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Blad nr. Udkommer Deadline
27 9. nov. 25. okt.
28 23. nov. 8. nov.
29 7. dec. 22. nov. 
30 21. dec. 6. dec. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulerer

Fremlysning

Efterlysning

SEKRETARIATET

DAN 031-13-0733 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 154-16-0493
DAN 071-16-0755
Ib Clemmensen
5230 Odense M
Tlf 66158360

DAN 142-16-0053
Bernd Petersen
Bahnstr. 8
25772 Gaushorn
Tyskland

S 15-239
Kaj Lionett
8930 Randers NØ
Tlf 28480510

NL 16-1032361
Henning Hansen
4100 Ringsted
Tlf  50424986

NL  15-1773302 
Vibeke Dyremose
9900 Frederikshavn
Tlf: 22381925

DAN 023-09-0430 

Frank Pedersen 

7979 Redsted M telefon

tlf 24799441.

60 ÅR
5/11 Jan Jørgensen 071 Rødovre

GULDBRYLLUP
5/11 Margit og Jens Sørensen 086 
Bangsbo

Sæson 2016’s diplomer er nu udsendt 
til såvel foreninger som sektioner.

Husk at diplomerne til sektionsvin-
dere, regionsvindere og sektionsme-
stre udleveres af sektionen. Øvrige 
placeringer udleveres af foreningen.

 Materialebestillingerne skal være 
Sekretariatet i hænde senest den 15. 
november 2016.

Forslag der ønskes behandlet på Re-
præsentantskabsmødet den 4. februar 
2017 skal være Sekretariatet i hænde 
senest den 15. november 2016.

/Sekretariatet

NL-16-1058859
Bent Andersen
8370 Bramstrup
Tlf: 50471412

DV 06206-16-208
Flemming Nielsen
8740 Brædstrup
Tlf: 30580010

SU 14 S 4275

Niels Holm Pedersen

9670 Løgstør

Tlf. 98676542

Snart kan dette blive til virkelighed. Fra vinteren 2012/2013. Foto Jenny Nygaard
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TIDEN GÅR

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

Tiden går hurtigt. Allerede nu er du-
erne ved at være godt gennem fældnin-
gen og antallet af fjer på slaget er for 
nedadgående. Om få dage starter 2017 
vaccinationsperioden specielt hos vin-
teravlerne, hvor de første allerede sæt-
ter duerne sammen om godt en måned, 
så ungerne kan ringes med 2017-rin-
gene fra den 1. januar. 2017-ringene er 
i øvrigt hvide. De første forberedelser 
til repræsentantskabsmødet den første 
weekend i februar er allerede i gang, 
såvel i Udstillingsudvalget som på Se-
kretariatet. Formanden arbejder på 
beretningen for 2016 således, at den 
kan være klar rettidig.

Kapflyvningsplanen for 2017-2018 er 
et stort punkt på dagsordenen i Bræd-
strup. Der er altid et eller flere forslag 
fremsat, hvor man ønsker ændringer. 
Man kunne nogen gange godt ønske 
sig, at kapflyvningsplanen blev fast-

lagt for mange år og ikke konstant er 
under forandring. Flere FCI-lande har 
en fast kapflyvningsplan år efter år, 
hvor man således ved, at en bestemt 
weekend i juni flyves der fra lige netop 
den by og det har man gjort i mange 
år og kan se frem til det med glæde 
og store forventninger. Men det ligger 
ikke lige i alle danske brevduefolks ge-
ner at kunne affinde sig med en sådan 
langtidsplan. Selv på sektionsflyvnin-
ger skal man helst lige prøve noget nyt 
ofte, ellers føler man, at det hele stag-
nerer.

Ved at lytte lidt til vandrørene kan 
det høres, at der i en interessegruppe 
arbejdes på, at antallet af overnats-
flyvninger udvides fra 4 til 6. Det lyder 
spændende, idet det må betyde, at man 
forventer at endnu flere duer vil være 
klar til disse flyvninger end i sæson 
2016. Her blev der afsendt 1754 duer på 
de fire nuværende flyvninger eller 438 
duer i gennemsnit. Absolut ikke noget 

imponerende antal. Restitutionstiden 
for disse duer kan vel ikke bringes ned 
på under 3 uger, så ved at foreslå, at 
antallet øges til 6, skal der bringes en 
del flere duer i spil, ellers vil gennem-
snittet sikkert blive for urealistisk og 
dermed økonomisk knap så ansvarligt. 
Dejligt at høre, at duerne nok er der. 
De skal bare bringes i spil. Det er godt 
med en positiv indgangsvinkel til mu-
lighederne, også selvom om vi snart er 
på vej ind i vintermånederne, hvor in-
tet jo er umuligt.

Forretningsudvalget har orienteret 
alle medlemmer i Folketingets Kultu-
rudvalg, 30 personer, om vores situa-
tion og bedt dem forholde sig positivt 
til vore muligheder i de forhandlinger, 
som i disse dage/uger pågår omkring 
tilskudsmodellen, som den skal se ud 
i fremtiden. Efter de informationer, 
der er tilgået os, kunne den nye mo-
del muligvis give os nogle nye mu-
ligheder omkring en totalisator, som 
kunne være værd at vurdere nærmere. 
Men det vil fremtiden vise, om vi af 
den vej kan få os et vindue, som kan 
være medvirkende til at løse vores al-
lerstørste udfordring, nye medlemmer 
til brevduesporten. 
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af Af Van Jaak Nouwen Oversat fra Die Brief-

taube

Før jeg tog på ferie, sorterede 
jeg duerne og adskilte hanner og 
hunner. Der var 26 tilbage.
Jeg håber nu, at jeg stadig har 
20 duer tilbage efter vinteren, 
hvor jeg sorterer igen og efter, at 
rovfuglene har taget deres. 

I min ferie på to til tre uger får mine 
duer ikke lov til at komme ud. I hvert 
slag sætter jeg en fodersilo med 70% 
fældeblanding, 25% renseblanding og 
5% Nutri Power-korn, lidt oliefrø, grit 
og mineraler og to drikketrug. 

En af mine brødre kommer forbi hver 
anden dag, hvor han går igennem sla-
get for at kontrollere tingene. Han be-
høver ikke at rengøre, fordi mit slag 
kun er tyndt besat. 

Han kan fylde drikketårnene udefra 
og en gang om ugen kan han give du-
erne et bad i et lille “badeværelse” ud-
vendigt på gavlen af slaget.

Jeg smed en stak gamle bøger fra 
brevduesportens gyldne æra ned i fe-
riekufferten. Jeg læser en masse i de 
gamle bøger, hvor siderne kan være 
gullige og til tider ligefrem hænge 
sammen. 

Man fornemmer en begejstring i de 
tidligere generationer fra forfattere 
og brevdueopdrættere. Jeg tænker 
spontant på alle de for længst afdøde 
medlemmer af vores forening og deres 
store bedrifter: Willem, Frie, Jef, ”slip-
set”, Bertke, Lei, Pieter, Louiske, Fik, 
Harie og mange andre, der havde ægte 
dueblod i årerne. 

De lavede sensationer på flyvninger-
ne og venligt drilleri på bekostning af 
andre opdrættere. Selv da de ikke læn-
gere havde duer, var de stadig medlem-

mer af vores forening.
2016: EN SMERTELIG SÆSON

Mange duer forblev på ærens mark 
eller ankom for sent og udmattet hjem 
fra Barcelona,   Narbonne og flere andre 
slipsteder. 

Jeg kunne se på deres afføring, at 
de havde spist og drukket det værste 
snavs. Jeg gav dem en masse elektro-
lytter i drikkevandet og blandede Nu-
tri-Pulver i foderet. 

To duer måtte jeg aflive, men fire 
andre synes at have genvundet deres 
styrke. Jeg kunne ikke skille mig af 
med dem, fordi de havde fløjet godt. Jeg 
vil beholde dem vinteren over, så de 
kan indsættes på Barcelona næste år. 
Den K.O. jeg fik fra Barcelona-flyvnin-
gen i år gjorde ondt helt ned i maven.

 Jeg vil kæmpe mig tilbage, selv om 
jeg bliver 81 år næste gang.
GRØNT I HVILEPERIODEN

Grønt er nyttigt til at få sunde duer. 
Avlsduerne og ungerne kan lide at spi-
se grønt, fordi deres krop udvikles eller 
fordi avlen intensiverer efterspørgslen 
efter bestemte mineraler og vitaminer 
fra naturen. 

Brevduer, der er i form, har meget 
lidt behov for grønt. Man ser dem en-
gang imellem pikke og hakke i noget 
grønt, men de spiser det ikke rigtigt.

Jeg forkælede mine udmattede Bar-
celona- og Narbonne-duer med alt, 
hvad de kunne have brug for, men de 
fik ingen medicin. 

Til min overraskelse, begyndte de 
pludselig at spise grønt og endnu mere 
end ungerne. I grønt er der altså no-
get, som kornfirmaerne ikke tilbyder. 
Sommetider forlod de fodertruget med 
normalt foder for at spise fint hakkede 
purløg og hakket ostindisk brøndkar-
se. 

Duerne føles godt i hånden nu og de-
res svælg er igen rosa. Men jeg tror, at 
deres indre organer stadig har behov 
for rekreation i nogen tid. De skal der-
for ikke have unger her i efteråret som 
i foregående år.
FÆLDNINGEN

Duer, med mørke næbvorter, som ik-
ke hurtigt bliver hvide igen, der mister 
meget vægt under fældningen, sidder 
sammensunken, har vandig afføring, 
fjernes. 

Tips for oktober

Jaak Nouwen giver regelmæssigt sine duer hakket ostindisk karse under fældningen. Både forår og som-

meren, ja faktisk hele året, så længe planten vokser. Han sår nogle planter i drivhuset, som han derefter 

planter ud, når det ikke længere fryser.
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Det er altid en fordel at fjerne en due, 
der viser tegn på ringe sundhed. Det 
normale fældefoder suppleret med grit 
og mineraler er helt tilstrækkeligt. At 
give duerne hvidløgsolie og ølgær på 
foderet flere gange om ugen og Natu-
raline i drikkevandet kan stærkt an-
befales. 

Ligesom noget grønt, f.eks. den dej-
lige ostindiske karse, grøntsager eller 
noget fra prydhaven. 

På grund af de svære flyvninger i 
dårligt vejr i afvigte sæson noterer jeg 
beskadigede svingfjer på en række du-
er. Jeg anser det ikke for slemt, hvis 
bare øjne, næbvorter og fjerdragt viser 
kvalitet på sundhed. 

Så kan man tage det helt afslappet.
FORBEREDELSE TIL SÆSON 2017

I efteråret og vinteren passer jeg mi-
ne duer lige så godt som i flyvesæsonen. 
De kan flyve ude hver dag undtagen i 
tæt tåge og sne. Det hærder dem for 
hele året til kulde, regn og blæst. 

Uden medicin kan man på den måde eli-
minere risikoen for luftvejssygdomme.  
Intet er mere irriterende end våde 
pletter på gulvet. De kommer næsten 
altid af diarré fra kun én due. En due 
med diarré laver ofte våd afføring. Jeg 
observerer skarpt duerne indtil jeg fin-
der gerningsmanden. Jeg fjerner den 
og næste dags afføring på gulvet er 
helt tør. 

At fjerne en enkelt due er bedre og 
billigere end at give alle duerne en 
kur, fordi behandlingen kun hjælper 
midlertidigt.
TILBAGE TIL GRUNDLAGET

Duesporten i sig selv er også i en 
slags fældning. Der mistes i stigende 
grad medlemmer. En del af det at del-
tage i sport er at stræbe efter store 
resultater, hvilket også er med til at 
udøverne nyder deres sport. Også selv 
om den kun udøves som en ikke for-
pligtende hobby. 

På den måde får den respektive sport 
nye medlemmer. I duesporten er det 
ikke tilfældet, fordi der ikke er plads 
til de krav, der findes dag: tid til fami-
lien, til andre aktiviteter eller hobbyer 
såsom cykling, gåture, udflugter og 
medlemskaber af andre organisatio-
ner mv.

Duer kan være en meget forpligten-
de hobby både for børn og pensioni-
ster. Hvorfor ser vi ikke nogen holde  
2, 3 eller 4 duer f.eks. ved siden af   en 
kaniner, en hund eller fisk? 

Hundeklubben 100 meter fra min lej-
lighed har 131 medlemmer. En eller to 
gange om ugen kommer mænd, kvin-
der, drenge og piger med deres hund 
til en times undervisning i lydighed 
og hjemme er hunden en kilde til mor-
skab for dem.

Hunde-elskere ved ganske nøje, hvor 
de står, og hvor meget tid de må afsæt-
te til det. Enhver, der vil starte med 
duesporten, bliver kastet ind i en kar-
rusel af mesterskabsflyvninger.

 Den, der med få duer ligesom i brev-
duesportens storhedstid kun vil del-
tage i én flyvning om ugen, betragtes 
ikke som en rigtig brevdueentusiast.

 Den, der med et par duer ønsker at 
have det sjovt med sin hobby uden no-

gen forpligtelse, anses ikke for at være 
en rigtig brevdueentusiast.

Brevdueverdenen i dag forsømmer 
sit grundlag. Den eksisterer ikke i 
medierne, og hvis den gør, kun med 
rapporter om kostbare duer, doping, 
vanskelige flyvninger og tyverier mv.

Nogle flyvninger bliver til tribune-
flyvninger (one-loft med masser af til-
skuere) på grund af pengene, men er 
ofte skidt for duerne og giver for vores 
sport blot anti-reklame, som vi lige 
har set det igen her ved sidste World 
Championship (”Brevduen” nr. 24) og 
Belgian Masters. 

Jeg gentager altid min lidet flatte-
rende udtalelse: Tribuneflyvninger er 
sportslig set ikke meget mere, end hvis 
du slipper dine egne duer i en lidt stør-
re afstand fra slaget.
HVORDAN KAN BASEN STYRKES?

Vi skal først sikre, at korte flyvnin-
ger bliver mere attraktive: Korte af-
stande, tidlig løsladelse, så familielivet 
kun er minimalt forstyrret. 

Jeg ser og hører om, hvordan små 
slag overvejer at stoppe næsten helt 
med kapflyvninger pga. mega slagene. 
Jeg har allerede i flere år talt for resul-
tatlister: Et officielt med de fire første 
duer fra hver opdrætter, så konkurren-
cen ligesom i andre sportsgrene er en 
kamp med de samme våben.

Derudover kan man lave en generel 
resultatliste som i øjeblikket. 

Er det latterligt? Er en kamp med de 
samme våben latterlig? At stå uden for 
resultatlisten fører alt for ofte til mis-
mod og opgiven.

Et klassespil med indskud i forholdet 
til præmier på 1:2 eller 1:3 kan forsøde 
spillerne, fordi de vinder lidt. Latter-
ligt? Snesevis af foreninger i Belgien 
spiller i forholdet 1:3 eller 1:2. (DdB 
1:10 og 1:5 ovrs.bem.)

Vi må forsøge at få pensionister og 
børn til at holde 2, 3 eller 4 duer som 
en uforpligtende hobby, ligesom andre 
mennesker gør det med kaniner, hund 
eller fisk. En kvadratmeter indhegnet 
med trådnet i et haveskur er stort nok. 

Duerne skal naturligvis være i stand 
til at flyve ud. De kan gøres meget tam-
me med foder og kan lære alt. Uden en 
base kollapser vores brevduesport in-
den for kort tid. Derefter kan mega sla-
gene fortsætte på ruinerne med deres 
kapflyvninger. 

”Vi må prøve at få pensionister eller børn til at holde 2, 3 eller 4 duer som en uforpligtende hobby, akkurat 

som andre gør det med kaniner, hund eller fisk. Så opbygger vi i det lange løb en stærk base, som brevdu-

esporten kan udgå fra.”
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tekst og foto Jenny Nygaard

2 gange sektionsvinder med 018-11-
0847 fra henholdsvis Bremen d. 18/6 
og den meget vanskelige Magdeburg 
d. 31/7 

Desuden ES-due nr. 1 i sport 018-14-
0001

Ordet ”hygge” står malet over por-
trættet af Ove Seneca, både i al al-
mindelighed og som brevduemand. 
Hjemmet i Stege er hyggeligt og haven, 
som er ret beskeden i størrelse, er hyg-
gelig, og her er lige klemt et lille brev-
dueslag ind i baggrunden.

Slaget er ikke større end at det hele 
kan overskues fra den overdækkede 
terrasse, og her er der lige plads til 
12 par duer, som flyves naturligt, og i 
fodergangen, hvor der er skabe til fo-
deret, er der siddepladser til årets un-
getillæg. Ove får kun 20 fodringe hvert 
år, og der tillægges ét kuld fra hvert 
par. Kun, hvis der er en enkelt unge, 
der ikke udvikler sig ordentlig, bliver 
den fjernet, og der tillægges unger i 
andet kuld.

Ove, der er 76 år, var i sin tid land-
arbejder og arbejdede på forskellige 
gårde, indtil han i 1973 blev ansat hos 
elselskabet SEAS, hvor han arbejdede 
sammen med en brevduemand, Svend 
Haumann, der fik ham til at starte på 

brevduesporten. Det varede dog ikke 
længe, da han måtte flytte, og der gik 
yderligere 14 år, inden han igen star-
tede op med duerne. Endnu en gang 
flyttede han og først i 1993, hvor han 
havde fået arbejde hos SEAS i Haslev, 
kom han for alvor i gang med duerne. 
Han købte dengang 6 duer fra Poul 
Jensen, Haslev, og fik så lidt fra andre 
brevduemænd, men i 2002 flyttede han 
igen, denne gang til sin nuværende bo-
lig, hvor han siden har haft sit lille 
dueslag.

Det er ikke noget typisk dueslag, idet 
det er lavet af en gammel militær-con-
tainer, der er lavet af jern inde og ude, 
så der må bruges selvskærende skru-
er til alt, hvad der skal sættes fast på 
væggen. Containeren måtte løftes ind i 
haven med en kran, og for ikke at den 
skulle ligne en container, blev taget 
fjernet og erstattet af et fladt tag, med 
hældning, hvor der ikke kunne sam-

Vinder af Mellemdistancen Sport i Sektion 22

Ove Seneca
018 Vordingborg

Ove Seneca på sin udkigsplads i haven

Ove Seneca’s haveslag
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le sig vandpytter, som duerne kunne 
drikke af. Her startede han med vend-
te duer.

Dengang var der endnu en brev-
dueforening i Stege, men i 1998 var 
der kun 3 medlemmer tilbage og for-
eningen lukkede. I starten skiftedes 
medlemmerne til at køre de i alt 70 
kilometer frem og tilbage til Vording-
borg med duer til kapflyvning, men ef-
ter få år opgav de 2, og så var der kun 
Ove tilbage, og han har siden hver uge 
i flyvesæsonen kørt de ca. 200 km for 
at deltage i sporten. Det er da tydeligt, 
at han hygger sig med sine duer og 
vennerne i foreningen, og han er altid 
meget aktiv i foreningen og deltager 
altid med pakning af duerne på indle-
veringsdagene.

Vi kører kun sjældent til Stege, da 
det ikke lige er træningsretningen, 
men én gang om året kommer vi dog, 
da foreningen er blevet bedt om at slip-
pe duer på torvet i forbindelse med at 

byen starter tirsdags-markeder, som 
holdes i hele juli. Det er noget som 
Oves kone, Bente, der er med i Han-
delsstands-foreningen, har været med 
til at få arrangeret.  

Ove med ”847” 2 gange sektionsvinder

Ove interesserer sig ikke meget for 
diverse avlsteorier, men skiller duerne 
om vinteren, og parrer dem omkring 1. 
marts. Året rundt fodres der med en 
Allround-blanding fra Naturel, som 
om vinteren tilsættes ca. 20 % byg.

Forud for deltagelse i kapflyvning 
trænes duerne kun på forholdsvis be-
skedne afstande fra henholdsvis nord 
og syd. Når der trænes fra syd, sker 
det fra Nr. Alslev, hvor duerne – også 
ungerne – skal over vand flere gange, 
og det er her, han finder ud af, hvilken 
retning duerne foretrækker.

Oves brevduehold bygger stadig på 
duerne fra Poul Jensen, og en enkelt 
fra Rune 0225, som Ove fik som til-
flyver i 2010. Da den landede hos Ove, 
var den endnu en piveunge.  Det er for-
trinsvis hannerne, der kapflyves, da 
det er det nemmeste. Udover, at Ove 
skriver op, hvem der er forældre til de 
forskellige unger, hvornår æggene er 
lagt og hvornår de er klækket, går Ove 
ikke meget op i redekondition, men for 
ham er det vigtigt, at de er sunde. Der 
gives vitaminer, mineraler og grit så 
meget duerne har behov for. Derudover 
gives der en kur mod gul knop i avls-
sæsonen og ca. midt i flyvesæsonen, 
men ellers ikke noget hokuspokus.

Hans slag hører normalt ikke til ét af 
de stærkeste i sektionen, men alle de 
afsendte duer er som regel hjemme, og 
der er ingen tvivl om at Ove tager or-
det ”konkurrence” meget afslappet og 
hygger sig med sporten. I Vordingborg 
Brevdueforening vil vi gerne hylde Ove 
for hans indsats i foreningen og lykøn-
ske med det flotte resultat. 

Stege torv. Vi gør klar til at slippe
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Tekst/foto  Ove Fuglsang Jensen

En formiddag i slutningen af 
august kører jeg til Frederiks-
havn, hvor Palle Sanderhoff bor 
og har sit slag. Besøget indledes 
med kaffe og morgenbrød, hvor 
der selvfølgelig snakkes om duer.  
Palle har været medlem af DdB 
siden 1963, og må som sådan 
være en af de gamle og erfarne i 
sporten.

 SLAGET
Slaget er et ældre, men velfungeren-

de traditionelt slag med fodergang og 
4 rum. Rummene administreres med 
et rum til enkehunnerne, et rum til 
16 enkehanner samt to rum med hver 
12 enkehanner, hvilket giver plads til 
i alt 40 enkehanner. Udover dette fin-
des et rum til ungerne med plads til 50 
unger. I ungerummet findes desuden 6 
reder til de naturligt fløjne duer. Yder-
ligere findes et mindre avlsslag. Selv 
om slaget er af ældre dato, fungerer 
det udmærket, og der er året rundt åb-
ne vinduer på fronten af slaget. 

AVLSDUER
Der er her duer fra Jos Joossen, Floor 

Engels (Brøbeck), Brouwers fra afdøde 
Erik Nielsen, et par fra Grootjans, Ma-
rina van De Velde fra Bent Bøgh, og en 
han fra Peter Pedersens superhan 589.  
Det bedste avlspar er 958 A og 938 U, 
begge fra 2010, og dette par har bl.a. 
givet superhannen 392, der i 2015 var 
Regionsvinder fra Altona, samt også 
nummer 1 fra Altona og nr. 2 fra Hen-

Mester Sport Mellem 2016

Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo

Resultater i DdB i 2016

1 Mellemdistance Sport sektion 53

3 Mellemdistance Åben sektion 53

16 DM Åben

31 DM Sport

4 sektionsvindere DdB

4 DdB Vandrepræmie gruppe 5

1 Naturals Vandrepræmie på 4 duer

13 Regionsmesterskab Mellem Åben/Lang

8 Regionsmesterskab Mellem

Es-duer DdB Sektion 53

Mellem Åben hanner:

Nr. 2- 4-5 - 9-10

Mellem Sport hanner:

Nr. 4 - 7- 8

ANTAL DUER PLACERET I DDB 25%

PLACERINGER I 5% 43 DUER

PLACERINGER I 5-10% 26 DUER

PLACERINGER I 10-15% 30 DUER

PLACERINGER I 15-25% 51 DUER

PLACERET I IALT 25% 150 DUER

ANTAL DUER DELTAGET I DDB-FLYVNINGER 49 DUER

IALT SENDT DDB-FLYVNINGER 344 DUER

44% AF SAMTLIGE DUER I DE 25%

Statistik Poul Erik Meulengracht
NB: Et slag der har ca. 30% af samtlige duer i 25%, er et godt slag. Har slaget 

35-40% er det rigtigt godt. Palle har 44%. Det skal dog også tilføjes, at et antal på 
43 duer i 5% er ekstremt godt.

Palle Sanderhoff og hans haveslag
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stedt  i 2016.  En anden due fra dette 
eminente par, er hannen 601 fra 2014, 
har i 2015/16 i alt 16 placeringer i 25%. 
70% af  Palles duer bærer gener fra 
Bent Bøghs avlsslag, og Palle har et 
tæt samarbejde med Bent om eventu-
elle blodfornyelser.
KRAV TIL DUERNE

Palle har ingen krav til duernes byg-
ning. Alle 40 enkemænd, 6 par naturli-
ge samt 5 pindhanner, har i 2016 været 
på vingerne hver uge. De étårs flyves 
på sektionsflyvningerne de første 6-8 
uger, hvorefter de flyves på DdB ś pro-
gram. De toårs og ældre duer flyves 
som regel 12 uger i træk på Mellem-
distance med ca. 450 km i gennemsnit 
om ugen. På langdistanceflyvningerne 
følges den strategi, at de ældre natur-
lige hunner bruges til dette, og de sen-
des helst på 10-14 dages æg samt på 
4-10 dage gamle unger. Til at forstær-

ke langflyverholdet, tages 2-4 ældre 
enkehanner på holdet således, der kan 
sendes 6-8 duer på lang. Etårs, der ba-
re er placeret 2-3 gange, får en chance 
mere som toårs. Er en toårs kun place-
ret 2-3 gange fjernes denne.
FODER

Foderet Palle har fløjet på de sidste 
25 år er Natural. Fra år 2010 er der 
fløjet på en ny speciel blanding fra Na-
tural, og det er Bent Bøgh, der i sam-
arbejde med Natural Brande, har lavet 
specialblandingen Bangsbo Mix, der 
er en blanding af 3 slags foderproduk-
ter fra Natural. Blandingen er brugt 
til flyveduer, avlsduer og unger, og 
om vinteren kommes 20% Byg og 10% 
Hvede i blandingen. Selve fodringen i 
sæsonen sker ved at fylde truget hos 
enkemændene, hvorefter enkehunner-
ne og ungerne får det tilbageblivende 
korn. Hver gang duerne får foder, kom-
mes lidt rapsfrø oveni, og dette gøres 
hele året, hvilket gør, at Palle bruger 
ca. 75 kg rapsfrø om året. Rapsfrøet 
skaffes direkte fra en landmand, hvil-
ket gør prisen meget overkommelig for 
dette udmærkede produkt. Når duerne 
kommer hjem fra kapflyvningen om 
lørdagen, får de tilskud af Energi Fi-
nesse Plus.  Ved enkehannerne sættes 
desuden en skål med majs og en anden 
med byg, og næste dag er disse skåle 
tømt. Før afsendelsen torsdag, får 
enkehannerne jordnødder, afskallet 
solsikkefrø samt hampfrø. Ved hjem-
komsten er der elektrolyt i vandet, 
småfrø samt hampefrø. Om søndagen 
gives ekstrakt af te. Tirsdag gives 
hvidløg og ølgær på kornet. Duerne 
har altid grit, picksten og vitamineral 
til rådighed. Der gives en kur mod Gul 
Knop før duerne sættes sammen.  Som 
et kuriosum kan nævnes, at Palle si-
den 2010 har været i top 5 til Natural 
Cup.
TRÆNING AF DUERNE 

Træningen stater sidst i april må-
ned, når vejrforholdende er gunstige. 
Der startes med to gange 15 km, der-
næst to gange 25 km, og til sidst to 
gange 40 km. Den samme procedure 
sker med ungerne. Efter denne basi-
stræning, trænes kun hver onsdag på 
25 km. Hannerne får hunnen både ved 
træningerne samt ved afsendelse til 
kapflyvningerne, og ved hjemkomsten 
sidder hunnen i reden til hannerne, 

der har hunnen resten af dagen.
HÅNDTERING AF DUER

Ved håndteringen af duerne var det 
tydeligt, at det var godt byggede mel-
lemdistanceduer, der bar tydeligt præg 
af en god benbygning, stærke gafler og 
en god vinge med en godt buet inder-
vinge med god muskelfylde og en god 
aerodynamisk opdrift af duen. Dette 
duehold, er tydeligt godt rustet til de 
mellemdistancer vi har her i Vendsys-
sel på 4-500 km. 
GOD AVL OG NYT FODER

Palle har som sagt været med i spor-
ten i mange år og havde for 20-30 år 
siden en del  duer af Delbar van Riel, 
men denne duetype blev generelt for 
langsom på mellemdistancen. I 2010 
fik Palle en del duer fra Bent Bøghs 
avlsslag af stammen Marina van De 
Velde, og disse duer blev krydset med 
589 linjen og andre duestammer. Det 
viste sig, at disse krydsninger gav 
gode resultater, og navnlig 589 lin-
jen, der gav duerne den stabilitet, der 
kræves af duerne her i det nordjyske. 
Det er en kendt sag, at en god par-
ring er, når hannen og hunnen sup-
plerer hinanden med deres gener, som 
det åbenlyst er tilfældet med Palles 
krydsninger. Udover disse tiltag i av-
len, begyndte Palle i 2010 at benytte 
en ny foderblanding kaldet Bangsbo 
Mix, og her var det igen Bent Bøgh, 
der havde fået en idé til en ny foder-
blanding. Denne blanding består af 3 
af de bedste fodertyper fra Natural, og 

Bangsbo Mix

Duernes majs-byg og øvrige tilsætninger
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man kunne nu spørge om blandingen 
er testet og fundet i orden?  Hertil må 
svares bekræftende, da Palle, der bru-
ger sine duer 12 gange på mellem i en 
sæson, har bevist, at denne Bangsbo 
Mix ikke er så ringe endda!
2016 BEDSTE ÅR NOGENSINDE

At Palle sender sine duer flittigt 
fremgår klart af det faktum, at der er 
49 deltagende duer, og disse duer giver 
en total af 344 duer afsendt til DdB. I 
statistikken over es-duer ses tydeligt, 

hvor meget duerne bliver sendt, samt 
deres kilometer/præmiekilometer i alt: 
Alle har været sendt 12 gange mellem, 
og fløjet i alt 5223 km. , og f.eks. har 
Es-due nr. 2 Åbent (861A), været i de 
25% 11 gange, og har altså kun misset 
én gang, hvilket er meget imponeren-
de. Superhannen 392 har også været 
sendt 12 gange i både Åbent og Sport 
og har her opnået at blive Es-due nr. 7 
i Sport og nr. 10 Es-due i Åbent. Men 
her som en hurtig indskudt bemærk-

SUPERHANNEN 086-09-0011
Superhannen nr. 11, som den kaldes til daglig, 

har deltaget i 99 DdB/Sektions kapflyvninger 

med 55 placeringer, og dette kan også omreg-

nes til 38.471 km, heraf 21.870 præmiekilome-

ter. Hannen nummer 11, startede sin karriere 

allerede til ungemesterskabet i 2009, som Palle 

vandt det år. Senere i sin karriere har han ude-

lukkende fløjet mellemdistance og har faktisk 

været sendt hver lørdag i sæsonen. Palle mener, 

at der kun har været to fri lørdage på 7 år! I 2016 

satte Palle nr. 11 på langdistanceholdet, hvor 

han gennemførte hele programmet og blev 

første due på de tre sidste flyvninger ud til 765 

km. Det bedste resultat nr. 11 har opnået er som 

sektionsvinder fra Lüneborg (467km), hvor hel-

broderen blev nummer 2, og at de begge var 45 

meter foran nummer 3 i sektionen. Faderen til 

nr. 11 er Jos Thoné/Delbar-van Riel., og moderen 

er ud af superhannen 589 fra Peter Pedersen. 

Duer, som denne legendariske han, er der nok 

ikke mange af her i Danmark!  

HANNEN 086-12-0392
Denne han var regionsvinder fra Altona i 2015. 

I 2016 præsterede han at være sektionsvinder 

fra Altona, samt nummer 2 fra Henstedt med 

1000 point, da der kun var et sekund mellem nr. 

1 og 2. Han var Es-due nummer 1 i Mellem Sport 

i 2015, og i 2016 nummer 10 Es-due i Mellem 

Åben, samt nummer 7 Es-due i Mellem Sport. 

392 har været på 55 kapflyvninger med en sam-

menlagt afstand på 19.610 km. 37 gange har 

han været placeret på i alt 12.975 præmie km. 

Afstamningen er på faderens side Marina van 

De Velde, og moderen er ud af den legendariske 

589 fra Peter Pedersen.  

Foto Anne-Karin Andersen. 

ning skal det nævnes, at Palle de sid-
ste 5 år har ligget i top 5 i både Åben/
Sport Mellem. Taler man med Palle 
om, hvad han vægter mest, understre-
ger han vigtigheden i at have sine duer 
med i Es-due konkurrencen og samti-
dig understreger Palle, at han aldrig 
har haft så god en sæson som i 2016, 
hvor han også ligger i front til DM me-
sterskaberne i sektion 53. 

Foto Anne-Karin Andersen.

DUER MED HELT SPECIELLE RESULTATER
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HANNEN 086-14-0861
Es-due nummer 2 Åbent Mellem. Denne han er 

en senunge fra 2014 og har kun fløjet sektions-

flyvninger i 2015. I 2016 er han Palles bedste 

due placeret 12 gange på 13 kapflyvninger, og 

var bl.a. sektionsvinder fra Henstedt, samt nr. 2 

fra Altona. Placeringer i 25%: 1-2-10-13-13-19-

21-25-29-40-122. Denne sublime han har fløjet i 

alt 5.223 km med 4.716 præmie km, hvilket er et 

ganske imponerende resultat! Afstamningen er 

faren fra Gay-Henri  Baerts og moren ren Marina 

van De Velde.

HANNEN 086-14-0684
Es-due Sport mellem nr. 4. Sektionsvinder 

fra Altona Sport. 684 blev som etårs i 2015 

placeret 11 gange, hvor bedste resultat var nr. 2 

i Regionen fra Altona! I 2016 er der 8 placeringer 

i 25%: 1-4-4-13-19-38-69. På to år har denne 

han haft 28 kapflyvninger med 10.792 km, og 19 

gange placeret med 6.960 præmie km.  Moren 

er ud af 589linjen/Delbarvan Riel og faderen er 

Marina van De Velde. 

SUPERAVLSPARRET
10-0958 A og 10-0938 U
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Sektion 53
GENERALMESTERSKAB ÅBEN
1. Jensen-Brakstad  068  52921
2. Bjarne & Kurt 086  52867
3. Arne Porsmose 026  52501
4. Knud Andersen 086  52466
5. Mølholt-Waaler 068  52372
6. Bent Bøgh 086  52203
7. Palle Sanderhoff 086  52059
8. Larsen 068  52020
9. Peter Pedersen 086  51739
10. Christiansen&Bø 086  51675
GENERALMESTERSKAB SPORT
1. Jensen-Brakstad 068  22546
2. Larsen 068  22351
3. Bjarne & Kurt 086  22332
4. Jens Sørensen 086  22268
5. Mølholt-Waler 068  22230
6. Knud Andersen 086  22208
7. Arne Porsmose 026  22189
8. Peter Pedersen 086  22182
9. Palle Sanderhoff 086  22096
10. S&G Thowsen 086  22088
SEKTIONSMESTERSKAB ÅBEN
1. Bjarne & Kurt 086  23829
2. Ole Johansen 128  23726
3. Mølholt-Waler 068  23700
4. Jensen-Brakstad 068  23669
5. Bent Andersen 068  23640
6. Allan Svendsen 128  23589
7. Larsen  068  23554
8.Knud Andersen 086  23522 
9. John Jensen 211  23439
10. Jens Sørensen 086  23437
SEKTIONSMESTERSKAB SPORT
1. Jensen-Brakstad 068  11857
2. Bent Andersen 068  11835
3. Bjarne & Kurt 086  11833
4. Ole Johansen 128  11832
5. Mølholt-Waaler 068  11799
6. Larsen 068  11756
7. Alllan Svendsen 128  11750
8. Flyvbjerg Thomsen 086  11731
9. Knud Andersen 086  11667
10. John Jensen 211  11635
UNGEMESTERSKAB ÅBEN
1. Mølholt-Waaler 068  6951
2. Henrik Larsen 211  6915
3. Jensen-Brakstad 068  6900
4. Allan Ljatifi 211  6883
5. Karsten Larsen 211  6843
6. Bjarne & Kurt 086  6836
7. Ole Johansen 128  6828
8. S&G Thowsen 086  6707
9. Larsen 068  6698
10. J&P Kristiansen 026  6682
UNGEMESTERKSKAB SPORT 
1. Mølholt-Waaler 068  6902
2. Henrik Larsen 211  6884
3. Allan Kjatifi 211  6800
4. Bjarne & Kurt 086  6799
5. Jensen-Brakstad 068  6721
6. Karsten Larsen 211  6713
7. S&G Thowsen 086  6694
8. Atle Andersen 086  6584
9. Larsen 068  6570
10. Peter Pedersen 086  6454
JUNIOR/BEGYNDERMESTERSKAB
1. Allan Ljatifi 211  9714
2. J & P Kristiansen 026  9517
3. Doris & Poul  026  9069
4. Svein Solberg 086  5294
ES DUER HANNER LANG/LANDS-
FLYVNINGER
1. Karsten Larsen 211  211-14-0233
2. Bent Bøgh 086  086-14-1145
3. Jensen- Brakstad 068  026-12-0810
4. Peter Pedersen 086  000-13-3740
5. Henrik Larsen 211  211-15-0207
ES DUER HUNNER LANG/LANDS-
FLYVNINGER
1. Henrik Larsen 211  211-15-0228
2. Svein Solberg 086  086-14-1010

3. Karsten Larsen 211  211-15-0021
4. Karsten Larsen 211  211-14-0387
5. Jensen-Brakstrad 068  026-13-0550
ES DUER HANNER MELLEMDISTAN-
CEN
1. Bjarne & Kurt 086  086-14-0216
2. Palle Sanderhoff 086  086-14-0861
3. Bent Andersen 086  068-13-3373
4. Palle Sanderhoff 086  086-13-0440
5. Palle Sanderhoff 086  086-14-0601
ES DUER HUNNER MELLEMDISTAN-
CEN
1. Bent Bøgh 086  086-14-1031
2. Mølholt-Waaler 068  068-14-4619
3. Christiansen&Bø 086  086-15-1178
4. Mølholt-Waaler 068  068-13-3213
5. Mølholt-Waaler 068  068-14-4616
ES DUER SPRINT HANNER
1. Bjarne & Kurt 086  086-13-0016
2. Jensen-Brakstad 068  068-14-4596
3. Ole Johansen 128  128-15-1074
4. Ole Johansen 128  128-13-0191
5. Jens Sørensen 086  086-14-0738
ES DUER SPRINT HUNNER
1. Allan Svendsen 128  128-14-0216
2. Mølholt-Waaler 068  086-14-1287
3. Ole Johansen 128  128-15-1089
4. Mølholt-Waaler 068  086-14-1297
5. Ole Johansen 128  128-13-0189
ES DUER UNGER
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0032
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0023
3. Mølholt-Waaler 068  068-16-0039
4. Mølholt-Waaler 068  068-16-0011
5. Mølholt-Waaler 068  068-16-0004
ES DUER MELLEM SPORT HANNER
1. S&G Thowsen 086  086-13-0130
2. Jens Sørensen 086  086-12-0456
3. Bent Andersen 068  068-13-3368
4. Palle Sanderhoiff 086  086-14-0684
5. Jens Sørensen 086  086-12-0056
HORSENS N 14/5
1. Larsen 068  068-15-0285
2. Mølholt-Waaler 068  068-13-3221
3. Bent Andersen 068  068-14-4164
KOLDING 14/5
1. Allan Svendsen 128  128-14-0216
2. Larsen 068  068-14-4332
3. Bent Andersen 068  068-14-4162
VAMDRUP 28/5
1. Bjarne & Kurt 086  086-14-0154
2. Bjarne & Kurt 086  086-12-1112
3. Bjarne & Kurt 086  086-13-0016
HADERSLEV 4/6
1. Allan Ljatifi 211  211-15-0427
2. Allan Svendsen 128  128-14-0216
3. Bjarne & Kurt 086  086-15-0259
KOLDING 11/6
1. Allan Svendsen 128  128-15-1105
2. Allan Svendsen 128  128-15-1137
3. Bent Bøgh 086  086-14-1182
HADERSLEV 18/6
1. Allan Svendsen 128  128-13-0141
2. Bjarne & Kurt 086  086-14-0202
3. Bjarne & Kurt 086  086-13-0082
KOLDING 25/6
1. Bent Andersen 068  068-14-4160
2. Mølholt-Waaler 068  068-15-0431
3. Mølholt-Waaler 068  086-14-1287
HADERSLEV 2/7
1. Allan Svendsen 128  128-15-1137
2. Brdr Madsen 128  901-14-3185
3. Bjarne & Kurt 086  086-12-1112
KOLDING 9/7
1. Allan Svendsen 128  128-14-0216
2. Larsen 068  068-15-0270
3. Larsen 068  068-15-0283
HADERSLEV 16/7
1. Bjarne & Kurt 086  086-14-0151
2. Bjarne & Kurt 086  086-14-0484
3. Flyvbjerg Thomsen 086  086-15-0807
VAMDRUP 23/7
1. Jensen-Brakstad 068  068-14-4596

2. Bjarne & Kurt 086  086-14-0155
3. Bjarne & Kurt 086  086-15-0304
HADERSLEV 30/7
1. Mølholt-Waaler 068  086-14-1287
2. Mølholt-Waaler 068  068-14-4124
3. Knud Andersen 086  086-14-0015
AABENRAA 6/8
1. Ole Johansen 128  128-15-1074
2. Ole Johansen 128  128-13-0189
3. Allan Svendsen 128  128-14-0225
LINDE UNGER 2/7
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0039
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0010
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0022
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0040
2. Mølholt-Waaler 068  190-16-1041
HORSENS N UNGER 9/7
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0111
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0011
3. Bent Andersen 068  068-16-0169
KOLDING UNGER 16/7
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0032
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0009
3. Ole Johansen 128  128-16-2002
VAMDRUP UNGER 23/7
1. Bjarne & Kurt 086  086-16-0460
2. Henrik Larsen 211  211-16-0683
3. Henrik Larsen 211  066-16-0634
HADERSLEV UNGER 30/7
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0032
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0023
3. Jensen-Brakstad 068  068-16-0234
AABENRAA UNGER 6/8
1. Mølholt-Waaler 068  068-16-0003
2. Mølholt-Waaler 068  068-16-0004
3. Mølholt-Waaler 068  068-16-0023
ALTONAPOKALEN
1. Bjarne & Kurt 086
HL BILERS VANDREPOKAL
Karsten Larsen 211

Sektion 61
Rettelse (Brevduen nr. 24)
Sektionsvinder uge 23 Gråsten: 
093 Heine J. Rasmussen med  DAN 093-13-1482

Meddelelser fra foreninger og sektioner
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Tekst og foto: Jesper B. Iversen

Torsdag d. 28.01.2016 havde Dan 
025 ”Hjørring” et arrangement, 
hvor foreningens medlemmer 
kunne medbringe deres to bed-
ste flyveduer fra sæson 2015. 
Duerne blev sat i bure og her var 
vedlagt stamtavler, resultater og 
anden information om de for-
skellige duer. 

Det var duer, som havde præsteret 
på kort, mellem og langdistance for 
foreningens medlemmer. Duerne blev 
gennemgået af alle på følgende måde.

Ejerne af duerne forklarede på skift 
om sine duers resultater og forskellige 
særheder, som ”gode duer” næsten al-
tid har. 

Det var meget interessant og der var 
flere lærerige fortællinger. Her var det 
tydligt, at vi alle er forskellige og har 
skabt egne resultater på forskellige 
forudsætninger, så som duer, slag, tid 
og økonomi. F.eks. var en af forenin-
gens gode duer tæt på at blive slagtet 
som etårs, men på grund af ejerens fa-
ste tro på duens evner, fik den lov til at 
overleve. Duen kvitterede for tilliden i 
2015 med flere gode resultater.

 Flere af de gode duer var foræringer 
fra andre medlemmer, hvilket glæder 
giver og ejer af duen. Nogle duer var fe-
de, andre var det ikke, i januar måned. 

Der var en livlig debat om, at ”den 
gode brevdue” bør være ens i vægt året 
rundt. Trods idealerne, var der også 
resultater på duer, som havde ”vin-
tersul” på kroppen. En sektionsvinder 
fra Dresden (ca. 750 km) har alle stor 
respekt for, her tæt på Danmarks geo-

Lidt inspiration fra DAN 025 Hjørring til vintersysler

En hyggelig foreningsaften
 med gode duer

grafiske top. 
Det viser bare, at gode resultater kan 

skabes på mange måder, med forskelli-
ge duer og af forskellige brevduemænd.

Efter ejerens forklaring ang. duer og 
andet, tog den ”stolte brevduemand 
m/k” sine to duer ud af burene og 
sendte dem rundt, så alle kunne se og 
mærke de gode duer. Her var der en liv-
lig diskussion om, hvordan den ”Gode 
brevdue” skal være og særlige kende-
tegn på en god due. 

Om alle blev enige er jeg ikke sikker 
på.

Alt i alt, havde vi alle en god og læ-
rerig aften med masser af god brevdu-
esnak, som blev afsluttet med en kop 
kaffe og medbragt kage i ”folkestuen”. 

En sådan foreningsaften kan vi an-
befale til alle andre foreninger. 

Gitte Lassen håndterer den bedste ES-due hun på langdistancen i sektion 63. Hendes mand Bent, som er nybegyndermester i sektion 63 ser smilende til, på 

duen, eller er det fruen han har fået øje på?



230 #26_2016

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 
Oluf Verup Olsen 148
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
Starbæk/Pedersen 233
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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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Årets julegave ide
GSM-modul til Tauris-systemet

LIDT NOSTALGI

Billeder fra en flyvning fra Bremen 
først i ‘60erne.

Billed 1 og 2 er fra ompakningen i 
Vojens og billederne 5 og 6 er fra løs-
ladelsesstedet i Bremen.

Bemærk vandvognen på billed 6. 
Det er lidt nemmere i dag.


