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Blad nr. Udkommer Deadline
30 21. dec. 6. dec. 
01 4. jan. 20. dec.
02 18. jan. 3. jan.
03 1. feb. 17. 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 forlængst overskredet.
Vi mangler stadig ca. 30 foreningers 

bestillinger.
Vi vil gerne have dem hurtigst mu-

ligt, idet flere af vores leverandører 
har lange leveringstider.

/Sekretariatet

MINDEORD.
Det var med stor sorg, at vi mod-

tog de sørgelige nyheder om, at Hans 
Chr. Hansen måtte opgive livskam-
pen. Hans havde været syg i flere år i 
flere omgange, men her til sidst måt-
te lægerne opgive at gøre mere.

Vi vil mindes Hans for at være en 
super sportskammerat, som altid 
var hjælpsom og imødekommende. 
Igennem mange år var Hans kas-
serer i både sin egen klub og også i 
sektionen. Her var det en fornøjelse 
at arbejde sammen med Hans. Han 
var en støtte for de andre bestyrel-
sesmedlemmer, og man vidste al-
tid, at Hans havde styr på sine ting.  
Hans fortsatte med sektionsarbejdet 
til det allersidste og var aktiv delta-
ger på vores generalforsamling den 
12. november. Her fortalte han os, 
at han var klar til at arbejde videre, 
men vi fik også talt om, hvordan vi 
skulle overtage, hvis hans sygdom 
blev forværret. Desværre døde Hans 
allerede 5 dage senere.

Vi kommer til at savne Hans som 
sportskammerat, kollega i bestyrel-
sen og en nær ven. Og vi sender vo-
res varmeste tanker til Lone, som nu 
står efterladt.

Ære være mindet om Hans Chr. 
Hansen

På vegne af sportskammeraterne i 
Sektion 54

Martin Hansen

KAJ-ERIK MADSEN, 013 SVEND-
BORG

Det var med sorg, at vi modtog be-
skeden om Kaj-Erik Madsens død 
lørdag den 26. november 2016 efter 
kort tids sygdom. Kaj-Erik blev 81 år 
gammel og har de sidste 10 år været 
medlem i 013 Svendborg, hvor han lige 
til det sidste var i bestyrelsen samt 
foreningens revisor. Tidligere har Kaj-
Erik været medlem i Fåborg, hvor han 
i en årrække var formand. 

Som brevduemand opnåede han 
mange flotte resultater og mesterska-
ber. Især da vi fløj fra Sverige, var han 
i flere år med helt fremme. Glæden ved 
duerne var stor og der blev fulgt med 

online såvel som i udenlandske brev-
dueblade.

Som person var Kaj-Erik meget sym-
patisk og med et roligt og konstruktivt 
syn på de opgaver, der i fællesskab 
skal løses i en forening. Altid positiv 
og klar til at yde en indsats. Det er 
derfor et stort menneske samt et fan-
tastisk medlem, vi har sagt farvel til. 
Vores tanker går i denne svære tid til 
Kaj-Eriks kone Tove, børn og børne-
børn.

Æret være Kaj-Erik Madsens minde
På brevdueforeningen 013 Svend-

borgs vegne
Thomas Bang Pedersen

75 ÅR
18/12 Svend Erik Vestergaard 046 Hor-
sens

DAN 073-16-0049 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244
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DECEMBER

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen,  
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Ole Nielsen, Dorphs Allé 50,  
2630 Tåstrup. Tlf. 24 68 95 69.
Peter Andersen, Jegstrupvej 63,  
8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,  
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69,  
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Tage Gravesen, Brogårdsvænget 24, 
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 75.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby Tlf. 20 46 60 12

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Kontortid: Mandag kl. 10.00-17.00. 
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør:  
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekretaria-
tet. - Kapflyvningsresultater sendes 
til postbox 8329, 9220 Aalborg Ø.

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. 
Reklamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet.

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  40.00

Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

af Bjarne Borresen

Så er vi nået ind den første vinter-
måned og vejret har artet sig rimeligt 
ind til nu. Vinteravlerne er så småt 
i gang og endnu flere følger efter de 
kommende uger. Vi forventer at afsen-
de 2017-ringene fra Sekretariatet den 
27 december. De vil blive afsendt en-
ten som pakker eller Q-breve, så ”post-
nord” ikke har nogen undskyldning for 
ikke bringe dem ud inden nytårsaften. 
Vi må desværre leve med et postvæ-
sen, der giver dårligere og dårligere 
service for et højere og højere gebyr. Vi 
er konstant opmærksomme på, om vi 
kan finde andre leverandører, som kan 
hjælpe os specielt med ”Brevduen”. Der 
tegner sig måske en mulighed, men pt. 
er der en teknisk udfordring, som vi 
skal have løst i forbindelse med adres-
seringen af bladet, inden vi kan gå den 
vej. 

I skrivende stund har Hovedbestyrel-

sen netop være samlet for at forberede 
det kommende repræsentantskabs-
møde og herunder dagsordenen. Der 
var indkommet en række forslag til 
kapflyvningsplanen, som nu skal stil-
les op, så de er klar til behandling. 
Brevduen nr. 1/2017, der udkommer i 
første uge af januar, vil indeholde be-
styrelsens beretning, dagsordenen og 
indkaldelse til landsudstillingen.

Et vigtigt emne på mødet var selvføl-
gelig den opståede situation omkring 
fugleinfluenzaen og de udfordringer 
det giver os alle i brevduesporten. Vi 
må håbe, at vi kan afholde hele vores 
arrangement på vanlig vis. Sekretaria-
tet gennemgår i øjeblikket alle papirer 
og korrespondancer med Fødevaresty-
relsen i 2006, hvor vi også var ramt af 
fugleinfluenzaen. Her lykkedes det dog 
trods alt at få de nødvendige dispensa-
tioner mod at tage visse forholdsreg-
ler. Det burde være muligt at bruge de 
samme argumenter som sidst. Så pt. 

er vi fortrøstningsfulde, men Hoved-
bestyrelsen arbejder selvfølgelig på en 
plan B, hvis det mod forventning skul-
le mislykkes at få dispensation.

Vi skal gøre opmærksomme, at der pt 
ikke er ændringer i de restriktioner, vi 
er blevet pålagt. Vi skal nok holde jer 
orienteret via hjemmesiden, så snart 
der sker nyt i denne kedelig sag. Vi 
arbejder selvfølgelig på løsninger, der 
gælder alle brevduefolk i hele landet.

Vi har det sidste halve år haft Kim 
Pedersen, 053 Sølyst i arbejdsprøv-
ning. Det har været uden omkostnin-
ger for DdB, men det var slut den 30. 
november. Prøveperioden har ikke 
kunnet forlænges, og Kim skal nu ud 
for at finde sig en fremtidig arbejds-
plads. Kim har ydet et godt og kon-
struktivt stykke arbejde og har løst en 
række opgaver for os på en fin måde.

 Fra Sekretariatet side siger vi Kim 
tak for det sidste halve år med gode 
ideer og forslag og ønsker ham alt mu-
lig held og lykke i hans jobsøgning og 
håber, han finder en god arbejdsplads, 
der kan gøre brug af hans mange gode 
evner.

Vi ønsker alle medlemmer en god de-
cember måned og håber alle, trods alt, 
kommer i dejlig julestemning. 
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af Bjarne Borresen

Tilstede: Erik Dybdahl, Erik Ras-
mussen, Ole Nielsen, Niels Larsen, 
Tommy Rasmussen, Villy Petersen, 
Peter Andersen, Tage Gravesen, Hen-
rik Larsen, Bjarne Straszek og Bjarne 
Borresen

Formanden bød velkommen og orien-
terede kort om mødets dagsorden.

Mulighederne for at gennemføre vin-
terens arrangementer var under pres 
på grund af fugleinfluenzaen. Der ar-
bejdes på at få kontakt til de ansvar-
lige hos Fødevarestyrelsen på det 
højeste niveau. Der arbejdes videre på 
at få aftaler på plads, dispensationer 
mm.

Der havde været flere møder med den 
nyvalgte folkevalgte revisor for at få 
kridtet banen af. 

Omtalte deltagelse i et par møder i 
sektionerne, hvor der har været en god 
dialog omkring væsentlige emner in-
denfor vores sport, DdB og fremtiden.

Omtalte de visioner for fremtiden, 
som i øjeblikket tegner sig mere og 
mere tydeligt specielt omkring det at 
gøre brevduesporten mere synlig og in-
teressant for nye medlemmer.
REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
DAGSORDEN.

Dagsordenen blev gennemgået.
Der skal udarbejdes overheads til 

regnskabet til at synliggøre de vigtig-
ste nøgletal.

Et foreningsfremsendt forslag til 
godkendelse af DdB’s budget blev de-
batteret.

Valgene til Hovedbestyrelsen blev 
gennemgået:

Formanden modtager genvalg.
Ole Nielsen modtager genvalg.
Tommy Rasmussen modtager gen-

valg.
Tage Gravesen modtager ikke gen-

valg.
Det blev debatteret om bestyrelsens 

størrelse er forkert og om hvordan op-
gaverne i så fald skulle fordeles, hvis 
antallet af HB-medlemmer blev re-
duceret. Der foreligger ikke forslag 
omkring dette emne og HB finder det 
nuværende antal samt fordeling af di-
verse opgaver rimelig. Der er ikke på 
økonomien meget at hente ved en re-
duktion af antallet af HB medlemmer, 
men arbejdsbyrden vil selvfølgelig bli-
ve større for det enkelte HB – medlem, 
hvis dette sker.
KAPFLYVNINGSPLAN 2017-2018

Det blev vedtaget, at HB vil foreslå 
fredagsopsamling de 2 første uger. HB 
opfordrer sektionerne til at undlade at 
arrangere sektionsflyvninger disse 2 
uger.

De indsendte forslag til Kapflyv-
ningsplan 2017-2018 blev herefter gen-
nemgået og debatteret.

Formanden omtalte mødet med 2 re-
præsentanter fra de medlemmer, der 
ønsker længere/flere landsflyvninger. 
Referatet fra mødet blev gennemgået.

Det tilsagte beløb vil udelukkende 
blive brugt til at dække ekstra omkost-
ninger.

HB vil orientere repræsentantskabet 
om hvilke forslag, der vil fordyre de en-
kelte flyvninger.

Forslag til slipformer blev gennem-
gået og debatteret.

HB foreslår, at 8 ud af 10 sportsflyv-
ninger skal tælle til diverse mellem-
distancemesterskaber og fremsætter 
forslag herom under mesterskabsfor-
slag.

Hvis der vedtages flere end 5 lang-
flyvninger, skal kun de 5 bedste 
langflyvninger tælle til langflyverme-
sterskaberne. Der fremsættes forslag 
herom.

Supercuppen tilpasses diverse vedta-
gelser af kapflyvninger.

Forslag til grænseændringer blev 
gennemgået. HB har samme holdning 
som sidst.

Løsladerne blev vedtaget foreslået 
som tidligere.

Fremlæggelsen af diverse udvalgs-
arbejder blev debatteret. 

BERETNINGEN
Beretningen blev gennemgået. Flere 

små ændringer blev indføjet. Fuglein-

Hovedbestyrelsesmøde 
25. og 26. november 2016

Der arbejdes med dagsodenen til repræsentantskabsmødet
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fluenza situationen vil blive behandlet 
i den mundtlige tillægsberetning samt 
de nye tilfælde af klamydia her i efter-
året.
LANDSUDSTILLING & AUKTION 2017

Fugleinfluenzaen havde sat en stop-
per for landsdommersamlingen. Kom-
mer der ikke en bedring i situationen, 
kan den få indflydelse på den normale 
afholdelse af landsudstillingen. Der 
skal udarbejdes en plan B for, hvordan 
dagene kan gøres attraktive alligevel. 
Tilmeldingsfristen er medio januar. 
Spørgsmålet er, hvornår det vil være 
fornuftigt at søge om dispensation til 
afholdelse af vores landsudstilling.

Flere muligheder blev vendt for sta-
dig at have et attraktivt arrangement.

Alle de forberedende aktiviteter er 
sat i gang som vanligt.
FESTAFTEN 2017

Der er engageret et orkester til at 
sørge for underholdningen. Festen 
planlægges til at foregå som vanligt. 
Gæstelisten blev vedtaget.
ØKONOMI

Den ny folkevalgte revisors arbejde 
blev debatteret. Status på økonomien 
blev gennemgået og de manglende ud-
gifter for året blev gennemgået. Resul-
tatet ligner den forventede nulløsning.

Baggrunden for at ændre på ringe-
nes økonomi blev gennemgået. DdB’s 
fodringe indgår i stadig flere admini-
strative opgaver i organisationen og 
bliver et mere og mere vigtigt doku-
mentationsmæssigt aktiv. Fodringen 
følger den enkelte due hele livet og do-
kumenterer mere og mere hele duens 
færden, ejerskab, kapflyvninger, ud-
stillinger, vaccinationer, auktion mm. 
Det er allerede vigtigt, at DdB har styr 
på dokumentationen i mange sammen-
hænge, og det bliver sikkert ikke min-
dre i fremtiden. Hovedbestyrelsen har 
derfor besluttet, at DdB’s fodringe fra 
og med sæson 2017 vederlagsfrit leve-
res til foreninger til fordeling blandt 
medlemmerne. Foreningerne vil blive 
opkrævet et foreningskontingent sva-
rende til de opgaver, der følger med 
at holde styr på ringene i hele duer-
nes levetid. Dvs. ringlister, herun-
der udgivelsen af trykte ringlister og 
supplerende ringlister, ringdatabase, 
bestandsdatabase, fremlysninger, 
samarbejde med diverse organisatio-
nerne i ind- og udland vedr. fremlyste 

danske brevduer, opsamling af danske 
brevduer i Tyskland, opsamling og op-
bevaring og katalogisering af alle rele-
vante oplysning vedr. vores brevduers 
færden til brug for Fødevarestyrelsens 
sygdomskontrol. Ændringen er vur-
deret til at være bedst og billigst for 
medlemmerne, foreningerne og orga-
nisationen. Foreningskontingentet vil 
for det kommende år svare til den nu-
værende ringpris pr. ring leveret. 

Så det ændres der ikke på. 
Prisen for 250-ringe stiger derimod 

fra 2017 til kr. 10,- pr. stk. + forsendel-
se og kan fremover kun bestilles gen-
nem foreningen i poser af 20 stk.

Det foreløbige regnskab blev gen-
nemgået og der blev fundet enkelte 
korrektioner. Der var på Sekretariatet 
blevet udarbejdet et bedre opfølgnings-
værktøj, der giver et mere retvisende 
billede af DdB’ økonomi til enhver tid.

Omkostningerne til HB blev gen-
nemgået over de sidste 30 år, og det 
er absolut ikke blevet dyrere. Tvært 
imod. Niveauet for gebyrer omregnet 
til nutids kr. er ikke steget over de sid-
ste 30 år.

Sekretariatet gjorde opmærksom på, 
at medarbejdernes ferierejser altid er 
100% selvfinansieret af den enkelte 
medarbejder.
TRANSPORT 2017

Transporten bliver endeligt behand-
let i februar. Tallene for 2016 blev gen-
nemgået og danner grundlag for 2017, 
når den endelige kapflyvningsplan er 
vedtaget. Herefter kan gebyrerne fast-
lægges endeligt. Den lille trailer 9 skal 
bruges oftere. Der er allerede lavet af-
tale om transport af de duer, der skal 
flyttes fra Sjælland til Horsens. Op-
samlingsplanerne blev debatteret.

Trailerne er alle synet.
BREVDUEN

Indholdet blev gennemgået og posi-
tive og negative ting blev debatteret. 
Leverandørerne vil blive opfordret til 
at reklamere i ”Brevduen” i forbindelse 
med landsudstillingen og det til for-
nuftige priser.

Forskellige muligheder for me-
re stof i Brevduen blev vendt, men 
det er svært at få skribenter nok.  
IT & ELEKTRONISKE SYSTEMER

Andelen af de forskellige systemer 
blev gennemgået og herunder, hvor 
mange der stadig bruger gummiringe 

og gammeldags ure.
Der er udviklet en ny funktion så-

ledes, at ”det nye Unikon anlæg” fra 
sæsonen 2017 kan indberette til Sekre-
tariatet automatisk. Der vil blive et ge-
byr for tilmelding og en årlig afgift til 
at dække DdB’s omkostninger. 

IT-udvalget har holdt møde vedr. træ-
ningsapp’en. Den kører nu på Android 
telefoner og arbejdet er nu sat på stop, 
for at vi kan få den testet grundigt, 
inden vi går videre. Det har desværre 
været en for lang proces som primært 
skyldes eksterne årsager.

Medlemsprogrammet vil være klart 
til den kommende sæson.

Muligheden for aflæsning af TauRIS 
terminalen hjemmefra efter flyvnin-
gerne testes pt. på sekretariatet. Det 
kører, som det skal. Der udestår et par 
softwaremæssige ændringer, inden det 
sættes i tilbud. 

Processen med vores IT-udvikling 
kan ind imellem synes at ske lidt for 
langsomt fra vores leverandørers side, 
men med de økonomiske muligheder, 
vi har, og de prisreduktioner vi ønsker, 
vil det være forhold, vi vil opleve fra tid 
til anden. Vi må blive bedre til at tage 
forbehold for det i vore egne tidsplaner.

Sekretariatssystemet kan nu be-
handle sektionsresultater næsten 
100% som Sektionsprogrammet. Det 
er ikke muligt at lave divisionsopde-
linger, som det i dag kendes i Sektions-
programmet.

Et nyt statistiksystem over sæsonens 
afsendte duer blev forevist.
VETERINÆRE SITUATION

Klamydiasituationen blev debatteret 
og duerne i det ramte slag er nu sat i 
behandling.

Dispensation til vores landsudstil-
ling vil blive afsendt medio december. 
Sekretariatet skal forsøge at fange de 
ansvarlige personer hos Fødevaresty-
relsen direkte.
PR UDVALGET

Synliggørelse af brevduesporten blev 
debatteret med bl.a. korte flyvninger 
midt i ugen. Opsætning af internetka-
meraer på udvalgte slag med visning 
på hjemmesiden, Facebook og Youtube. 
Fokus på meget små slag med meget 
få duer og flyvning på meget korte af-
stande, som kan ske i en anden eller en 
længere periode end vor normale kap-
flyvningssæson.
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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

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

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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PR-traileren skal renoveres efter at 
den har været udsat for tyveri/hær-
værk under et udlån. Der skal laves et 
aftalesæt, som skal underskrives i for-
bindelse med fremtidige udlån.
HÆDERBEVISNINGER

Der forelå ingen ansøgninger.
DIVERSE SAGER

Sekretariatet viste en 2012 fodring, 

som så ud til at være en ”forfalskning”. 
Det undersøges nærmere.

Farvekoder på den kommende kap-
flyvningsplan blev debatteret. Blå er 
måske ikke den bedste farve at bruge 
til sportsflyvningerne, men der findes 
ikke mange andre farver at anvende, 
uden det vil betyde større omkost-
ninger til klubberne og DdB til udar-

bejdelse af nye korrektionsskemaer, 
kurveattester mm. Man blev enige om 
at fastholde farvekoden. 

Er der nogen der kender denne ring?
DAN 242-12-1609

af Sekretariatet

I starten af november blev Sekreta-
riatet kontaktet af en sydafrikansk 
brevduemand  som havde en dansk 
brevdue gående på sit slag.

Det tog nogle mails frem og tilbage, 
inden vi fik fat i duens rette nummer. 
Mange udlændinge bytter nemlig ofte 
gerne rundt på vore ringes numre - 
uvist af hvilken årsag.

Stor var forundringen, da vi ikke 
kunne finde den noget sted i vores da-
tabaser.

Ifølge ringlisten har DAN 242 Brønd-
by fået udleveret ringnumre under 500 
i 2012.

En kontakt til kassereren i 242 brag-
te heller ingen afklaring.

Så nu prøver vi lige Brevduens læse-
re, om nogen kan kaste lys over duens 
rette herkomst.

Ifølge den sydafrikanske brevdue-
mand har duen gjort det ganske godt 
hos ham især på de lange flyvninger. 
Så han vil gerne kende dens afstam-
ning, og om der er en forklaring på, at 
den er endt i Sydafrika. - Og den for-
klaring vil vi da også gerne kende.  
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tekst og foto: Mark Skovbo Madsen

VI SKAL NU I ”BREVDUEN” STIFTE 
BEKENDTSKAB MED EN ”NY” UNG 
MAND, MORTEN HARRIG FRA DAN 190  
IKAST.HAN ER DOG IKKE HELT NY, DA 
HAN HAR VÆRET MED SIDEN 2009, 
MEN I BREVDUESPORTEN, MÅ MAN 
VEL NÆSTEN STADIG BETEGNE DETTE 
SOM EN BEGYNDER, MEN BEGYNDER 
ER MORTEN ALLIGEVEL IKKE HELT. 

Han har fra starten fået god hjælp 
af sin far, der tilbage i 80’erne stop-
pede med brevduesporten. Det har helt 
sikkert også haft en betydning for de 
fremragende resultater, det lille slag 
har opnået indtil videre, men det er 
mit indtryk, at det er Morten, der har 
det sidste ord omkring duerne.Morten 
er uddannet murer og er 21 år gammel. 

Siden 2009 er det blevet til følgende 
placeringer til diverse mesterskaber.

Esdue placeringerne i sektion 61 og 

DdB regi er helt unik i min verden for 
så lille et slag med kun 12 reder.

Fordelt på Årets Fund, Sektions Es-
duer og DdB Esduer.

1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6,8,8,
8,9,9,9,10,10 på bare seks sæsoner!

Mesterskabet 2016 blev vundet af to 
duer alene. Se billeder med deres re-
sultater.
HVOR STAMMER DUERNE 
PÅ SLAGET SÅ FRA?

Morten har siden starten fået fan-
tastisk hjælp af Peder Skjærbæk og 
Arne F. Pedersen, to af de stærkeste 
slag i foreningen. Hos Arne er Morten 
og hans far kommet stort set hver uge 
lige siden Morten var lille knægt, hvil-
ket jeg også selv gjorde i flere år, inden 
jeg selv begyndte med duer. 

Ja, Arne har haft en stor betydning 
for de nye, der er kommet til i Ikast 
gennem årene.

Så de første 2-3 år kom der unger fra 
Arne og Peder. Det var under et besøg 
hos Peder, at Morten besluttede, det 
skulle være totalsystemet, der skulle 
benyttes, da Peder havde stor succes 
med dette.

Specielt en han fra Peder har haft 

stor betydning i avlen og er 100 % Ver-
voort. Han er bl.a. far til de to hanner, 
der vandt mesterskabet. Derudover 
bør nævnes to redesøstre fra Arne af 
Grondelaers/Engels afstamning.

Morten Harrig Jensen 
DAN 190 Ikast

Mortens mor er dagplejer, så duerne har noget at kigge på i hverdagen, også i sæsonen

 

Resultater

Nr. 1 Mellem Distance Sport

Nr. 1 Junior Begynder Mesterskab Sektion

Nr. 1 Junior Begynder Mesterskab Sektion

Nr. 1 Junior Danmarksmesterskab DdB

Nr. 1 Junior Danmarks mesterskab DdB

Nr. 1 SBU Junior Skandinaviskmesterskab

Nr. 2 SBU Junior Skandinaviskmesterskab

Nr. 2 Lands & Overnatsflyvninger Sektion

Nr. 2 Mellem Distance Sport.

3 Mellem Distance Sport

Nr. 6 Lands & Overnatsflyvninger Sektion

Nr. 5 Sprintmester Sport Sektion

Nr. 6 National Cup 3000-3300 km. med kun 

en due. 

Nr. 7 Sprintmester Åben Sektion

Nr. 9 1 års mesterskab DdB

Nr. 9 1 års mesterskab DdB

Nr. 9 1 års mesterskab DdB
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Som sagt er der ikke så mange duer 
på slaget. I alt overvintres i år med 44 
duer, men de duer der er, arbejdes der 
intenst med. 

Inden sæsonen trænes de 15-20 gan-
ge fra 3-35 km. I sæsonen trænes de 
normalt fra 35 km tre dage i ugen. 

Her ser parrene hinanden hver gang. 
Duerne er ikke ude derhjemme disse 
dage, så normalt har de kun fri flyv-
ning omkring slaget søndag, hvor de 
også kan tage sig et bad.

Derudover gøres der klinisk rent hver 
dag med både støvsuger og skraber. 
Søndag kommer brænderen på arbejde 
og 1-2 gange i sæsonen bliver væggene 
tørret af i klorvand. 

Afdelingen er til sæson 2017 udvidet med fire reder, så der i fremtiden kan kapflyves med ca. 16 par.  

I nogle par er det kun den ene, der bliver kapfløjet

Vandet ved duerne skiftes to gange 
dagligt. Ja, sådan er det på det lille 
slag. Som Morten siger: ”Jeg skal kun-
ne gå i strømpefødder på mit dueslag”.

Medicin benyttes stort set ikke. Kun, 
hvis duerne har haft en oversidder 
i lastbilen, gives der to-tre dage mod 
luftveje.

Dermed vil duerne aldrig få medicin 
i deres første leveår. De opbygger i ste-
det et stærkt immunforsvar.

Der fodres med  
årstidens blandinger.

 I sæsonen betyder det, at der fodres 
med Brøbech blandinger, som tilsættes 

Avlsslaget

lidt ekstra hørfrø torsdag. 
Til de lidt længere mellemdistancer 

(+300 km) fodres de med ½ mellem ½ 
lang. De første dage i ugen blandes der 
lidt byg i blandingerne. Der standfod-
res altid i sæsonen.

Der gives vitaminer og elektrolyt, 
men ellers er der vist ingen hurlumhej.

Der gives selvfølgelig grit og piksten, 
og så gives der også et par håndfulde 
kyllinge startfoder hver dag.

Ved nogle par er det kun hannen, 
der flyver. Her er duerne sammen 2-3 
timer efter hjemkomst. I reder, hvor 
hunnen flyves, er de kun sammen 30-
60 minutter. 

Der parres normalt første weekend i 
februar. Hvert par får lov til at made 
en enkelt unge op, normalt en unge fra 
avlsduerne, men de bedste flyveduer 
får lov til at beholde en af deres egne 
og den anden lægges under et andet 
par.

Sæson 2016 blev lidt speciel, da der 
blev mistet mange unger i 2015, så der 
blev lavet en del senunge hunner, men 
de blev stort set mistet alle sammen 
på de første kapflyvninger i 2016. Så 
hurtigt var der kun 12 duer at kapfly-
ve. I stedet var der en tavlet hun, som 
hannerne var særdeles glad for, og hun 
blev brugt på skift til de forskellige 
hanner. Samtidig kom hun ud sam-
men med hannerne hjemme omkring 
slaget. Man kan forestille sig, at dette 
virkelig har kunnet motivere nogle af 
disse enkehanner.

Det var lidt om Morten Jensen, og 
om, hvordan man kan kapflyve og slås 
med i toppen af sektion 61 med få duer, 
hvis bare arbejdet omkring duerne gø-
res rigtigt samtidig med gode duer. 

Jeg er helt sikker på, at de igen i 2017 
vil lave flotte resultater. Det er ikke 
den sjoveste ”nabo” at have, men så må 
man jo selv lægge sig i selen. ;-) 
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Morten Jensen DAN 190 Ikast
Mesterskabsduer



275#29_2016

Af André Roodhooft oversat fra Brieftaube

VIDEN

FOLK UDTRYKKER SOMME TIDER 
NOGET NEGATIVT OM SIG SELV FOR AT 
FÅ ET POSITIVT ELLER MODSAT SVAR. 
HER TIL MORGEN BEMÆRKEDE NO-
GEN: “JEG ER GAMMEL.” JEG SVAREDE 
HAM: ”DU SER DA MEGET GODT UD OG 
LIGNER EN MINDST TI ÅR YNGRE, END 
DU ER, “JEG SÅ MANDEN BLOMSTREDE 
OP. 

Han ønskede ikke at få bekræftet, at 
han var gammel, men ville gerne have 
bekræftet sit gode udseende. Med brev-
duefolk er det ikke meget anderledes.
LOU WOUTERS

Jeg har ofte hørt Lou sige: “Jeg ved 
ikke noget om duer”, og han mente det 
virkelig, så du kunne ikke behage Lou 
ved at sige, at han var en af de bedste.

 I mine øjne, og jeg er ikke alene, var 
han den bedste brevduemand, jeg no-
gensinde har kendt, og så havde han 
kun et meget begrænset antal duer. 

Hans påstand om, at han ikke vidste 

noget om duer, var ikke sagt af beske-
denhed.

 Han kunne meget vel stå med en 
smuk due i hånden og sige: “Der findes 
mange smukke duer, men man er nødt 
til at sætte dem i kurven for at finde 
de gode”.
EN LILLE OPDRÆTTER

Lou Wouters var ikke en pralhals, og 
bestemt ikke en nogen stor opdrætter, 
hvis det kom an på antallet af duer på 
hans slag. Man så ham altid med en 
håndfuld duer parat med en knivskarp 
replik. 

For længe siden stod jeg engang med 
Lou ved hans grædemur, fordi jeg 
havde mistet halvdelen af   mine vin-
terunger i højspændingsledningerne 
hjemme ved slaget. Lou Wouters, der 
selv kun havde omkring 25 vinterun-
ger svarede lakonisk: “Det handler 
ikke om mængden, men om kvaliteten. 
Hvis det ikke virker med 30, virker det 
heller ikke med 60!” 

Denne bemærkning har jeg gemt i 
min hukommelse hele livet. Og jeg har 
efterlevet den på mit eget slag siden.

I sine sidste år kom Lou kun i klub-
huset med fire duer i kurven, når han 

indleverede til flyvning. Han sagde, 
at han var for gammel til at bære en 
større kurv. 

Jeg husker, at jeg engang så, at han 
kom med en kurv med kun tre duer, en 
ældre, en etårig, og en unge. Det mind-
ste antal, man kan konkurrere med.

 I resultatlisterne efter flyvningerne 
stod det højeste præmiebeløb i de tre 
kategori bag Lou’s navn. 

Ved hans død sad der i alt 18 duer på 
slaget. Lisa, hans kone, ønskede ikke 
at få besøg af en masse mennesker, der 
var interesseret i duerne. Hun ville ik-
ke sælge duer hverken ved døren eller 
via telefonen og insisterede på, at jeg 
fik duerne.
HVORFOR SÅDAN EN SUCCES?

Lou Wouters havde en klar forståelse 
for duesporten og forstod at sætte en 
due op til kapflyvning. 

Han kendte sine duer fuldstændig. 
Når han satte en senunge på avlssla-
get, blev det for det meste en succes. 

Men på et fremmed slag var han me-
get sparsommelige med kommentarer. 
Det var ikke nogen fornøjelse for ham, 
at man gav ham en due i hånden. 

Jeg hørte ham engang sige: “Hvis al-
le gode duer er smukke, har jeg ingen 
dårlige.” 

Overbefolkning af slaget var et tabu 

Beskeden og Stor …

André Roodhooft

Et billede af Lou Wouters foran sit Antwerpen slag
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for ham. Jeg har ofte set hos ham 4 
til 6 duer på et slag med 12 reder. De 
gamle duer blev fløjet som enkemænd. 
På de nationale flyvninger havde hans 
duer normalt et par unger i reden. 

Yderligere motivation brugte Lou 
Wouters ikke. “En god due skal ikke 
motiveres, og med en dårlig due kan 
du gøre, hvad du vil. Men, det hjælper 
bare ikke”, var hans slogan.
MEDICINSK HJÆLP

Lou var ikke dum, men om vitami-
ner, sporstoffer, kosttilskud, antibio-
tika osv. vidste han intet. 

Han fik jævnligt besøg af dygtige op-
drættere, der søgte forstærkning. Der 
var ikke meget at komme efter, for han 
havde kun nogle få par avlsduer. 

Han gik sjældent eller aldrig til dyr-
læge, der heller ikke var mange af den-
gang. En, der ønskede at vinde hans 
gunst for at få en unge af ham, gav 
ham en dåse med Ridzol (gul knop) el-
ler noget lignende og forklarede ham, 
hvordan han skulle bruge det. Han 
tilkaldte mig for at høre, om det ville 
være sikkert at bruge. 

Medicin var kinesisk for ham, men 
han var åben for gode råd og fulgte 
dem nøje.

Hvis gødningen ikke var fast nok, el-
ler hvis han mente, at duerne fejlede 
et eller andet, gav han sine duer tyk-
mælk foruden te og hvidløg. 

Jeg vaccinerede hans duer mod pa-
ramyxo på et tidspunkt, hvor vaccinen 

kunne købes af enhver på apoteket. Vi 
var gode venner. 

En dag fortalte han mig, at han hav-
de fjernet to duer med vingelamhed. 

Jeg måtte overtale ham længe, før 
jeg fik lov til at tage en gødningsprøve, 
som jeg kunne sende til undersøgelse.

 Lou var åben for meget, men han selv 
ville aldrig have taget dette skridt, 
medmindre duerne var døde i stort tal.

Han havde kendt til vingelamhed i 
adskillige år. Han havde hørt om para-
tyfus, men forbindelsen til halte duer 
og duer med hængende vinger kendte 
han ikke. Resultatet af laboratorieun-
dersøgelsen var naturligvis:   “Paraty-
fus” 

Den blev behandlet med en indsprøjt-
ning, et par mistænkelige duer blev 
fjernet og problemet var ude af verden 
Han har derefter i en årrække givet en 
kur mod paratyfus med Altabactine, et 
bredspektret antibiotikum.
OVERVEJELSER

Jeg har tænkt over de gode og dårlige 
sider af duesporten før og nu. På den 
måde er inspirationen til denne artikel 
opstået. 

For halvtreds år siden skulle man 
søge med lup efter en mand i hvid kit-
tel, der havde forstand på duer.  I dag 
er der flere “gode dyrlæger”, så at sige, 
der udelukkende behandler duer.

 Som brevdueamatør kan vi kun være 
glade for det. Mange opdrættere ved i 
dag noget om medicin og om hvordan, 

den skal anvendes. Jeg kender også en 
masse opdrættere, der ved rigtig me-
get. 

De synes ikke, de kan fortælle nok 
om de særlige træk ved hver type korn, 
proteiner, fodertilskud, medicin, osv., 
hvoraf meget kan være rigtig svært at 
finde i salgskatalogerne.

Når jeg hører nogen tale sådan, sy-
nes jeg, at duesporten lyder vanskelig 
og kompliceret. Men er det ikke det 
samme, som det altid har været. 

At det, man har brug for, er grund-
læggende sundhed og super gode duer? 
Ét kontrolbesøg om året af dyrlægen 
og få de nødvendige vaccinationer og 
ellers ingen tralala.

Jeg er overbevist om, at der er meget 
overflødigt spil for galleriet. Efter min 
mening dækker det også de vanvittige 
priser på duer, som bruges i dag.
ENDELIG

Se nu Janssen brødrene. Jeg kom der 
som barn af huset og ved, hvad jeg ta-
ler om. 

Brødrene havde ingen idé om læge-
midler og medicinske kure. Og der 
har aldrig eksisteret større mestre på 
kortdistancen.

Duer skal være sunde for at kunne le-
vere resultater. Vi har vores dyrlæger 
og sundhed er en stærk trumf, men der 
andet, der er mere nødvendigt. Kvali-
teten af   duerne. Duer, der kan lide at 
komme hjem hurtigt, og som vedbliver 
med det. Og så et skarpt blik hos en 
opdrætter, der ikke hver dag hælder et 
eller andet i drikkevandet.

Jeg tror ikke kun på foder og vand. 
Jeg kan ikke klare mig uden lidt medi-
cin og visse vaccinationer, men brug af 
endeløse kure og behandlinger er helt 
forkert. 

Lad os holde den  
gyldne middelvej.

 Hvis mænd som Lou Wouters og 
Janssen brødrene vendte tilbage til os 
i dag, ville de fortsætte, hvor de slap.

 Medicinsk viden var helt unødvendig 
for dem. Det lykkedes dengang og kan 
stadig lykkes med gode duer, en skarp 
tænksom tilgang, fremragende pas-
ning, en ekstremt streng udvælgelse 
og undertiden med lidt hjælp fra det 
medicinske område. 

Janssen brødrene havde ingen idé om lægemidler og medicinske kure. Og der har aldrig eksisteret større 

mestre på kortdistancen. Duer skal være sunde for at kunne levere resultater. Vi har vores dyrlæger 

og sundhed er en stærk trumf, men andet mere nødvendigt. Kvaliteten af   duerne. Duer, der kan lide at 

komme hurtigt hjem, og som du kan fastholde.
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af Jan Qvortrup, DAN 100

NY KANDIDAT TIL HOVED- 
BESTYRELSEN I REGION ØST!

Jeg har på flere opfordringer valgt at 
opstille mod Ole Nielsen på repræsen-
tantskabsmødet i Brædstrup!

Lidt om mig selv:
Mit navn er Jan Qvortrup jeg er 49 år 

og gift med Lotte på tyvende år.
Medlem i Næstved 08 i 1982 - 1991 

derefter i 0100 Haslev 1991 -.
Af bestyrelsesarbejde har jeg været 

næstformand i sektions 22 i en årræk-
ke og der udover formand for Sydsjæl-
land Dommerklub og i det sportslige 
udvalg i Landsdommerklubben.

I mit civile liv driver (ejer) jeg 2 virk-
somheder, 1 smede- & maskinfabrik 
fra 1995 og fra 2014 1 Design & Han-
delsvirksomhed inden for cykelparke-
ring m.m.

Mine grunde til at opstille.
Jeg har I de sidste år oplevet en stor 

frustration blandt medlemmerne og 
især Region Øst — omkring den måde 
man arbejder på, specielt når det gæl-
der økonomi — kapflyvningsplaner-

Der er ikke noget synligt / konstruk-
tivt samarbejde mellem de 2 hoved-
bestyrelsesmedlemmer fra Øst og de 
øvrige medlemmer i Regionen og dette 
var senest tydeligt på regionsmødet i 
Hedehusene.

Dårligt oplæg til kapflyvningsplan / 
økonomi — salg af DdB lastbil uden, 
der var fremlagt en plan for opsamling 

af duer og kørsel til Jylland/kapflyv-
ninger!

Vi husker alle, at formanden, efter 
købet af bilen, udtalte at vi ville få en 
rigtig god besparelse på disse områ-
der? — Hvad får vi så nu? - Hvad fik 
vi for bilen?. — Fik de andre sektioner 
tilbuddet om køb? Der er rigtig mange 
ubesvarede spørgsmål!!

Hvorfor stemme på mig — mine for-
slag til forbedringer!
PKT. 1 REGION ØST

De 2 til 3 hovedbestyrelsesmedlem-
mer skal skabe større samarbejde 
mellem sektionerne vedrørende kap-
flyvninger og økonomien (evt. ny 
kapflyvningsplan) Indkaldelse til et 
formandsmøde efter endt flyvesæson 
for at gennemgå økonomiproblemer/
udfordringer og løsningsmodeller ved 
den afviklede sæson, og mødets udfald 
ville så kunne bruges i bestyrelsen til 
at sammensætte en bedre og endelig 
kapflyvningsplan som både er økono-
misk og sportslig ønskelig! — og så 
kunne Hovedbestyrelsen “måske” spa-
re et par møder for at lave en plan, som 
ikke altid rammer plet!...

Ang. regionsmødet som det er i dag! 
— for økonomien skyld, er der grund 
til at formand — næstformand og se-
kretariatet deltager??
PKT. 2 DDB

Hvor er vi økonomisk?
Hvor er vi i 2025 — antal medlem-

mer, i forhold til antal medlemmer i 
Hovedbestyrelsen?

En bedre gennemskuelighed og op-
lysning om udgifter / indtægter i for-
bindelse med at drive DdB?

Det er vigtigt, at vi har et velfunge-

rende sekretariat — men har vi råd til 
det, som det ser ud i dag?

Udfordringer / opgaver omkring 
transport af duer — økonomien i min-
dre dueantal i årene fremover?

Vort materiel (trailere) — har vi pen-
ge til nye tiltag eller er der andre al-
ternativer?

Økonomien i afholdelse af møder og 
repræsentantskabsmøde / udstilling 
— Kan der spares, så kvaliteten ikke 
bliver ringere?

Retningslinjer for udbetaling af per-
sonlige diæter — honorarer og køre-
penge til Hovedbestyrelsen

(Der bliver stillet et forslag til repræ-
sentantskabsmødet under lovændring 
gældende for 2018)

Disse punkter er noget, der optager 
mange medlemmer og har gjort det 
i årevis — så jeg håber for sportens 
fremtid, at vi kan få gennemført disse 
ændringer til alles tilfredshed!

Afslutningsvis. Det er ønskeligt, at vi 
er opmærksomme på og arbejder med: 
Dialog for hele DdB

Mere åbenhed omkring økonomien i 
DdB

Fremtiden/Visioner: Præmier på 
kapflyvninger

Mesterskaber
Evt. sponsorer
Jeg ser frem til 3 gode dage i Bræd-

strup, som for os alle er et højdepunkt, 
hvor vi kan mødes i duesportens ånd.

Læserbreve

Støt vore annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Guldringe 2017
Bestiller du guldringe til 2017 nu, kan 

du nå at få dem med sammen med 
fodringene 2017.

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet
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Sektion 11
Sektionsudstilling & Auktion i sekti-

on 11 lørdag d. 7 januar 2017 Mørkhøj 
skole Ilbjerg Alle 25 2730 Herlev

Program: 
Kl. 08.00 Indlevering af duer/beta-

ling 
Kl. 08.30 Morgenmad 
Kl. 10.00 Generalforsamling  

Sektion 11 
Ca Kl. 12.00  Fælles frokost* 
Kl. 13.30 Super Auktion 15 unger fra 

Muhammed Yonas 033, 20 uger fra 
Karen Den Hann Holland

Kl. 15.00 Præmieoverrækkelse af 
præmier på flyvninger og udstilling 

Udstillings klasser:
Klasse 1: Es duer hanner min. 5 pla-

ceringer på DdB/Sek. eller 1600 km in-
denfor 20 %, eller sektionsvinder i år 
2016 

Klasse 2: Es duer hunner min. 3 pla-
ceringer på DdB/Sek. eller 1200 km 
indenfor 20 %, eller sektionsvinder i 
år 2016 

Klasse 3: Hanner årgang 2014 og æl-
dre 

Klasse 4: Hunner årgang 2014 og æl-
dre 

Klasse 5: Hanner årgang 2015 
Klasse 6: Hunner årgang 2015 
Klasse 7: Hanner årgang 2016 (for-

enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hanner) 

Klasse 8: Hunner årgang 2016 (for-
enings konkurrence bedst 5 af 6 til-
meldte hunner) 

Præmier til hver ca. 8. due 
Flyvekonkurrence 2017 i klasserne 7 

og 8 
Pris pr. due kr. 30,00 
*Frokost: 3 stk. smørrebrød og 1 stk. 

sildemad pris kr. 50.00 
Ved tilmelding af 4 duer til udstilling 

gratis frokost. Ekstra frokost tilmeld 8 
duer til udstilling 

Tilmelding udstilling og frokost in-
den 22 dec. 2016 til: Dennis Madsen 
Dan 071 Rødovre Email: DM@COWI.
com

Sektionsklub 22
Sektionsklub 22 afholder fredag 13-

01-2017 kl. 19.00 delegeretmøde i Vor-
dingborg Hallen, Kuskevej 1, 4760 

Vordingborg.
Dagsorden m.v. fremsendes til for-

eningerne i uge 50, 2016.
P.s.v.
Peter Pedersen

Sektion 22

Udstilling i sektionsklub 22.
Sektionsklub 22 afholder fredag 13-

01- og lørdag 14-01-2017 udstilling i 
Vordingborg Hallen, Kuskevej 1, 4760 
Vordingborg.

Invitation fremsendes til foreninger-
ne i uge 50 2016.

P.s.v.
Peter Pedersen 

Sektion 32
Sektion 32 indkalder til generalfor-

samling lørdag den 7. jan. 2017 kl. 
10.00 på Hoptrup Efterskole, Hoptrup 
Hovedgade 11.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og konstatering af  

mandater.
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
    Johnny Plath, Holger Wittke
   Valg af suppleant - Henrik Meld-

gaard
    Valg af revisor - Birger Kloock
5. Indkomne forslag (indsendes inden 

15.12.2016) 
6. Kapflyvningsplan 2017 
7. Mesterskaber & præmier 2017
Mvh. Bestyrelsen Sektion 32

Sektion 41
Der indkaldes til ordinær repræsen-

tantskabsmøde fredag den 13.1.2017 
kl 19:00 i klubhuset DAN 140 Løgum-
kloster.

Eventuelle forslag skal være forman-
den i hænde senest den 31. December.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af DdB og 

sektionens mesterskaber, diplomer og 
pokaler. 

/Bestyrelsen

Sektion 52
Der indkaldes til ordinær repræsen-

tantskabsmøde søndag den 15 januar 
2017.

Sted: 031 klubhus Tjærbyvej 104 
8930 Randers NØ

Repræsentantskabsmødet starter kl. 
10.00

Frokostbord kl. 12.00
Præmieoverrækkelse i forbindelse 

med frokosten
På bestyrelsens vegne 
    Hans Pedersen
      Sektion 52

Meddelelser fra foreninger og sektioner

Sektion 32
ÅBNE MESTERSKAB GL. DUER
1 Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå   11.874
2 Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå  11.858
3 John C.Engel 070 Åbenrå  11.843
4 Holger Wittke 036 Kolding  11.729
5 Tommy & Henning 227 Koldinghus  11.704
SINGLE MESTERSKAB GL. DUER
1 John C.Engel 070 Åbenrå  25.978
2 Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå  25.493
3 Tommy & Henning 227 Koldinghus  25.325
4 Michael Hansen 036 Kolding   25.112
5 Holger Wittke 036 Kolding  24.976
GRAND-PRIX GL.DUER
1 John C.Engel 070 Åbenrå  10.853
2 Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå  10.805
3 Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå  10.802
4 K.E.Brøgger 070 Åbenrå  10.802
5 Michael Hansen 036 Kolding  10.731
ÅBNE MESTERSKAB UNGER
1 Torben Juhl 070 Åbenrå  5.902
2 Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå   5.885
3 Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå   5.869

4 Michael Hansen 036 Kolding  5.839
5 Klaus Nissen 240 Gråsten  5.776
GRAND-PRIX UNGER  
1 Torben Juhl 070 Åbenrå  3.942
2 Michael Hansen 036 Kolding  3.891
3 Evald Christensen 036 Kolding   3.843
4 Kai Jeppesen 227 Koldinghus  3.812
5 Klaus Nissen 240 Gråsten  3.785
BEGYNDER/JUNIOR
1 Mark Bertelsen 036 Kolding  5842
2 Rasmus Thomsen 036 Kolding 5806
ES-DUER A
1 000-13-3259 John C.Engel 070 Åbenrå 12.811
2 036-15-3202 Michael Hansen 036 Kolding 12.673 
3 070-13-0792 Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå 12.463
ES-DUER U
1 000-13-3221 Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 13.659
2 070-14-0006  Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 13.553
3 070-14-0600  John C.Engel 070 Åbenrå 11.909
ES-DUER 1-ÅRS A
1 036-15-3202 Michael Hansen 036 Kolding 12673
2 036-15-3280  Holger Wittke 036 Kolding 12089
3 036-15-3158 Michael Hansen 036 Kolding 12021
ES-DUER 1-ÅRS U
1  036-15-3039  Holger Wittke 036 Kolding 11191
2 070-15-0444 John C.Engel 070 Åbenrå 10727 
3 023-15-0201  Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 10658
ES-DUE UNGER
1 070-16-0146  Torben Juhl 070 Åbenrå 4892
2 070-16-0143 Torben Juhl 070 Åbenrå 4860 
3 070-16-0147  Torben Juhl 070 Åbenrå 4819
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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

Repræsentant-
skabsmøde 2017
Afholdes på  
Hotel Pejsegården  
lørdag d. 4. februar 2017.
Repræsentantskabs-  
mødet starter  
kl. 13.00 præcis
Festmiddagen indledes 
kl. 18.30

Værelsesbestilling,  
Hotel Pejsegården tlf. 75 75 17 66
Opgiv venligst, at det er vedr.  
De danske Brevdueforeningers  
Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Bjarne Borresen

ForretKold rimet laksm/cremet frisésalatog hjemmelavet brød
HovedretKalvetournedosm/køkkenets specielle garnitureog mild dijon sauce

DessertDesserttallerken med parfait
Kaffe med sødt

Kuvertpris kr. 320,-

Guldringe 2017
Bestiller du guldringe til 2017 nu, kan 

du nå at få dem med sammen med 
fodringene 2017.

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet


