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Blad nr. Udkommer Deadline
02 18. jan. 3. jan.
03 1. feb. 17. jan. 
04 14. feb. 31. jan. 
05 29. feb. 13. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning

SEKRETARIATET

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

DAN 068-16-0645 (død)
DAN 207-15-0414 (død)
Sekretariatet

Tlf 48284244

DAN 034-16-0842
DAN 009-14-0652
S13 – 16 - 158
Peter Frederiksen
8400 Ebeltoft
Tlf. 2845 3315

DAN 103-14-1155
Hans-Werner Meyeraan 
Inastraße 5
26736 Krummhörn 
h.w.meyeraan@web.de
Tyskland

NL 16-1534692
Palle Sanderhoff
9900 Frederikshavn
Tlf 50489105

BE-16-6087538
Knud Pedersen
9700 Brønderslev
Tlf 98821314

Fremlyst fra Holland
DAN 237-11-1251

50 ÅR
12/1 Tage Nielsen, 215 Kås 

70 år

14/1 Søren Sørensen 034 Mou

100 ÅRS JUBILÆUM
Den 9. januar 2017 kan DAN 028 Vest-
jyden fejre 100 års jubilæum.

OPHØRSAUKTION I 033 KØGE
22. JANUAR KL. 13.00 

KLUBHUSET 
LILLE GRÆSMARKSVEJ 3

EFTERSYN 

FRA KL. 10.00
 IALT CA. 75 STKKOMMISSION  STEN JENSEN 

TLF. 29 45 41 43

ALLE FLYVE- OG AVLSDUER FRA 

JONAS MADSEN 059 SØLLERØD
 ( FØR 033 KØGE)

KATALOGET KAN DOWN LOADES PÅ DDBS HJEMMESIDE.

HUSK!

Ekstra ringe til 2017 skal være 
bestilt senest den 15. januar 2017.

Ringene vil blive leveret i løbet  
af marts måned 2017.

Opsigelse af SIM-kort skal ske se-
nest 15. februar - skriftligt til 
Sekretariatet ellers fortsætter 

abonnementet frem til 
31. marts 2018.
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GODT NYTÅR

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

Når dette læses er vi nået ind i 2017. 
2017-ringene blev sendt fra Sekretaria-
tet den 27. december så de skulle gerne 
være nået frem til alle foreninger. Se-
kretariatet vil gerne have ringlisterne 
så snart de er klar, således at vi kan 
få dem lagt ind i systemet og der kan 
sendes korrekturer ud. Husk at man 
kan bruge Foreningsprogrammet til 
at lave en fil med ringlisterne og sende 
den til Sekretariatet i stedet for papir-
udgaven. Sekretariatet hjælper gerne 
hvis det giver anledning til spørgsmål. 
Dead-line er 1. februar 2017.

Hvis der er foreninger der skulle ha-
ve behov for ekstra ringe, skal de være 
bestilt senest 15. januar og de forven-
tes at blive leveret primo marts måned.  
Dette, årets første, nummer af Brev-
duen er som vanligt indeholdende 
formandens og dermed bestyrelsens 
beretning for det forgangne år. Den 

er, som altid, en beskrivelse af DdB’s 
tilstand og de opgaver der har presset 
sig på i de seneste 12 måneder. Beret-
ningen vil selvfølgelig blive suppleret 
af den mundtlige beretning, som vil 
blive aflagt på repræsentantskabsmø-
det den 4. februar og som vil indeholde 
de ting der måtte være sket siden den 
skriftlige beretning blev færdig eller 
de forhold som bestyrelsen ønsker at 
lægge særligt vægt på.

Bladet indeholder derudover også 
dagsordenen til repræsentantskabs-
mødet. Vi har i år kapflyvningsplanen 
til vedtagelse og der er en del æn-
dringsforslag at tage stilling til. De 
er sat i et bilag til dagsordenen for at 
øge overskueligheden så godt som det 
er muligt. Vi har i skrivende stund 
endnu ikke fået svar fra Fødevaresty-
relsen angående vores ansøgning om 
afholdelse af udstillingen i Brædstrup, 
som blev afsendt skriftligt den 12. de-
cember. Vi har redegjort for at vores 

duer nu har været holdt inde i mange 
uger og derfor ikke har været i kon-
takt med smittede fugle. I henhold til 
det tyske veterinære institut, Frederic 
Löffler på Rügen, udgør de ingen risi-
ko i spredningen af fugleinfluenza. Det 
har de bevist ved talrige studier siden 
2003. Så vi afventer svar med spæn-
ding og håber det bedste.

Udstillingsudvalget indkalder til 
DdB’s landsudstilling med enkelte 
ændringer. Forhåbentligt vil rigtigt 
mange medlemmer støtte op om lands-
udstillingen til glæde og gavn for os 
alle sammen.

Som det har været annonceret i de se-
neste numre af Brevduen vil der, igen 
i år, fredag aften blive arrangeret nye 
tiltag for at gøre hele weekenden til en 
attraktiv begivenhed for hele brevdue-
Danmark. Så det er håbet at så mange 
som muligt vil være med til gøre denne 
weekend til noget særligt at se frem til 
og mødes om. Det er dejligt at DdB har 
et Udstillingsudvalg og nogle positive 
mennesker fra medlemskredsen, der 
virkelig ønsker at gøres indsats og kan 
og vil gøre en forskel for hele brevdu-
esporten.

Godt nytår til jer alle og tak for det 
gamle år skal det lyde her fra redak-
tionen.. 
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af Erik Dybdahl

HVERT ÅR, NÅR VI NÅR TIL ÅRSSKIF-
TET, ER VI ALLE I GANG MED TANKER-
NE OM, HVORDAN VI I DET KOMMENDE 
ÅR KAN FORBEDRE VORE RESULTA-
TER. MEN DET ER OGSÅ TIDEN, HVOR 
VI LIGE SKAL KIGGE LIDT TILBAGE, 
HVAD GIK GODT OG HVAD GIK MINDRE 
GODT. JEG VIL HER REDEGØRE FOR 
ORGANISATIONENS RESULTATER OG 
MANGLER PÅ SAMME.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Vanen tro blev vore præmietagere 

hyldet på scenen og igen hjalp flere 
hundrede medlemmer undertegnede i, 
på værdig vis, at klare denne opgave. 
Jeg føler, vi kan være lidt stolte af den 
respekt, der omgiver denne hyldest, 
der for os alle er det, vi gerne vil opnå 
med vor sport.

Straks efter præmieoverrækkel-
sen gik vi i gang med selve mødet og 
dirigenterne Jørn Boklund og Ole 
Lundbøll blev som vanligt valgt efter 
indstilling fra bestyrelsen.

De to klarede som vanligt mødet på 
bedste måde for os alle, og mødet blev 
som altid afviklet i en god kammerat-
lig ånd, hvor alle repræsentanter kan 
komme til orde.

Jeg håber, vi også fremadrettet kan 
bevare respekten for mødets beslut-
ninger. Selv om vi hver især måske fø-
ler, det kunne gøres bedre, går der jo 
kun et år, inden vi igen skal mødes og 
hvis man føler for det forsøge af få ting 
ændret.
UDSTILLING OG AUKTION

Igen havde vi en flot og en god ud-
stilling. Rammerne er jo perfekte på 
Pejsegården i Brædstrup. Udstillings-
udvalget inklusiv deres fruer og lokale 

brevdue kammerater fra Brædstrup 
yder en flot indsats for at få det hele til 
at fremstå i en klasse for sig.

Auktionen giver, som tidligere, DdB 
et lille provenu, der trods alt gør en 
forskel, men det er også en rigtig god 
mulighed for vore medlemmer til blod-
fornyelse af høj klasse.

På samme måde er de mange stande, 
der efterhånden er på udstillingen, 
med både gode duer og alt det, der an-
vendes ved pasningen og fodringen af 
vore duer, et uundværligt bidrag til et 
perfekt arrangement.

Imponerende er det også at se, hvor-
dan personalet på Pejsegården med 
Jytte og Erik i spidsen på trods af 
duefjer og støv fremtryller perfek-
te rammer for os år efter år. Har vi 
glemt noget, så er de altid klar til at 
hjælpe med at fikse problemet, hvilket 
er af uvurderlig hjælp til vort udstil-
lingsteam.  

Huskes skal alle de, der bruger meget 
tid om vinteren på arbejde med udstil-
linger rundt i landet.

Den stille årstid med duerne er må-
ske vigtigere, end de fleste tror, men 
det er uomtvisteligt, at de dygtigste 
udstillere også flyver knaldgodt med 
duerne.

Flotte præmier uddeles til flotte duer, 
men arbejdet, der ligger bag af dom-
mere, udvalg og hjælpere, må ikke 
glemmes. Uden en stor indsats fra alle 
disse personer, ville der mangle noget 
centralt.
FREDAG MED SUCCES

De sidste par år har vi gennem hjælp 
fra meget aktive medlemmer fået et 
rigtig fint arrangement stillet på be-
nene.

Søgningen til denne fredag aften, 
hvor der er foredrag af udenlandske 
kapaciteter og med auktion, har været 

et rigtigt godt initiativ, der selvfølgelig 
skal fortsætte i årene fremadrettet.

Nye stand holdere også nu med uden-
landske duer fyldte meget i gangene, 
men det var rigtig dejligt at se den søg-
ning, der var til duerne, der blev hand-
let. Det bør fortsætte.
AFTENFESTEN

Den ærgerlige situation med til-
bagegang til festen, der har hersket 
gennem flere år, har vi heldigvis fået 
vendt til en lille fremgang.

Festen har fået et tiltrængt løft og 
god underholdning med en rigtig dyg-
tig entertainer, der i bedste Kim Lar-
sen stil gav den fra scenen, blev vel 
modtaget.

Ud over de altid hyggelige taler fra 
vore nordiske venner og overrækkel-
sen af gyldne smykker fik vor entertai-
ner rigtig sat skub i forsamlingen.

Underholdningen var rigtig god og 
Hovedbestyrelsen kan få svært ved at 
leve op til dette fremover, men vi forsø-
ger og har en tro på, det vil lykkes at 
fastholde et flot niveau.
FLYVESÆSONEN

Vanen tro var der vanskelige flyv-
ninger i året, der svandt. Vi fik en hel 
del overligger døgn på transporterne. 
Sværhedsgraden på flere flyvninger 
medførte, at duetallet ikke helt levede 
op til vore forventninger og Hovedbe-
styrelsen valgte derfor ikke at udsætte 
de kontante præmier i sidste halvdel 
af sæsonen. Langt de fleste medlem-
mer forstår, at en sådan situation nemt 
bliver til virkelighed. Hvem af os kan 
forudse, hvordan bare vore egne træ-
ninger forløber for slet ikke at tale om 
sektionernes og DdB-flyvningernes 
vanskeligheder. Det kan ingen vel med 
rimelighed påstå, at de kan.

Opstaten var igen vanskelig. Mest i 
Region Syd, hvor Osnabrück flyvnin-

Beretningen 2016



5#01_2017

gen igen ikke gik, som vi håbede. Den 
svære flyvning og det vedholdende 
tryk på Regionens løslader medførte, 
at han valgte at vige pladsen. Ikke så-
dan, at han løb fra opgaverne. Nej, han 
var på trods af det store tryk, han blev 
udsat for, klar til at stå på mål også for 
den resterende del af sæsonen, men vi 
var enige om, at kunne der findes en 
god løsning, var det bedst for ham selv 
at stoppe.

Hovedbestyrelsen rettede blikket 
mod Villy Petersen, der tidligere med 
succes havde haft dette krævende job. 
Villy accepterede opgaven og klarede 
den flot sammen med de to andre løs-
ladere Chr. Mikkelsen i Nord og Niels 
Johansen i Øst.

Enkelte beslutninger af løsladerne 
gav anledning til spørgsmål fra med-
lemskredsen. Således ikke mindst den 
afsluttende weekend, hvor mange ikke 
rigtig forstod, hvorfor vore duer i Re-
gensburg (flyttet fra München) blev 
løsladt fredag eftermiddag, når de or-
dinære flyvninger blev holdt inde om 
lørdagen. Faktisk var der ikke man-
ge, der kunne forudse de problemer, 
der blev virkelighed lørdag morgen, 
men vore løsladere måtte sande, at 
forudsætningerne vejrmæssigt havde 
ændret sig og handlede selvfølgelig 
derefter.

I den sidste weekend måtte Hovedbe-
styrelsen desværre se i øjnene, at den 
planlagte flyvning fra Göttingen ikke 
kunne samle et antal duer, der med 
rimelighed økonomisk kunne forsva-
res at gennemføre. Derfor besluttede 
HB at sende de få duer (113 stk.), der 
var indleveret til denne flyvning, med 
til Hannover i stedet for til Göttingen. 
De senere vanskelige vejrforhold ville 
have medført en ekstra regning på om-
kring kr. 10.000, så beslutningen var 

nødvendig. Heldigvis var forståelsen 
fra medlemmerne også meget fin og 
kun en enkelt forstod ikke beslutnin-
gen.
REGIONSMØDERNE

Hvert andet år får alle medlemmer 
muligheden for at møde frem på Regi-
onsmøderne og derigennem være med 
til at forme fremtidens flyveplan for de 
næste 2 år.

Alle tre møder var velbesøgte med 
små et hundrede medlemmer til hvert 
møde.

Hovedbestyrelsen havde forud for 
Regionsmøderne forsøgt at lytte sig 
frem til ønsker og forventninger i de 
tre regioner.

Det første af møderne blev afviklet 
i Vejle i en god konstruktiv tone. De 
”nye” tiltag, Hovedbestyrelsen spillede 
ud med, blev overordnet vel modta-
get af forsamlingen, der fandt det fint 
med sportsflyvninger i hver weekend. 
Forslaget om sektionsarrangerede op-
startsflyvninger fandt forsamlingen 
spændende nytænkning.

Andet møde blev afholdt Randers. 
Også her var der en god positiv dia-
log omkring Hovedbestyrelsens udspil 
med de nye tiltag.

Vurderingen efter mødet var, at Re-
gion Nord ikke var klar til at gå i gang 
med de sektions/DdB flyvninger, der 
var i oplægget og at dette ikke umid-
delbart kunne påbegyndes, før mange 
faktorer var kendte, men en decideret 
afvisning var der ikke tale om. Om-
kring antallet af flyvninger var der 
nogen skepsis for udvidelsen med 
sportsflyvninger i alle weekends.

Ønsker om kortere langflyvninger 
var fremherskende. Ikke meget, men 
mange så gerne totallængden afkortet 
med et par hundrede km.

Enkelte fremførte modsatrettet, at 

antallet af Landsflyvninger gerne 
skulle bevares.

Det sidste møde blev afholdt i He-
dehusene, hvor stemningen desværre 
ikke var særlig god. Desværre var der 
nogle få medlemmer, der hellere ville 
debattere alt muligt andet end det, mø-
det skulle beskæftige sig med. Det kan 
godt være, at vi må ligge hovederne i 
blød for om muligt at finde en bedre 
form for, at medlemsdemokratiet kan 
få bedre mulighed for at fungere.

På trods af den uheldige stemning 
blev det klart, at sektionsarrangerede 
DdB flyvninger ikke havde gang på 
jord i Øst. På samme måde ønskede 
mange ikke sportsflyvningernes antal 
udvidet, og flertallet ønskede ikke en 
løsning, hvor langflyvningerne alene 
blev arrangeret fra syd. En sådan løs-
ning ville ellers have givet flere totale 
fordele for DdB og bedre basis for de 
lange flyvninger, men det stod klart 
for Hovedbestyrelsen, at stemningen 
ikke kunne vendes.

Efter de tre møder var Hovedbe-
styrelsen som altid samlet den sid-
ste weekend i august, hvor mødernes 
konklusioner blev vendt, hvorefter en-
deligt forslag til flyveplan blev udfær-
diget.
ØKONOMI

På den økonomiske front måtte vi 
igen nøjes med et beskedent beløb på 
307 tkr. fra tips og lotto puljen, men 
der er voldsom kamp om disse midler, 
og vi må desværre indstille os på at 
være tilfredse med det lave nuværende 
niveau.

Selvfølgelig kæmper vi i Hovedbe-
styrelsen en kamp for forbedringer. 
Heldigvis blev vi hørt af Kulturmini-
steren, der inviterede DdB til møde på 
Slotsholmen.

Desværre fik vi et meget sent afbud 

Beretningen 2016
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fra ministeren, der skulle til begra-
velse af en tidligere ministerkollega 
(Arne Melchior), der var gået bort i 
weekenden før vort mandagsmøde.

I ministerens sted tog departements-
chefen over sammen med kontorchefen 
for Kunststyrelsen.

Vi fik på rigtig god måde forklaret 
DdB’s situation både omkring den di-
rekte økonomi og de muligheder, vi i 
DdB ser, ud over det direkte tilskud.

Det var mit indtryk, at forståelsen 
af vor svære situation blev fint for-
stået. Det er i det mindste en stor for-
del fremadrettet, at vi har fået en god 
indgang gennem fordøren og, at vi kan 
sætte ansigter på de fremmeste em-
bedsmænd i Kulturministeriet.

Tidligere dygtige ledere i DdB skal 
have en meget stor del af æren for de 
millioner, der gennem tiden er kommet 
organisationen til gode, men det har 
ikke og er ikke en selvfølge. Den kamp, 
den nyere bestyrelse har kæmpet fra 
år 2001, hvor et fremtrædende medlem 
af nyt politisk flertal fremførte direkte 
i TV at brevduesporten skulle fratages 
midlerne, har ikke altid været nem. 
Nu håber vi på forståelse i politiske 
kredse, der vil hjælpe os lidt fremad-
rettet.

De absolut vigtigste handlinger, der 
gennem de sidste svære år har båret 
brevduesporten frem er, at Hovedbe-
styrelse og sekretariat har handlet og 
tilpasset organisationen efter forhol-
dene. Med ændringer i måden vi gør 
tingene på, er det lykkes for DdB at 
fremstå som en veldrevet og sund orga-
nisation til at varetage de udfordrin-
ger, der uvægerligt kommer fremover.
FREMTIDSVISION

Vi skal være flere medlemmer, når 
fremtiden i det lange perspektiv skal 
sikres. Derfor skal kræfterne sam-
les så godt som muligt med dette for 
øje. For at komme dette imøde ser vi 
mindst 2 veje frem:
MINDST TO MULIGHEDER

Interessegrupper, der interesserer 
sig for lang- og landsflyvninger eller 
for udstillinger med alt, hvad dette in-
debærer, er fint nok, men det hele giver 
kun mening, såfremt vi er tilstrække-
ligt mange, der elsker brevduesporten. 
Skal sporten sikkert videre til kom-
mende generationer, skal vi være flere.

Der har altid været mange og der vil 

altid være mange mennesker i dette 
land, der elsker at have med dyr at gø-
re, hunde, fugle, katte og høns.

Hvordan bliver vi synlige, så disse 
menneskers interesse falder netop på 
vores sport med de mange herligheder, 
vi ikke vil undvære?

Forsøg er gjort lokalt med PR stande, 
åbent hus mm., men det har desværre 
ikke givet medlemmer i hobetal, men 
vi har nu måske fået åbnet en dør lidt 
på klem gennem bearbejdning af Kul-
tur- og Skatteudvalget i den lovgiven-
de forsamling.

Det er vores håb, at DdB fra centralt 
hold bliver i stand til at drive inter-
netbaseret totalisatorspil inden for en 
kort årrække.

Vi kan gå et stykke vej selv ”uden 
spil”. Vi kan vel nok finde medlemsslag 
i alle tre regioner, der altid er velord-
nede og derfor kan blive reklamesøjler 
for sporten. Så vi må se at få sammen-
sat et koncept, vi kan magte og få star-
tet op. 

Min vision som formand er tre tota-
lisatorslag, et i hver region, hvor sla-
get er kameraovervåget ude såvel som 
inde.

Totalisator flyvninger arrangeres 
dagligt over sommeren med 16 duer 
per løb. Præsentation af duerne opbyg-
ges som stamtavleprogrammer, der 
gemmer alle tidligere totalisatormerit-
ter for duerne og deres familie.

Konkurrencen kunne være med 
enkemænd, der over nettet fik præ-
senteret hunnerne et bestemt antal 
minutter før afsendelse. Med kamera-
er i slaget vil den enkelte spiller selv 
kunne danne sig et fornuftigt overblik 
over duernes chancer.

Ved hjemkomst med flere duer sam-
men vil det jo være ”målfoto” afgørelse 
nøjagtig som på travbanen, hvor brøk-
dele af et sekund ofte afgør løbene.

Vi kan nu blive mere synlige, end vi 
nogen sinde tidligere har været. Vi for-
søger at få de nødvendige tilladelser, 
og så bliver opgaven at finde de rigtige 
samarbejdspartnere.
EN ANDEN MULIGHED

Få duer på mange små slag, der kon-
kurrerer på tidspunkter, der ikke låser 
weekends for familierne, kan sagtens 
være vejen frem.

Det går ikke, at vi egoistisk fasthol-
der det koncept, vi kender i dag, for det 

giver ikke nye medlemmer. Vi må tilfø-
re det nuværende koncept midt ugent-
lige flyvninger på kortdistance, som 
alle vil kunne magte.

Et møde med medlemmerne i sek. 
32 gav mig nogle forhåbninger om, at 
medspil fra sektionerne sagtens kan 
være en farbar vej.

Vi vil jo alle gerne træne lidt, og det 
er ikke særligt vanskeligt at kombine-
re træning med en kapflyvning f.eks. 
på tirsdage.

Det kunne, hvis vi skal tænke på det 
store formål at få nye medlemmer, væ-
re med f.eks. 4 duer på 60 eller 100 km 
eller på både 60 og 100 km.

DdB’s Forretningsfører havde et 
koncept og fremlagde spændende pla-
ner for 5 – 6 år siden. Konceptet blev 
i første omgang godt modtaget, men 
led efterfølgende egoist døden grundet 
ubegrundet frygt for dyrere sektions-
flyvninger. Nu skal vi altså videre og 
hensynet til den enkeltes ego må vige 
for helhedens kamp for det eneste, der 
rigtig betyder noget, flere medlemmer.

Synlighed er i alle sammenhænge en 
betingelse, hvis vi skal have held med 
arbejdet, så nødvendig investering i 
fremtiden vil komme til at fylde lidt i 
regnskabet, medens vi har styrken.
GEBYRER/ PRÆMIER

Det har gennem tid vist sig, at ikke 
mange medlemmer opdager, hvis ge-
byrerne sænkes, men når præmier 
inddrages er mange på barrikaderne, 
og det er fint nok. Men forståelsen for, 
at der ikke er en direkte sammenhæng 
mellem præmier og gebyrer er lidt 
svær at forklare forståeligt for mange. 
Jeg prøver alligevel.

Når hovedbestyrelsen forsøger at 
dele sol og vind lige, har vi brugt det 
tidligere års afsendte due antal som 
rettesnor for fordeling af præmiepenge 
sektionerne imellem. Derved opnås en 
forholdsmæssig udbetaling i de enkel-
te sektioner således, at den store sek-
tion ikke skal give ekstra tilskud til 
den lille sektion. Det må siges at være 
retfærdigt, og jeg håber det hermed er 
mere forståeligt for de fleste. 
VI ER EGOISTER, MEN VI SNYDER 
IKKE

Når vi sender vore duer, er det jo for 
at ”banke” naboen. Det er det, al kon-
kurrence går ud på og sådan skal det 
være. Konkurrencen skal være fair. 
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Det tror jeg på, vi alle er enige om
For at sikre dette foretages der kon-

troller rundt omkring. Det være sig i 
foreningerne, på ompakningen, hvor 
alle duer jo samles, før de transpor-
teres ud af landet. Men det kan også 
være hjemme på jeres adresse og her 
kommer indberetningspligten ind i 
spillet.

Hvis en due er kontrolleret som væ-
rende afsendt, er den sikreste bekræf-
telse på resultatets ægthed at se duen 
hjemme igen på dueslaget. Dette har 
kun kontrolmæssig værdi, hvis den 
kan foretages tæt på hjemkomsten. 
Derfor er det nødvendigt med indbe-
retningspligten. Den er der ikke for at 
genere nogen.

Reglementet vil blive ændret.
Noget kan lettes forstået på den må-

de, at resultater kan sikres gennem 
en telefonisk indberetning, der pågår, 
hvor duerne selv sender stemplingen 
til DdB. Hvis der indberettes via tast 
selv systemet eller via gammeldags 
indberetning, kan der ikke ændres på 
risici, men de kan aflæses hos DdB.

Vi har været ude for at måtte dis-
kvalificere et medlems resultat, fordi 
han ville gøre sit dueslag rent med 
højtryksrenser. Der kom vand i anlæg-
get, hvilket medførte resultaterne ikke 
kunne aflæses. Øv, så var den flyvning 
ødelagt, men rent faktisk var resul-
taterne sendt til DdB, og det kan der 
ikke fuskes med uden, det kan ses på 
Sekretariatet. Der er også andre æn-
dringer på vej, men det vil selvfølgelig 
blive fremhævet i Reglementet.
SEKRETARIATET

Forretningsføreren og hans tro væb-
ner, de to gange Bjarne og i år med 
hjælp fra Kim, har på fortræffelig vis 
samarbejdet om løsning af alle udfor-
dringer, der er kastet på bordet i Lin-
de.

En gennemgang og status af Sekre-
tariatets arbejde vil føre for vidt, men 
nogle af de mange tunge tiltag bør 
nævnes.

Trykning af Brevduen er blevet rent 
rutine for vore medarbejdere, men at 
få stof til bladet er ikke nogen nem sag.

Jeg har på møder i foreninger og sek-
tioner anmodet om kvalificeret hjælp 
til opgaven i medlemskredsen og det er 
mit indtryk flere gerne vil bidrage.

Det er ikke afgørende, om det er en 

med rutine i at skrive indlæg eller om 
det er en, der bare har en god brevdue-
historie. Sekretariatet skal nok hjælpe 
og rette eventuelle fejl i det, der sendes 
ind til bladet.

Det nordiske arbejde fylder mere og 
mere og de problemer, der opstår i vore 
nordiske broderlande, forsøger vi at 
hjælpe med at løse. Det drejer sig f.eks 
om trykning af diverse materialer, 
elektroniske systemer og resulformid-
ling.

Nødvendige ændringer i den inden-
landske opsamling og den løbende 
udskiftning blandt vognmændenes 
chauffører kræver jo uddannelse af 
disse personer, hvilket Borresen kla-
rer på bedste vis. 

Sekretariatets salg af elektroniske 
anlæg går stadig ganske fornuftigt. 
På nuværende tidspunkt er vi snart på 
en lille halvdel af vore medlemmer og 
flere kommer til år efter år.

Vor leverandør af de elektroniske an-
læg har vi et rigtig fint samarbejde 
med, men vi kan godt mærke, vi ikke 
er hans store indsatsområde. Der er jo 
flere kinesere end danskere, og det tror 
jeg ikke, vi kan lave om på. 
HOVEDBESTYRELSEN

Opgaverne er rigtig mange og derfor 
inddeles bestyrelsen i de mest aktuelle 
udvalg, så alle i bestyrelsen kender si-
ne normale pligtområder.

Jeg vil her kort redegøre for de vig-
tigste opgaver, der skal løses af besty-
relsen og som bestyrelsen har klaret 
gennem året.
 FORRETNINGSUDVALGET

Formandskabet, der ofte er samlet, 
klarer rigtig mange af opgaverne for 
udvalget, der kun samles, når det er 
helt nødvendig. Opgaverne er mange 
og stort set alt, der rører sig i organi-
sationen, hvor hovedopgaverne er ar-
bejdet på Sekretariatet, myndigheder 
økonomisk styring, veterinære opga-
ver og sektions grænser mm. sker i 
samarbejde med Sekretariatet.
TRANSPORTUDVALGET

Tager sig af kontrolstederne, beman-
ding, container dispositioner uge efter 
uge, tjek ved fejl og mærkelige resul-
tater, vognmandsaftaler (chauffør og 
rejseledsagere mm.), rute planlægning 
(tidspunkter mm.), indhentning af pri-
ser, orientering om fejlslip samt oplæg 
til forbedringer til HB mm. 

ORDENSUDVALGET
Har ansvar for reglement samt, at 

det overholdes, kontakt og kontrol i 
foreningerne, kontrol på ompaknin-
gen herunder udtagelse af dopingprø-
ver, indstilling til HB med reglements 
forbedringer, slagkontrol og papirgen-
nemgang.
PR UDVALG

Synliggør organisationen gennem 
handling, avis og ungdomsarbejde, 
materialer til PR, PR stande og forslag 
til nye tiltag.
UDSTILLINGS OG AUKTIONSUDVALG

Arrangerer landsudstilling i DdB, 
auktion, ledelse af Landsdommer 
klubben, SBU dommersamarbejde, bu-
retransport og vedligehold af stande, 
præmier og opstilling af landsudstil-
ling, forslag til forbedringer som f.eks. 
det nuværende fredagsarrangement i 
Brædstrup. 
LØSLADER UDVALG

Har kontakt til Vejrtjenesten, kon-
takt til rejseledsagerne, sikrer at tilla-
delser følges, foreslår og underbygger 
nødvendige ændringer grundet vejret 
til FU, forestår alle DdB løsladelser, 
beslutter overliggerdøgn, der er vejr-
betinget.
INTERN REVISOR

Sikrer via bilagskontrol, at der ikke 
bruges penge af HB-medlemmer, der 
ikke er beslutning for i bestyrelsen.
KONTROLSTEDERNE

Der står stor respekt for den kræ-
vende indsats, som mange brevduefolk 
udfører på vore pakkepladser, og vi 
takker her for indsatsen.

Et tilbagevendende problem, der ikke 
kan nævnes for tit, er en uheldig hold-
ning i mange foreninger til at have or-
den i kurvemateriellet.

Faktisk er det nok det vigtigste af alt 
for vore duer, at vi som medlemmer gør 
det bedst muligt for duerne.

Drikkelemmen er her af største vig-
tighed, og det skal være sådan, at lem-
men, når den er åben, står lidt skråt 
opad. Ellers er der stor risiko for, at 
vandtrugene falder af under kørsel, 
hvilket jo ikke er ret godt for duerne.
KONTROLARBEJDET

Ordensudvalget har sandelig også 
haft sit at se til. 

Henvendelser fra medlemskredsen 
undersøges, hvis det findes rimeligt, 
men først og fremmest er det selvføl-

→ side 14
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VINDERE 2016
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
TUNCHER SAHIN,225  .......................1554,80

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
I. & J. GLARBO, 027  ............................ 1476,86

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
MELDGÅRD/JEPPESEN,070  ............1572,20

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
KNUD MADSEN, 217 .......................... 1436,26

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
WEST & VINTHER, 031 ......................1458,89

DDB’S VANDREPRÆMIE
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 ... 1528,71

DM-SPORT
PETER ANDERSEN, 097..................11721,768

DM ÅBENT
ULRIK L. LARSEN, 242 ........................ 13,728

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  .................16679,560

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ........16680,613

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
NIELS & PETER, 019.......................16518,548

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 .4930,842

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
BRDR. BRØBECH, 073 ......................4943,563

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
JENSEN-BRAKSTAD, 068 ................ 4916,128

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
ULRIK L. LARSEN, 242  ................. 11766,810

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
PER THOMSEN, 111 ........................11861,295

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
NIELS & PETER, 019.......................11880,461

DDB’S VANDREPRÆMIE 
GRUPPE 1
YRSA & BENT, 192 ...............................340,326

GRUPPE 2
JOHN NIELSEN, 009 ...........................226,362

GRUPPE 3
JOHS. MARKUSSEN, 055 ................... 274,757

GRUPPE 4
B. TH. PETERSEN, 027 .......................429,196
GRUPPE 5

NIELS & PETER, 019 ..........................223,089

GRUPPE 6
FRANK HALSKOV, 224 .......................230,895

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
BENT ANDERSEN, 068 .........................49,689

NATURALS VANDREPRÆMIE
PALLE SANDERHOF, 086 ....................54,878

PKV’S VANDREPRÆMIE
GERT MIDDELBO, 237 .......................... 45,714

TAURIS VANDREPRÆMIE I
PETER ANDERSEN, 097.......................50,654

TAURIS VANDREPRÆMIE II
LASSE RASMUSSEN, 237 .................... 27,273

NBF’S ÆRESPRÆMIE
JENSEN-BRAKSTAD, 068 ................1995,968

SBF’S ÆRESPRÆMIE
MØLHOLT-WAALER, 068 .................1996,633

HERBOT’S GYLDNE VINGE
SØREN ANDERSEN, 012 ....................775,097

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
ERIK HENRIKSEN, 059 .................... 4753,613

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 .....................4747,461

SEKTION 21
NIELS P. HANSEN, 009 .................... 4735,191

SEKTION 22
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 . 4777,613

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  .................. 4885,170

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN,070 ...........4947,566

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055 .................4635,574

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097 ..................4833,527

SEKTION 41
LARS F. HANSEN, 111 ......................4735,384

SEKTION 42
E.&M. RSMUSSEN, 156.....................4943,569

SEKTION 52
N.J. PEDERSEN, 127  ........................ 4887,816

SEKTION 53
JENSEN-BRAKSTAD, 068  ............... 4810,402

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023 .......................4867,345

SEKTION 60
CHR. MIKKELSEN, 075  ...................4795,080

SEKTION 61
FRANK HALSKLOV, 224 .................. 4768,912

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 ..........................4717,075

SEKTION 63
FAM. IVERSEN, 025 .......................... 4783,418

MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
NADEM AL-ROBAI, 199 ....................6778,961

SEKTION 12
M & G HARDER, 098 ......................... 6787,083

SEKTION 21
BJARNE JENSEN,114  ......................6786,636

SEKTION 22
OVE SENECA, 018 .............................6576,423

SEKTION 31
HANS CHR. KLITTEN, 166 ..............6675,565

SEKTION 32
MICHAEL TH. LARSEN, 227 ...........6819,598

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055 .................6900,722

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097 .................. 6921,772

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111 ................6832,355

SEKTION 42
VIVI & H. HANSEN, 028 ................... 6911,499

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019.........................6911,325

SEKTION 53
PALLE SANDERHOFF, 086 ..............6920,631

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023 .......................6931,636

SEKTION 60
LAUGE BAK, 066 ...............................6953,362

SEKTION 61
MORTEN JENSEN, 190 .....................6900,427

SEKTION 62
SV.ÅGE KROGSGAARD, 172 ............6873,602

SEKTION 63
M.M. CHRISTENSEN, 217 ................ 6770,518

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
TUNCER SAHIN, 225 ........................ 4939,311

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 .....................4747,461

SEKTION 21
TAGE HANSEN, 009 .......................... 4771,102

SEKTION 22
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 .4937,399

SEKTION 31
TH. & P. PEDERSEN, 013  ................. 4908,740

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  .........4947,696

SEKTION 33
BRDR. BRØBECH, 073  ..................... 4951,162

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097...................4858,569

SEKTION 41
JAN RASMUSSEN, 240 ..................... 4758,217

SEKTION 42
E. & M. RASMUSSEN, 156 ................4953,569

SEKTION 52
N. J. PEDERSEN, 127 ........................ 4887,816
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VINDERE 2016
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

SEKTION 53
JENSEN-BRAKSTAD, 068 ................ 4918,851

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023........................4895,387

SEKTION 60
JENS BUKH JENSEN, 075 ............... 4967,872

SEKTION 61
LARS HANSEN, 224 ..........................4888,927

SEKTION 62
ULLA & RENE RØNN, 232 ............... 4775,481

SEKTION 63
FAM. IVERSEN, 025 ......................... 4884,204

MELLEMDISTANCE ÅBENT 1. DIV

SEKTION 11
ULRIK L. LARSEN, 242  ...................9867,890

SEKTION 12
M & G HARDER, 098 .........................9738,908

SEKTION 13
KAJ & ANNIE, 184 ............................5671,889

SEKTION 21
PETER ESPERSEN, 151  ................... 9767,149

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 ................. 9688,701

SEKTION 31
TEAM BANG, 013 ............................... 9761,027

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ..........9872,594

SEKTION 33
JØRN HEDENSTED, 183 .................. 9886,749

SEKTION 34
FLEMMING FRIIS, 085  ....................9950,821

SEKTION 41
PER THOMSEN, 111  .........................9971,539

SEKTION 42
JENS JENSEN, 156  ...........................9910,469

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019........................ 9966,300

SEKTION 53
BJARNE & KURT, 086  ......................9970,322

SEKTION 54
M. & C. HANSEN, 023 ....................... 9910,370

SEKTION 60
LENE & MOGENS, 066  ....................9872,875

SEKTION 61
LASSE RASMUSSEN, 237 ................9884,100

SEKTION 62
HELLE & JENS, 076 .......................... 9839,113

SEKTION 63
I&J. KRISTENSEN, 126 .................... 9778,748

MELLEMDISTANCE ÅBENT 2. DIV

SEKTION 11
SØREN JØNS, 045  ............................. 9131,367

SEKTION 12
AAGE FAURHOLT, 222  ..................... 9274,457

SEKTION 21
BENNY JAKOBSEN, 151 ...................9221,663

SEKTION 22
FLEMMING NIELSEN, 038 .............. 7847,241

SEKTION 31
BRIAN PETERSEN, 209 .................... 9035,178

SEKTION 32
TORBEN JUHL, 070  ......................... 9247,922

SEKTION 33
FRANK LAUGESEN, 046 ..................9292,797

SEKTION 34
JOHN OLSEN, 097  ............................9326,360

SEKTION 41
KÄTHE & FLEMMING, 111 .............. 9111,890

SEKTION 42
ARNE KILDEGÅRD, 156...................9263,051

SEKTION 52
JENS EMIL POULSEN, 031  .............9460,331

SEKTION 53
ALLAN LJATIFI, 211 .........................9683,777

SEKTION 54
SØREN SØRENSEN, 034 ..................9020,807

SEKTION 60
KLAUS HANSEN, 170........................9536,130

SEKTION 61
JACOB NOE, 224  ...............................9522,947

SEKTION 62
CLAUS JENSEN, 232 .........................9472,566

SEKTION 63
OVE FUGLSANG, 212  .......................9250,881

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
K & K SØRENSEN, 049  .................. 77887,834

SEKTION 12
HENRIK L. JENSEN, 062 ................. 7831,186

SEKTION 21
PETER ESPERSEN, 151  ...................7689,662

SEKTION 22
RACING TEAM CMN, 100 ................. 7607,519

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................7886,385

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  .........7923,868

SEKTION 33
JOHS. MARKUSSEN, 055 .................7949,236

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097 .................. 7721,437

SEKTION 41
PER THOMSEN, 111  ......................... 7987,142

SEKTION 42
JENS JENSEN, 156 ............................7905,729

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019......................... 7847,070

SEKTION 53
HENRIK LARSEN, 211 ...................... 7922,724

SEKTION 54
BRIAN JENSEN, 053  ........................ 7916,587

SEKTION 60
CARL NIELSEN, 066 ........................ 7538,002

SEKTION 61
GERT MIDDELBO, 237  .....................7970,262

SEKTION 62
VIKTOR DEGN, 172 ...........................7828,044

SEKTION 63
I&J. KRISTENSEN, 126  ................... 7741,541

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
PETER B HANSEN, 033  ...................6585,883

SEKTION 12
BENYAMIN ILGAR, 222  .................. 3667,158

SEKTION 21
VAGN FOBIAN, 009 ........................... 3016,739

SEKTION 22
DIARI ABDUHLA, 245 ........................ 859,749

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................6705,506

SEKTION 32
RASMUS THOMSEN, 036 .................6329,565

SEKTION 33
CATHARINA & ISABELLA ..............6324,428

SEKTION 34
HAYTAM AHMAD, 164 ..................... 6212,167

SEKTION 41
TEAM CARSTENSEN, 207 ...............5762,632

SEKTION 42
FREDERIK HANSEN, 028  ...............6413,824

SEKTION 52
NICOLAI LUNDBØLL, 127 ...............6723,960

SEKTION 53
ALLAN LJATIFI, 211 .........................6841,565

SEKTION 60
THORLEIF NIELSEN, 066  ..............6699,387

SEKTION 61
NIELS CLEEMANN, 233 ..................6673,979

SEKTION 62
OLINE & ESBEN, 076 ........................ 6567,150

SEKTION 63
ELIAS JENSEN, 196  ......................... 1716,485

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
PREBEN N. JENSEN, 010 .................3996,698

3000 - 3300 KM
BRDR. BRØBECH, 073 ......................5293,081

OVER 3300 KM
KARSTEN LARSEN, 211 ...................3753,083

SBU MESTERSKAB (DDB)
SVEND KÆRGÅRD, 166 ................... 1993,750

SBU JUNIOR MESTERSKAB (DDB)
TEAM BANG, 013 ...............................6951,227
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Repræsentantskabsmødets

Dagsorden
1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis

Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning
b) Blandt tilhørerne til brug ved 
skriftlig afstemning.

4. Beretning.

5. Regnskab 2015/2016

6. Lovændringsforslag
DAN 100 Haslev foreslår:
Kap. 2 § 12 tilføjes efter linjen 
”Godkendelse af regnskabet fra det 
forløbne år” følgende:
Godkendelse af budget for det 
indeværende regnskabsår, herunder 
retningslinjer for udbetaling af 
personlige diæter-, honorarer og 
kørepenge til bestyrelsen.

7. Valg til hovedbestyrelsen.
På valg er:

DdB’s Landsformand: Erik Dybdahl
Gruppe 1 & 2: Ole Nielsen 
Gruppe 3 & 5: Tommy Rasmussen
Gruppe 4 & 6: Tage Gravesen 
(modtager ikke genvalg)

8. Kapflyvningsplan 2017-2018
A. Se bilag A

9. Mesterskaber
A. DM Sport
Hovedbestyrelsen foreslår:
Højeste opnåede pointsum sam-
menlagt på 8 mellemdistance 
sportsflyvninger og 5 langflyvninger, 
i alt 13 flyvninger. Der medregnes 1. 
sportsdue på hver flyvning.
Præmie: Guldur eller tilsvarende 
præmie.

B. Mellemdistance Sport
Hovedbestyrelsen foreslår:
Højeste opnåede pointsum på 8 ud af 
10 sportsflyvninger. Der medregnes 
1. sportsdue på hver flyvning. 
Mesterskabet opgøres pr. sektion.

C. Langdistancemesterskab Sport
Hovedbestyrelsen foreslår:
Højeste pointsum på 5 langflyvninger. 
Der medregnes 1. sportsdue på hver 
flyvning. Mesterskabet opgøres pr. 
sektion.

D. Langdistancemesterskab Åben
Hovedbestyrelsen foreslår:
Højeste pointsum på 5 langflyvninger. 
Der medregnes første due på hver 
flyvning. Mesterskabet opgøres pr. 
sektion.

E. Langflyvermesterskaber
DAN 031 Randers foreslår:
At de langflyvermesterskaber der må 
blive besluttet (åben/sport) afgøres på 
5 af 6 flyvninger, således der foretages 
fratræk af den dårligste flyvning.

F. Langflyvermesterskaber
DAN 220 Odense foreslår:
At vedtages Karlsruhe med 
morgenslip uge 28 som langflyvning 
medtælles flyvningen til langfly-
vermesterskaberne. Vindes på 
højeste opnåede pointsum på 5 ud af 6 
langflyvninger.

10. Slipformer
A. DAN 013 Svendborg  foreslår:
På alle gennemgående lang- og 
landsflyvninger foretages landsslip. 
På alle øvrige flyvninger foretages slip 
regionsvis.

11.  Grænseændring
DAN 194 Rex foreslår:
DAN 194 Rex overflyttes fra Sektion 
53 til Sektion 54 fra og med sæson 
2017.

12. Løsladere
Region Øst: Niels Johansen, 100 
Haslev
Region Syd: Villy Petersen, 027 
Esbjerg
Region Nord: Chr. Mikkelsen, 075 
Morsø

13. Valg af revisor og suppleant.
Revisor:      Finn Nielsen
Suppleant: Jørn Boklund.

På hovedbestyrelsens vegne 
    Erik Dybdahl         /Bjarne Borresen
    Formand                 Forretningsfører

DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger arran-
gerer landsudstilling på Hotel Pej-
segården, Brædstrup fredag den 3. 
februar og lørdag den 4. februar 2017. 
Udstillingen er åben fredag kl. 16.30 
til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 16.30. 
Uddeling af præmier lørdag ca. kl. 
10.45. 
DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på 
DdB-kapflyvninger opnåede mindst 
5 placeringer indenfor 25 % eller mi-
nimum 1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 2 HUNNER:
Som klasse 1. Dog kræves 
mindst 3 placeringer eller mini-
mum 1000 placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 3 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 25 %.
KLASSE 4 HUNNER:
Som klasse 3.
KLASSE 5 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 
år. Ingen flyvekrav.
KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.
KLASSE 7 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvnin-
ger.
KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.
KLASSE 9 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
KLASSE 10 HUNNER:
Som klasse 9.
KLASSE 11 HANNER:
Sektionsvinder på DdB-kapflyvnin-
ger i senest afviklede sæson.
KLASSE 12 HUNNER:
Som klasse 11.



11#01_2017

DdB’s LANDSUDSTILLING
Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 

eller forening. 
 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2017

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA MARIMANN
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2017
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2017
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2017.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse skal ske på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmel-

delse skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 25,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest torsdag den 20. januar 2017.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.

TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogle, som vil være 
sportskammerater behjælpelige med, 
at få transporteret duerne til udstil-
lingen og evt. retur igen, bedes disse 
meddele dette til Tommy Rasmussen, 
der så vil sørge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes 
omhyggeligt og kontrolleres af den 
lokale forening, som skal attestere 
oplysningernes rigtighed. Mangel-
fuldt udfyldt anmeldelse, manglende 
indbetaling, for sen ankomst eller 
andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingsloka-
let torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. 
due i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste 
hun og han sammenlagt i klasse 1 
og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 
og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Erik Dybdahl, Peter Andersen, Ole 
Nielsen og Tommy Rasmussen.
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Bilag A Uge Øst Syd Nord
Gruppe 1-2 Gruppe 3-4 Gruppe 5-6

Hovedbestyrelsens forslag Henstedt Soltau Husum
Henstedt (sport) Soltau (sport) Husum (sport)

012 Nakskov, 081 Midtlolland, 112 Rødby 21 Ændres til Soltau Åben og Sport
Hovedbestyrelsens forslag Jönköping Celle Henstedt

Jönköping (sport) Celle (sport) Henstedt (sport)
045 Søborg foreslår 22 Jönköping (Sport) ændres til Celle (Sport)
Hovedbestyrelsens forslag Gotha Gotha Münster

Skövde Münster Altona 
117 Hornslet Foreslår 23 Sek 34 flyver Altona med Region Nord
Hovedbestyrelsens forslag

Bremen Osnabrück Elmshorn
Bremen (sport) Osnabrück (sport) Elmshorn (sport)

031 Randers foreslår 24
028 Vestjyden & 183 Munkebjerg foreslår 24 Osnabrück ændres til Minden Åben/sport
068 Frederikshavn foreslår 24 Elmshorn ændre tilBremen Sport/åben
Hovedbestyrelsens forslag Ludvika Giessen Giessen

Hensted Soltau Henstedt
Hensted (sport) Soltau (sport) Hensted (sport)

068 Fredrikshavn, 074 Vejgaard & 189 Vendsyssel foreslår 25 Giessen ændres til Göttingen
183 Munkebjerg foreslår 25 Soltau ændres til Göttingen Åben/Sport
148 Hedehusene foreslår 25 Ludvika ændres til Giessen
012 Nakskov, 045 Søborg, 081 Midtlolland, 112 Rødby, 242 
Brøndby

25
Hensted ændres til Soltau Åben og Sport

Hovedbestyrelsens forslag Minden Minden Altona
Minden (sport) Minden (sport) Altona (sport)

142 Hadsten foreslår
26

Sek 52 Altona ændres til Minden Åben / 
sport med Region Syd

224 Sct. Kjeld foreslår
26

Sek60& 61 Altona ændrs til Minden Åben 
/ sport med Region Syd

068 Frederikshavn foreslår Lüneburg Åben/sport
023 Aalborg foreslår 26 Landsflyvning fra Freiburg med lands-morgenslip
Hovedbestyrelsens forslag Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Vetlanda Stendal Altona
148 Hedehusene foreslår 27 Vetlanda ændres til Jönköping
Hovedbestyrelsens forslag Karlsruhe landsflyvning hele landet

Karlsruhe landsflyvning hele landet morgen slip
Emmen Minden Soltau
Emmen (sport) Minden (sport) Soltau (sport

220 Odense foreslår 28 Karlsruhe med morgenslip ændres til en langflyvning
Hovedbestyrelsens forslag Würzburg Würzburg Würszburg

Laxå Celle Elsmhorn
Laxå (sport) Celle (sport) Elmshorn (sport)

045 Søborg foreslår 29 Laxå (Sport) ændres til Celle (Sport)
068 Frederikshavn & 074 Vejgaard foreslår 29 Würzburg ændres til Giessen
189 Vendsyssel foreslår 29 Würzburg ændres til Kassel

142 Hadsten foreslår
29

Sek 52 Elmshorn ændres til Celle Åben / 
sport med Region Syd

224 Sct. Kjeld foreslår
29

Sek 60 & 61 Elmshorn ændres til Celle 
Åben / sport med Region Syd

Hovedbestyrelsens forslag Magdeburg Magdeburg Soltau
Magdeburg (sport) Magdeburg (sport) Soltau (sport

Hovedbestyrelsens forslag Borlänge Dresden Dresden
Henstedt Soltau Hensted
Henstedt (sport) Soltau (sport) Henstedt (sport)
Henstedt unger Soltau unger Henstedt unger

148 Hedehusene foreslår 31 Borlänge ændres til Dresden
012 Nakskov, 081 Midtlolland, 112 Rødby 31 Ændres til Soltau Åben og Sport
Hovedsbestyrelsens forslag München landsflyvning (onsdagsindlevering)

Hannover Hannover Altona
Hannover (sport) Hannover (sport) Altona (sport)
Hannover unger Hannover unger Altona unger

6. Langflyvning fra Göttingen

27

28

21

22

26

25

24

30

31

32

29

2017-2018

23

Overblik over de til repræsentantskabsmødet stillede forslag og ændringsforslag.

De flyvninger der ikke er stillet ændringsforslag til er mærket med grønt og således i princippet allerede vedtaget.
Ændringsforslagene er mærket med gult

Baden- Baden landsflyvning hele landet
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Læserbreve

af Per Berg, 246

I ”Brevduen” nr. 29 2016 er vist en 
tilsyneladende dansk due med en ring, 
der kunne se ud til at tilhøre et med-
lem i 242 Brøndby. Duen var frem-
lyst fra Sydafrika. Ringen figurerer 
ikke i ringlisten, og en henvendelse til 
Brøndbys kasserer gav heller ikke en 
afklaring. Hovedbestyrelsen var der-
for af den opfattelse, at der måtte være 
tale om et falskneri, der måtte under-
søges nærmere.

Jeg vil gætte på, at Hovedbestyrelsen 
finder eller er fundet frem til, at rin-
gen, der er fra 2012, stammer fra nogle 
vareprøver, DdB`s daværende leveran-
dør sendte til en afrikansk organisa-
tion. Da det ikke giver nogen mening 
at fremsende en ring uden tekst, frem-
stiller man nogle ringe, som de kunne 
se ud, og i dette tilfælde blev det altså 
en eller flere ringe fra 242 Brøndby. 
Men hvad er forklaringen på, at en af 
disse vareprøver sættes på en due, der 
efterfølgende bliver fremlyst fra Syd-
afrika?

De ringe, vi modtog i år 2012, var 
blandt de ringe, der skulle isættes en 
løs chip. Man har blandt de ansvarlige 
i det land, der modtog ringene, ikke 
haft den fornødne tillid til, at duerne 
ikke tabte deres chips. Derfor har man 
fået en frivillig til at afprøve dem, in-
den man afgav en bestilling på rin-
ge til 2013, og på den måde endte en 
”Dansk due” i Sydafrika.

Jeg har læst noget i næsten alle brev-
dueblade fra de sidste 100 år i forbin-
delse med et jubilæumsskrift, min 
kone og jeg skrev i anledning af 017’s 
Aarhus 125 års jubilæum i 2003. Med 
jævne mellerum er jeg stødt på mange 
harmdirrende læserbreve i forbindelse 
med forskellige negative oplevelser, 
medlemmer har haft.

Efter vi fik de elektroniske systemer, 
har jeg set flere eksembler på, f. eks. 
efter længere tids fravær, er en udeble-
ven due til ejerens store glæde vendt 
hjem. Med glæden bliver efter kort 
tid vendt til vrede, da han opdager, at 
duen har mistet sin elektroniske ring, 
og han har kun en forklaring på det, 

ringen er blevet stjålet, der hvor duen 
har opholdt sig. Selv kan jeg huske al-
lerede det første år, jeg havde et elek-
tronisk system, opdagede jeg en due 
uden ring. Men få dage efter jeg hav-
de bemærket det, fandt jeg ringen ved 
en tilfældighed i græsset foran slaget. 
Den var ikke blevet ordentlig klemt 
sammen. I et andet tilfælde uden for 
flyvesæsonen så jeg, at en ring var 
revnet på en due. Den måtte jeg havde 
udskiftet, men inden vi kom så langt, 
havde duen tabt den. Det har vist sig, 
når ringene bliver ældre, bliver de også 
skøre og knækker derfor oftere.

Et læserbrev fortæller om en han, der 
udeblev. Året efter da den vender hjem, 
kom den ikke alene, men medbragte en 
due, der viste sig at være dens nuvæ-
rende mage. Ejeren af den udeblevne 
due kan ikke forestille sig andet end, 
at en konkurrent har parret den for at 
trække unger efter den. Jeg er gennem 
flere år kommet på en rideskole, hvor 
der altid gik nogle brevduer. De fleste 
forsvandt igen efter kort tid, men en-
kelte blev der i længere tid og parrede 
sig, hvorefter de byggede rede højt op-
pe i ride huset, hvor det var umuligt at 
få fat på dem. Undertiden forsvandt et 
par alligevel. Jeg kan da godt forestille 
mig, at parret er fløjet tilbage til et af 
parrets tidligere slag.

Ofte har der også været indsendt et 
læserbrev vedlagt et fotografi af en 
due, hvor de fleste slagfjer i begge vin-
ger er klippet af. Alligevel har duen 
formået at vende tilbage til sit slag, 
måske efter den har fået et par nye 
slagfjer. Jeg tror ikke, det er en brev-
duemand, der har gjort det. Vi er godt 
klar over, at duen hurtigt vil være i 
stand til at flyve igen. Jeg har aldrig 
prøvet at vænne en due ved at stække 
den, men skulle jeg endelig gøre det, 
er det kun fjerene i den ene vinge, der 
skal fjernes, så går der lang tid inden 
duen vil være i stand til at flyve.

Naturligvis er jeg klar over, at nogle 
ganske få ikke altid optræder som de 
bør, men i langt de fleste tilfælde er jeg 
overbevist om, at der en fornuftig for-
klaring på mange af de oplevelser vi i 
første omgang opfatter negativt.  

af Lars Russkov, 081

DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE.

De 3 foreninger på Lolland har lavet 
3 ændringsforslag til kapflyvningspla-
nen gældende for region øst.

Vi håber at få opbakning til forsla-
gene.

Det er Henstedt, som vi godt vil have 
lavet om til Soltau og gerne længere. 
At få mindst én af flyvningerne læn-
gere end Soltau, tror vi ikke, vi får op-
bakning til.

Der er nogen, som har ca. 180 km 
længere end os, så vi nøjes med Soltau.

Årsagen til at vi stiller ændringsfor-
slagene er, at vi synes, der er for lidt 
afstand til Henstedt.

I Nakskov er afstanden fra Henstedt 
ca. 135 km.

Det vil svare til at Rødovre skulle fly-
ve DdB fra Rødby Havn.

Vores holdning er, at flyvninger un-
der 200 km. er sektionsflyvninger og 
ikke DdB flyvninger.

Der må være en grænse for, hvor kor-
te DdB flyvninger må være.

Når der flyves fra Sverige, er der ca. 
200 km. fra Jönköping til Helsingør, så 
det er vel kun rimeligt, at der også er 
min. 200 km til nærmeste slag, når der 
flyves fra syd.

Fra Soltau er der ca. 210 km. til Rød-
by Havn.

Det drejer sig ikke om at få bedre 
vinderchancer, da jeg har haft 2 regi-
onsvindere fra Henstedt i 2016.

I kapflyvningsplanen for 2015 og 
2016 fløj vi Göttingen i uge 25. En sta-
tion for mit vedkommende på 387 km.

I HB ś forslag for 2017 og 2018 skal 
vi flyve Henstedt, hvor jeg har 153 km. 
En afkortning på 234 km.

Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt 
nytår og en god sæson. 
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gelig de kontroller, som udvalget selv 
udpeger, der fokuseres på.

I det forgangne år har der også væ-
ret et par slagkontroller, og selvfølgelig 
var alt i orden ved kontrollerne. 
IT PROGRAMMER MM

Af skade bliver man sjælden rig, og 
jeg har måttet sande, at tempoet vi 
kunne udvikle vore IT løsninger på 
ikke var så hurtige, som vi forventede.

Det er store nødvendige ting, der er 
arbejdet med gennem de sidste mange 
år, og vi vil nødig, at udviklingen glem-
mes.

Derfor er der investeret i udstyr, der 
sikrer os vore data hvis computerne 
bryder sammen. En nødvendighed alle 
forstår.

Programmerne med mulighed for 
indberetning hjemmefra har trukket 
noget ud, men vi (DdB) har ikke læn-
gere førsteprioritet hos TauRIS, hvad 
jeg sagtens forstår.

Det ser ud til, vi kan komme i gang i 
næste sæson til glæde for rigtig mange 
medlemmer, der har langt til forenin-
gen.

Det ser også ud til, vi får gang i det 
nye internet baserede medlemspro-
gram, der vil kunne minimere fejl i 
foreningerne og frigøre tid hos vore 
medarbejdere på sekretariatet.

Træningsappen, der skulle have væ-
ret klar for længe siden, fungerer nu 
endelig til android baserede smart 
phone’s. En app til de øvrige smart 
phone’s styresystemer (bl.a. til iPhone) 
er ikke igangsat endnu. 
BESØG I FORENINGER OG SEKTIO-
NER

Det er af stor værdi for forståelsen 
af, hvorfor organisationen arbejder 
som den gør, at bestyrelsen kommer 
ud, hvor medlemmerne er i foreninger 
og sektioner. Dette er til glæde for alle 
både bestyrelsesmedlemmerne og for-
eningsmedlemmerne.

Derfor stiller bestyrelsesmedlem-
merne gerne op til sammenkomster, 
når det ønskes ude i landet.

Mulighederne for på stedet at høre 
om lokale strømninger og forholde sig 
til det er en vigtig del af vort demo-
krati.

For mit eget vedkommende har be-
søg i Odense og i Hoptrup givet mig en 
største grad af forståelse for de proble-
mer, der i disse områder fylder meget 

hos medlemmerne. Det er nødvendigt, 
hvis vi skal respektere hinanden.
GRÆNSEPROBLEMATIKKEN

Flere og flere steder bliver det nød-
vendigt for medlemmer at kører over 
sektionsgrænser for at komme i deres 
forening.

Stridigheder opstår desværre i flere 
situationer, hvor nødvendigheden har 
bragt medlemmer i en sådan situation.

Fremtiden er jo svær at spå om, men 
jeg tror vi bliver presset af nødvendig-
hedens lov til nytænkning på dette 
område.

Jeg har en fornemmelse af, at vi om ti 
år udelukkende bruger grænserne til 
resultatberegninger.

Det kan blive nødvendigt med 
samarbejde også omkring de korte 
flyvninger. Det mest fornuftige for 
sammenhængskraften vil være, at 
DdB går ind og forestår også disse 
flyvninger.

Frygten for, at disse flyvninger vil 
blive markant dyrere er efter min 
overbevisning ikke nødvendig. Kigger 
vi dybt i regnskabet, vil det fremgå, at 
kun ca. halvdelen af gebyrerne går di-
rekte til transport. Det kan jo direkte 
sammenlignes med sektionsklubber-
nes omkostninger til flyvninger, så 
alle andre omkostninger, der ikke be-
høver at stige, er allerede betalt over 
DdB flyvningerne – kontingenter og 
forretningen DdB, så det må være mu-
ligt med fornuftige gebyrer, når nøden 
tvinger os.
SBU

Igennem rigtig mange år har vi stået 
vagt om samarbejdet i norden, og vi 
har mange gange haft glæde af samar-
bejdet i alle tre lande.

Jeg har på nuværende tidspunkt for-
nøjelsen af at være Præsident for SBU. 
Et hverv jeg (efter tur) blev udpeget til 
på SBU mødet i Sverige, der på bedste 
vis forestod værtsskabet for mødet i år 
2016.

Det ser heldigvis ud til at stridighe-
derne i Sverige går bedre tider i møde, 
men der er stadig ikke fuld opbakning 
til det svenske forbund.

Den svenske forbundspræsident 
Manfred Koch var på mødetidspunk-
tet også præsident for SBU, men han 
havde været ude for en ulykke og bad 
derfor undertegnede om at lede mødet 
i samarbejde med SBU sekretær Lars 

Corneliussen fra Norge. Det gik fint og 
Erik Rasmussen blev selvfølgelig gen-
valgt til kasserer i SBU. 

SBU afholder møder hvert andet år 
og næste gang bliver det hos os i Bræd-
strup den første weekend i februar år 
2018.

I året vi forlader, havde vi igen stor 
glæde af det store slag i Åbenrå, hvor 
vi afviklede landskampen i SBU regi. 
Vi takker Henrik Meldgård med per-
sonale for indsatsen, der er med til at 
give et ekstra pip til mange deltagere.

Ikke alt går efter planerne i SBU og 
således kan jeg kun beklage, at der er 
hængepartier omkring diplomer, der 
kan være år undervejs, men et sekre-
tær skifte i år 2014 har givet udfordrin-
ger på dette område. Præmiepengene, 
der er vundet, er for længst udbetalt og 
vi må se at få Diplomerne med.
MEDLEMMERNE

Vi har i DdB desværre haft svært ved 
at fastholde medlemstallet, men det 
vigtigste er, at vi, der er tilbage, har 
stor glæde af vor sport.

Det kan vi heldigvis, fordi vi har fan-
tastiske medlevende medlemmer, der 
på alle måder gør, hvad der er muligt 
for, at vore foreninger kan trives.

Jeg har mange gange slået til lyd for, 
at ingen må glemmes i det sociale sam-
menhæng. For mig hersker der ikke 
den mindste tvivl om, at måden vi be-
handler hinanden på, er styrken, der 
skal sikre organisationen fremadret-
tet. 

Det hele handler jo i den sidste ende 
om, hvordan vi hver især føler os hjem-
me i organisationen som medlemmer 
og at vi hver især nyder at være en vig-
tig del af helheden.
GODT NYTÅR 
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NATURAMINE 500 ml

ELECTROLIT 240 g – 750 g

NATURALINE 1 liter

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande

Tlf. 97187040  •  Fax. 97187090
mail: natural@natural-brande.dk

www.natural-brande.dk

NUTRI•POWDER  500 g

DEN BEDSTE GARANTI FOR EN 
VELLYKKET SPORTSSÆSON 
TIL EN RIMELIG PRIS!

NATURAVIT PLUS 250 ml – 500 ml

Naturavit er et flydende multivitaminkompleks med meget høj 
kvalitet og stabilitet, totalt opløseligt i vand og med en behagelig 
smag; vitaminerne optages hurtigt og fuldstændigt af duerne. 
Regelmæssig administration af Naturavit Plus medvirker til at undgå 
vitaminmangeltilstande og gør det muligt at opnå maksimal ydelse i 
sportssæsonen.

Naturamine er et tonikum bestående af 
mineraler, oligo-elementer og vigtige 
aminosyrer, der fremmer duernes kondition 
og sundhed i sportssæsonen.

Electrolit er en blanding af 
elektrolytter og glucose, der 
forebygger dehydrering og 
demineralisering af duen og garanterer 
hurtig regenerering efter flyvningen.

Naturaline er et koncentreret ekstrakt af 
omkring femten grøntsager og planter. Dette 
produkts surhedsgrad har en velgørende 
virkning på fordøjelsessystemet og 
opretholdelse af pH-værdien i kråsen på det 
rette, naturlige niveau. En god modstandskraft 
og en perfekt sundhed forbedrer ydelserne. Et velafbalanceret og 

letfordøjeligt kosttilskud med høj 
ernæringsværdi.
Nutri-Powder er specielt tilpasset 
til at bringe brevduer i topform 
og accelerere regenereringsfasen 
efter de fysiske anstrengelser.
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

Svend kunne i sommers fejre 75 års fødselsdag og 

i efteråret 1956, altså for 60 år siden, blev Svend 

optaget som medlem af De Danske Brevduefor-

eninger.

Svend blev indmeldt sammen med sin far i 

Brevdueforeningen 212 Bugten med hjemsted i 

Ålbæk.

Allerede 2 år efter blev Svend urmager i forenin-

gen.

Efter nogle år blev foreningen opløst og Svend 

var ikke aktiv i en periode, da familie og pelsdyravl 

tog hele hans tid.

I 1983 blev Svend igen indmeldt som aktiv sam-

men med sin kone Linda.

I den forløbne tid har Svend af flere omgange 

taget en tørn i bestyrelser og udvalg, såvel i 026 

Fladstrand som nu i 086 Bangsbo.

Svends speciale er pakning af duer, hvor han er 

langt den dygtigste og hurtigste jeg har oplevet, 

samtidig med at duerne bliver hånteret perfekt.

På trods af Svends modne alder, pakker han nemt 

400 duer på 2 timer.

Svend er en dygtig brevduemand og god til at 

passe dyr og så har han et enormt dejligt væsen 

og han vægter det sociale samvær i foreningen 

meget højt. 

Slaget i Ålbæk har naturligvis også taget sig af 

retterne når der skal uddeles præmier, Bla. lang-

flyvermesterskab og Forsvarets medaljer mm.


