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BORDEAUX - VIBORG

JULESTEMNING

LÆSERBREVE

Snart er fældetiden overstået. Foto Niels Nørregaard

DET SKAL VÆRE SJOVT AT 
FLYVE MED DUER!
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Blad nr. Udkommer Deadline
29 7. dec. 22. nov. 
30 21. dec. 6. dec. 
01 4. jan. 20. dec.
02 18. jan. 3. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

SEKRETARIATET

LANDSUDSTILLING 
2017

Ved udstillingen i Brædstrup 6. 
februar 2017 vil det være muligt 
for medlemmer at købe en stand 
til salg af duer.

Standen vil være 2 x2 meter.
Pris kr. 500,-

Bestilling af stand sker til:
Peter Andersen
peter.and@webspeed.dk 
tlf. 2447 2598

MATERIALEBESTILLING
Deadline for materialebestilling er 

nu overskredet.
Vi mangler stadig ca. 35 foreningers 

bestillinger.
Vi vil gerne habve dem hurtigst mu-

ligt, idet flere af vores leverandører 
har lange leveringstider.

/Sekretariatet

DAN 004-16-1148 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN-172-16-0058
Ben Scherpenisse 
Karnemelksvaart 5 
4301 GW Zierikzee Netherlands

DAN 009-15-0775
Bent F. Hansen
4241 Vemmelev
Tlf 58383075

DAN 009-15-0773
DV 01143-16-1152
SU 13 L-3562
Villy Nielsen
4241 Vemmelev
Tlf: 58382647

NL 16-1071171
BE 16-6107662
Tage Petersen
3200 Helsinge
Tlf 48797735

NL 16-1520239
Niels W.Pedersen
8900 Randers  C
Tlf41671307

60 ÅR
14/12 Anne-Lise Jakobsen, 081 Midt-
lolland

PER CHRISTOPHERSEN 116 VIDO
Det er med stor sorg at jeg må med-

dele at vores kasserer i 116 Vido Per 
Christophersen er afgået ved døden 
den 19. november, kort tid før hans 
80 års fødselsdag.

Per har været vores kasserer i mere 
end 30 år og i en periode også været 
vores formand.

Per har ydet en kæmpe indsats for 
vores klub og var en god kammerat, 
og han vil blive savnet i vores for-
ening.

Per var hædret med DdB`s sølvnål.
S.L 116

NL 15-1394964
Erik Hansen
6710 Esbjerg V
Tlf: 75269156
NL 16-1845535
Thorkild Pedersen
6950 Ringkøbing 
Tlf: 40361916

DV 06939-16-346
Tommy Reffstrup
5210 Odense
Tlf40439415 

Der studeres og lyttes. Fra Naturals tur til Belgien
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FUGLE-
INFLUENZA

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 godt 10 år siden, at Dan-
mark blev ramt af fugleinfluenza og et 
antal restriktioner blev hældt ned over 
os, hvilket betød, at vores sæson 2006 
blev noget amputeret. Vi kunne sidde 
og se på, at der i Tyskland ikke var re-
striktioner, fordi de tyske veterinære 
på det tyske veterinære institut havde 
fundet ud af, at brevduer var nærmest 
immune over for fugleinfluenza. Alle 
tyske undersøgelser blev forelagt de 
ansvarlige danske veterinærer i Føde-
varestyrelsen uden den helt store ef-
fekt for os. 

Dengang var det H5N1 versionen. I 
disse dage er det så en anden version 
af de smitsomme typer, H5N8, man 
har fundet i nogle vilde ænder og nu 
er der indført restriktioner som også 
rammer danske brevduefolk. Der er 
nu, i en ikke defineret periode, ind-
ført forbud mod udstilling og samling 

af fugle og fjerkræ. Det, som vanligt, 
over en bred kam.

Sådan er det, men det er forunder-
ligt, at der til gengæld ikke er indført 
nogle som helst restriktioner overfor 
de danske jægere. De må drive jagt på 
diverse svømmefugle uden problemer. 
De fugle, der netop er årsagen til, vi 
andre er ramt restriktioner. De må 
skydes, plukkes, renses for indmad 
og til sidst spises uden at være belagt 
med påbud. Det udgør tilsyneladende 
ikke nogen trussel mod den danske 
fjerkræindustri eller er det andre hen-
syn, der bliver taget eller reagerer man 
bare fra myndighedernes side rent på 
automatpiloten. Det virker besynder-
ligt og ikke videre gennemtænkt. Man 
kunne måske få den tanke, at restrik-
tioner overfor et tusinde duefolk og 
sikkert lige så mange hobbyhønseav-
lere ikke betyder noget, og man viser 
handlekraft, men når det drejer sig 
om 800.000 jægere med prominente 

danskere i spidsen, så svigter modet. 
Men det er sikkert bare en naiv tanke 
fostret i et øjebliks forvirrende tanke-
spind.

Vi danske brevduefolk reagerer selv-
følgeligt som altid 100% ansvarligt, i 
de for vort lands udfordringer efter-
lever vi de restriktioner, der måtte 
ramme os, uanset hvor uretfærdige 
de måtte føles. Det har vi gjort i vores 
mere end 115 år lange historie. Vi må 
så også have den forventning/krav, at 
samfundet gør det samme overfor os, 
når vi har behov for assistance for at 
opretholde og udvikle vores fantasti-
ske hobby og sport. Vi må håbe, at vi 
endnu engang kommer godt igennem 
udfordringerne og kommer styrket ud 
på den anden side.

Ovenstående betyder selvfølgelig ud-
fordringer for de klubber og medlem-
mer, der er fuld gang med at arrangere 
diverse udstilling og auktioner. Nogle 
er tæt på og andre er endnu på så stor 
afstand, at vi kan håbe på, at det he-
le er overstået inden. Man bør prøve 
at tænke kreativt og visse tiltag kan 
måske gennemføres ved at tænke ud 
af boksen. Der skal heldigvis større 
udfordringer til at slå danske brevdue-
folk af banen. 
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Af Jaak Nouwen

TANKER OVER REALITETERNE

I NOVEMBER KAN JEG LIDE AT GÅ EN 
TUR PÅ KIRKEGÅRDEN I MIN FØDEBY. 
VED AT SE PÅ NAVNE OG BILLEDER PÅ 
GRAVSTENENE SENDER MINE TAN-
KER MIG TILBAGE TIL MIN FORDUMS 
HJEMBY. ISÆR, NÅR JEG KOMMER TIL 
GRAVE MED BREVDUE MÆND, DER 
VAR MINE KONKURRENTER, MEN 
OGSÅ MINE GODE VENNER. 

Tidligere var november en meget stil-
le måned i brevduesporten, men i dag 
kan man ikke tillade sig et hvil i vo-
res travle verden. I november bør man 
træffe nogle vigtige beslutninger for 
den følgende sæson.

Skal man lave vinter avl? Skal man 
lægge flere eller færre unger til? Skal 
man deltage på de samme flyvninger 
som i år? Skal man forsøge at satse på 
de samme mesterskaber som i år?

Med disse og andre spørgsmål er 
man nødt til at se tilbage på sidste sæ-
son. Havde man for mange eller for få 
ambitioner? Har man råd og tid til at 
gøre som man gjorde i forgangne sæ-
son? Levede avlsduerne op til anskaf-
felsesprisen? Bør visse par eller duer 
ikke fjernes fra avlsslaget, fordi man 
stadig ikke har noget acceptabelt af-
kom efter dem? Sagde du ofte til dig 
selv i forrige flyvesæson, at man skulle 
være strengere med sorteringen dette 
år? Gjorde du det? Konstaterede du i 
løbet af sæsonen, at du faktisk havde 
for mange duer? Fik du sat spørgsmål 
ved, om din medicinering og anvendel-

se af biprodukter gav den ønskede suc-
ces. Alle disse produkter er en kostbar 
del af din hobby. 

Måske kunne du få bedre resultater 
ved at anvende færre eller ingen af 
disse biprodukter? Mange avlere er i 
årevis blevet plyndret uden at resulta-
terne er blevet bedre.
EFTER FÆLDNING

Den store fældning er langt fremme i 
slutningen af   november. Det er en del 
af vores hobby at glædes over duer-
nes nye fjerdragt. De yderste slagfjer 
mangler at blive skiftet på flere duer, 
især hos ungerne, og det kan endda 
trække ud til sidst i januar. 

Du kan se hvilke duer, der er sunde, 
på deres glinsende fjerdragt, fjerpud-
deret, fedtpletterne på fjerene, de rene 
fødder, den hvide krans om øjet og de 
hvide næbvorter. 

Måske er det nødvendigt at fjerne en 
eller flere duer, fordi det kun er med 
gode duer, man virkelig kan føle og op-
leve glæden ved brevduerne. 

Jeg tager næsten hver dag en due i 
hånden. Den skal ligge godt i hånden, 
men ikke være for tung og ikke føles 
alt for fed. Dens brystkød og hals skal 
være rosenrødt. Hvis man skal vurde-
re fjerdragtens blødhed, skal man ikke 
vaske hænder lige inden, fordi det ned-

TIPS I NOVEMBER 

 Hovedet og hvad der er inde i det, er det vigtigste i en kapflyver, men duens 
”krop” skal også være god. Nogle gange kan en mindre god dues ydre synes bedre. 
Man kan kun drage den konklusion, at det kommer an på det, der er inde i hove-
det.
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sætter hændernes føleevne. 
Sunde duer har tør afføring. I løbet 

af dagen kan de efterlade en våd plet, 
fordi de er nervøse eller har drukket 
for hurtigt. Mine duer sidder på gulvet 
og ikke i reoler, så jeg kan nemt se, om 
en due laver tynde ekskrementer. 

Jeg skrev tidligere, at en due, der 
ikke er helt rask, kan forårsage man-
ge våde pletter på gulvet inden for et 
halvt døgn. Det er bedre at fjerne en 
due end at give alle duer en kur eller at 
gå til dyrlægen. 

Hvis dine duer ser godt ud, så lyt ik-
ke til vrøvlet om, at alle mulige kure er 
nødvendige i duesporten.
DAGLIG PLEJE

Hver dag bruger jeg et par sekunder 
til at se på alle mine duer enkeltvis. 

Jeg ser et øjeblik fra den ene til den 
anden om noget er galt. Normalt er alt 
i orden. Er jeg er i tvivl, tager jeg den 
pågældende due i hånden og dagen ef-
ter er jeg særlig opmærksom på den.

Hver dag er alle mine duer ude en 
time. Det er godt for dem og flyvende 
duer er en dejlig afslapning for mig. 

Jeg giver dem bad  
to - tre gange om ugen. 

Jeg finder det herligt at se dem pla-
ske i vandet. Og dejligt at se dem ligge 
afslappet med udbredte vinger i solen.

Når vinden er svag og hverken regn 
eller sne kan blæse ind i slaget, har jeg 
åbne vinduer dag og nat. Mit slag er 
bygget, så solen fra tidlig morgen til 
langt ud på eftermiddag kan skinne 

ind i slaget. Frisk luft og solskin er 
vigtigt. Kulde skader dem ikke. Alle 
reder er nu lukket. Mine duer sidder i 
små rum som de gjorde som unger, så 
jeg har ikke en masse arbejde med at 
gøre rent.

Når jeg er beskæftiget med mine du-
er, glemmer jeg alle mine bekymringer 
og slapper af. Efter min kone, mine 
børn og mine børnebørn er mine duer 
min største glæde. I aftenmørket går 
jeg nogle gange kortvarigt over til mi-
ne duer i stedet for at sidde i en stol og 
se tv eller sidde ved computeren. Efter 
besøget slukker en lysdæmper lang-
somt lyset på slaget.
FODRING

Duerne har hele dagen adgang til en 
god fældeblanding. Desuden har jeg 
lavet en renseblanding af lidt småfrø, 
et par Nutri-Power korn og noget byg. 
Hvis jeg i løbet af dagen skal udenfor, 
kan jeg ikke lade være med bare lige 
at kigge ind i slaget. De reagerer ivrigt 
på, at jeg kommer. Især når jeg med-
bringer en godbid eller en frisk græs-
tørv. Selvfølgelig får de også hver dag 
frisk grit og mineraler. Flere gange om 
ugen giver jeg Naturaline i drikkevan-
det og noget ølgær over foderet.
LÆS OG LÆR

Jagten efter penge og ære via inter-
nettet har fortrængt opmærksomhe-
den på flyveduernes synlige kvaliteter. 

Stamtavler med foto af duen og øjet 
er blevet vigtigere end en bog eller en 
artikel, hvor de synlige og håndgribe-
lige gode eller dårlige egenskaber ved 
en due er beskrevet. 

I modsætning til før er jeg ikke re-
præsentant for den ene eller anden 
teori mere, men jeg ser gerne at fjer, 
vinger, muskler, hals og øjne går i ret-
ning af, hvad videnskaben har beskre-
vet som vigtigt. 

Selvfølgelig er hovedet med det, det 
indeholder, det allervigtigste hos vore 
kapflyvere, men duens ”krop” skal og-
så være i orden.

Som praktisk øvelse tager jeg altid 
først en af   mine bedste kapflyvere i 
hånden og derefter en mindre god.

 Nogle gange kan en mindre god due 
udadtil se ud til at have større kvalite-
ter end den har. Man kan herefter kun 
konkludere, at forskellen på gode og 
dårlige kapflyvere findes inden i deres 
hoveder. 

Når du skal bedømme duer, er det 
vigtigste at bestemme de dårlige kva-
liteter. I gryden er de meget bedre end 
de gode og helt sikkert bedre end de, 
der koster en hel masse penge.
AMBITIONER

Ambitioner skal man altid have, men 
hvis du ønsker mere, end du selv kan 
eller dine duer kan, kan du ikke nyde 
din hobby. 

Din højeste ambition må være at pas-
se dine duer godt. 

Uden dine overvejelser, uanset om de 
er videnskabeligt begrundet eller ej, er 
dine duer intet. Succes er resultatet af 
hårdt arbejde, men det hårde arbejde 
er afslappende, når man gør det med 
krop og sjæl.

Det er meget vigtigt, at du veloverve-
jet tænker over, om du kan gøre mere. 
Din alder, sundhed og familie spiller 
en vigtig rolle. 

Jeg er 81. Min kone og jeg har haft 
mange problemer med sundheden de 
sidste fire år. Jeg har accepteret, at 
jeg ikke længere fysisk kan klare det 
samme som før, såsom at holde en mas-
se duer, bære tunge kurve til klubben, 
deltage på mere end to flyvninger om 
ugen, træne mine duer ofte og i time-
vis sidde og vente på duer fra langdi-
stancen og så ved 22-tiden eller endda 
senere at køre i foreningen med uret 25 
km væk etc. 

Jeg har også kun to avlspar, som lige 
nu sidder blandt mine kapflyverne og 
derfor kan flyve ud sammen med dem. 
Jeg har stadig mine ambitioner, men 
jeg kæmper ikke længere om mester-
skaber og deltager kun i et begrænset 
antal grandprix flyvninger.

Det er også rimeligt at overveje kva-
liteten af sine duer. Jeg tror,   jeg har 
nogle få meget gode duer, men uden 
absolutte topduer. 

Mine duer er næsten ligesom alle an-
dres, dvs. moderate kapflyvere. Min 
ambition er at deltage på flyvninger 
over 500 km med placeringer i forhol-
det 1: 4 blandt de 25% og så en gang 
imellem få en topplacering. Mine am-
bitioner er store, men det overskrider 
ikke mine muligheder. Med hensyn til 
ambitioner gælder det om at tage hen-
syn til realiteterne i livet. 

Det forhindrer skuffelser. 

En glitrende fjerdragt, fjerpudder, 
fedtpletter på fjerene, rene fødder, en 
hvide krans om øjet og hvide næbvor-
ter kan fortælle dig hvilke duer, der er 
sunde.
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af Ingolf Vefling

Af en kortfattet meddelelse fra Hr. 
Møllebygger H. C. Thomsen i Viborg 
erfarer jeg, at han har fået en due hjem 
fra Bordeaux i Sydfrankrig (1450 km). 

Duen blev løsladt den 31. juli og hjem-
kom den 19. august om morgenen. Du-
en har følgende træninger i år: Fåborg, 
Maribo, Gedser og Svendborg, hvoref-
ter den blev sendt til Sydfrankrig. 

Denne due har nu 38 kapflyvninger 
bag sig f.eks. fra Norge, Bornholm og 
Amsterdam. Duen er 8 år gammel.

 Selv om 19 Dage kan siges at være 
en lang tid, må man tage i betragtning 
det vejr, som det i august måned har 
været over hele den pågældende del af 
Europa, og først og fremmest må man 
erindre, at afstanden omtrent er dob-
belt så lang som til Antwerpen (725 
km) og fuldt ud er lige så imponerende 
som afstandene på de store engelske og 
belgiske kapflyvninger. 

Der er således al mulig grund til at 

ønske Hr. Thomsen til lykke med re-
sultatet og håbe, at andre brevdue-
mænd må sætte noget ind på at slå 
denne rekord.
”TREKANTEN”

Hvad denne præstation egentlig vil 
sige, bliver man først rigtig klar over, 
når man ser Europakortet. 

Man vil se, at distancen Antwerpen-
København næppe er halvdelen af 
distancen til Bordeaux, og at denne 
sidste distance end også er længere 
end de engelske Brevdueforeningers 
længste distanceflyvning fra Rom 
(Rom-London 1430 km). 

Jeg finder det derfor rigtigst, at 
”Brevduen”s læsere får lidt nærmere 
underretning om den due, som har 
gjort sig berømt ved denne kæmpepræ-
station. 

Og Hr. Thomsen har elskværdigt 
overladt mig det billede, som her præ-
senteres Læserne.

Duen har fået Navnet ”Trekanten”, 
fordi den har gjort sig fortjent på kap-
flyvninger både fra Norge, Bornholm 

Fra for meget længe siden …   

”Brevduen år 1921”

Bordeaux - Viborg
og på Syd-Ruten. 

I alt har den deltaget i 38 kapflyv-
ninger og har på disse tilbagelagt i alt 
11.372 km. 

Den har altid været blandt Hr. Thom-
sens serieduer og har således været 
med til at vinde Generalstabens Me-
daille i Guld 1915, samme i Guld 1920 
og samme i bronze 1921. Desuden har 
den en række vinderpræmier. 

Duen er en blå han af Delre’s stam-
me. Dens ”borgerlige” navn er nr. 315-
1914. 

Begge dens forældre er udgåede fra 
Fotograf Elmgaard, Viborg, Stilling-
Andersens og HarteIs Slag. 

Ved afsendelsen til Bordeaux havde 
den et par 3 uger gamle unger og ruge-
de på 3. dag. Den var 10 dage om rejsen 
derned, og da den hjemkom om morge-
nen den 19. dag efter løsladelsen, var 
den i fin form, hvad til dels også frem-
går af billedet, der er taget dagen efter 
hjemkomsten. 

Når man ser dens træningsliste for i 
år igennem, vil man igen finde den re-
gel bekræftet, at man ikke skal lade en 
due deltage i mere end én af de meget 
lange flyvninger i samme år. 

Den har i år hverken været i Amster-
dam eller Antwerpen. Dens længste 
træning er Gedser (262 km), hvorefter 
den blev sendt til Sydfrankrig. 

Da duen også glæder sin ejer med at 
være en fortrinlig avlsdue, kan man 
kun ønske Hr. Thomsen til lykke og 
håbe den og dens efterkommere må 
bringe sejre hjem og kaste lys over den 
danske Brevduesport. 

Foto: Elmgaard, Viborg
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Kom og få en ekstra  
oplevelse i Brædstrup!
I samarbejde med DdB arrangerer vi fredag den 3/2 2017 en super spændende aften, som vi  
inviterer alle sportsfæller til at deltage i.

Aftenen vil være sammensat af: 
• For første gang i Danmark - et unikt foredrag (oversat til dansk) af den verdenskendte  
 brevdue-dyrlæge Raf Herbots
• Live-auktion - for første gang i Danmark unger fra de belgiske topnavne
 • Kobe & Kato Herbots
 • Bart & Nance van Oeckel –hvor begge slag personligt vil 
  være til stede før, under og efter auktionen. 

Pejsegården i Brædstrup tilbyder dig en særlig weekendpris, hvis du udvider din weekend med 
overnatning fra fredag til lørdag, så skynd dig at booke overnatningen, så du kan få endnu mere  
ud af weekenden!

Sæt kryds i kalenderen første weekend i februar 2017 og få en herlig brevdue-weekend!

Sportslig hilsen

Herbotsevent
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Tekst og foto Bjarne Borresen

ET BESØG HOS NIELS JØRGEN  
PEDERSEN 127 WESTEND, ER SOM AT 
TRÆDE LIDT TILBAGE I TIDEN, HVOR 
BREVDUESPORTEN BLEV UDFØRT 
PÅ EN ANDEN MÅDE, END DET SES 
MANGE STEDER I DAG. NIELS JØRGEN 
HAR DEN HOLDNING, AT DET SKAL 
VÆRE SJOVT AT FLYVE MED BREVDU-
ER OG DET SKAL GERNE DRIVES PÅ EN 
MÅDE, SÅ ALLE KAN VÆRE MED. 

Niels Jørgen har være med i bredue- 
sporten i mere en 50 år. Han blev ind-
meldt i 1965 i DAN 127 Westend og her 
har han været i alle årene.

Sæsonen 2016 blev indledt med 17 en-
kemænd og 17 unger. Der deltages på 
alle flyvninger undtagen landsflyvning- 
erne. Slaget afsluttede sæsonen med 
14 enkemænd og 13 unger i behold.

Perioden op til sæsonstarten havde 
været hård. idet slaget var under kon-
stant angreb fra specielt en spurve-
høgehun og derudover var én duehøg 
involveret. Det til trods for, slaget er 
beliggende i et ældre villakvarter un-
der 1 km fra bymidten af Randers.

 Nerverne hang  
næsten i laser inden de  

konstante angreb ophørte. 

Det gik bla ud over en af mester-
skabsduerne bl.a. 127-13-0572, som ef-
ter en tur ind i et af stuevinduerne var 
ukampdygtig i næsten en måned, hvor 
han stort set ikke forlod reden. Men 
det lykkedes at få ham op at stå igen.
SLAGET

Slaget er hjemmebygget for ca. 30 år 
siden da Niels Jørgen flyttede duer fra 
Tjærbykolonien i Randers og hjem i ha-
ven i den nyindkøbte villa. 

Slaget er traditionelt indrettet med 
et foderrum, enkemændene i 2 rum til 
venstre og ungerne til højre. 

Der er luftindtag forneden under vin-
duerne, og den brugte luft kan komme 
ud ved indflyvningerne og af små ven-
tiler i loftet. 

Da husene i kvarteret ligger tæt og 
alle er med 1. sal, slipper der ikke så 
meget sol ned som det ønskes, specielt 

ikke om vinteren. 

Men det har tilsyneladende  
ikke den store betydning.

Taget skråner fremad hvilket har 
den effekt, at duerne straks søger mod 
flyvebrædtet og det er nemt at se dem 
alle, når de lander.

I foråret besøgte Niels Jørgen, sam-
men med en klubkammerat Evald 

Det skal være sjovt at flyve med duer!
N.J. Pedersen 127 Westend

Langflyvermester Åben & sport 
Sektion 52

Resultater 2016

Nr. 1 Langflyvermesterskab Åben

Nr. 1 Langflyvermesterskab Sport

Nr. 3 Regionsmesterskab Lang Reg. Nord

Nr. 2 Indlandsmesterskabet Sektion 52

Nr. 1 Årets fund hanner Sektion 52

Nr. 7 Esduer hanner Sektion 52

Nr. 8 Esduer hanner sektion 52

Sektionsvinder Åbenrå uge 18

Sektionsvinder Dresden uge 31

Niels Jørgen Pedersen 127 Westend udenfor sit velfungerende haveslag

Et kvart bordben i en snor afholder hunnerne fra 

at sidde på toppen af vandtårnet.
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Jensen i Holstebro. De bemærkede, at 
Evalds slag var meget koldt og vindu-
erne stod åbne. Duerne skal have mas-
ser af frisk luft. Og Evalds resultater 
er ikke at kimse af. Niels Jørgen be-
sluttede, at det ville han prøve. 

Som tænkt så gjort 

Et gavlvindue blev erstattet med tråd 
og noget windbreaker. Det gav masser 
af luft og en noget lavere temperatur 
på slaget. Men duerne trivedes med 
det og blev beholdt hele sæsonen. 

Det kunne også mærkes på duestøvet 
på slaget, som blev kraftigt reduceret 
og støvmasken kunne lægges væk.

 Slaget virker tørt og med en rigtig 
god luft. Der bruges en lille smule 
strandsand på gulvet.
FORBEREDELSE

Enkemændene flyves efter det tradi-

tionelle system. De blev i år trænet 11 
gange fra 1. maj til den 31. maj. 

Det sker på afstande på op til 35 km 
og ofte sammen med sportskamme- 
raten Leif Gytkjær, som Niels Jørgen i 
øvrigt ofte bruger som sparringspart-
ner og inspirator, når sæsonen skal 
planlægges og der skal foretages evt. 
ændringer. 

Fra 1. juni trænes  
enkemændene ikke mere.

De lukkes kun ud sidst på eftermid-
dagen. De har fri udflyvning fra 16 til 
ca. 21.

Enkehannerne ser ikke hunnerne in-
den afsendelsen, og jo før de kommer 
hjem om lørdagen, jo længere kan de 
være sammen. 

Tiden bliver ikke brugt på at gå og 
mærke på duerne. Hvem, der skal af-

sted, afgøres ud fra flyvningerne ugen 
før og de flyvninger, der ligger for.
FODER

Niels Jørgen fodrer året rundt med 
en blanding af Luxusfoder og Flyve/
avlsblanding. I sæsonen tilsættes der 
en decideret Enkemands blanding. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at 
der eksperimenteres med alternativt 
foder som havregryn og den store dille  
franskbrød, som duerne gerne spiser 
med stort velbehag. De nærmest el-
sker det. 

Duerne har selvfølgelig adgang til 
grit, picksten, Vispumin mm.
HUNNERNE

De sidder i et særskilt rum bag slaget 
og kommer ud på en motionsflyvning, 
når hannerne er sendt afsted. 

Niels Jørgen har prøvet at sende en-
kelte hunner på kapflyvning, men det 
har været uden den store succes. 

Der skal indføres et andet system, 
hvis det skal have succes.
UNGERNE

Der lægges ikke mange unger til på 
slaget. I år blev det til 17 stk. Heraf  
forsvandt 4 fra slaget. De lukkes ud 
hver morgen og kan ofte være væk i 
flere timer. 

De blev trænet ca. 20 gange op til 35 
km. Træningen sker ofte sammen med 
Leif Gytkjær, således at ungerne har 
lært at gå fra. 

De kapflyves hele programmet dog 
således, at hanungerne ikke deltager 
på de 2 DdB-flyvninger, men udeluk-
kende er med på sektionsflyvninger. 

Hunungerne sendes så på de 2 DdB-
flyvninger. I øvrigt har slaget aldrig 
haft ungesyge.

Et kig ind til enkehannernes domæne

Niels Jørgen Pedersen med DAN 127-13-0572

Hunnerne overvintre i ungeslaget
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MESTERSKABDUERNE
Langflyvermesterskaberne blev kla-

ret med 2 brødre DAN 127-13-0572 og 
DAN 127-13-0575 som har hhv. 1 og 4 
andele. Oprindeligt havde der været en 
bror mere. 

Han var som 1-års endt på et slag i 
Region Syd. I 2015 bemærkede Niels 
Jørgen, at denne han gjorde det ret 
godt på de lange flyvninger og derfor 
blev der lagt en plan for de 2 brødre for 
sæsonen 2016. 

Og de indfriede til fulde forventning- 
erne med en række virkelig flotte pla-

ceringer afsluttende med at blive sek-
tionsvinder fra Dresden.

 De blev sendt på alle  
5 langflyvninger begge og  
tog 9 placeringer helt i top. 

Ind imellem langflyvningerne blev de 
sendt på en sektionsflyvning, så de var 
på vingerne hele sæsonen. 
BEHANDLINGER

Inden sæsonen får duerne en orme-
kur, samt en kur mod luftveje og gul 
knop. Der gives ikke nogen form for be-

Forældrene til de 2 mesterskabsduer - DAN 224-12-1032 og DAN 224-12-1022

Afstaming: Jørgen Nielsen, 224 Sct. Kjeld

handling i sæsonen da Niels Jørgen ik-
ke ønsker, at formen påvirkes negativt.
AFSTAMNING

Slaget er befolket af duerne som er 
modtaget fra sportskammerater eller 
som er vundet på auktioner, hvor der 
ofte er et amerikansk lotteri med un-
ger fra gode slag på præmielisten.

 Niels Jørgen har forældrene til de 2 
mesterskabsduer, som i øvrigt begge 
stammer fra afdøde Jørgen Nielsen, 
224 Sct. Kjeld, moderen via Jesper Pe-
dersen i Løgstør. 

Faderen, DAN 224-12-1032 har i øv-
rigt fløjet kanon hos Leif Gytkjær på 
sektionsflyvningerne gennem flere sæ-
soner, men er nu sat i avlen hos Niels 
Jørgen Pedersen. 

Så man kan komme langt uden de 
store indkøb med snedig forståelse 
for, hvad der kan flytte slaget længere 
frem i præmierækken.

Sorteringen er skrap. Kun de duer 
der leverer får plads og med 17 enke-
mænd er der kamp om pladserne.
ØNSKER TIL FREMTIDEN

Niels Jørgen Pedersen ser gerne, at 
kapflyvningsplanerne fastlægges så-
ledes, at kapflyvningerne kan gen-
nemføres så effektivt og økonomisk 
forsvarligt som muligt, at gebyrerne 
kan gøres billigst muligt til glæde for 
de fleste. 

Hvad løsladelsestederne hedder er li-
gegyldigt, bare de kan nås på kortest 
mulig tid og har de rette forhold til at 
løslade duerne på. 

Det er billigst for os alle.

Og så er kapflyvning med brevduer et 
herligt tidsfordriv.  

”Ventesalen” er lukket af for vinteren, men her tilbringes mange spændte timer i kapflyvningssæsonen.

Bemærk de mange høje villaer der omkrandser grunden.

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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127-13-0575
19 AABENRAA   218/ 1600

20 AABENRAA   35/ 1690

21 TINGLEV  103/ 1116

22 HENSTEDT  u/plac

23 MÜNSTER  4/ 283

24 AABENRAA  u/pla

25 GØTTINGEN  6/ 236

26 LØGUMKLOSTER  151/ 898

27 ANTWERPEN  6/ 250

28 LØGUMKLOSTER   91/ 874

29 DRESDEN   24 / 217

30 AABENRAA   118 / 825

31 DRESDEN   1/ 1797

127-13-0572 
18 AABENRAA 246/ 1250

19 AABENRAA 53/ 1600

20AABENRAA  130/ 254

21 TINGLEV  175 / 1116

22 HENSTEDT  40/ 620

23 MÜNSTER  23/ 283

24 AABENRAA  126/ 1087

25 GØTTINGEN  8/ 236

26 LØGUMKLOSTER  146/ 898

27 ANTWERPEN 46/ 250

28 LØGUMKLOSTER  81/ 133

29 DRESDEN  4/ 217

30 AABENRAA  118 / 825

31 DRESDEN  u/plac

127-15-0287 
”ÅRETS FUND HANNER ”
18 AABENRAA  114/ 1250

19 AABENRAA  177/ 1600

20 AABENRAA  u/plac

21 TINGLEV  20/ 1116

22 GRAASTEN  51/ 1165

23 LØGUMKLOSTER  59/ 1007

24 AABENRAA  75/ 1087

25 TINGLEV  93/ 886

26 LØGUMKLOSTER  176/ 898

27 AABENRAA 147 / 865

28 LØGUMKLOSTER  133 / 874

29 GRAASTEN  134/ 787

30 AABENRAA  118 / 825

31 LØGUMKLOSTER  95/ 713

32 AABENRAA  81 / 548
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Tekst og foto Henriette Ørsø Kvisgaard

I 2015 LANCEREDE MEJDAL KIRKE, 
VED HOLSTEBRO, SIN FØRSTE INTER-
NETJULEKALENDER: ’JULESTEMNING’. 
EN JULEKALENDER SOM INVOLVE-
REDE SOGNETS BØRN, VOKSNE OG 
FORRETNINGSDRIVENDE. 

Det blev en god succes, og derfor stod 
det klart for kirke– og kulturmedar-
bejderen og præsten, at det måtte de 
prøve igen. I år med hjælp fra Evald 
Jensen, som bor i Mejdal og har haft 
brevduer i henved 50 år.

Præsten og Englen (kirke– og kultur-
medarbejderen) er blevet et ’koncept’, 
et makkerpar, som oplever mangt og 
meget gennem julekalenderens 24 af-
snit. Englen, altid med barnlig un-
dren og som ofte tager alle ord meget 
bogstaveligt, er meget småkage- og 
slikglad, hvilket sætter både præst og 
engel på prøve. 

Heldigvis kan præsten hjælpe, så der 
ligeså stille kommer styr på tingene, jo 
tættere vi kommer på juleaften.

I år skal Englen holde jul på Julegård- 
en Englen sender hver dag julebud af-
sted med de fine brevduer og præsten 

Julestemning

skal nu hjælpe Englen med alle de ju-
letraditioner, som hører sig til med ju-
letræ og pynt og som naturligvis er sat 
ind i juleevangeliets fortælling. 

Hver dag offentliggøres et afsnit kl. 
16 på www.mejdalkirke.dk eller www.
facebook.com/mejdalkirke
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af 074 Vejgaard (indsendt af Hans Jørn Thom-

sen)

På et medlemsmøde i 074 Vejgaard, 
har vi drøftet DdB ś oplæg til den nye 
kapflyvningsplan, og vi finder det me-
get besværlige, at vi allerede i uge 25 
skal flyve fra Giesen og i uge 29 fra 
Würtsburg, hvor der til Aalborg er 
mere end 810 km. (Frederikshavn 860 
km). Større tab på disse afstande, kan 
godt forventes, og vi syntes der mistes 
duer nok i DK hvert år. Færre afsendte 
duer er dårligt for DdB ś økonomi.

Vi mener, at når vi her har det svæ-
reste mesterskab at flyve om, og ikke 
må bortkaste en flyvning, så vil mange 
stoppe med langflyvningerne, når/hvis 
man får ét enkelt dårligt/ubrugeligt 
resultat, på en af de første flyvninger. 
Så er man helt færdig til dette mester-
skab.

Vi foreslår ikke, at der må bortkastes 
én flyvning, på lang, når der kun er 5 
flyvninger, men vores program i nord 
er alt for svært. (Så mange som muligt, 
skal vel gerne deltage så længe så mu-
ligt.) 

Med DdB ś forslag, med de lange af-
stande, tror vi, at flere vil lægge vægt 
på mellemdistance-  og sektionsflyv-
ninger, så der bliver endnu færre i 
nord, end nu, der kommer til og vil fly-
ve om langflyvermesterskabet.

Normalt vil vi ikke blande os i andre 
regioners flyveplan, men vi vil gerne 
blande os i den økonomiske del, hvis 
det kan forbedre DdB ś økonomi. Hvis 
der i region øst kun flyves på sydruten, 
så tror vi, at det er lettere at få en kap-
flyvningsplan til at hænge sammen, og 
at nogle af de små slag, især i sektion 
11, som kun flyver sektions- og privat-
flyvninger på ca. 100 km, begynder at 
sende duer på mellemdistancen, for så 
skal der ikke bruges både et nordhold 
og et sydhold, som kun glæder de store 
slag.

Vi hører tit fra region syd og Lolland-
Falster, at de ikke har nogen/nogle  

længere mellemdistance flyvninger. 
Det kan ændres ved at man i uge 25 

flyver Giesen, som langflyvning, både i 
øst og syd. Så kan vi i nord flyve Göt-
tingen, som langflyvning, og man kan 
bruge denne flyvning som mellemdi-
stance i syd med 430 km til midtpunkt 
i regionen. Det er den samme afstand 
som vi har til midtpunkt i region nord, 
både fra Soltau/Bremen, og fra Lüne-
burg har vi ca. 400 km. 

Vi er heller ikke glade for, at vores 
Bremen og Lüneburg flyvning ser ud 
til at blive taget fra os, men det må vi 
måske desværre leve med. (Det ser dog 
ud til at region øst skal til Bremen i 
uge 25?)

Würtsburg i uge 29, mener vi slet ik-
ke hører hjemme i vores region, og vil 
hermed meget opfordre til, at Giesen 
igen kommer med på langflyverplanen 
i nord i 2017-2018.

Vi ved godt at det er svært, at gøre 
alle tilfredse, og få det hele til at hæn-
ge sammen, men vi mener klart, at der 
bør foretages ændringer i DdB ś for-
slag for 2017/18. 

Læserbreve

af Dion Esmann Aalborg & Jesper B. Iversen Hjør-

ring

Vores læserbrev har fokus på lang-
flyvningerne 2017 og 2018.

Hovedbestyrelsen har på deres møde 
den 26. og 27. august udarbejdet et for-
slag til kapflyvningsplanen for 2017 og 
2018. Her springer det os alvorligt i øj-
nene, at der er fortaget en meget dra-
stisk forlængelse af afstandene, som er 
ødelægende for brevduefolket længst 
mod nord i Danmark. Vi har gennem 
de sidste år set en forsigtig stigende in-
teresse for langflyvninger her hos os, 
hvor der i forvejen er langt, når vi fly-
ver langflyvninger. 

Nuværende langflyvninger (2015 og 
2016) med følgende afstande til Hjør-
ring og ca. samme afstande til Frede-
rikshavn: Münster 616 km (uge 23), 
Göttingen 674 km (uge 25), Antwerpen 
757 km (uge 27), Giesen 782 km (uge 
29) og Dresden 743 km (uge 31). Aal-

borg har ca. 50 km mindre pr. flyvning 
i forhold til Hjørring og Frederiks-
havn. Så der er langt op til os, og især 
for dem, der flyver med duer nord for 
os.

Nu vil Hovedbestyrelsen så, at vi skal 
flyve Giesen 782 km allerede i uge 25! 

I uge 29 er Würzburg 867 km sat 
på programmet, som en normal lang-
flyvning, hvor vi i 2015 og 2016 havde 
Giesen 782 km. Hvor mange brevdue-
mænd, tør vi realistisk håbe på, kan få 
due hjem på dagen fra 867 km? Vores 
mest optimistiske bud er, at det kan de 
færreste brevduemænd. 

Vi er meget bange for, at de fleste her 
mod nord siger til sig selv og hinanden: 
Det er for langt for vores duer. 

Resultatet vil så være, at mange 
dropper at flyve langflyvninger, hvil-
ket vil være en katastrofe for DdB og 
vores medlemmer. Langflyvningerne 
stiller store krav til vores duer i Dan-
mark, fordi vi har et mere barskt vejr 
med en del vind og omskiftlige tem-
peraturer og nedbør. Set i forhold til 
Tyskland, Holland og Belgien er vores 
vejr en særlig udfordring, når der er 
langt hjem for duerne. 

Den vejrmæssige udfordring kan vi 
ikke ændre på, men vi ”kan og skal” 
lave en kapflyvningsplan, så vi her 
mod nord også har lyst til at deltage 
i langflyvninger og at medlemmerne 
har mulighed for at få de fleste af de-
res duer hjem på dagen.

Regionsmøder her i Nord giver ingen 
mening, når der alligevel ikke bliver 
taget hensyn til, hvad medlemmerne 
ønsker sig ang. langflyvninger. 

Vores ønske er, at langflyvningerne 
her mod nord i sæson 2017 og 2018 skal 
være de samme slipsteder som i sæson 
2015 og 2016.

(Korr. af redaktionen)

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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Sektion 63
Super Mesterskab Gamle
1 Flemming Larsen  025 36293
2 Jesper Pedersen  126 35809
3 Jens Erik Jensen  126 35793

Super Mesterskab Unger
1 Arne Poulsen  084 6679
2 Thorkild Andersen  084 6620
3 Kristian Elmer Christensen  196 6587

Sektionsmesterskab Åben
1 Finn Nielsen  189 12766
2 Finn Norup 189 12630
3 Flemming Larsen  025 12463

Sektionsmesterskab Sport
1 Finn Norup  189 12550
2 Finn Nielsen  189 12394
3 Bent S. Andersen  217 12233

Sektionsmesterskab Sport  1 Division
1 Finn Norup  189 12550
2 Finn Nielsen  189 12394
3 Bent S. Andersen  217 12233

Sektionsmesterskab Sport  2  Division
1 Team Kathøj  196 12171
2 Jens Erik Jensen  126 12130
3 Torben M. Christensen  217 12052

Sektionsmesterskab Sport  3 Division
1 Jens Gade  182 11594
2 Bent Larsen  025 11150
3 Henry Nielsen  025 11043

Åben Mesterskab DdB
1 Flemming Larsen  025 15382
2 Team Kathøj 196 15247
3 I & J Kristensen  126 15237

Sports Mesterskab DdB
1 Jens Erik Jensen  126 11550
2 Flemming Larsen  025 11467
Jesper Pedersen  126 11370

Ungemsterskab.
1 Søren Jensen  025 4765
2 Arne Poulsen  084 4761
3 Kristian Elmer Christensen  196 4796
 
Junior Mesterskab
1 Ellias Jensen  196 7257
2 N. Jørgensen  217 2424

Meddelelser fra foreninger og sektioner

Sektionsklub 42

Der indbydes til sektionsudstilling 
lørdag den 14. januar 2017 i Fælleshu-
set Randersvej 53 Esbjerg.

Duerne udstilles i følgende klasser.
Klasse 1: hanner
Som i senest afviklede sæson på DdB 

eller sektionsklubflyvninger opnåede 
mindst 5 placeringer indenfor 25% el-
ler minimum 1600 placeringskilome-
ter. Tillægspoint for hver ekstra 200 
km gives ¼ point dog max 11/2 point.

Klasse 2: hunner
Som klasse 1, dog kræves mindst 3 

placeringer eller minimum 1000 km.
Klasse 3: hanner
Som i senest afviklede sæson var 1 

år, og som på DdB og/eller sektions-
flyvninger opnåede mindst 2 placerin-
ger indenfor 25%.

Klasse 4: hunner som klasse 3..
Klasse 5: hanner årgang 2016
Klasse 6: hunner årgang 2016
Der udsættes præmier til 10% i klas-

ser 1-6.
Der afholdes foreningskonkurrencer 

i klasse 3,4 og 5 og 6 efter følgende pro-
portioner, flest point på 5 af 6 duer, der 
forenings vis er forud anmeldt.

Der afholdes ligeledes foreningskon-
kurrence i klasserne 1 og 2 sammen-
lagt på 5 duer, hanner  og/eller hunner, 
der er ingen forud anmeldelse, forenin-
gens 5 højest bedømte duer tæller.  

Anmeldelse indsendes til Vivi Han-
sen  Odinsvej 7. 6705 Esbjerg  senest 
den 22.december 2016 

Med anmeldelsen på kl. 1,2,3 og 4 du-
erne medsendes kopi af foreningsud-
trækket på den enkelte due.

Gebyr kr. 25,- pr. due, betales ved 
indlevering til udstillingen.

Duerne indleveres fredag den 13. ja-
nuar 2017 mellem kl. 18.30 og 20.00.

Udstillingen har åbent lørdag fra 
11.30 – 15.00. Uddeling af udstillings-
præmier lørdag kl. ca. 14.45.

Sektion 42`s repræsentantskabsmø-
de afholdes lørdag den 14. januar kl. 
10.30 i Fælleshuset.

Uddeling af officielle præmier fra 
DdB og sektionen under frokosten lør-
dag kl. ca. 13,00 hvor alle kan deltage. 
Der serveres gule ærter + 1 genstand 

for en kuvertpris a ca. kr. 90,-. Tilmel-
ding til 

frokosten skal ske senest 3 dage 
før udstillingen til Vivi Hansen  tlf. 
26197370.

Esbjergforeninger.

Sektion 62
Generalforsamling afholdes i Alt-i-

Et huset   Nejrupvej 2 Klinkby. 7620 
Lemvig.

Lørdag d. 14 januar kl. 10,00. Dags-
orden ifølge lovene. Er udsendt til for-
eningerne.

Se mere på www.sektion62.dk

Mellem 1 års cup
1 126-15-0751 I & J Kristensen 126 2920
2 126-15-0341 Jesper Pedersen 126 2895
3 126-15-0334 Jesper Pedersen 126 2847

Sprint 1 Års cup
1 084-15-0138 Thorkild Andersen 084 5427
2 025-15-0041 Kurt Larsen 025 5417
3 189-15-0749 Finn Nielsen 189 5311

Es-due 1 Års
1 126-15-0751 I & J Kristensen 126 168,67
2 196-15-0263 Kjeld Jacobsen 196 199,27
3 126-15-0752 I & J Kristensen 126 269,81

PKV Sponsor Præmie
1 Finn Norup 189  996
2 Finn Nielsen 189  982
3 Martin M. Christensen 217 977

SEKRETARIATET

I uge 46 fik et af vore medlemmer 
konstateret clamydia (papegøjesyge) i 
sine duer. Duerne viste ingen tegn på 
sygdom.

Medlemmet havde foræret en nabo 
nogle slagteunger. Kort efter blev na-
boen voldsomt syg med influenzalig-
nende symptomer. På sygehuset blev 
det konstateret, at det var clamydia 
og Fødevarestyrelsen blev informeret. 
Der blev taget svælgprøver på med-
lemmets slag. Duerne var inficeret 
uden at vise sygdomstegn.

De er nu sat i behandling i 45 dage 
med Doxycyklin. Slaget bør under 
behandlingen renses og decinficeres 
grundigt

Det er vigtigt, at vi alle overvejer nø-
je, hvem vi forærer eller sælger slagte-
unger til. Vi er selv normalt immune 
overfor sygdommen, men specielt æl-
dre og svalige personer kan være mod-
tagelige. Risikoen er størst, når duerne 
plukkes.

Se iøvrigt Brevden nr. 27 og 28 fra 
2015.
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• Supporteres	af	DdB.

• Løbende	videreudvikling.

• Serviceaftale.

• Grafisk	display	i	stor	udgave	med	indbygget 
lys.

• Plads	til	1000	duer.

• SMS-funktion	 -	 plads	 til	 3	 telefonumre. 
Mulighed	for	direkte	overførsel	til	DdB’s 
Indberetningssystem.

• Hastighedsberegning	når	duen	registreres.

• Flytning	af	duer	fra	én	flyvning	til	en	anden 
under	indlevering.

• Skift	 af	 elektronisk	 ring/chip	 under 
indlevering.

• Statusbillede	over	hjemkomne/afsendte 
duer.

• Mulighed	for	træningsudskrift	hjemme	-
kræver	PoP-	modulet	(tilkøb)

• 1-felt	eller	4-felt	sensore

• Forlængerkabler 1, 3, 5, 10 og 20 meter	

kontakt sekretariatet hvis Du vil viDe mere!

fremtiDssikret elektronisk system
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

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 til 
ønskesedlen

Bogen ”The Pigeon”  
kan købes på  
det engelske  

brevdueforbunds hjemmeside:  
http://racingpigeon.co.uk/pro-

duct/the-pigeon-pre-order.

Den koster pt. 60 £ + forsen-
delse.


