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Blad nr. Udkommer Deadline
01 4. jan. 20. dec.
02 18. jan. 3. jan.
03 1. feb. 17. jan. 
04 14. feb. 31. jan. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning LANDSUDSTILLING 
2017

Ved udstillingen i Brædstrup 4. 
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

60 ÅR
29/12 Frits Jensen,193 Hadsund

75 ÅR
30/12 Preben Hansen, 071 Rødovre

40 ÅRS JUBILÆUM
1/1  Jens Eilif, 053 Sølyst 

DAN 117-16-0022 (død)

Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 059-13-0855
Jørgen Danielsen
2450 København NV
Tlf. 50993921

DAN 068-15-416
S 26-14-535
Tommy Sønderby
8355 Solbjerg
Tlf 50326727

DV 08015-16-120
Bjarne Nielsen
6950 Ringkøbing
Tlf 97-323328

Fremlyst fra Marokko
DAN 002-13-0694

GUNNER IVERSEN, 025 HJØRRING
Vi modtog desværre d. 26 oktober 

besked om at Gunner Iversen var af-
gået ved døden.

Gunner har været med i brevdues-
porten i 50 år

Gunner og familien har opnået rig-
tig mange gode placeringer igennem 
årene. Blandt andet Danmarksme-
ster åben i 2015.

Fam. Iversen opnåede også på sid-
ste langflyvning at blive Regionsvin-
der fra Dresden til stor glæde for 
Gunner. Dette resultat sikrede både 
åben og sport Langflyver mesterska-
ber i sekt. 63 i 2016.

Vore tanker går til Tove samt bør-
nene.
P.f.v
Frank Juul Nielsen 
025 Hjørring

Sektion 52
I forbindelse med Sektion 52s ordi-

nær repræsentantskabsmøde søndag 
den 15 januar 2017 vil Randersforenin-
gerne gerne indbyde alle sektionens 
medlemmer til at overvære mødet, 
præmieoverrækkelsen samt deltage i 
frokosten.

Sted: 031 klubhus Tjærbyvej 104 
8930 Randers NØ

Frokosten koster kr. 125,- og gerne 
foreningsvis tilmelding til Henrik 
Bøgh Vinter, 031 eller Bjarne Borresen 
127 senest den 8. januar 2017.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 
10.00

Frokostbord kl. 12.00
Der vil være tavlesalg og lot-

teri over en række fine unger fra 
nogle af Danmarks bedste slag. 
Vel mødt.

Randersforeningerne

Meddelelser 

SEKRETARIATET
HOLDER FERIELUKKET

fra den 22. december til den 4. januar
begge dage inkl. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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SÅ ER DET JUL

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 rinder 2016 snart ud og vi kan 
nu glæde os til den søde juletid, som 
er over os, når disse sider læses. For-
håbentligt er alle klar og de sidste for-
beredelser overstået, så alt er klar til 
nogle dejlige dage i familiens skød. Der 
er i år ikke så mange løse fridage som 
sidste år, men mon ikke de fleste får 
nogle gode fridage alligevel.

Vinterdagene har foreløbigt vist sig 
fra den rimelig milde side, hvilket har 
gjort det et tåleligt job at arbejde i due-
slaget og med duerne. Det milde vejr 
betyder dog, at der faldet en del nedbør 
som regn, hvilket kan gøre det til en 
våd oplevelse at komme til og fra due-
slaget.

Vi har igen i år leveret mange flasker 
vaccine, så mange har sikkert benyttet 
de milde dage til at få vaccineret duer-
ne. Så er det jo klaret. Men husk nu, at 
de duer, der skal flyve fra Sverige, må 

vaccinationen max være 6 måneder 
gammel før en given kapflyvning jvf. 
de svenske veterinære myndigheder.

Guldringene er i år gule, så de ad-
skiller sig fra den normale 2017-ring, 
som er hvid. De er som altid i en spe-
ciel løbenummer serie og 000-ringe. 
Mange har allerede bestilt guldringe 
og de vil få dem leveret sammen med 
normale ringe for 2017.

2017 ringene udsendes mellem jul og 
nytår således, at de skulle være frem-
me hos foreningens kasserer inden 
nytårsaften. De fleste vil være sendt 
i pakker, da det er det billigste for os 
alle. De kan ikke gå i en normal post-
kasse, men så må de hentes på pakke-
udleveringen.

Som det har kunnet læses i dette og 
de forrige blade, vil der igen i år være 
forskellige arrangementer fredag af-
ten inden repræsentantskabsmødet. 
Det har været et godt indslag og en 
stor succes de seneste år, hvor mange 

havde en god oplevelse. Vi håber, at 
rigtig mange vil møde op igen i år, så vi 
kan få nogle hyggelige timer sammen.

Dette nummer af Brevduen er det 
sidste i år. Næste nummer udkommer 
den 4. januar 2017. Det vil som van-
ligt indeholde bestyrelsens beretning, 
dagsordenen samt øvrige oplysninger 
om det kommende repræsentantskabs-
møde.

Sekretariatet og redaktionen vil ger-
ne her benytte lejligheden til at takke 
alle brevduefolk over det ganske land 
for den opbakning og venlighed, som 
vi stort set altid møder i vores dagli-
ge arbejde, hvad enten det er i telefo-
nen, ved besøg på Sekretariatet eller 
på møder landet over. Det er dejligt og 
gør vores arbejde til en daglig glæde. I 
ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et 
Godt Nytår. 

Vi ser frem til næste sæson. 
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Af Franz Steff, oversat fra Brieftaube

… LYS IKKE KUN FRA ADVENTSKRAN-
SEN, NEJ, VINTERAVLERNE HAR I 
MINDST 14 DAGE, FØR FØRSTE AD-
VENTSLYS BLEV TÆNDT, OVERSVØM-
MET AVLSSLAGET MED LYS. ENDNU 
ENGANG HAR VI PASSERET D. 21. 
DECEMBER – DEN LÆNGSTE NAT OG 
KORTESTE DAG I ÅRET. GODT, FORDI 
SÅ ØGES DAGSLÆNGDEN IGEN. VI AF-
VENTER FORVENTNINGSFULDT SOL-
STRÅLERNES TILTAGENDE STYRKE 
OG NYDER DEM, NÅR OG HVOR DET ER 
MULIGT. LYS BETYDER LIV

Uden tilstrækkeligt lys er der intet 
liv. Lys er mere end bare lys. Det gør 
dig glad eller trist, det stresser og be-
roliger. Lys er midlet til at kontrollere 
sindet og påvirke den generelle sund-
hed. Ikke kun hos os mennesker. Det 
samme gælder for vores fjerede venner 
i dueslaget. Her styres hormonbalan-
cen henholdsvis af styrken og varighe-
den af lyset.

Med 12 timers kunstigt lys og bedre 
med 14-16 timer, kommer de repro-
duktive hormoner i vore duer virkelig 
i gang. Og hermed sandsynligvis det 
vigtigste og bedst kendte hormon, te-
stosteron. Hvis testosteronniveauet 
øges af stærkt lys i en passende pe-
riode, indtræder automatisk terri-
torial- og parringsadfærd. Og det er 
nødvendigt for at kunne starte en vel-
lykket avl. Uden tilførsel af lys resulte-
rer tidlig parring i mange ubefrugtede 
æg og manglende parathed til parring.

 Parringen er dømt til at mislykkes. 
Selve ordet ”vinteravl” forklarer sig selv 
- - “vinteravl” er fremrykning af yngle-
perioden til den “mørke” tid af året. I 
nabolande som Belgien eller Holland er 
det helt normalt, mens det for sports-
fæller i Tyskland stadig er et punkt, 

hvor mange ser spøgelser - i hvert 
fald ser det sådan ud for mig. Hvorfor 
det er sådan, kan jeg kun gisne om.  
Men på et punkt er jeg sikker: En suc-
cesfuld og dyrevenlig kapflyvnings-
sæson med unger i juli-august er ikke 
muligt mod de alternativt i marts og 
april fødte unger uden anvendelse af 
kunstig lys. Selvfølgelig er det op til 
hver enkelt opdrætter på hvilket tids-
punkt, han gerne vil starte parrin-
gen. Man skal også være opmærksom 
på, at unger med fjerdragten i stærk 
fældning ikke har nogen mesterskabs-
chance. Her har de tidligt fødte en klar 
fordel.

Jeg sammenligner denne progressive 
måde at opdrætte vinterunger på med 
begyndelsen af   1960’erne, hvor man 
begyndte at flyve med enkemænd. 
Disse opdrættere udklasserede deres 
konkurrenter, som fløj deres duer på 
den klassisk ”naturlige” redemetode 
til mesterskaber og i alle andre hen-
seender. Der var stor opstandelse i 
Tyskland, og der blev gjort forsøg på 
at udelukke enkemandsslagene i div. 
konkurrencer. Heldigvis forgæves! 
Før eller siden bliver det også normalt 
at sætte duerne sammen tidligt med 
henblik på vinteravl. Selv den hårde 
kerne, der var imod det nye, begyndte 
på den “forbudte” enkemandsmetode 
og fik succes med den. Og alt blev godt 
igen. Du er bare nødt til at gå med ti-
den, ellers går tiden fra dig!
VINTERAVL BEGYNDER IKKE DEN 
25. NOVEMBER 

...… også unger, hvor forældrene er 
parret omkring nytår, kan klare sig 
med succes på ungeflyvningerne. Når 
de fravænnes ca. 28. februar vil un-
gerne begynde at smide dækfjerene 
omkring tre uger senere. De slår første 
slagfjer tidligst i udgangen af   maj el-
ler begyndelsen af   juni. Hos sådanne 
unger er vingen godt lukket og har 

højst nogle minimale “huller”, når un-
geflyvningerne står på. Men også her 
behøver forældreduerne 14 dages for-
beredelse med lys, vitaminer og pas-
sende foder. Man kan ikke bringe duer 
i form til parring på byg og havre. Fo-
der med mange forskellige kornsorter 
og med et højt indhold af kulhydrater 
og højt fedtindhold øger chancen for 
succes. Foderet kan derefter fugtes 
med hvedekims-, risklid- eller hvid-
løgsolie. For at færdiggøre foderet, 
drysses mineralpulver eller ølgær over 
det oliefedtede korn. I Tyskland sælges 
et frugtbarhedspulver kaldet “Profer-
til”, der i ekstraordinær grad bringer 
duerne i parringskondition. Det inde-
holder fertilitetsmedicinen gamma-
oryzanol (E-vitamin) udvundet af 
riskim og masser af beta-caroten (der 
omdannes til A-vitamin), vitaminer og 
meget mere, så organismen bringes på 
fuld omgangshøjde. Efter ca. 14 dage 
er dine duer i førsteklasses parrings-
tilstand.
VINTERUNGER HAR STØRRE MOD-
STANDSKRAFT MOD UNGESYGE

På grund af det mere modne immun-
system har ungesygen færre angrebs-
punkter. Da vinterunger allerede er 
mere end et halvt år er gammel på 

Fordele ved vinteravl

Advent, Advent. Lys, der brænder
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tidspunktet for træning og kapflyv-
ning, hvor de normalt får ungesyge, er 
risikoen for udbrud af ungesyge me-
get lavere. Selvfølgelig kan vinterun-
ger få ungesyge. Men da det normalt 
sker i en alder af tre til fire måneder, 
vil det være i april eller maj. Her har 
du tiden til at lade ungerne blive helt 
raske, selv uden medicin. Som en læge 
sagde til mig, da jeg var smittet med 
influenza-virus: “Med medicin vil du 
være helt rask igen om 2 uger og uden 
medicin, tager det omkring 14 dage”. 
Efter min mening kan det sammenlig-
nes med ungesygen. Et tidligt udbrud 
af ungesyge ødelægger ikke chancerne 
på ungeflyvningerne. Resultatet af et 
senere udbrud ville faktisk være, at du 
har et fyldt ungeslag med utrænede 
unger. Det, er det værste, der kan ske. 
Det første er, at du ikke har resultater 
som grundlag for sorteringen (bortset 
fra udseende og afstamning), og for 
det andet har disse uerfarne unger det 
meget vanskeligere som voksne kapfly-
vere det følgende år. Mange af dem kan 
ikke finde hjem og tomme reder, gråd 
og jammer er resultatet. Sådan behø-
ver det ikke være! Minimér dine tab 

og forbedr samtidig dit humør med en 
god planlagt vinteravl. Vinterparring 
eller tidlig parring kan udføres hvor 
som helst. Det er ikke et spørgsmål om 
at kunne, men kun et spørgsmål om 
at ville. Tænk tilbage på klassisk kap-
flyvning med duer efter redemetoden – 
kapflyvning, som i 1960érne!
FOREBYGGELSE MOD SYGDOM ER 
DEN SAMME

Uanset om vi parrer duerne i slutnin-
gen af   november eller først i marts er 
forberedelsen til et vellykket opdræt 
altid den samme. Men husk, vaccina-
tion mod paramyxovirus bør finde sted 
mindst tre uger før det planlagte par-
ringstidspunkt. Det siger sig selv, at 
alle duer til før parring skal være fri 
for orm, coccidier, trichomonas, strep-
tokokker osv. Om der skal vaccineres 
mod salmonella, må man hver især 
selv afgøre. Men det skal nævnes: An-
tallet af udbrud af salmonellose er 
vokset alarmerende de senere år. For 
at være sikker på, ikke at blive ramt af 
denne sygdom, er der faktisk mulighed 
for en årlig vaccination. Vore duer kan 
hvert år blive vaccineret mod salmo-
nellose med inaktiv vaccine. Vi bruger 

Lysene strømmer i øjeblikket ud af mange avlsslag for at forberede avlsduerne til vinteravlen. Franz Steffl er sikker på, at det giver en enorm række fordele.)

bevidst ikke levende vaccine, fordi vi 
ikke kan se nogen mening i at udsæt-
te os selv for fare ved brug af   levende 
vaccine. Det må være klart for enhver, 
der håndterer levende vaccine, at disse 
stavformede bakterier bliver indpodet 
i bestanden. Jeg ved, at min holdning 
er i strid med udtalelser fra mange 
dyrlæger. Vi vaccinerer med en inak-
tiv vaccine, der består af fire forskelli-
ge typer. Det er godt, at vaccinationen 
dække flere salmonellose typer. Vi tror 
desuden, at vi gør det bedre med en fire 
gange inaktiv vaccine, end med én le-
vende vaccine, der kun beskytter mod 
én type salmonellose. Ligegyldigt hvil-
ken vaccine, du bruger, er der en ka-
rensperiode på tre og bedre fire uger 
før sammenparring af duerne. Jeg øn-
sker dig stor succes med tidlig avl. Jeg 
ønsker dig en heldig hånd med sam-
mensætningen af   dine avlspar! Men 
vær opmærksom på, at uanset metode, 
er det kun med kvalitetsduer i avlssla-
get, man får et vellykket hold unger. 
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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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af Ulrik Lejre Larsen

JEG HAR SELV ”FÅET LOV TIL” AT 
SKRIVE LIDT OM, HVORDAN JEG 
GRIBER TINGENE AN, OG HVAD JEG 
FOKUSERER PÅ I BREVDUESPORTEN. 
MIT HOVEDFOKUS ER HELT KLART 
MESTERSKABER. PRIMÆRT REGIONS-
MESTERSKABET. DET KRÆVER ET 
ALSIDIGT OG STÆRKT DUEHOLD. 

Men det kræver også, at man har mu-
lighed for at holde fokus en hel sæson. 
Mesterskabsræset er ofte tæt blandt 
de bedste. 

Sådan har det også været i sektion 11 
de seneste mange år, så der skal selv-
følgelig altid de berømte marginaler til 
i den sidste ende. I det lange løb tror 
jeg ikke på tilfældighedernes spil. 

Yder man ikke en stor indsats, så 
kan man måske være heldig og vinde 
en enkelt gang, men i det lange løb går 
det ikke.
VUNDNE MESTERSKABER DE SENE-
STE FIRE SÆSONER

De seneste fire år har jeg vundet føl-
gende mesterskaber i DdB-regi:

Danmarksmester Åben 2016
Regionsmester Åben 2013, 2014, 

2015, 2016
Regionsmester Mellem Åben 2014, 

2015, 2016
Mellemdistancemester Sekt. 11 2014, 

2015, 2016
Herudover mere end 20 sektionsvin-

dere og flere esduer.
LIDT OM MIG SELV

Min interesse for duesporten fik jeg 
via min morfar, der havde brevduer 

hele sit liv. Allerede som lille dreng el-
skede jeg at følge min morfar på hans 
dueslag og se duerne vende hjem fra 
kapflyvninger. 

Som 11-årig fik jeg mine første duer, 
og som 12-årig deltog jeg i min første 
kapflyvning. I min barndom og studie-
tid havde jeg duerne på mine forældres 
landbrug ved Vordingborg. 

Her blev det hurtigt til forholdsvis 
gode resultater, og jeg blev mellemdi-
stancemester i sektion 22 en del gange. 
I 1997 opnåede jeg første gang at blive 
dansk mester. Det var på mellemdi-
stancen.

Jeg husker mange store oplevelser 
med duerne i Vordingborg-tiden. Skal 
jeg nævne et par stykker, så er det bl.a. 

min første gruppevinder. Den kom fra 
Jönköping i 1983. En anden stor ople-
velse var regionens hurtigste due fra 
Stockholm i 1986 på en meget hård 
flyvning. 

Den sidste oplevelse, jeg vil nævne, 
er, da min stamhan 82-273 blev grup-
pevinder fra Hannover i 1987. Den var 
tilmed hurtigste Hannover-due i hele 
landet. 82-273 har enorm betydning 
for hele min duebestand. Men mere om 
det senere… 

I 2000 købte jeg og min daværende 
kæreste Camilla hus ved Greve, og det 
er fortsat her, at jeg bor og flyver fra.

 Her er det blevet til mesterskaber på 
alle distancer: 3 x Danmarksmester, 
Langdistancemesterskaber Åben og 

Danmarksmester Åben 2016

Ulrik Lejre Larsen

Ulrik Lejre Larsen sammen med børnene Fredeik og Alma



288 #30_2016

Sport, Mellemdistancemesterskaber 
Åben og Sport, Etårs-mesterskaber, 
National Cup osv.

Til daglig arbejder jeg som chefkon-
sulent i økonomi på Greve Rådhus.

 Herudover er jeg dansk importør af 
Matador duefoder og har derfor et lille 
firma ved siden af mit civile erhverv. 

Jeg har to børn - Alma på 12 år og 
Frederik på 8 år. Så min hverdag er 
fyldt godt op, og det kræver planlæg-
ning at få tid til det hele.
STRATEGI

Jeg vil beskrive min tilgang til dues-
porten som at lægge et puslespil. Min 
strategi er, at jeg vil samle puslespil-
let helt. 

Hvis ikke brikkerne passer sammen, 
eller der mangler en brik, så får man 
ikke lagt puslespillet, og opgaven er 
ikke løst. Brikkerne i puslespillet er 
de elementer, der er vigtige for at opnå 
gode resultater: Duerne, dueslaget, fo-
der, træning osv.  

Ikke alle brikker er lige store, men de 
har alle deres betydning. Jo mere fuld-
stændigt man får lagt puslespillet, jo 
bedre bliver resultaterne. 

Dueholdet og hvordan jeg sikrer at 
bevare kvaliteten i dueholdet, vil jeg 

beskrive grundigt i denne artikel. For 
nogle af de andre områder vil jeg prøve 
at fremhæve nogle vigtige elementer.
DUERNE

Bliver vi i puslespilsterminologien, 
så er en af de største (Læs: vigtigste) 
puslespilsbrikker duerne. Er duernes 
kvalitet ikke helt i top, så bliver det 
svært at vinde flyvninger. 

Konkurrenterne har med garanti 
topduer. Hvis man vil flyve i top på 
alle distancer, igennem en hel sæson, 
sæson efter sæson, så skal der samti-
dig et duehold til, der har forskellige 
egenskaber. 

For flyvningerne vil være meget for-
skellige alt efter distance og vind og 
vejr. Min duebestand er bygget sådan 
op. Der er duer, der er gode til de hurti-
ge ture og duer, der er gode til de lang-
somme ture. Jeg vil nedenfor prøve at 
beskrive min duebestand, der består 
af flere linjer og forgreninger.

Den Gamle Rødbåndede linje er min 
oprindelige grundstamme. Stamduen 
er 82-273. Dvs. det er nu knap 35 år si-
den, at han blev født og der falder fort-
sat vinderduer. 

Som navnet angiver, er udgangsduen 
rødbåndet og med sorte stænk. Duerne 

er typisk røde eller blå. Næsten intet 
hvidt i duerne. Højst en hvid slagfjer.

Det er typisk allround-duer, der be-
går sig på 200-650 km i både med- og 
modvind. Jeg gør alt for at holde gen-
massen tæt på udgangsduen. 

Samtidig krydser jeg med andre lin-
jer. Nye duer, der forsøges på mit slag, 
bliver ofte trykprøvet i parring med 
duer af Den Gamle Rødbåndede linje. 
Fungerer de her, så har de en fremtid 
på slaget.

Efter 2015-sæsonen satte jeg DAN 
033-12-0888 på avlsslaget. I 2015 blev 
hun bedste esduehun på langdistancer 
i både Sektion 11 og Region Øst. Hun 
er 3. generation efter Den Gamle Rød-
båndede.

Det er et eksempel på et af de aspek-
ter, jeg arbejder ud fra. Har jeg en top-
flyver med de rette gener, så tager jeg 
gerne duen ud til avl, selvom den fort-
sat er ung. 

Måske koster det lidt her og nu på fly-
veslaget, men det vigtigste for mig er 
at sikre fremtiden.

068-Linjen vil jeg også betegne som 
en grundstamme på mit slag. 068 fik 
jeg foræret som unge af Jørn U. Chri-
stensen fra Middelfart. Udgangspunk-
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tet her er Janssen. 
068 var gruppevinder tre gange bl.a. 

Antwerpen på en meget svær tur. Der 
falder bare vinderduer i alle generatio-
ner efter denne han. Her er der også 
tale om allround-duer. 

Men der er også faldet super over-
natsduer af denne linje. Seneste skud 
på stammen af topduer er et barne-
barn af 068; DAN 242-13-0536. 536 
blev i år nr. 2 i sektionen fra Gotha og 
sektionsvinder fra Dresden. To meget 
hårde langflyvninger med lave hastig-
heder og spredte hjemkomster. 

En sådan due er mere værdifuld for 
mig i avlsslaget end i et risikofyldt liv i 
flyveslaget. Skal også huske at nævne, 
at DAN 242-13-0677 sektionsvinder og 
esdue 2015 blev sat i avl til 2016 sæso-
nen. Hun er datter af 068 i kryds med 
en Verkerk-due.

Disse to grundstammer passer for-
trinligt sammen i kryds. De er ikke 
”hot news” for folk, der går op i stam-
tavler, for man kan ikke finde belgiske 
duer i så tæt generation, som en stam-
tavle viser. Men det er ret lige meget 
for mig. Det handler om duernes evne 
til at finde hurtigt hjem. 

Og det har de vist i generationer.

Udover disse to linjer har jeg gennem 
tiden forsøgt at tilføre duer alle mulige 
steder fra. De fleste er ude af mit slag 
igen, da de ikke har kunnet tilføje en 
ny dimension. 

Men det er alligevel lykkedes mig at 
indkøbe rigtigt gode duer, som jeg har 
succes med.

I 2005 købte jeg de første duer fra 
G & S Verkerk. Hollandsk topslag på 
flyvninger op til ca. 700 km. Det er 
duer med stor fart. De har haft et hav 
af esduer og olympiade-duer i Holland. 

Jeg har haft stort held med duer her-
fra. Jeg har ikke så mange originale 
Verkerk-duer tilbage, og mine mulig-
heder for at købe duer direkte fra dette 
slag er ikke så stort længere. Deres 
duer er nemlig i så høj kurs, at prisen 
dæmmer min købelyst. 

Men jeg har sat flere topflyvere med 
Verkerk-blod i avl. Senest DAN 033-
11-1140, der efter 2015-sæsonen var 
eneste sjællandske due på den danske 
olympiadeopgørelse.

I 2009 besøgte jeg sammen med et 
par duekammerater Verreckt-Ariën i 
Belgien. Verreckt-Ariën var på davæ-

rende tidspunkt det vel hotteste slag i 
Belgien, hvilket også affødte et belgisk 
mesterskab på den lange mellemdi-
stance. 

Siden er ægteparret Agy og Pascal 
blevet skilt og flyver hver for sig. 
Pascal er blevet professionel duemand 
og har lavet slagfællesskab med Pipa. 

Slagbesøget blev optakten til seneste 
større indkøb af duer. Og hvilke duer... 
De er lidt generelt lidt større end de 
andre duer, jeg arbejder med. Men de 
kan bare trykke på. Selvfølgelig er der 
også dårlige kapflyvere iblandt disse, 
men de gode er rigtig gode. 

Jeg har allerede haft flere sekti-
onsvindere og mesterskabsduer med 
Verreckt-Ariën blod i årerne enten i 
kryds med mine gamle stammer eller 
i renavl. Bl.a. har DAN 033-12-0948 
været sektionsvinder fra München i 
både 2015 og 2016. 948 er efter to ori-
ginale Verreckt-Ariën duer.

Guldparret købte jeg for nogle år si-
den sammen med min gode kammerat 
Bo Eriksson af Søren Andersen i Nak-
skov. Vi købte også to døtre og redebror 
til hannen i Guldparret. Det sjove er, 
at udgangsduerne i 068-linjen også fin-
des tilbage i generationerne hos Guld-
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parret. 
Guldparret er ophav til et tocifret 

antal sektionsvindere på alt fra mel-
lemdistance til overnatsflyvninger. 
Det sjove er, at udgangsduerne for 
min Janssen-han 068 også optræder i 
stamtavlen hos Guldparret. Guldpar-
ret passer perfekt ind på mine gamle 
stammer.

Sammen med Peter Espersen inve-
sterede vi midt i 00’erne i marathon-
duer fra Holland. Og nogle af dem 
virkede ret godt. Det er duer fra Philip 
Geerdink og Christ Musters i Hooger-
heide samt Batenburg v.d. Merve. Det 
har kastet flere sektionsvindere af sig 
på landsflyvningerne.

De seneste sæsoner har jeg haft lånt 
en landsvinder fra Karl & Ask Hede-
gaard. Det har ikke direkte kastet top-
flyvere af sig endnu, men jeg har sat 
et par unger i avl. Det tegner særdeles 
lovende, for de ser bare rigtige ud.

Udover at fokusere på egen avl, så 
bytter jeg af og til duer med andre. I 
både 2015 og 2016 har jeg byttet ti un-
ger med Per Thomsen, 111 Vejen.
DUESLAGET

Dueslaget er en af de vigtige pusle-
spilsbrikker. Hvis dueslaget ikke fun-

gerer under alle vejrforhold, så kan det 
give sundhedsmæssige problemer. Det 
vil man kunne mærke på både avlen og 
på resultaterne. Derfor er det vigtigt, 
at dueslaget er i orden. 

Duerne skal have frisk ilt, men de må 
ikke sidde i træk. En lille rettesnor er, 
at et dueslag med højt tag skal være 
forholdsvis lukket fortil, mens et due-
slag med fladt tag skal have mere luft-
indtag i fronten. 

Mit flyveslag er et loftslag. Avlsslaget 
er som en åben voliere. Jeg har med 
årene lært, hvordan udluftningen i fly-
veslaget skal ændres alt efter vindret-
ning og temperatur. 

Flyveslaget rengøres for alt støv 
hvert forår forud for flyvesæsonen og 
overløbes med en gasbrænder. Det gi-
ver en renere luft, som i hvert fald jeg 
nyder godt af.

Jeg tror, at flere kunne gøre mere ud 
af at få deres flyveslag til at fungere 
optimalt. 

Hvis man opholder sig der meget, 
vil man være i stand til at opbygge en 
slags fingerspidsfornemmelse for, hvad 
der skal til. Og det handler ikke om, at 
det skal være et dyrt og flot slag. 

Det er duerne ligeglade med.

FODER OG KOSTTILSKUD
Jeg går ekstremt meget op i fodring 

af duerne. Nogle vil sige for meget. 
Jeg vil sige tilpas. Jeg bruger selvføl-
gelig foder fra Matadors Premium-lin-
je. Herudover biprodukter fra Backs, 
Wonderpigeon samt gritmix fra Her-
bots.

Jeg bruger meget kraftigt foder i fly-
vesæsonen. Mange af mine forenings-
kammerater vil betegne mine duer 
som værende for tunge. Men kraftig 
fodring gør, at duerne kan træne hårdt 
i ugen og alligevel have nok brændstof 
på tanken om lørdagen. Jeg bør dog 
nok tænke over, hvorfor mine duer fly-
ver langt bedre i anden halvdel af sæ-
sonen end i første halvdel.

Nøglen til fodersucces er foder med 
højt energiindhold og lav mængde af 
affaldsstoffer. 

Ligger der mere end én ært tilbage i 
fodertruet om aftenen, så har man fod-
ret rigeligt med bælgfrugt.

Jeg bruger nok færre biprodukter end 
folk tror. Alt i tilpas mængde. Jeg giver 
tilskud af proteiner efter flyvningerne 
samt tilskud af mineraler og sporele-
menter i løbet af ugen. 

Herudover får de sundhedsstabilise-
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rende produkter som Backs Balance og 
Wonderpigeon i drikkevandet.

Man er velkommen til at kontakte 
mig, hvis man vil have tilsendt min fo-
derplan.
KAPFLYVNINGSSÆSONEN

Mine duer skal gerne flyve i top hele 
sæsonen. Det kræver, at duerne er klar 
hele tiden. For, at de kan være det, så 
har jeg nogle fokusområder.

Duerne skal have fjer på hele sæso-
nen. Gør man alt forkert, så er duerne 
gået for meget i fæld allerede midt i 
juli. 

Jeg prøver at sløve fældeprocessen 
ved to meget simple ting. Bl.a. ved at 
skille duerne, når ungerne er ca. 15 
dage gamle. Hannerne mader færdigt. 

Har jeg vinterparret flyveduerne, så 
kan jeg finde på at sætte dem sammen 
igen omkring 1. april. 

Jeg tænder lyset i flyveslaget  
fra ca. 1. juli om aftenen. 

På den vis opdager duerne ikke, at 
dagene bliver kortere. Disse to elemen-
ter er nok til at holde fældningen lidt i 
ave, når sæsonen allerede slutter i før-
ste halvdel af august.

Jeg er meget fokuseret på, at duerne 
ikke bliver for tynde i løbet af sæsonen. 

Taber de først pusten undervejs, så 
har de svært ved at komme tilbage 
igen.

Træninger skal være succesfulde og 

give selvtillid. Kondition skal duerne 
opbygge rundt om slaget. Jeg prøver at 
undgå træninger, hvor duerne bliver 
udfordret unødigt og kommer dumpen-
de over mange timer. 

Det tærer bare på duernes motiva-
tion, når det endelig gælder. Jeg kører 
heller ikke lange træninger før sæso-
nen.

Duernes humør skal være i top. Taber 
de humøret, så taber de på flyvninger. 
Og det er let at se, når enkehannerne 
er uden humør. 

En kort og succesfuld træning, hvor 
hanner og hunner slippes samtidig 
kan være nok til at få humøret tilbage 
igen. 

Guldringe 2017
Bestiller du guldringe til 2017 inden

27. december 2016, kan du nå at få dem 
med sammen med 

fodringene 2017.
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet
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af Niels Larsen (HB)

SVAR TIL JAN QVORTRUP.
At du stiller op til at blive valgt til 

Hovedbestyrelse er i og for sig i orden. 
Jeg vil dog håbe for dig selv, at du er 
bedre forberedt end sidste gang.

Det, jeg absolut ikke kan gå ind for, 
er, at du direkte skriver at de to ho-
vedbestyrelsesmedlemmer i Region 
Øst ikke er konstruktive / synlige og 
at dette kunne ses tydeligt på sidste 
regionsmøde.

Jeg er nødt til at sige, kære Jan: 
”du var der jo slet ikke!” Derimod 
havde du sendt en anden, som slet ikke 
var kommet for at tale om det, det hele 
gjaldt om, men kun kunne finde ud af 
at svine formanden til. (Den slags folk 
kommer man ikke langt med).

Det kan da godt være, at man skal af-
holde regionsmøder på en anden måde, 
evt. kun med sektionsbestyrelserne, 
men det er vel i orden, at formanden og 

sekretariatet er med.
Jeg må også sige, at hver gang vi, Ole 

og jeg selv bliver bedt om at stille op til 
div. arrangementer, kommer vi altid. 
Der bliver aldrig sagt nej.

Jeg ved, at Ole, som intern revisor, 
ordensudvalg, udstillingsudvalg, for-
retningsudvalg har rigeligt at se til 
med mange møder lagt på hverdage. 
Så er det bare at ta’ en fridag og så el-
lers køre til Randers, og hvis man så 
får sin kørsel dækket, er det vel ikke 
urimeligt.

Du skriver, dårligt oplæg til flyvepla-
nen, salg af bil, prisen, opsamling af 
duer, kørsel til Jylland.

For det første var det ikke et dårligt 
oplæg til flyveplan. Vi var der jo for at 
finde en plan i fællesskab, hvilket ik-
ke alle havde lyst til, men det var nu 
engang formålet. Salg af bil? Vi skal 
vel ikke ud at spørge alle medlemmer, 
hvad de syntes bilen skal koste? Med 
hensyn til opsamling og kørsel i det he-
le taget, skal du bare ta’ det helt roligt. 
Det er der styr på!

Du stiller spørgsmål vedr. vort se-
kretariat. Det må jo være fordi du ik-

Læserbreve
ke ved, hvad der foregår der. Har du 
nogensinde ringet forgæves? Nej vel, 
trods travlhed.

Vi har gennem mange år set, at nu 
skal der ske noget i den Hovedbesty-
relse. Nye medlemmer er kommet ind 
med masser af ideer, men vi har også 
set, at de hurtigt er ude igen, når man 
fandt ud af, at det pludselig betød, at 
der skulle arbejdes en del, og at det he-
le ikke var så ligetil.

Jan du er en dygtig dommer i det 
sportslige udvalg i landsdommerklub-
ben. Respekt for det.

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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af Michael Harder

BAG DETTE NAVN GEMMER SIG ET 
PARTNERSKAB MELLEM RAF HER-
BOTS OG HANS SØN KOBE OG ET 
MINDRE DUEHOLD PÅ ADRESSEN 
ATTENHOEVENSTRAAT I DEN LILLE 
BELGISKE VELM I DET SYDØSTLIGE 
HJØRNE AF BELGIEN MED SINT TRUI-
DEN, SOM DEN STØRSTE BY I NÆRHE-
DEN.

Raf Herbots er allerede en del af sla-
get J&R Herbots, hvor han sammen 
med sin bror Jo Herbots igennem en 
lang årrække har skabt store resulta-
ter fra deres slag i Halle-Boienhoeven. 
Ca. 10 km fra Halle-Boienhoeven bor 
Raf privat og har samtidig sin dyrlæ-
ge-praksis der. 

Sammen med sin kone har Raf søn-
nen Kobe, der gennem hele sit liv har 
oplevet duesporten på slaget i Halle-
Boienhoeven og som teenager godt 
kunne tænke sig at prøve kræfter mod 

sin far og onkel. Derfor bad han om at 
få lov til at bygge et lille dueslag i Raf’s 
have. Og det er virkelig små, men gode 
forhold, at duerne bliver budt på hos 
Kobe; det viser de flotte resultater, som 
han med hjælp fra sin far og slagpasse-
ren Jef Reynaerts allerede har opnået. 

Det lille dueslag blev bygget i sæson 

2013 og deri blev ca. 100 unger in-
stalleret og kapfløjet for første gang i 
sæson 2014. Ved siden af slaget til un-
gerne blev bygget et meget simpelt slag 
med plads til 12 avlspar i en midter-
sektion, en højre og en venstre sektion, 
hvor henholdsvis avlshanner og avls-
hunner kunne gå, når de var skilt. 

I avlsslaget er der primært tre lin-
jer: dels egne duer, der har præsteret 
godt på ungeflyvninger, dels afkom 
efter den prægtige nationalvinder og 
verdenskendte ”F16” fra deres gode 
venner Bart & Nance Van Oeckel, og 
sidst men ikke mindst afkom efter den 
berømte ”Yvan” fra familiens eget slag 
i Halle-Boienhoeven. Og det har vist 
sig, at specielt kombinationen mellem 
”F16” og ”Yvan” gør det rigtig godt på 
ungeflyvninger.

Slaget deltager hvert år kun på unge-
flyvninger, hvilket betyder, at kun de 
allerbedste og ganske få unger fra en 
årgang beholdes til avl året efter. 

Dermed er selektionen ekstrem hård 
hvert år, både blandt de kapfløjne un-
ger og blandt de 12 avlspar. Som Raf 

På besøg hos slaget 
Herbots Kobe og Kato
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udtrykker det, så skal hver enkelt avl-
spar simpelthen levere topresultater 
hvert år, ellers må de ud og nye komme 
ind.

Årsagen til, at der kun deltages på 
ungeflyvninger, er både plads og tid og 
uden hjælp fra vennen og slagpasseren 
Jef Reynaerts, så var det heller ikke 
muligt at få slaget til at fungere. 

Jef tager sig af fodring og rengøring 
hver morgen, mens Kobe med hjælp fra 
sin far tager sig af aften-pasningen. 

Ungerne forberedes som nævnt alene 
til skulle præstere på ungeflyvninger, 
men konkurrencen på netop disse flyv-
ninger er benhård i Belgien, og derfor 
er duernes kvalitet til at præstere i en 
ung alder meget vigtigt for slaget. 

Men god sundhed og en god forbere-
delse i form af træning er også meget 
vigtigt. Specielt tilvænningen til kur-
ven gør Kobe meget ud af og ungerne 
fanges meget tit og står i kurve. Inden 
ungerne sendes på den første rigtige 
træning på ca. 25 km. så har de alle-
rede været mindst 30 gange i kurven.

 Og mange slip på korte distancer 
giver også god erfaring og flyvelyst 
blandt ungerne. Efter de kortere træ-
ningsture er ungerne gennem et pro-
gram på 4 x 107 km; 3 x 197 km. og 2 
x ca. 300-350 km før de kurves ind til 
den første nationalflyvning fra Bour-
ges på ca. 450 km. 

Klarer ungerne denne udfordring 
står der deltagelse på alle national-
flyvninger på menuen, og det er noget 
af et program, som duerne bydes med 

først Argenton, derefter La Souterrai-
ne og til sidst Chateauroux, som alle er 
flyvninger på over 500 km.

Kun de bedste unger klarer dette 
program, og om det så er godt nok til 
at overleve og få en plads i avlsslaget 
for den kommende sæson ved kun Ko-
be og hans far, når de går i gang med 
at sortere. 

De 12 avlspar kan naturligvis ikke 
umiddelbart producere 100 unger, så 
derfor kommer der hvert år mellem 
40 og 50 unger fra deres gode venner 
Bart & Nance Van Oeckel, som via de-
res prægtige nationalvinder ”F16” har 
bygget en meget konkurrence-dygtig 

familie på mellemdistancen. Og med 
disse duer så har slaget i de sidste par 
vundet status som et al de allerbedste 
slag på kapflyvningerne med unger i 
Belgien. 

Her et udpluk af deres resultater i de 
sidste tre år:

År 2014: 14 x 1. præmie (uden dubb-
letter)

1. Nat. Esdue-unge ”AS DES AS” La 
Colombophilie Belge

3. Nat. Esdue-unge La Colombophilie 
Belge mellem distance

6. Nat. Esdue-unge KBDB mellem di-
stance

1. Nat. Bourges unger zone c
1. Prov. Bourges unger af 3.420 unger
År 2015: 16 x 1. præmie (uden dub-

letter)
1. Prov. Esdue-unge mellem distance
3. Prov. Esdue-unge mellem distance
1. Nat. Bourges unger zone c
6. og 8. Nat. Bourges af 36.307 unger
3. Nat. Argenton af 11.215 unger
År 2016: 16 x 1. præmie (uden dub-

letter)
3. Prov. Esdue-unge mellem distance
Bourges Interprovincial 5. 6. 7. 8. af 

1.874 unger 
Argenton Interprovincial 1. 3. 5. 7. 9. 

12. af 993 unger
Chateauroux Interprovincial 7. 9. 16. 

17. 21. af 566 unger
Super resultater på et slag med et lil-

le duehold, som også vil være muligt i 
Danmark! 
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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

NATURA L  

Natural Brande ønsker 
alle brevduefolk 

en glædelig jul 
og et godt nytår 2017
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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 inden

27. december 2016, kan du nå at få dem 
med sammen med 

fodringene 2017.
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet


