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Blad nr. Udkommer Deadline
03 1. feb. 17. jan. 
04 14. feb. 31. jan. 
05 28. feb. 13. feb.
06 15. marts 28. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulererFremlysning

EJNER JENSEN 062 GRIB
Ejner Jensen er død 81 år gammel.
Ejner var sund og rask på nær det 

sidste stykke tid og har altid klaret 
sig selv. Ejner var sin egen og har le-
vet et nøjsomt liv på landet, hvor han 
kunne ”rode” efter behag og have lige 
så mange duer, som det nu passede 
ham. Almindelig materille goder var 
der ikke mange af, men vi har aldrig 
hørt Ejner klage – tværtimod, det 
passede ham fint at leve det frie liv.

Ejner havde også sine egne menin-
ger omkring det at flyve med duer. 
Resultater og mesterskaber interes-
serede ham ikke, og hans duer var 
sjældent med på de første flyvninger. 
Ejner nød sine duer på sin egen må-
de, og så mere på selve duen end på, 
hvad den havde præsteret. De lange 
flyvninger var ham mest nær, og han 
nød at ”drille” de skrappe, hvis han 
fik først hjem. Ejner har også delta-
get med duer i MVL Cup med fine re-
sultater.

Ejner kunne godt lide en øl og snak 
på bænken. Til vores julefrokost, var 
Ejner først begyndt at spise, når vi 
andre var færdige, nu var der jo både 
god mad og selskab 

Ejner har været medlem i vores for-
ening i 26 år, og vi mindes ham som 
en god sportskammerat, som nok er 
ved at være en uddød race, og nu er 
der så en mindre.

Æret være Ejner Jensens minde.
På vegne af os alle fra 062 Grib
Henrik Lund Jensen

JØRGEN SØRENSEN, 021 VIBORG
Det var med stor sorg, at vi tirsdag 

den 10. januar fik meddelelse om, at 
Jørgen Sørensen pludselig var død 
76 år gammel. Jørgen startede som 
brevduemand i 1965 i ”DAN 054, 
Stjernen”, som han også var formand 
for, da den i 1987 blev lagt sammen 
med 021 Viborg. Vi vil huske Jørgen 
som en meget aktiv brevduemand, 
der altid havde styr på tingene. Han 
havde mange forskellige opgaver i 
foreningen, som han altid satte en 
ære i at udføre perfekt. 

Æret være hans minde
Pfv / Johs. Jørgensen

BENT-OLE RASMUSSEN 015 BORN-
HOLM

Bent-Ole tabte kampen mod kræf-
ten d. 3 jan 2017.

Han startede med brevduer som 
dreng, sammen med sin far. 

Bent-Ole gik meget op i   sine duer 
og kaniner. Han har været have-
mand ved klubhuset i 015 Rønne

Vi har i 015 mistet en god klub-
kammerat.  Bent-Ole blev 58 år. 

Æret være hans minde.
På forenings vegne
Carsten Krøier Madsen 

DAN 171-08-0489 (død)
DAN 114-15-3674 (død)
DAN 073-08-1172 (død)
DAN 194-08-1179 (død)
DAN 127-08-0072 (død)
DAN 193-10-0506 (død)
NL 13-1559664 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 000-16-6454
Caroline Weinreich 
5000 Odense C
Tlf 31137050

NL 14 4199803
DAN 250-14-4876
Hans Larsen
4230 Skælskør
Tlf. 5819 6596

DAN 012-16-0437
DAN 030-16-0090
Poul E. Szymula
4690 Haslev
Tlf. 5034 6200

NL 16-2174820
NL 16-1632861
Anders Børgesen
9490 Moseby
Tlf22170110

DV 07277-15-0685
Frode Nygaard
5690 Tommerup
Tlf 21705421

50 ÅR
22/1 Per Juncher, 027 Esbjerg

65 ÅR
24/1 Jens-Knud Andersen,  144.Ribe

70 ÅR
31/1   Preben Kildegård Petersen, 033 
Køge
80 ÅR
23/1 Poul-Evald Lassesen, 019 Bræd-
strup

Husk!
De 2 auktioner fredag og lørdag 

den 3. og 4. februar 2017 i  
forbindelse med DdB’s  

Landsudstilling i Brædstrup.
Duer kommer fra  

Herbots og Van Oeckel Bel-
gien

Duerne kommer på 
pre-auktion på Hansen023.dk

Nærmere info kommer 
på DdB’s hjemmeside.

DdB’s Udstillingsudvalg
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STATUS

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

Forretningsudvalget (FU) har i uge 
2 sammen med Sekretariatet gennem-
gået status omkring landsudstillingen 
i februar

Der er i skrivende stund endnu ikke 
modtaget tilladelse fra Fødevaresty-
relsen (FVST). Sekretariatet havde 
indsendt ansøgning den 13. december 
2016. Umiddelbart efter nytår kon-
taktede Sekretariatet FVST for at få 
et svar. FVST kunne ikke finde vores 
ansøgning og bad os indsende den igen 
elektronisk til en speciel e-mailadres-
se, hvilket skete inden for få minut-
ter. Efterfølgende har vi kunnet følge 
dens gang rundt i FVSTs system. Der 
er ikke modtaget noget svar endnu. 
FU besluttede, at sidste frist vil væ-
re deadline for tilmelding af duer til 
landsudstillingen dvs. 20. januar. Se-
kretariatet skal dog løbende forsøge 

at få en godkendelse frem til deadline. 
Det er også sket men i skrivende stund 
er der ikke modtaget svar. Sekretaria-
tet vil lægge alle nyheder op på hjem-
mesiden så snart de modtages.

FU besluttede, at det er nødvendigt 
at få lavet en dialog med FVST sna-
rest, således at vi har helt klare ret-
ningslinjer fremadrettet. Vi var af 
den formening, at dette blev afklaret 
i 2006 under det seneste udbrud. Vi 
har gennemgået samtlige papirer og 
korrespondancen fra 2006 og mener, 
at der helt klart foreligger fornuftige 
retningslinjer for DdB. Men de er til-
syneladende blevet glemt eller aldrig 
konfirmeret i FVST.

Det er vigtigt, at alle medlemmer 
overholder de bekendtgørelser, som 
FVST har udsendt og som endnu ikke 
er tilbagekaldt. Det gør det nemmere 
i det videre forhandlinger med FVST. 
Det er dem, der har ansvaret og lov-
givningen med sig i en sådan situa-

tion. DdB bestemmer ikke noget vedr. 
fugleinfluenza og de restriktioner, der 
indføres i Danmark. DdB kan ikke om-
gøre eller undlade at følge de udsendte 
bekendtgørelser. 

Udstillingsudvalget arbejder selvføl-
gelig videre med opgaverne med at få 
landsudstillingen på plads og færdig 
til tiden, uanset om der foreligger en 
tilladelse til at udstille vore bedste du-
er eller ej. Det er vigtigt, at DdB får 
det bedste ud af den givne situation, 
så medlemmerne synes, at det er dej-
ligt at mødes i Brædstrup den 3. og 4. 
februar. Det er en vigtig weekend for 
brevduesporten i Danmark. Så her-
fra skal der lyde en opfordring til alle 
medlemmer om at møde op og vise fla-
get. Uanset om vi må udstille eller ej, 
så lad os gøre det til et par gode dage.

Tidspresset omkring Brevduen nr. 1 
gjorde, at der desværre smuttede en 
linje med 3 foreningsforslag til kap-
flyvningsplanen i uge 32. Forslagene 
er fremsendt rettidigt. Fejlen skete 
i konverteringen til opsætningen af 
bladet. Det vil der blive rådet bod her 
i dette nummer (på bagsiden), på hjem-
mesiden og i det blad, der udsendes 
med regnskab mm. 

Salget af Guldringen 2017 går stry-
gende og vi har mange flere på lager. 
Så det er bare at få bestilt. De sælges 
hele året. Her er chancen for at vinde 
de største præmier i brevduesporten i 
Danmark. 
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af Michael Harder, Herbots.dk

BART & NANCE VAN OECKEL ER ET 
KENDT MAKKERPAR I BELGISK BREV-
DUESPORT. DE BOR I OUD-TURNHOUT 
OG ER GIVET BLANDT DE ALLERMEST 
AMBITIØSE OG HÅRDT ARBEJDENDE 
BELGISKE BREVDUE-ENTUSIASTER. 

De ved, at der skal hårdt arbejde til, for 
at de kan realisere deres drøm med du-
erne, som er at være blandt de førende 
slag på mellemdistance med en snert af 
længere flyvninger mellem 600 km. og 
800 km.

Som et led i at realisere deres drøm 
solgte de i slutningen af 2014 hovedpar-
ten af deres duer for at få råd til at bygge 
et fantastisk nyt dueslag. Og et fanta-
stisk imponerende dueslag er det blevet; 
slaget måler 54 meter i længden og 7,5 
meter i bredden.

 Slaget er bygget i sektioner med 3 rum 
i hver sektion. Det midterste rum er et 
motivationsrum, mens der på hver side 
af dette rum er et rum til henholdsvis 

hanner og hunner. Før og efter kapflyv-
ning er hanner og hunner sammen i mo-
tivationsrummet; resten af tiden går de 
skilt i hver deres rum.

På forsiden af slaget er der nogle me-
get store indgange, for at sikre, at duerne 
ikke bliver klemt ved hjemkomst, og al-
le duer har mulighed for en hurtig ind-
gang på slaget. Og det er virkelig noget 
af et syn og se, når duerne bliver lukket 
ind efter træning rundt om slaget – det 
går super hurtigt, at få alle duer ind og 
streng disciplin er en del af daglige ruti-
ne. Inde på slaget fordeles duerne i deres 
respektive rum via skydedøre, der effek-
tivt kan åbne og afgrænse de forskellige 
opholdsrum. Samme gang benyttes, når 
duerne skal ind til motivationsrummet.

 På bagsiden af slaget er der voiliere-
anlæg, hvor duerne kan opholde sig i, 
med rigelig med frisk luft. Alt er prak-
tisk og meget gennemtænkt.

Bart har i sit avlsarbejde arbejdet med 
to linier for at få det stærkeste funda-
ment i avlen. Det startede med blodlinie 
I, hvor stamduen er “Zwarte Diamant”, 
der kommer fra L.B. & J. Geerinckx. 
“Zwarten Diamant” viste sig hurtigt at 
være en avlsdue ud over det sædvanli-
ge, og han er bl.a. far til den kendteste 

Slaget
Bart & Nance Van Oeckel

Belgien

Bart & Nance Van Oeckel

Forsiden af slaget
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due på slaget ”F-16”. ”F-16” har vundet 1. 
National La Souterraine af 20.124 duer 
og desuden imponerende 5. National 
Bourges af 24.676 duer, 10. National La 
Souterraine af 4.478 duer og var bedste 
belgiske Olympiade-due kat. C i Buda-
pest 2012 og 4. belgiske Olympiade-due 
kat. C i Nitra 2013, og vigtigst af alt så 
har “F-16” vist sig selv at kunne avle de 
gode flyveegenskaber videre. ”Zwarten 
Diament” er også far til ”Miss Poznan”, 
der var bedste belgiske Olympiade-due i 
kat. C i Poznan 2010 og samtidig var 8. 
Nationale Esdue på mellemdistance i 
KBDB i 2010.

Motivationsrum

Bagsiden af slaget

Blodlinie II er ”Tennis”-linien, hvor 
stamduen er ”Lendl” og som bl.a. er 
far til kanonerne ”Sjarapova”, “Nada”, 
“Kournikova”, der alle har været Esduer. 
For at styrke avlen hen mod på længere 
distancer er en ny blodlinie III introdu-
ceret i 2015 ved købet af ”Crazy Boy” fra 
Eric Limbourg. ”Crazy Boy” har bl.a. 
vundet 1. National zone fra Souillac, 10. 
National Bordeaux (12. International 
Bordeaux af 10.622 duer). Med købet af 
“Crazy Boy” håber Bart at kunne skabe 
en “Crazy-linie”!

Så samlet set er duestammer-
ne på slaget fra  Louis Meulemans 
(Arendonk), Gaston Van de Wouwer 

(Berlaar), LBJ Geerinckx (Wommel-
gem) og Leo Heremans (Vorselaar), 
ligesom der ind i mellem laves fæl-
lesparringer det hollandske topslag 
Pieter Veenstra.

Teamet af kapflyvere består ca. 75 
duer som enten er etårs eller ældre. Da 
hovedinteressen hos Bart er mellemdi-
stance-ture, så er gennemsnitsalderen 
på kapflyverne normalt ikke særlig 
høj, fordi duerne sorteres benhårdt 
efter præstationer på kapflyvninger. 
De gamle duer trænes før sæsonen 
forsigtigt og afstanden på træningen 
øges kun gradvist. Inden duerne sen-
des til den første nationalflyvning fra 
Bourges, så er målet at de har fløjet 
et par gange fra Quievrain og meget 
vigtigt Vierzon på 400 km. De gamle 
duers form forsøges styret via kunstig 
mørkelægning i dele af døgnet i for-
sæsonen. 

De gamle duer kapflyves på total sy-
stemet. Men Bart kan godt lide kaos 
både før indlevering og efter hjem-
komst, så som et led i motivationen 
af duerne så ændres der hele tiden på 
hvor meget duerne ser hinanden. Du-
erne kapflyves mest muligt igennem 
hele sæsonen på mellemdistancen, og 
bemærkelsesværdigt er det, at slaget 
altid har topplaceringer nationalt på 
kapflyvningerne i slutningen af sæso-
nen.

Og imponerende resultater har slaget 
i den grad haft – her et lille udpluk af 

1. National La Souterraine af 3.607 duer med 

”Jeff” i 2006

1. National La Souterraine af 20.124 duer 

med ”F-16” i 2011

1. Olympiade due kat. C i Poznan i 2011 med 

”Miss Poznan”

3 x 1. provincial i 2013

2. National La Souterraine af 3.184 duer i 

2014

Duerne flyttes til nyt slag i efteråret 2014

2. National Issoudun af 11.972 duer i 2015 

med ”Leo Diamant”

3. National Chateauroux af 2.108 duer i 2016

3. National Chateauroux  af 29.591 duer i 

2016)
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nogle af de flotteste enkelt-resultater:
Slaget har i alt 50 gange været i top 

30 Nationalt på mellemdistanceflyv-
ninger i perioden 2006-2016; det er 
meget imponerende!

Og ingen tvivl om at det nye slag, de-
res fremragende duer og deres store 
og målrettede indsats med duerne vil 
skabe nye og flotte resultater til Nance 
og Bart – det bliver spændende at følge 
slaget i 2017! 

Kik ind i volieren

STAMDUEN
“ZWARTEN DIAMANT”

FRA GEERINCKX

NATIONALVINDEREN
“F-16”
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Pigeon Vitality  

 

Produkterne fra Pigeon Vitality giver optimal sundhed og ydeevne. 
De sælges over hele verden med fantastiske resultater og tilbagemeldinger. 

Mange af topslagene i Danmark bruger vores produkter. 
 

Før produkterne kommer på markedet bliver de nøje testet. Desuden har vi slag over 
hele verden, som tester alle vores produkter i et komplet program. 

To af disse testslag i Danmark er: 
 

Thomas & Povl Pedersen, 013 Svendborg 
Jensen & Brakstad, 068 Frederikshavn 

 

Vi benytter lejligheden til at gratulere vores to danske testslag med de gode resultater 
og takker for samarbejdet de sidste år og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017. 
 

DdB:    2015:  2016: 
DM-Sport       Nr. 2  Nr. 5 
DM-Åben        Nr. 2  Nr. 3 
Sektion Lang, Åben      Nr. 1  Nr. 1 
Sektion Lang, Sport  Nr. 1  Nr. 1 
Sektion Mellem, Åben Nr. 2  Nr. 2 
Sektion Mellem, Sport  Nr. 1  Nr. 4 
Sektion 1-års   Nr. 1  Nr. 2 
Region 
Regionsmesterskabet  Nr. 5  Nr. 4 
Region lang                Nr. 5  Nr. 3 
Sektion  
Fynsmesterskabet      Nr. 1    Nr. 1 
Det Store Championat Nr. 1  Nr. 1 
Mellemdistance           Nr. 1    Nr. 1 

  
DdB    2015:  2016: 
DM-Åben        Nr. 3  
Sektion Lang, Åben     Nr. 1  
Sektion Lang, Sport      Nr. 1 
München 1030 km  Nr. 1 
NBFs ærespr. Göttingen    Nr. 1 
Region 
Region Åben   Nr. 1 
Region Lang      Nr. 1 
Guldring Derby Giesen Nr. 1   
Sektion 
General Åben   Nr. 1  Nr. 1 
General Sport     Nr. 1 
Sektion Åben   Nr. 1 
Sektion Sport   Nr. 1  Nr. 1 
Ungemesterskabet Sport Nr. 1 

 

Kom gerne til vores stand i Brædstrup for en duesnak og for at finde et komplet 
program af tilskudsprodukter – tilpasset de afstande du flyver!! 

Kontakt: Frode Brakstad, tlf. 0047 99279496, mail@pigeonvitality.com 



Oxy-B Powder™  (400 gr) - der er idag ingen tvivl om at B-vitaminerne er de vigtigste vitaminer hvis de ekstraordinære flyve og avlsresultater skal 
opnåes! Dette pulverprodukt indeholder alle B-vitaminer; - samtidigt er det tilsat nødvendige antioksidanter, jern og jod for at fremme frugtbarheden 
hos avlsduerne og vitalitet hos flyveduerne samt ungerne. Jern er sammen med B6, B9 og B12 medvirkende til at producere hemoglobin, som fragter 
oxygen rundt til muskelcellerne. Sporstoffet jod stimulerer det som kaldes "tyroideahormonerne", som igen regulerer et bredt spekter af fysiologiske 
funktioner. Den mest kendte funktion er at disse hormoner øger energimetabolismen, ved at øge varmeproduktion og oxygenforbruget i cellerne. Oxy-
B bidrager derfor til duens formudvikling i sæsongen som flyveafstandene øges, og produktet er derfor efter vores vurdering et af de aller vigtigste 
tilskudsprodukter til brevduer på markedet i dag.
Den komplette sammensætning af alle nødvendig B-vitaminer,antioksidanter,jern og jod gør dette produkt unikt og bedre end de fleste andre B-
vitamin produkter på markedet. F.eks så indeholder ølgær kun et fåtal af B-vitaminer, og de få B-vitaminer som er i ølgær udgør kun ca. 1/200 af den 
koncentration som er i Oxy-B!  Alle duer (avl, flyve, unger) vil have nytte af Oxy-B ™ en eller to gange om ugen året rundt. Dosering: 1 toppet teske 
(8 gr) tilsættes et kilo foder og blandes godt. Kornet kan godt fugtes på forhånd (f.eks dagen før) med Omega-3. Avlsduer:  to gange om ugen, 
flyveduer: dagen før afsendelse ved flyvninger op til 400 km. Ved længere flyvninger gives to dage i træk indtil dagen før afsendelse.

Pigeon Vitality Produkter sæsonen 2017

Improver™  (200gr og 125gr) -   er patenteret over hele verden som en "grøn antibiotika". Improver tilsættes drikkevandet, og dræber kun de 
"dårlige" bakterier i vandet. Samtidigt stimuleres den naturlige mikroflora i fordøjelsessystemet og tarmen (de "gode" bakterier).  Resultatet er lav 
smittefare fra drikkekaret og et stærkt immunforsvar. Systematisk forsøg på unger (udført af en forening i Canada) har vist at Improver medfører 
sundere duer, mindre tab og flere præmier på flyvningerne! Dosering: 2,5 gram (2,5 gr = en vedlagt måleske = 1/2 teske). Kan gives til flyveduerne to-
tre dage efter en flyvning, for at reducere opblomstring af smitte og for at give en hurtig restitution. Til avlsduer og unger kan Improver gives i halv 
dosering (1/4 teske per 5 liter vand) i 3 dage pr uge (3 dage i træk eller hver anden dag). Samme dosering anbefales til alle duer i fældesæsonen. 
OBS: Dette er et koncentrat! 200 gr vil række til 100 duer i 40 uger.

AntiFungal™ (200gr og 125gr)  -  gives i drikkevandet sammen med Improver. Det vil reducere vækst af svampe som Candida Albicans i duens 
hals, krås og fordøjelsessystem . Svampe er meget ofte et problem i perioder med høj luftfugtighed og stress, men også efter antibiotikakure. 
Dosering: 2,5 gram (2,5 gr = en vedlagt måleske = 1/2 teske). AntiFungal er et koncentrat, og  200 gram vil række til 100 duer i 40 uger. Bemærk at 
AntiFungal kun er aktivt når drikkevandet er surt (pH <5), det skal derfor gives sammen med Improver. TIPS: For ekstra effekt, gives 10 ml eddike 
per liter vand sammen med Improver + AntiFungal.
MultiViTra ™ (500 gr) -  en koncentreret, komplet og afbalanceret blanding af alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporestoffer til duer.
BEMÆRK: "Value for money!" I modsætning til mange andre multivitaminer på markedet så indeholder MultiViTra ™  ALLE vitaminer og sporestoffer 
som duen behøver (28 vitaminer, mineraler og vigtige sporelementer som for eksempel vitamin A, alle B-vitaminer, C, D3, E, K og mineralerne 
kalsium, magnesium, fosfor , natrium, kalium, klor og sporstoffer som kobolt, kobber, jern, jod, mangan, selen og sink). En af hemmelighederne bag 
vitalitet og udholdenhed hos duer er kombinationen af sporstoffer som er tilstæde i MultiViTra, og som virker som antioksidanter (antioksidanter 
beskytter cellerne mod stressrelateret nedbrydning). Fordi korn fra moderne og intensiv landbrug er fattigt på vitaminer, mineraler og sporstoffer, så 
er det absolut nødvendigt at give tilskud af disse for at opnå optimal ydelse inden kapflyvning og før sammenparring, inklusiv en sund udvikling af 
ungerne.
Specielt vil vores flyveduer samt avlsduer, i de mest intensive perioder af sæsonen være mere utsat for sygdom hvis de nødvendige ekstra vitaminer 
og mineraler ikke er på plads. Dosering: 1 toppet teske (5 gr) pr kilo korn (fugt med Omega-3) to gange om ugen til avlsduer, unger og i 
fældeperioden. En gang om ugen er tilstrækkeligt til flyveduerne hvis vores andre produkter som Belgamax, Oxy-B og Improver benyttes.

          Produkt information

Belgamax™ (440 gr)er en kombination af elektrolytter (salte og energigivende karbohydrater/sukker) med B-vitaminer, antioxydanter og 
stressreducerende sporstoffer. Formuleringen gør dette elektrolytprodukt efter vores mening til det bedste elektrolytprodukt på markedet.   Med sin 
unikke sammensætning, er effekten hurtigere end med de produkter som kun indeholder elektrolytter. Belgamax™ reducere dehydrering i varme 
perioder og hjælper til en hurtig restitution af flyveduerne efter flyvning. Dosering: 1 toppet måleske (1 teske) pr 1 liter vand ved hjemkomst (gives 
med fordel i drikkevandet ved hjemkomst sammen med Rebuild™).
I varme perioder kan duerne få halv dosering (1 teske i to liter vand) daglig. På varme dage, giv flyveduerne Belgamax™ 2-3 dage før indlevering. På 
indleveringsdagen anbefaler vi at duerne får rent frisk vand.

Oxy-B Liquid™  (500 og 250 ml)-  indeholder de samme B-vitaminer og antioxydanter som Oxy-B pulver, men i flydende form (indeholder ikke jern 
og jod). Kan gives på foderet eller i drikkevandet. BEMÆRK: Oxy-B Liquid ™ (som Oxy-B-pulver) indeholder også det vigtige vitamin B9 (folsyre), 
som ofte mangler i andre kommercielle flydende B-vitaminer på markedet. For at forbedre frugtbarheden og vitaliteten har vi også tilføjet vitamin E og 
Selen; to antioksidanter som både styrker frugtbarheden hos avlsduerne og optimere ydelsen hos flyveduerne.
Dosering (koncentrat): Avlsduer: 5 ml pr liter vand to gange om ugen. Flyveduer: 5 ml per liter vand dagen før afsendelse (efter som Oxy-B liquid 
mangler jod og jern, så mener vi at Oxy-B pulver er et bedre B-vitamin tilskud til flyveduerne i sæsonen).

Rebuild  Powder (100 gr) and Capsules™ (100 stk)  -  Rebuild ("genopbygger") består af såkaldte forgrenede aminosyrer (BCAAs). Disse 
aminosyrer har en speciel funktion ved at de hurtigt optages af kroppen og indgår i genopbygningen af belastede/skadede muskelceller.  Ved at give 
Rebuild™ til duerne ved hjemkomst fra flyvninger så vil belastet muskulatur styrkes og nye muskelceller vil bygges, istedetfor at musklerne 
overbelastes og nedbrydes.  Resultatet er at duerne gennem sæsonen restitueres bedre og kan bruges weekend efter weekend. BEMÆRK 1: 
Duerne skal have Rebuild™ medens musklerne fortsat er varme (inden 20 minutter efter hjemkomst). Kapslerne er tiltænkt til enkelte duer som har 
sen hjemkomst. BEMÆRK 2: Nogle af vores kunder giver Rebuild™ før indlevering sammen med Turbo Flight, dette giver duen et boost af energi. 
Men energien kommer inden 15 timer, så dette er kun egnet hvis duen løslades indenfor 15 timer efter at den har fået tilskuddet (dvs mindre end et 
døgn i kurven). Dosering: 1/2 teske pr liter vand  (eller en måleske som ligger vedlagt) eller en kapsel per due. 
Clearify™ (250 ml)  - et naturprodukt udviklet for at reducere problemer med luftvejssygdomme og mycoplasma. Clearify™ er lavet af ekstrakt fra 
lakridsrod (aktiv ingrediens er Glycyrrhiza Glabra ) som åbner op og løsner slim i luftvejene samt at den bekæmper virus som forårsager 
luftvejssygdomme og overproduktion af slim. Selv om vores hovedmål med dette produkt har været at bekæmpe luftvejsproblemer hos duerne, så 
har vi undervejs opdaget flere andre gunstige effekter ved brug af Clearify™: Produktet hindrer nedbrydning af hormoner som kortisol, kroppens 
primære stress bekæmpelseshormon! Endvidere har Clearify™  gunstig virkning på leveren, det sænker kolesterolniveauet og den styrker 
immunforsvaret ved at øge niveauerne af interferon (som kroppens immunsystem bruger til at bekæmpe virus). Første weekend vi testede Clearify™ 
på vores duer medførte det regionsvinder på ungerne (Henstedt 407 km), nr.2 region på mellem voksne duer (Henstedt 407 km) og gruppevinder på 
maraton (München 1030 km)! 
Dosering: 10 ml/liter vand i 3 - 4 dage. Udviklet for at forebygge luftvejsproblemer i flyvesæsonen (uden antibiotika og resistensproblematik). Vi 
anbefaler at Clearify™ bruges på regelmæssig basis hver 3.- 4. uge gennem flyvesæsonen.



Ring eller e-mail for  en duesnak og for at finde et komplet program af tilskudsproduktertil dine duer – tilpasset de afstande du flyver!!
Kontakt: Frode Brakstad, tlf. 0047 99279496, mail@pigeonvitality.com

Tricoli STOP ™ (100 stk) -  et naturligt produkt mod Trichomonader/gul knop!
Bare 1 kapsel af Tricoli STOP  dræber  99,8% af Trichomonader/Canker inden for 3 timer ..... uden nogen bivirkninger andet end at duens form 
forbedres! Indeholder kun rene naturlige organiske stoffer og vitaminer!  Tricoli STOP ™  er ikke medicin, så det udvikler ingen resistens.
Ja, det er for godt til at være sandt...   så på forespørgsel (mail@pigeonvitality.com) sender vi på  e-post FoU rapporten fra Universitetet i Gent, 
Belgien, Fakultet for Veterinærmedicin, Institut for patologi, bakteriologi og Avian sygdomme. Det er dette forskningsmiljø som udførte testene for os. 
Dosering: 1 kapsel ved tegn på gul knop. 
I flyvesæsonen 1 kapsel pr due hver tredie uge. 

Omega-3 ™ (500 og 250 ml) -  høj kvalitet Omega 3 rig (ALA, EPA, DHA) koldpresset rapsolie og lakseolie tilsat antioxydanter og lecithine (lecithine 
øger optagelsen af fedt). Omega 3 fedtsyrer er essentielle (duen danner dem ikke selv) og skal tilføres via foderet. Et utal forskningsrapporter har 
vist de gunstige effekter fra Omega 3 fedtsyrer på vitalitet, motorik, mental udvikling og immunforsvar.  I praksis tilsiger dette at ungerne får en god 
start på livet hvis avlsduerne får tilskud af Omega 3 fedtsyrer. Vores Omega 3 blanding er også en rigtig god kilde til energi hos kapflyverne og skal 
tilsættes foderet dagene op til indlevering          (tre sidste dage til lang flyvning, to sidste til mellem og dagen før indlevering til sprint/indlandet. På 
indleveringsdagen hvor duen kun er en nat i kurven, anbefaler vi Turbo Flight i stedet for Omega 3) .TIPS: Når avlsduerne har unger i reden på 1-3 
uger, giv dagligt Omega 3™ + Moulting and Breeding Powder™ - og se ved selvsyn hvor sunde og vitale ungerne bliver.               Dosering: 1 
spiseske (10 ml) pr kilo foder. 

Moulting and Breeding Powder™ (700 gr)  -  det er en kendsgerning at korn er fattigt på de livsvigtige essentielle aminosyrer lysin og methionin. At 
de er essentielle vil sige at duen ikke kan producere disse selv, dvs at de må indtages som en del af foderet. Siden korn imidlertidigt er fattigt på 
disse aminosyrer, så har vi udviklet dette proteintilskud og beriget det med Lysine og Methionine.   Moulting and Breeding Powder™ er derfor perfekt 
at tilsætte foderet til avlsduerne, sådan at ungerne får det nødvendige tilskud af methionine og lysine. Endvidere er tilskuddet uvurderligt i 
fældeperioden. Dette giver duerne en silkeglat, skinnende og stærk fjerdragt. Vi har også beriget produktet  med en kombination af udvalgte fibre 
som  stimulerer den naturlige og sunde mikroflora i krås, mave og tarm. Dosering: Tilsæt 1/2 spiseske (eller den vedlagte måleske, 5 gr.) pr kilo korn 
daglig i avlsperioden - specielt i perioden fra ungerne er ca. 1 uge og frem til de tages fra. For at få pulveret til at klæbe til kornet så anbefaler vi at 
bruge Omega 3. 

Turbo Flight Liquid™ (500 og 250 ml)  -  hurtig energi som giver hurtigere hjemkomst. Forskning har vist at kapflyverne normalt flyver højere 
hastighed (f.eks 100 km/t) den første time af slippet. I denne time benytter de "hurtig"  energi fra glykogen, karbohydrater og fedtstoffer i blodet og 
også fra det som er lagret i leveren. Derefter sænkes hastigheden til omtrent 85 km/t (i vores eksempel) de næste 6-8 timer af flyvningen, medens 
energien nu hentes fra fedt lagret i de røde muskelceller. Resultaterne af vores tests viser at duen kan opnå højere hastighed den første del af 
kapflyvningen i længere tid (i vores eksempel 65-75 min sammenlignet med 60 min) fordi fedtet som er lagret i blodet øges. Dette er den 
videnskabelige idé bag Turbo Flight Liquid.  Produktet indeholder høj-energitisk fedt som hurtigt optages i blodet samt også glykogen. I teorien skal 
dette derfor medføre  nogle minutters tidligere hjemkomst end duen ellers ville have opnået. BEMÆRK: Effekten viser sig 15-20 timer efter tilskuddet 
af Turbo Flight Liquid™, så produktet er tiltænkt til duer som tilbringer maks én nat i kurven. Giv også gerne en ekstra portion Turbo Flight Liquid™ til 
duen før indlevering ved at give en kapsel med Turbo Flight Kapsel + en kapsel med Rebuild™ .  

NYHED! Amino Acid Complex™ (200 gr)  -  for hurtig restitution, bedre avl og fældning. Indeholder koncentrerede blandinger af alle essensielle 
aminosyrer, og specielt beriget med de to aminosyrere som mangler i de fleste kornsalg : Methionin og Lysin. Alle aminosyrerne er balanceret rigtigt i 
forhold til duer. Bemærk at duen ikke kan producere de essensielle aminosyrer selv, så disse skal være en del af foderet. Vores aminosyre produkt 
indeholder alle de nødvendige essensielle aminosyrer og er et perfekt produkt til avl, fældning og til at have på foderet efter en hård flyvning. Det 
sikrer en hurtig absorbering af alle de nødvendige aminosyrer som igen umiddelbart bliver omdannet til de nødvendige proteiner duen har behov for. 
Brug: efter flyvning giv Amino Acid Complex™ sammen med L-Carnitine Complex 1-2 dage (fugt med Omega 3 olie). I avl og fældeperioden 2-3 
dage om ugen (fugt kornet med Omega 3-olie). Dosering: 1 toppet måleske (6 gr) pr kilo korn.

New! Turbo Flight Capsules™ (100 stk). Nu er Turbo Flight også tilgængelig som kapsler, hver indeholdende 1500 mg Turbo Flight Olie. Giver 
hurtig energi og giver tidligere hjemkomst på sprintflyvninger. Forskning har vist at kapflyvere normalt flyver en højere hastighed (f.eks 100 km/t) den 
første time af kapflyvningen. I denne time benytter de "hurtig" energi fra glykogen, karbohydrater og fedtstoffer i blodet og også fra det som er lagret i 
leveren. Derefter sænkes hastigheden til omtrent 85 km/t (i vores eksempel) de næste 6-8 timer af flyvningen, medens energi nu hentes fra fedt 
lagret i de røde muskelceller. Resultater af tests viser at duen kan opnå højere hastighed den første del af kapflyvningen i længere tid (i vores 
eksempel 65-75 min sammenlignet med 60 min) fordi mængden af fedt som er lagret i blodet øges. Dette er den videnskabelige idé bag Turbo Flight 
Liquid. Produktet indeholder høj-energetisk fedt som hurtigt optages i blodet samt også glykogen. I teorien skal dette derfor medføre nogle minutters 
tidligere hjemkomst end duen ellers ville have opnået. MEN: Nu er det sådan at de fleste i Danmark kun flyver korte afstande når duen kun sidder en 
nat i kurven. Og mange giver derfor kun duerne en smule foder på indleveringsdagen. Af den grund har vi nu udviklet Turbo Flight som kapsler:  Så 
giv duen en kapsel Turbo Flight lige inden indlevering, og gerne også en kapsel med Rebuild.....og se effekten! BEMÆRK: Effekten viser sig indenfor 
15-20 timer efter tilskuddet af Turbo Flight™, så produktet er tiltænkt til duer som tilbringer maks én nat i kurven. Hvis duen ikke løslades inden 15-
20 timer efter tilskuddet af Turbo Flight (olie eller kapsel), så vil den bruge den ekstra energi til at sloges i kurven og "brænde krudtet" før flyvningen 
starter...selv hunnerne sloges !

NYHED! Tricoli STOP Powder™ (100gr)  -  et naturprodukt mod Trichomonader (gul knop). Fjerner 99,8% af Trichomonder/gul knop indenfor 3 
timer! Indeholder kun rene naturlige organiske stoffer og vitaminer! Ikke medicin, så vi undgår resistensproblematikken.
Ja, det er for godt til at være sandt :-)  ingen andre i verden har pr dags dato udviklet et tilsvarende produkt , så på forespørgsel 
(mail@pigeonvitality.com) sender vi gerne på e-post FoU rapporten fra Universitetet i Gent, Belgien (Fakultet for Veterinærmedicin, Institut for 
patologi, bakteriologi og Avian sygdomme). Det er dette universitetet som lavede testene for os. Dosering: Tilsæt 1 toppet måleske (8 gr) til et kilo 
korn (fugtes med Omega 3). Denne kornblanding (TriColi STOP + fedt+ korn) gives sådan at hver due spiser mindst 20 gr (dvs et kilo er tilstrekkeligt 
til 50 duer). En "behandling" er nok. I kapflyvningsperioden kan dette gøres f.eks midt i ugen hver tredie uge. Må ikke gives til avlsduer som har små 
unger i reden (< 3 uger)!

NYHED! Liver Clean™  (pulver: 100 gram, flytende: 250 ml) -  et naturprodukt baseret på urter. Tilgængeligt både som pulver og som flydende 
produkt. Den vigtigste funktion for duens lever er at fjerne giftstoffer. Der er som udgangspunkt flere årsager til at sådanne giftstoffer hober sig op, 
inkluderet kemiske midler og metabolitter fra kroppens håndtering af forskellige sygdomme, parasitter, bakterier, virus, (mis)brug af lægemidler og 
stress fra krævende flyvninger. Alt dette er situationer hvor duerne er slidte og har et reduceret immunforsvar, og som kan forlænge tiden for 
restitution efter sygdom, medicinske kure og krævende flyvninger!
Vores produkt "Liver Clean" (pulver eller flydende) renser leveren ved en afgiftningsprocess i 2-3 dage. Dosering væske: 1 ml pr liter drikkevand. 
Dosering pulver: 1 strøget måleske  (1 gr) pr kilo korn (fugtet på forhånd med Omega 3). 

NYHED!  L-Carnitine- magnesium-kalsium Complex™  (100 gr) -  for bedre udholdenhed på mellemdistance, lang og marathon flyvninger. Det er 
velkendt og dokumenteret at L-karnitin bidrager metabolsk med at bringe fedt (duers brændstof) fra blodet og muskelvæv, ind i muskelcellens 
brændselskammer (mitokondriene). Effekten er højere hastighed under hele kapflyvningen som følge af kontinuerligt højere tilførsel af energi. L-
karnitin forhindrer også muskelskade (hårhed) og modvirker surheden af muskulatur som følge af mælkesyre.  Bemærk at karnitin findes i to 
versioner, den inaktive D-isomeren og den biologisk aktive L-isomer. Vi bruger kun den aktive L-isomer i vores produkt. For at undgå muskelkramper 
og for at fremskynde restitution har vi tilsat kalsium og magnesium. Tilsætningen af disse to mineraler gør underværker på flyveduernes muskulatur i 
løbet af få dage. Dosering: efter kapflyvning gives L-Carnitine produktet sammen med Turbo Flight olie. I dagene op til indlevering, bland foderet med 
Omega-3 og L-karnitin  når du begynder at give energirigt foder de sidste dage før indlevering (3-5 dage Marathon/Lang, 2-3 dage mellem). 
Dosering: 1 toppet teske (8 gr) pr kilo korn. 

NYHED!  Natural dewormer™  (450 gr) -  et naturprodukt mod indvoldsorm. Dette produkt er lavet af fossile rester af mikroskopiske encellede alger 
som levede i ferskvand for flere millioner år siden. Når pulveret indtages af mennesker eller dyr, vil disse partikler passerer gennem mave-
tarmkanalen og ødelægge parasitter og deres æg på deres vej. Dette er en fysisk proces; den ru overflade af skallerne gnider mod parasitterne, 
beskadiger dem og forårsager deres død. Partiklerne vi benytter er såkaldte amorfe (afrundede), så de vil ikke skade væggene i mave-tarmkanalen 
på vejen gennem duen. Ormene Capillaria og  Ascaridia vil være udryddet allerede inden 11 dage.  Dosering: vi anbefaler at give to kure om året; en 
før sæsonen og en efter. En kur er på 14 dage, hvor pulveret tilsættes kornet dagligt. Dosering: 1 toppet spiseske (15 gr) eller toppet  måleske (ligger 
inde i boksen) pr kilo korn (fugtes med Omega 3).
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Prøv selv hvor langt denne startpakke rækker og vurdér effekten! 
Bestil senest søndag den 29/1-2017 og få din startpakke udleveret i Brædstrup  

lørdag den 4. februar 2017, hvor der også betales. Så enkelt er det: 
    Send mail til:   Frode.Brakstad@PigeonVitality.com 
     Emne:   STARTPAKKE 
     Oplys:   Navn – Forening – telefonnr. 

 

 

 

 

 

 

Improver™  
Begrænser modtageligheden for bakterier, såsom: 
• Trichomonas gallinae (Canker) 
• E-coli 
• Paratyfus 
• Salmonella 
- og mere! 
 

AntiFungal™  
- altid i kombination med Improver ™! 
• Beskytter mod svampen Candida albican 
• Hurtigere rekreation efter kapflyvning 
• Opbygger hurtigere den naturlige 
  mikroflora      
           
 

MultiViTra™ 
En koncentreret, komplet og 
afbalanceret blanding af alle de 
nødvendige vitaminer, mineraler 
og sporstoffer til duer. 
Indeholder 28 vitaminer, 
mineraler og sporstoffer,  
og er nok det mest komplette 
multivitamin produkt  
på markedet!        
             
 
 

Oxy-B™  
• Indeholder en unik afbalanceret  
  blanding af antioxidanter og B-vitaminer 
• Sikre høj fertilitet og vitalitet for avlsduer  
• Renser blodet, opbygger muskler og hjælper   
  de røde blodlegemer - hurtig rekreation af duerne  
  efter kapflyvning 
• Gavnlig for sund vækst, optimal  
  appetit og styrker immunforsvaret 
 
 
 
 

KOM GODT I GANG MED SÆSON 2017 
 

STARTPAKKE 
 Benyt dig af denne chance - bestil nu og få pakken udleveret i Brædstrup 

 

BelgaMax™ 
Forbedrer rehydrering og 
rekreation af duerne efter 
kapflyvning.  
Med sin unikke sammensætning,  
der indbefatter elektrolytter,  
vitaminer og udvalgte sporstoffer  
er virkningen hurtigere end  
noget andet rent  
elektrolyt produkt.             
 
 

Moulting and Breeding Powder™  
• Indeholder de to vigtigste aminosyrer for vækst og   
  fjerkvalitet: - methionin og lysin 
• Indeholder essentielle omega 3 fedtsyrer, der  
  forbedrer immunforsvaret hos avlsduer og unger   
• Indeholder en kombination af udvalgte fibre, der   
  stimulerer naturlig og sund  
  mikroflora i tarmene 
• Indeholder citronsyre, og sænker  
  dermed pH og modvirker væksten  
  af sygdomsfremkaldende bakterier 
 

Omega-3™  
Den mest væsentlige Omega 3 
fra koldpresset rapsolie blandet 
med de bedste rene arktiske 
marine olier beriget med den 
store antioxidant Astaxanthin. 
Denne kombination er til gavn 
for kapflyvere,  
unger samt  
avlsduer på 
alle årstider. 
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Af Jaak Nouwen fra Brieftaube

DA VI VAR DRENGE PÅ 10 - 11 ÅR, 
KENDTE VI NAVNENE PÅ ALLE DE 
FUGLE, DER FLØJ RUNDT. I SKOLEN 
FORTALTE MATEMATIKLÆREREN OS, 
HVOR HURTIGT DE KUNNE FLYVE, OG 
DEREFTER FULGTE REGNEOPGAVER 
OM DISTANCE, HASTIGHED OG TID. 
SVALERNE OG TURTELDUERNE VAR 
MINE FAVORITTER, FORDI DE FLØJ 
HURTIGERE END MINE DUER. 

Jeg fik lov af min mor til at købe fire 
pibeunger af en landmand, der havde 
avlet ungerne på tilflyvere. “Det er rig-
tige brevduer,” sagde han, “fordi foræl-
drene har fodring på.” Jeg troede på 
ham, og var stolt som pave af mine rig-
tige brevduer. Jeg drømte derefter om 
at deltage i kapflyvninger, når jeg blev 
stor. Jeg var meget interesseret i tur-
telduer, for hvis jeg nu kunne gøre nogle 

Turtelduer
unge turtelduer tamme og få dem til at 
parre sig med mine duer, ville jeg hur-
tigt kunne blive mester i duesporten. 
Jeg og mine brødre var sande mestre 
i at tømme fuglereder. Vi tog æggene, 
blæste dem ud og brugte dem til pande-
kager. Vi farvede de blæste æggeskal-
ler lavede kranse af dem og hængte 
dem på væggen i vores soveværelse. 
Vores kæledyr var unge alliker og hus-
skader, der var så tamme, at vi kunne 
lade dem flyve frit omkring. Men med 
unge turtelduer lykkedes det ikke. De 
var frygtsomme af natur og flagrede 
så hektisk rundt på vores lille slag, at 
vore egne duer fløj mod loftet. Så tog vi 
æg fra turtelduerne og lagde dem un-
der vore duer, men ungerne var lige så 
bange og voksede ikke ordentlig. Det 
var min første, men ikke sidste drøm 
i brevduesporten, som ikke er opfyldt. 
Nu er jeg 81 og drømmer stadig om du-
er og føler glæden herved, selv efter en 
drøm igen er brast som en sæbeboble. 

FAMILIEKONKURRENCE
Mens børn eller børnebørn er små, 

vil de hver dag se til duerne. De fin-
der det alt sammen spændende. Deres 
forskellige farver, at kærtegne dem, 
at tage æg og små unger i hånden, at 
give dem mad og kæmpe med at holde 
dem i hænderne. Men gradvist erobrer 
de den store verden, og ønsker derefter 
at prøve mange andre forskellige ting.

Fordi vi meget egoistisk praktiserer 
duesporten i vore egne lukkede kredse, 
er duesporten fremmed for den brede 
befolkning. Uden for vores brevduever-
den er duer næsten kun et samtaleem-
ne, medmindre der er tale om doping 
og kostbare duer. Resultatet er, at in-
teressen for duer for hver dag bliver 
lavere.

Jeg har en plan, som I måske kan 
bruge. Jeg har syv større børne-

børn. Dem tog jeg med til  
Naturals Avlsstation og købte 
syv sprintdistance unger alle 

med hver deres farve. 

Hver af ungerne får navn efter hvert 
af børnebørnene og de modtager et far-
vefoto af hans eller hendes due. Jeg 
vil derefter kapflyve duerne og lave et 
mesterskab for mine børnebørn. Jeg er 
sikker på, at de bliver glade for hver 
weekend at modtage resultaterne. Nu 
og da vil de sandsynligvis tale med de-
res venner om deres due hos bedstefar 
og på den måde gøre opmærksom på 
brevduesporten i deres vennekreds.
MINE EGNE PLANER

Med mine 81 år er konkurrencen på 
mellemdistancen for stor for mig. Jeg 
ændrer derfor gradvist mit kapflyv-
ningsprogram til kortdistancer. Det 
lille team af langdistance duer, som 
jeg har, håber jeg skal deltage på et 
begrænset program, så jeg stadig har 

Selv med lave omkostninger og perfekt pasning kan man som hobby brevduemand bringe sine duer i god 

form, vinde præmier i kamp mod topopdrættere og nu og da opnå en fremragende præstation.
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duer med i Bordeaux og Barcelona. 
Jeg har to par avlsduer endnu. Jeg 
trækker et kuld på dem og sætter dem 
derefter ind til flyveduerne. Ligesom 
pensionister er de glade for at flyve og 
så de er med til at træne mine kapfly-
vere. Mine aldrende, men nøje forbe-
redte langdistanceduer sender jeg, så 
jeg stadig kan deltage på langdistan-
cen et par år endnu. 

Hvis jeg har en god due til kortdi-
stancen blandt flyveduerne, sender jeg 
den sammen med mine børnebørns du-
er på de kortere afstande.

Planlægning er rart, men de seneste 
fire år er mine planer kastet omkuld 
hvert år, fordi min kone og jeg selv har 
været indlagt flere gange. Jeg håber, at 
vi og alle duekammerater får et godt 
og sundt år 2017.
TRICHOMONASIS (GUL KNOP) 

Jeg er ikke dyrlæge, men jeg tror, at 
et mildt angreb af gul knop hos velpas-
sede duer ikke er skadeligt. Når jeg be-
handler mine duer, stiller jeg altid mig 
selv spørgsmålet: 

”Hvad nu, hvis det var 
 mennesker?” 

Jeg har det godt i øjeblikket, men 
hvis jeg nu skulle til lægen, hvorefter 
en masse prøver skulle undersøge mit 
spyt, blod og urin i et laboratorium, 

så ville de helt sikkert finde en masse 
smålidelser. 

Hvis alle hårdtarbejdende arbejdere 
og funktionærer i industrien skulle 
tage medicin for hver eneste lille ting, 
de fejler, ville alle i vores land snart nå 
til enden. Med undtagelse af læger og 
apotekere. Og det samme gælder for 
dueslagets beboere.
TOPSPORT OG HOBBY

Der er professionel sport og sport som 
hobby. I eliteidrætten er hver eneste 
detalje yderst vigtig. Fra pårørende og 
bekendte hører jeg, at elitesport kræ-
ver en masse penge, tid og indsats. 
Man må selv foretage et valg undta-
gen i duesporten, for der er det sådan, 
at en, der har brevduesport som hob-
by, skal konkurrere mod de professio-
nelle. De fleste hobbyfolk har en eller 
flere gode duer, mens de professionel-
le blandt deres mange duer har flere 
gennemsnitsduer end hobby brevdue-
manden har i alt på slaget. Med små 
omkostninger kan han bringe sine 
hobby duer i form og vinde toppræmier 
i konkurrence med de professionelle 
opdrættere og fra tid til anden opnå 
fremragende præstationer.

Dyrlæger og medicin er dyre. Fordi 
jeg altid skriver mine artikler fra en   
normal opdrætters synspunkt, bruger 
jeg i princippet ikke en øre på det.  Der 
går hurtigt masser af penge til dyr-

At give kure synes at være blevet et ”must” i duesporten på grund store drømme om mere, end vore duer 

kan magte. Men er det ikke i sidste ende kvaliteten af duen og kvaliteten af opdrætteren, der betyder 

noget og ikke medicin?

læge og medicin. Hvis du ønsker at 
bruge penge på det, må du stille dig 
spørgsmålet, om det er det værd; ikke 
bare i en enkelt weekend, men i må-
nedsvis. Når såvel børn og voksne kan 
overvinde små skavanker uden medi-
cin og stadig gå i skole eller på arbej-
de, så kan duerne også. At give kur for 
et eller andet synes at være blevet et 
”must” i duesporten, fordi vi drømmer 
om mere, end vore duer kan honorere. I 
sidste ende kommer det an på kvalite-
ten af   duerne og kvaliteten af   brevdue-
manden og ikke af medicinen. 

Hvis mine bedste duer altid ser sunde 
ud, spørger jeg mig selv, om det giver 
mening at bruge penge på sekundære 
duer, penge til medicin og til dyrlæ-
gen? Lette infektioner med trichomo-
nas, coccidier eller luftvejssygdomme 
kan forekomme ligesom forkølelse eller 
fordøjelsesbesvær hos mennesker, men 
det er nødvendigt, at det går væk af 
sig selv. De svære tilfælde hører ikke 
hjemme på dit dueslag.
SPRAY OG MYRER

Når duernes træning starter, bruger 
jeg de følgende 5 til 6 uger en spray mod 
lus og andre skadedyr på mit slag. Jeg 
har også opdaget, at denne spray er et 
glimrende middel mod myrer, der om 
sommeren pludselig dukker op mellem 
brostenene og i græsplænen. Sprayen 
virker meget hurtigt og effektivt.
DAGLIG PASNING

Mine to afdelinger med duer på om-
kring et dusin kræver kun lidt arbejde 
og lidt penge i vintermånederne. Jeg 
kommer langt med en pose duefoder.  
Et kvarters arbejde er tid nok til at 
gøre rent, til at give frisk vand og give 
foder.

Den øvrige tid, jeg bruger med 
mine duer, er ren og ubekymret 

afslapning.

 Så drømmer jeg igen tilbage til den-
gang, jeg fik mine første duer. Som 
barn er det herligt at have duer, lige-
som midt i livet og på sine gamle dage. 
Fortæl det til alle mennesker. 
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af Jan Qvortrup

SVAR TIL NIELS LARSEN
For det første; nej jeg var ikke til det-

te års regionsmøde (pga. ferie) og der-
for kan du ikke tillade dig at skrive, 
at jeg skulle have sendt en anden (Car-
sten Pedersen) for at " svine" forman-
den til. Dette må stå for egen regning 
at komme med sådan en beskyldning.

Jeg har som udgangspunkt respekt 
for det arbejde som alle i DdB udfører 
inkl. formanden - men det ændrer ikke 
min mening om det, jeg har fremlagt 
efter mødet som de fleste, der var til-
stede, har givet udtryk  for.

Du skriver, at Ole og dig aldrig siger 
nej til at stille op til. div. møder, men 
efter min mening burde det være Jer, 
der tog initiativ og indkalde sektions- 
/ foreningsformænd til 1-2 møder om 
året for at drøfte oplæg til kapflyv-
ningsplaner, opsamling af duer og evt. 
et større samarbejde mellem sektio-
nerne, økonomi / nye tiltag, som kunne 
skabe et bedre fællesskab til glæde for 
alle.

Hvad salg af bil angår, prøv at læs 
mit indlæg igen! - I behøver ikke at 
spørge medlemmerne, hvad den skulle 
koste!

Med hensyn til opsamling og kørsel 
af duerne, skriver du, at jeg skal tage 
det helt roligt - det glæder mig! Jeg hå-
ber så, at økonomien er i orden - for det 
er vel ikke et problem at få en vogn-
mand til at køre?

Vedrørende Oles rejseaktivitet til 
Jylland for at afholde møder i 4 udvalg. 
Jeg har på intet tidspunkt skrevet, at 
han eller andre ikke skal have dæk-
ket kørsel og bro, men der findes an-
dre måder at afholde møder på i dag, 
Skype for eksempel (det er der mange 
virksomheder, der bruger for at spare 
penge / tid - det går rigtig fint!)

Vedrørende vort sekretariat - det er 
maskinen i hele DdB. Uden det er vi 
meget dårligt stillet og jeg skriver i 
indlægget, om vi har råd til det. Det 
gør jeg ud fra, at med færre medlem-
mer (se bilag) antal afsendte duer.

- vi kan ikke undvære sekretaria-
tet!

Jeg opfordrer til, at vi målrettet hol-
der øje med økonomien, - for vi bliver 
ikke rigere med årerne!

Til slut, I har set mange komme og gå 
fra Hovedbestyrelsen, ja - hvorfor? Du 
stiller spørgsmålstegn til min indstil-
ling til dette arbejde -  jeg vil en gang 
for alle fortælle, hvorfor jeg stiller op 
til Hovedbestyrelsen.

Læserbreve

Christian Hansen, 023 Aalborg.

LANDSFLYVNINGERNE KAN VÆRE 
FREMTIDEN FOR MANGE BREVDUE-
FOLK.

Vi er en gruppe brevduefolk, som har 
skrevet sammen på Facebook, og som 
har holdt møde 3 gange. Det er ikke en 
klub, men mere en interessegruppe, 
og alle er mere end velkomne. Men da 
det nu engang ikke er alle, som bru-
ger deres dyrebare tid foran compute-
ren, synes vi, det er på sin plads at få 
et stykke i ”Brevduen”, så vore ideer 
og tanker kommer frem til alle. Vi har 
nemlig indsendt et forslag til repræ-
sentantskabsmødet den 4/2-2017.

Vores fælles interesse er langflyvnin-
ger og maraton flyvninger. Vi mener, 
at landsflyvningerne som minimum 
skal bevares og gerne opprioriteres. 
For mange brevduefolk har de en 
spænding og udfordring, som ingen 
af de andre flyvninger har. Vind og 
beliggenhed får mindre betydning, og 
duerne kommer mere spredt over hele 
landet. Det gør, at disse flyvninger er 
bedre fremtidssikret, da vi desværre 
på sigt bliver færre medlemmer, og 
der bliver længere mellem slagene. Vi 
ser det hvert år, at de gode og velpas-

sede duer placerer sig i top i områder, 
hvor man på kortere flyvninger på 
grund af vinden og flokkens træk ik-
ke har en chance for at være med der, 
hvor det er sjovt. Vi synes, at man er 
mere lige jo længere flyvningen er! 
 
I den flyveplan som vi kommer til at 
vedtage, har Hovedbestyrelsen lagt 
op til en weekend mindre med lands-
flyvning. Der er lavet andre spæn-
dende tiltag med eftermiddagsslip og 
morgenslip fra Karlsruhe, men kun 3 
weekender med landsflyvning. Vi øn-
sker én mere.

Vi mener, at disse flyvninger kan 
gavne DdB, da det vil holde langflyver-
specialisterne i sporten til fælles gavn. 
Vi kan ikke undvære nogen hverken 
brevduefolk med hjerte for de korte el-
ler for de helt lange flyvninger. Vi er 
bekymret for, at nogle vil miste glæden 
ved deres sport, hvis den vare, de øn-
sker, ikke er på hylden!

Vi ønsker dialog og samarbejde med 
Hovedbestyrelsen, og har holdt møde 
med repræsentanter for Hovedbesty-
relsen, hvor vi har spillet med åbne 
kort for vore tanker og ideer. Vi har en 
god organisation, hvor der er styr på 
tingene, og vores systemer til afholdel-
se af kapflyvninger og resultatformid-

Da man i på repræsentantskabsmødet 1990 gennemførte en strukturændring vedr: 
foreningernes tilhørsforhold i sektioner/regioner, er en umiddelbar sammenligning med årene 
før 1990 kun relevant for DdB's samlede antal "aktive" medlemmer. Derfor denne korrektion. 

Gr. 1 . G. 2. Gr. 3. Gr. 4: Gr. 5. Gr. 6. DdB. Tilbage- 
Medl, delt. på. 3xDdB 3xDdB 3xDdB 3xDdB 3xDdB 3xDdB 3xDdB gang 

1990 596 387 683 404 572 366 3008 
2000 418 296 380 171 527 412 2204 -804
2010 238 156 285 103 233 299 1314 -890

{5 x DdB} 2016 163 120 204 78 177 210 952 -362

Tilbagegang ant. 433 267 479 326 395 156 2056 -2056

Tilbagegang i % 72,65% 68,99% 70,13% 80,69% 69,06% 42,62% 68,35% 

Arbejde for hele DdB og i Region Øst, 
at få udarbejdet en kapflyvningsplan 
for 2019 - ? om den så skal være med 
eller uden Sverige? Det må være en 
fælles beslutning som medlemmerne / 
økonomien afgør.

Derfor, hvis jeg bliver valgt til Ho-
vedbestyrelsen, er det forhåbentligt 
for mere en 2 år! Afslutningsvis vil  jeg 
takke for dine pæne ord om min dom-
mergerning. 
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ling er super gode. Det ses ikke bedre 
nogen steder i verden. 

Hvis du tager dit dueblad nr. 1 fra 
2017 frem og bladrer op på side 12, 
vil du kunne se overblikket over de 
indsendte forslag i forhold til kap-
flyvningsplanen. Vores forslag finder 
du i uge 26 indsendt af 023 Aalborg, 
beskrevet som Landsflyvning fra 
Freiburg med lands-morgenslip. 
Vi er sikre på, at der er her vil være 
tale om en kvalitetsflyvning. Vi finder 
det spændende med morgenslip. Det 
vil give en spændende flyvning, hvor 
de bedste duer vil kunne præsentere 
sig, også selvom vinden og trækket er 
imod dem!! 

Hvad med økonomien? Vi er ikke in-
teresseret i, at vores passion koster 
penge for det flertal, som ikke ønsker 
at deltage på landsflyvninger. Hvor-
for skulle de dog betale for noget, som 
de ikke får glæde af? Derfor ønsker vi 
selvfinansiering af denne flyvning. Vi 
har iværksat en auktion på www.han-
sen023.dk, hvor vores formål er at rej-
se 20.000 kr., som skal overdrages til 
Hovedbestyrelsen, såfremt flyvningen 

af Lars Nielsen, 242 Brøndby

Som kasserer i 242 Brøndby blev jeg 
noget forundret, da jeg modtog fodrin-
ge for året 2017 d. 29. december.

I kassen var medlagt det sædvanlige 
følgebrev som svarer til en faktura. Af 
dette dokument fremgik det fint, som 

bliver vedtaget. De penge skal sikre, 
at flyvningen kan hvile i sig selv, og et 
eventuelt overskud kan udbetales som 
præmier.

Det her er ikke det sidste, I har hørt 
til os. Vi har givet hinanden håndslag 
på, at der skal ske mere i fremtiden for 
brevduemænd, som vil høre og lære 
mere om langflyvning eller dem, som 
bare ønsker at mødes i hyggeligt so-
cialt samvær med andre brevduekam-
merater. Vi bliver nødt til at tænke 
langsigtet og langflyvningerne kan 
være fremtiden for mange brevduefolk.

Vi håber I vil bakke op om vores for-
slag! Det koster gratis, men vil glæde 
mange. 

beskrevet i ”Brevduen nr. 29” under 
punktet ”Økonomi”, at der for frem-
tiden skal betales ”Foreningskontin-
gent” i stedet for det tidligere ”pris pr. 
fodring” koncept.

MEN til min store undren så fremgik 
af følgebrevet en ”Porto post” på 75kr?

Dette giver anledning til to spørgs-
mål.

1: Hvordan kan man tillade sig at 
opkræve porto på et ”Foreningskonti-
gent”?

2: Af ”Brevduen nr. 29” under punk-
tet ”Økonomi” fremgår der følgende, 
Citat start: ”Hovedbestyrelsen har 
derfor besluttet, at DdB´s fodringe 
fra og med sæson 2017 vederlags-
frit leveres til foreninger til forde-
ling blandt medlemmerne”. Citat 
slut.

Hvordan i alverden er I fremkom-
met med at betale porto for et ”kontin-
gent”? Og betyder vederlagsfrit ikke, 
at det er gratis at modtage disse?

Jeg syntes simpelthen, at HB skulle 
skamme sig. Der er ikke hoved og hale 
i de argumenter HB fremkommer med. 

Ny privat konkurrence

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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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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Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

STØRSTE

ONE LOFT RACE 

I SKANDINAVIEN

- NU FOR 14 ÅR I TRÆK

INDLEVERING 2017
LØRDAG DEN 18. MARTS 9.00-12.00
LØRDAG DEN 15. APRIL 9.00-12.00
LØRDAG DEN 29. APRIL 9.00-12.00

VI SKYDER NYTÅRET IGANG
TILMELD DIG NU TIL DETTE ÅRS DAPIRACE

VINDER 2016

TILMELDING/KONTAKT

Henrik Meldgaard
Mobil: 20 33 72 30
henrik@dapirace.com

Paul Mc Burnie
Mobil: 20 33 72 85
paul@dapirace.com

Martin Hansen
Mobil: +45 21 24 68 86
martin@dapirace.com

Christian Hansen
Mobil: +45 22 66 70 24
christian@dapirace.com

PRÆMIERFOR IALT830.000,- KR.1. PRÆMIE150.000,- KR

SEKRETARIATET

Hovedsbestyrelsens forslag
Hannover Hannover Altona
Hannover (sport) Hannover (sport) Altona (sport)
Hannover unger Hannover unger Altona unger

071 Rødovre, 114 Asnæs, 116 Vido foreslår 32 Unger ændres til Altona

32

München landsflyvning (onsdagsindlevering)

Det nederste linie med forslag i Bilag A var desværre faldet ud i Brevduen nr. 1.  Den 
lyder som nedenstående


