franz Steffl, oversat fra Die Brieftaube

DESVÆRRE HAR JEG AF HELBREDS-
MÆSSIGE ÅRSAGER DE SIDSTE PAR 
MÅNEDER GLIMRET MED MIT FRAVÆR 
MED AT SKRIVE FAGLIGE ARTIKLER. 
SÆSONEN 2016 ER BORTSET FRA 
NOGLE SIDSTE FLYVNINGER MED UN-
GERNE ALLEREDE EN DEL AF HISTO-
RIEN. 

Vi ser tilbage med spørgende blikke 
og ord på vanskeligt forklarlige kap-
flyvninger både med gamle duer og 
unger. 
KORTE AFSTANDE – SENE HJEMKOM-
STER

Afhængigt af parringstidspunktet 
bliver de første unger sat på gulvet i 
januar og de sidste omkring midten af   
juni. En virkelig meget lang periode! 
Ikke desto mindre bør ungerne efter 
min mening forberedes så tidligt som 
muligt. 

I en alder af ti uger skal de slippes på 
nogle korte private træninger. Med de 
klassisk vinteropdrættede unger skal 
vi starte med uddannelsen allerede i 
april. 

Mange steder starter opdrætterne 
også der, men presset fra rovfuglene 
spiller en stor rolle for starten på før-
ste træning.  Før man slipper ungerne 
på relativt korte afstande på fem el-
ler færre kilometer, skal de selv være 
begyndt på at trække bort fra slaget. 
Gerne 10-20-30 min. eller mere. 

Det er det grundlæggende krav 
for at undgå stort tab af unger. 

Dog besværliggør angreb på un-
gerne af vandrefalk, spurve- og 
duehøg i mange dele af landet, at 
ungerne har store problemer med 
at lære at trække rundt i flok! 
Hvis vinterungerne allerede er 
ældre end 5 måneder, før de bli-

ver trænet, er de efter min mening 
blevet for gamle. De kan næsten sam-
menlignes med senunger, hvor vejret i 
efteråret hindrer træning selv fra kor-
te afstande. 

Der avles mange vinterunger, fordi 
fjerdragten spiller en vigtig faktor på 
ungeflyvningerne, men i sidste ende 
kan det ikke anbefales på grund af 
forårets rovfugle, der giver problemer 
med manglende træning.

Uden tvivl har ældre unger et mere 
modent immunsystem, der gør dem 
mindre sårbare over for ungesygen 
i forhold til et nyere kuld unger. Men 
hvad hjælper det, hvis der næsten ik-
ke er flere tilbage? Så kunsten bliver 
at udføre balancegangen mellem tidlig 
avl, rovfugleangreb og den nødvendige 
træning. 

Hvis man følger med i pressen, kan 
disse problemer også opleves i vore 
nabolande Belgien, Holland, Polen 
(og Danmark) ..... Kendte opdrættere 
i brevduesportens moderland kunne 
brødføde rovfuglene i det tidlige forår 
blot med tabene på ungetræninger. 
Men hvad kan vi gøre ved det? 

Mod rovfuglene er vi magtesløse.

 Kun alene med en ændret lovgiv-
ning, en omhyggelig planlægning af 
træningsflyvninger og sørge for sund-
hed, kan vi mindske den elendige si-
tuation.
UNGESYGE ELLER EJ, DET ER 
SPØRGSMÅLET

Før i tiden kunne man se, at ungerne 
havde ungesyge på dårlig afføring og 
opkast af foder. I dag er det ikke læn-
gere så nemt. Inficerede duer flyver 
rundt om slaget og sidder ikke bare til-
bage oppustet i reolen. Men appetitten 
kan stadig tages som en indikation på, 
at der er problemer. 

De kan godt æde, men ikke længere 
med den sædvanlige appetit og nor-
malt kun en tredjedel til halvdelen af   

den normale daglige mængde. Hvis 
denne tilstand nås, bør man under in-
gen omstændigheder sætte dem i kur-
ven. 

En flyvning vil kun resultere i sto-
re tab. Det er selvfølgelig indlysende 
klart tilfældet, hvis ungerne kaster op. 
Det er nu, såvel som ved den “skjulte”, 
at opdrætteren skal tale med dyrlæ-
gen. Ofte gør en 10 dages pause duerne 
godt. Mindre foder eller endda én dags 
faste kan være meget nyttig.
FORDØJELSESKANALEN  
SKAL TØMMES HELT.

Der er opnået meget gode resultater 
ved langtidsbrug af “EM - EFFEK-
TIV mikroorganismer”, (Effektive mi-
kroorganismer er en betegnelse for 
en blanding af forskellige mikrobielle 
kulturer som gær og bakterier o.a., 
der kan podes for at øge den mikrobi-
elle mangfoldighed). Givet to gange om 
ugen, bidrager disse “sunde” bakterier 
til den gode generelle tilstand hos duer. 

I år rapporteredes et øget antal til-
fælde af akutte symptomer hos duerne. 
Duerne var i god fysisk tilstand, men 
sad sløve på slaget og to dage senere 
døde.  Dødsfald indledtes næsten altid 
med en tung vejrtrækning. Nogle op-
drættere mente, at det drejede sig om 
Trichomonas (gul knop), fordi de kun-
ne se gule belægninger i svælget. 

En sportsfælle sendte en due til ob-
duktion med resultatet, at det var her-
pes. Inden for de seneste to år har der 
været en ophobning af herpes. 

Er det fremtidens  
kommende problem?

En kombinations vaccine paramy-
xovirus / herpes er allerede tilgæn-
gelig på det europæiske marked, men 
er endnu ikke godkendt i Tyskland. 
Muligvis kan vaccinen være nyttig i 
brevduesporten, så en hurtig godken-
delsesprocedure bør ske hurtigt. 

Efter alt at dømme bliver det altid 

Og endnu 
engang, ungerne
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sværere at holde vore fjerede venner 
sunde. Men én ting er kendsgerning: 
Det er kun muligt at kapflyve raske 
duer. Kapflyvninger med syge eller la-
tent inficerede duer udløser uundgå-
eligt en katastrofe.
GODE PRIVATE TRÆNINGER GØR 
DET MEGET LETTERE

Jeg er sikker på at vel forberedte, 
dvs. godt gennemtrænede unger, kla-
rer sæsonen betydeligt lettere. Ofte 
tror nogle meget optimistiske sports-
fæller, at flokken nok skal hjælpe deres 
utrænede unge hjem. 

Det kan være tilfældet på en relativ 
let flyvning, men er der bare en smule 
besværlighed, den dag flyvningen af-
vikles, ender den i en katastrofe. Om 
sommeren, særligt i juli og august, 
er varmen den største fjende for vore 
unger. Desværre starter mange deres 
træning af ungerne tidligt på sæsonen 
pga. udsigten til stigende temperatu-
rer i højsommeren. 

Her giver inversion (hvor lufttempe-
raturen stiger med højden) også pro-
blemer for løslader og duer. Træning, 
selv kortere end 50 km bliver en ma-
raton for ungerne. Når inversionen 
derimod er i opløsning er alle unger 
hjemme inden for få minutter. Sådan  
skal det være.

MANGE KORTE TURE LETTER  
STARTEN 

Vi bør reagere passende på opstå-
ede problemer og lave en fornuftig 
plan for deltagelse på de næste kap-
flyvninger på baggrund i resultater-
ne de første uger. På den måde kan 
mange undgå sige farvel til mester-
skaberne allerede i starten af unge-
sæsonen. Unger ramt af ungesyge 
behøver en uge, ja bedre med 10 dage, 
for igen at deltage på kapflyvningerne. 
De første flyvninger bør ligge fra 80 - 
op til 120 km for at give rekonvalescen-
terne en fair chance for at gennemføre. 
Øgning af kilometerne bør derefter ik-
ke være et problem.
HURTIGT STIGENDE  
TEMPERATURER ER GIFT

Allerede på flyvninger med gam-
le duer blev flere sektioner (RV) i 
Tyskland ofre for hurtigt stigende 
temperaturer. Alt for hurtigt for varmt 
var i mange tilfælde årsagen til hårde 
flyvninger. Temperaturspring på ca. 
10 grader Celsius inden for 90 minut-
ter (normalt mellem kl. 10 og 11.30) 
var den afgørende faktor for hjemkom-
ster spredt over for store tidsrum. 

Sådan en hjemkomst afspejler i man-
ge tilfælde ikke en normal afvikling af 
flyvningen. De første duer kommer ri-
melig tæt, men derefter fordeles resten 
over dagen med de sidste om aftenen. 

Er det resultatet af  
vores avl de sidste 15 år? 

Hurtig, hurtigere, hurtigst. Og lige 
så hurtigt væk? For tyve år siden hav-
de vi kun en brøkdel af de nuværende 
problemer, ikke? Pakker vi vore duer 
for meget ind i vat? 

Lyseblå skyfri himmel,  
for Guds skyld! 

Tidligere kaldte vi det Janssen vejr. 
Jeg mener heller ikke, at den skyfri 
himmel er problemet, snarere en for 
tidlig start af sæsonen, som årsag til 
fiaskoen. 

Men sikkert er at avl af rene ”papir- 
tigre “ også er en grund til mange skuf-
felser. Se på stamtavlerne på de unger, 
der er tilbage efter sidste flyvning. 

Se hjemkomsterne ordentligt igen-
nem. Hvis flyvningen har været af-
viklet korrekt uden problemer, kan du 
trygt sortere dem bort! Hvis der ikke 
er noget tilbage efter dine gamle avls-
duer efter flere år, så avl ikke længere 
på dem! 

Det er et mirakel, hvis den første ”go-
de” falder efter 5 år. Selvfølgelig er der 
undtagelser, men gå altid efter hoved-
reglen.  

De første duer kommer rimelig tæt, men derefter resten fordelt over det meste af dagen med de sidste om aftenen. Er det resultatet af vores avl de sidste 15 år? 

Hurtig, hurtigere, hurtigst. Og lige så hurtigt væk?
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Jeg serverer også et par jordnødder 
og hampfrø i rederne.
MEDIKAMENTER

Af medikamenter bruger jeg næsten 
hele serien af naturprodukter fra PI-
GEONVITALITY.

Før sæsonen lavede jeg et skema, der 
beskrev hvad der skulle i vandet og på 
hvilke dage. Dette har jeg fulgt slavisk 
gennem hele sæsonen.
FLYVEDUER OG UNGER:

TRICOLI/STOP, en pille pr. due 14 
dage før sæsonstart og herefter hver 
5. uge.

Mod Gul knop.
1. CHEARIFY - SØN-MAN-TIR 

hver anden uge. Start uge 18. Luftveje.
2. IMPROVER - LØR-SØN-

MAN hver uge. Start uge 19. Smitte i 
vandet.

3. ANTI FUNGAL - LØR-SØN-
MAN hver uge. Start uge 19. Smitte i 
vandet.

4. OZY-B - ONS morgen, hver 
uge. Start uge 18. Vitaminer.

5. REBUILD POWDER - LØR 
til LØR aften hver uge. Start uge 19. 
Genopbygningspulver.

6. Elektrolytter - LØR til LØR 
aften hver uge. Start uge 19.

7. OVIDACHOL (kopiprodukt 
fra Polen af SEDOCHOL fra Herbots) 
ONS aften hver uge. Start uge 18. 
Renser lever og nyrer for affaldsstof-
fer.

TOR-FRE RENT vand.
Multivitamin.
Olie og lecethinpulver.
I uger hvor vejrudsigten forudsagde 

varmt flyvevejr, da gav jeg elektrolyt-
ter 3-4 dage inden kapflyvningen.
AVLSDUER:

TRICOLI/STOP, en pille pr. due 14 
dage før avlssæsonen starter og heref-
ter hver 5. uge.

1. ½ IMPROVER hver dag.
2. ½ ANTI FUNGAL hver dag
3. Vitaminer fra GIANTEL 1-2 

dage.
4. Elektrolytter 2-3 dage.

MEDICIN
Før avlssæsonen gav jeg kur mod pa-

ratyfus i 18 dage Ligeledes ormekur i 
2 dage.

Før flyvesæsonen gav jeg kur mod 
luftveje i 6 dage.

Sidst på sæsonen gav jeg mod luft-
veje om MAN-TIR BELGA TAI (Henk 

De Weerd) + olie på foderet og om ONS 
WN (Henk De Weerd) + olie på foderet.

Før ungeflyvningerne gav jeg en kur 
mod ”ungesyge” og en mod orm .

Tidligere blev jeg kaldt medicinman-
den, da der næsten altid var et eller 
andet i vandet. Men det er næsten slut 
med medicin i kapflyvningssæsonen 
efter, jeg er begyndt at bruge natur-
produkterne fra PIGEONVITALITY.
TRÆNING

Sammen med 5 andre sportsfæller 
købte vi Per Vestergaards duetrailer i 
2015. Der er plads til 240 duer, så vi 
har 4 aluminiumskurve, hvor der kan 
være 10-12 duer i hver. DET ER BARE 
SUPER.

Inden sæsonens start med gamle kø-
rer man hver især selv de korte ture 
– jeg selv kørte 4*20 km + og så fik 
duerne 12 ture i traileren 30-60 km 
sluttende med 1 gang Hadsten (ca. 100 
km).

I de to første uger kun med sektions-
flyvninger trænes 3-4 gange om ugen. 
Efter start af DdB flyvninger fik du-
erne kun en gang om ugen.

Ungerne trænes også meget – jeg 
kørte selv 7-8 kortere ture herefter i 
traileren ud på 60 km. Flere gange i 
sæsonen kørte vi Hadsten (ca. 100 km) 
om onsdagen med stor succes.
SÆSONENS GANG KORT FORTALT

I vinteren 2014/15 fik jeg skilt duerne 
af i midten af december og startede så 
med at passe dem herefter.

Jeg parrede duerne midt i marts, så 
der var store unger i rederne ved flyve-
duerne 1-2 uger ind i kapflyvningssæ-
sonen. Det er ikke optimalt, så det skal 
der laves om på i 2016.

I kapflyvningssæsonen (MAN-TORS) 
er enkehunnerne ude om morgenen 
06.30 til ca. 07.30, hvorefter de kaldes 
ind på flyveslaget og bliver fodret her.

Enkehannerne er i mellemtiden rote-
ret til slaget for enkehunner og sidder 
der indtil aften. De lukkes ud 18.30 
(SØN-ONS), nogle gange har de haft 
fri udflyvning natten over.

Onsdag er store udendørs badedag.
Nogle uger henover sommeren har 

jeg motiveret duerne ved at lade dem 
gå sammen i et døgn, evt. ved at have 
dem ude for at bade sammen. En gang 
sidst på sæsonen var de sammen i flere 
dage.

Hanner og hunner er sammen ca. ½ 

time inden afsendelse først på sæso-
nen.

Det gør pakningen til en leg. Senere 
hen, når hannerne skal pakkes, ja så 
sidder de inde i reden og tuder i rede-
skålen i håbet om, at hunnen kommer.

Redeskålen er vendt rigtig hele ugen.
Efter hjemkomst er duerne sammen 

ca. en time. Mere, hvis det har været 
en hård weekend med spredte hjem-
komster.

Ungerne er, fra de er helt små, ude 
hele dagen. Når de begynder at træk-
ke, er de kun ude ca. 1,5 time om 
morgenen. Hvis de fik lov til fri ud-
flyvning om dagen, så vil de gerne gå 
på opdagelse på andre slag i kolonien. 
Ungetræning startes op ca. 3 uger før 
ungesæsonstart.
NÅR SÆSONEN ER SLUT

”Den nye sæson starter efter sidste 
flyvning”, siger man, men ikke hos 
mig. Duerne får lov til at gå for næsten 
lud og koldt vand. Ingen rengøring. Jeg 
kan godt springe en dag over med fo-
deret.

Jeg gider ikke duer om vinteren.
NYE TILTAG 2016

Det halter lidt med resultaterne på 
indlandsflyvningerne. I 2016 skal der 
flyves med 15 pindhanner eller 8 par 
naturlige - i separat slag - kun til ind-
landet. I hvert tilfælde indtil jeg er fal-
det af.

Så kan jeg fodre specielt til indlan-
det.

Jeg mangler en mentor, der kan vej-
lede mig i indlandsflyvningens kunst.

Rødbedesaft i vandet – for at øge ilt-
optagelsen med ca. 18%

Kur i 14 dage inden sæsonstart. Her-
efter på foderet 2-3 dg om ugen.

Endvidere vil jeg også kun håndbade 
duerne, hvis flyvningerne har været 
ekstrem hårde.
TANKER FOR FREMTIDEN

Jeg vil ønske, at vi får fremgang i 
medlemstallet. Ved godt, det er svært 
med alle de tilbud, de unge mennesker 
har nu om dage. I 053 Sølyst har vi fået 
gang i et medlem, der helt var stoppet 
med duer. Hvis vi nu i alle forenin-
ger kunne få 1-2 tidligere medlemmer 
gjort aktive igen, ja så var vi på rette 
vej. 

Forsættes side 205←
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Christine Cramer Stud. med. ved Aarhus Univer-

sitet   Forskningsårsstuderende ved Arbejdsme-

dicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital 

Interstitielle lungesygdomme er 
en fællesbetegnelse for lunge-
sygdomme, hvor det elastiske 
væv, der sidder i lungerne, er 
beskadiget. Der kan være flere 
årsager til dette, og afhængig 
af grunden kaldes sygdommen 
noget forskelligt. 

Det er meget svært at kende de for-
skellige sygdomme fra hinanden, og i 
mange tilfælde kan det slet ikke lade 
sig gøre. Nogle af disse sygdomme op-
står ved, at kroppens immunforsvar 
angriber små partikler, man indånder, 
kaldet antigener, hvilket skader lun-
gerne. 

Alt efter, hvor partiklerne kommer 
fra, kaldes sygdommen for eksempel 
tærskerlunge (korn), befugterlunge 
(forurenede ventilationsanlæg), kom-
postlunge (kompost), champignon-
arbejderlunge (champignonjord) osv.   
Fugle, herunder duer, udskiller protei-
ner (æggehvidestoffer) i deres ekskre-
menter og i dét stof, de pudser deres 
fjer med. Disse proteiner fungerer som 
antigener, og bliver man syg af dem, 
kaldes det fugleholderlunge eller i til-
fælde med brevduer, brevdueholder-
lunge (duemandslunge). 

Brevdueholderlunge kan både kom-
me pludseligt eller mere snigende. Det 
er vigtigt at være opmærksom på teg-
nene og søge læge, hvis man oplever 
dem, da interstitielle lungesygdomme 
ellers kan udvikle sig og blive meget 
invaliderende.   

Ved at være opmærksom og søge læge 
ved behov kan man, i samarbejde med 
lægen, lægge en plan således at syg-
dommen ikke forværres. I mange til-
fælde kan man, med de rigtige tiltag, 

blive rask igen. 
Tegnene du skal være opmærksom 

på, ses i fakta-boksen. 
Brevdueholderlunge har været kendt 

siden 1965, men det har været svært at 
finde ud af, hvor stor en risiko brevdue-
holdere har for at få sygdommen. Dette 
skyldes blandt andet, at brevduehol-
derlunge minder om andre lungesyg-
domme. For at blive klogere på risikoen 
for at få interstitielle lungesygdomme 
som brevdueholder, indgik underteg-
nede samt mine vejledere ved Aarhus 
Universitetshospital, et samarbejde 
med De danske Brevdueforeninger. 
Foreningen stillede deres elektroni-
ske medlemsregister til rådighed, og 
vi fik lov til at indtaste alle de gamle 
medlemslister og ind- og udmeldelses-
blanketter, som lå i arkivskabene (helt 
tilbage til 1910). Al denne informati-
on blev sendt til Danmarks Statistik, 
hvor den, udover at blive gjort anonym, 
blev koblet sammen med registre over 
de sygdomme hver person havde haft 
de sidste 45 år. Så nu har vi verdens 
største gruppe af brevdueholdere, der 
nogensinde er blevet undersøgt – tak-
ket være jer.  

Først undersøgte vi, hvor mange 
brevdueholdere, der havde fået inter-
stitielle lungesygdomme og sammen-
lignede med, hvor mange der var syge 
blandt folk, der ikke var brevduehol-
dere.  

Risikoen for at få interstitielle lun-
gesygdom er større blandt brevduehol-
dere end blandt resten af Danmarks 
befolkning. – Vi fandt, at jeres risiko 
er 5 gange så stor som risikoen blandt 
ikke-brevdueholdere.  

Det er derfor vigtigt, at I som brev-
dueholdere er opmærksom på de tegn, 
der kan være på sygdommen. Når det 
så er sagt, var et andet og lige så vig-
tigt resultat af vores undersøgelse, at 
interstitiel lungesygdom og hermed 
også brevdueholderlunge er en sjælden 
sygdom - også blandt brevdueholdere. 

Konklusionen blev således: Brev-
dueholdere har større risiko for at få 
interstitiel lungesygdom end ikke-
brevdueholdere, men sygdommen er 
heldigvis meget sjælden. 

I har, i De danske Brevdueforenin-
ger, været med til at skabe det største 
og bedste studie om brevdueholder-
lunge og interstitelle lungesygdomme 
blandt brevdueholdere til dato. Det er 
jeg og resten af forskningsgruppen jer 
meget taknemmelige for! 

Skulle nogle være interesseret i at 
læse den videnskabelige artikel som 
studiet mundede ud i, kan den fin-
des på følgende link: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27230447  
Den hedder: Cramer C, Schlünssen V, 
Bendstrup E, Stokholm ZA, Vesterga-
ard JM, Frydenberg M, Kolstad HA. 
Risk of hypersensitivity pneumonitis 
and interstitial lung diseases among 
pigeon breeders. ERJ in press. 2016.

LUNGESYGDOMME 
BLANDT BREVDUEHOLDERE 

FAKTABOKS
Hvis du oplever ét eller flere af følgende 

tegn, gentagne gange, inden for 4-10 timer 

efter have været hos duerne:

Feber

Kulderystelser

Ømhed/muskelsmerter

Hoste

Træthed

Åndenør/forpustelse

Influenzalignende symptomerr

Hvis du oplever ét eller flere af følgende sni-

gende tegn, dvs. over uger eller måneder:

Åndenød/forpustelse

Træthed

Hoste

Vægttab

Kan du hgenkende noget af 
ovenstående, bør du bestille en 

tid hos din læge
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Nr. Ringnummer Foren. Navn Point
1 074-13-0762 074 PETER LILJENDAL 49,060
2 127-14-0110 127 LEIF GYTKJÆR 61,704
3 068-14-4596 068 JENSEN-BRAKSTAD 66,318
4 117-14-0799 117 C.&J.JAKOBSEN 82,374
5 224-12-1032 127 LEIF GYTKJÆR 87,449
6 086-12-1112 086 BJARNE & KURT 90,261
7 023-12-1236 127 BJARNE BORRESEN 93,149
8 142-14-1381 142 HANS PEDERSEN 93,254
9 074-14-0820 074 PETER LILJENDAL 99,856
10 086-14-1297 068 MØLHOLT-WAALER 100,388

Nr Ringnummer Foren. Navn Point
1 905-11-7403 196 TEAM KATHØJ 163,660
2 023-13-0502 023 L. & M. SØRENSEN 176,959
3 126-12-2126 126 I & J. KRISTENSEN 213,256
4 224-12-1318 224 JACOB NOE 233,505
5 075-13-3055 075 FRODE HANSEN 239,545
6 086-13-0440 086 PALLE SANDERHOFF 247,274
7 025-13-0455 025 FLEMMING LARSEN 249,712
8 086-13-1001 086 PALLE SANDERHOFF 258,567
9 053-11-1390 053 PEDERSEN & SØNNER 270,704

10 034-13-0515 034 TEAM PEDERSEN 274,532

Nr. Ringnummer Foren. Navn Point
1 142-13-1636 142 TORBEN ANDERSEN 455,990
2 033-13-0882 033 HANS CHR. NIELSEN 494,632
3 165-12-0041 165 NIELS & BENTE 563,906
4 031-13-0439 031 WEST & VINTHER 619,911
5 142-13-1633 142 TORBEN ANDERSEN 721,101

Nr. Ringnummer Foren. Navn Point
1 224-12-1318 224 JACOB NOE 245,977
2 031-12-0424 127 OLE & INGOLF 263,857
3 034-13-0516 034 TEAM PEDERSEN 340,576
4 025-13-0455 025 FLEMMING LARSEN 343,331
5 068-13-3373 068 BENT ANDERSEN 387,096
6 026-13-0288 026 ARNE PORSMOSE 409,430
7 031-13-0311 031 JENS P.PEDERSEN 442,254
8 189-14-0790 217 BENT S. ANDERSEN 482,850
9 026-13-0249 026 ARNE PORSMOSE 507,166
10 086-14-0684 086 PALLE SANDERHOFF 536,029

Olympiade 2016
Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

af Bjarne Nutzhorn, 153 Tempo

Hjertesuk.

Dette lille indlæg er udelukkende for 
at retfærdiggøre vor dejlige sport,

En opfølgning af den nye flyveplan
Det er en glæde at se flere sports-

flyvninger på mellem distancen. Jeg 
mener dog stadig, at der mangler vest-

vendte stationer, for at medlemmerne 
kan være mere lige. Altså lige mange 
Øst, Vest og Syd flyvninger. Måske 
kunne det holde flere medlemmer i 
sporten.

Der gøres meget for at få nye med-
lemmer, men det kniber med at holde 
dem i sporten. Også dem vi har. Det er 
måske vores egen skyld.

Lad os få sportsflyvninger på alle sta-
tioner med særskilt slip. Således som 
det er på ”lang” i dag, hvor vi krydser 
4 duer og for eksempel spiller dem, kan 
der være svært at vinde bare lidt, for 
de store slag der sender 50- 60 duer, 

de tager ofte det hele. Kort og godt der 
skal ske noget nyt.

Så lad os prøve et år for at se, om der 
kommer flere duer med, som det har 
været tilfældet på mellemdistancen.

Alle landsflyvninger, sportsflyvnin-
ger og åbne. Det vil sætte gang i det 
igen. Der udråbes to landsvindere på 
sportsflyvninger og åbne flyvninger. 
Alle er lige. Gerne med slagpræmier, 
måske sponseret.

Mange vil sende duer og spille igen, 
for nu er  det fair. Antallet af duer på 
sportsflyvningerne må der findes enig-
hed om.

Jeg håber rigtig mange vil mene, der 
skal ske noget, som vi ikke har prøvet 
før. Jeg tror også på, når følelsen for at 
det er ens for alle, vil have en stor be-
tydning for den enkelte.

Jeg kan ikke lade være med at for-
tælle en episode ved en indlevering af 
duer til flyvning.

En ung mand, ny i sporten, kommer 
med 5 duer i sin kurv og sætter den ved 
siden af 4 store kurve. Den unge mand 
kommer hen til mig og spørger: ”SKAL 
jeg konkurrere mod ham der med alle 
de duer?”

Han måtte jo høre sandheden. Ja, det 
skal du, sådan som det ser ud nu. Jeg 
kunne se, hvor opgivende han så ud 
ved svaret.  

Det får mig til at tænke: ”Gu’ve’ om 
han flyver til næste år med den nuvæ-
rende flyveform?”

Jeg ved godt, at det er en forretning, 
der skal hænge sammen, men jeg tror 
rigtig mange gerne vil deltage i den 
form for flyvninger og derfor også er 
villig til at betale et par kroner mere 
per due.

Jeg tror på en opblomstring hos man-
ge medlemmerne og som følge deraf, 
vil der komme flere duer med.

Jeg håber, nogen i dette land vil tage 
det op og sende forslag ind til landsmø-
det.

Da vi har nogle fantastiske menne-
sker, der gør et kæmpe arbejde om-
kring ompakning og slippene med 
duerne, er jeg sikker på at dette også 
kan gennemføres.

Læserbreve
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227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

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

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

Region Øst
1. Folmer K. Mikkelsen 071 5905 p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
2. Åge & Sønner 087             5850 p. Gavekort kr. 5.000 + diplom

5846 p. Gavekort kr. 2.500 + diplom3. Yrsa & Bendt 192
4. Henrik L. Jensen 062 5846 p. Gavekort kr. 1.500 + diplom

Eigil Nielsen 062
Ole Frederiksen 148 
Herluf Bennetzen 071 
Peter Mejdahl 009 
Per Larsen 062
Sv. Å Nielsen 148 
Niels Larsen 148
Ove Seneca 018 
Ole Nielsen 225
Jørgen Jensen 081 
Steffen Hansen 225

Niels P. Hansen 009 
Preben Overgård 062 
Preben & Hanne 071
Erik Andersen 004 
Poul E. Nørregaard 062
Harry Sørup 045
Henrik Fasting 071 
Jan Bo Rasmussen 033
Jørgen Jensen 087
Finn Hansen 087
Finn Trier 004
Jenny&Freddi Nygaard 018
Jørge Pihl 116
P.E. Meulengrcht 192

Ole Vigholt 009
Willy Nielsen 009
Egon Nielsen 062
Erik Markussen 192 
John Mogensen 148
John Bredahl 112
Rene Lindegaard 087
Ole S. Hansen 018 
Benny Jakobsen 151 
Mogens Larsen 071

Preben Jensen 030
V. Holme 225 
Dennis Madsen 071 
Bent Hansen 009
Per Larsen 012 
Tage Hansen 009
Keld Henriksen 009 
Otto Grundsøe 062
Jens Pedersen 062
Henning Hansen 012 
Mogens Christiansen 018 
Henning Sørensen 062 
Henning Sørensen 062 
Said&Else Baioumi 009
Brkic Bozo 009
Lisa & Rene 030
Team Karlson 012

GAVEKORT KR. 1000 (5839 - 5690 point)

GAVEKORT kr. 500 (5679 - 4698 point)

NATURAL CUP 2016
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227#26_2011 227#25_2011

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

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

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

Region Vest
5967p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
5962p. Gavekort kr.  5.000 + diplom
5954p. Gavekort kr. 2500 + diplom

1. Lauge Bak 066
2. Peter Andersen 097
3. Palle Sanderhoff 086
4. Carsten Lindhart 156 5944p. Gavekort kr. 1500 + diplom

Gert Middelbo 237
Vivi & Henry Hansen 028
Sv. Åge Krogsgaard 172 
S.&G.Thowsen 086
Peder Skjærbæk 190 
Johan Tholstrup 019 
Hans Pedersen 142 
Arne Kildegård 156 
John Jensen 211 
Søren Kristensen 066 
John Conradsen 103

Svend Kærgård 166
Johs Christensen 170 
Per N. Laursen 066
Leif Gytkjær 127
Kurt Andersen 031 
Niels W. Pedersen 031 
Fritz Lyn Pedersen 170 
Jens Emil Poulsen 031 
Finn Lunø 053 
Team Eilif 053 
Team Bertram 156 
Kurth Larsen 025

Karl Christensen 074 
H.I.Schougård 142 
Tonny Nissen 027 
Johnny Carlsen 212 
Olav Jensen 084 
Moesby 190 
Chr. Christensen 183 
Frank Jensen 046 
Bjarne Borresen 127 
Ann & Flemming 028 
C.& J. Jokobsen 117 
Svein Solberg 086 
John E. Sørensen 142 
John Rasmussen 142

GAVEKORT kr. 1000 (5941 - 5839 point)

GAVEKORT kr. 500 (5838 - 5620 point)

Lasse Lindstrøm 074 
Jørgen Sørensen 117 
Jens P. Pedersen 031 
Hans J. Thomsen 074 
Jesper Jungløw 046   
J&P Kristiansen 026 
Brdr. Nielsen 172 
Thorlief Nielsen 066 
Pedersen & sønner 053 
Jens & Frans 189 
Ejner Pedersen 053
Frode Kristensen 066 
Bjarne Nutzhorn 153 
Verner Kjær 190

NATURAL CUP 2016
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Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Bo Jensen, Overstyrmand Mærsk Topper.

JA EN SANG FRA DE VARME LANDE ER 
MÅSKE SÅ MEGET SAGT. MEN I DET 
MINDSTE EN HILSEN FRA SØENS FOLK 
OG EN HISTORIE TIL JERES MEDLEMS-
BLAD ELLER SOM EN GOD HISTORIE 
OVER KAFFEN :)

Jeg er overstyrmand på det gode skib 
Mærsk Topper og vi er på vej til Sin-
gapore med en tur rundt om Kap det 
gode håb. Det gode vejr kigger vi dog 
langt efter, da der blæser en næsten 
konstant vind på 11 m/s kommende fra 
østsydøst. Vores position er 15 grader 
21 minutter Syd og 067 grader 58 Øst. 
Et sted i det sydlige Indiske Ocean, 
som er cirka på samme længdegrad 
som Pakistan. Dog noget længere syd-
på ;)

Hvorfor nu alle disse tal- Jo vi har 
nemlig fået en gæst om bord. Det er en 
brevdue af en lettere afpillet art, som 
har valgt at finde hvile hos os. For at 
give lidt andre distancer. Vi er en 680 
sømil Nordøst for Mauritius, 2350 sø-
mil Sydvest for Singapore og Jakarta, 
2110 sømil Sydvest for kysten af Suma-
tra og 1480 sømil sydlig fra Sri Lanka. 
Så det er en fløjen gæst, vi har med at 
gøre. Vi kan desværre ikke komme tæt 
nok på, til at få alle ringmærkerne. 
Men vi kan da se en, som hedder T.P. 
2016.

Dens venstre vinger har noget grøn 
maling på sig og det ligner nogle asi-
atiske skrifttegn og et slags stempel. 
Igen er det svært at få et ordentligt 
billede af duens ring. Men baseret på 
både de lav- og højtryk vi har mellem 
os og Asien, så er det et godt bud, at 
den kommer derover fra.

Vi gør selvfølgelig det bedste vi kan 
for vore gæst. Men vi er dog også vi-
dende om, at det ikke nok ikke det bed-
ste foder vi kan give og med udsigt til 
vejret det næste 14 dage, så er dens 
overlevelseschancer meget minimale. 
Vi regner med at komme til et mere 
vindstille område om nogle dage og fly-
ver vores gæst videre det, er det mest 
sandsynlige, at det bliver en himmelsk 
flugt. Skulle den dog kunne overvinde 
sine egne instinkter, så den selvfølge-
lig velkommen til at blive om bord til 

En sag fra 
de varme lande!

der er land i sigte :) Men den vinder 
nok ikke nogen præmier desværre, 
selvom livet jo er en gave i sig selv.

Men vi takker for tiden til at læse en 
lille beretning fra det store ocean.

Med vindsuste hilsner og havskum i 
knæet. 

HUSK

AT
BESTILLE VACCINE

SENEST 20. OKTOBER 
2016

/SEKRETARIATET


