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Blad nr. Udkommer Deadline
04 14. feb. 31. jan. 
05 28. feb. 13. feb.
06 15. marts 28. feb.
07 31.marts 14. mar.. 

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

DødsfaldFremlysning

HARRY SØRUP 045 SØBORG
Den 26. januar 2017 efter kort tids 

sygdom tabte Harry kampen mod 
kræften.

Som dreng startede  Harry med 
duer i DAN 05 Sorgenfri. Da Sorgen-
fri lukkede, fortsatte han i DAN 049 
Lyngby, hvor han i mange år var en 
rigtig god formand. De sidste par år 
fløj han i DAN 045 Søborg, altid med 
mange gode resultater, bl.a. klub 10 
mester i 2016.

Vi har mistet en god ven og sports-
kammerat. Harry vil være savnet i 
foreningen.

Vore tanker går til Hanne, børn og 
børnebørn.

Æret være hans minde.
På DAN 045 Søborg`s vegne. 
F. Galle. 

HARRY SØRUP DAN 045 SØBORG.
Et af de store træer i skoven er fal-

det for stormen.
Her til formiddag modtog jeg den 

triste meddelelse, at Harry efter 
nogle måneders kamp med kræften 
var gået bort. Kampen med kræften 
var en kamp Harry ikke var i stand 
til at vinde.

Da jeg fik beskeden var det ligesom 
tiden stod stille, og det tog lidt tid før 
end beskeden sank ind. Så begyndte 
billederne at passere revy; billeder 
fra en tid, jeg vil mindes med glæ-
de. Minder, der altid vil stå lysende 
klart. Jeg lærte Harry at kende for 
mange år siden, da han først efter-
fulgte Hobert Jørgensen som for-
mand for Lyngby Brevdueforening og 
kort tid efter blev valgt ind som be-
styrelsesmedlem i Sektionsklub 11. 
Harry havde allerede fra ung været 
brevduemand startende i Sorgenfri 
Brevdueforening. Det med brevduer 
lå i familien, idet Harry’s onkel Kay 
Ewald fra 02 Danmark ( senere Slan-
gerup) var en kendt og respekteret 
brevduemand. Arbejdet i sektions-
bestyrelsen gjorde, at vi kom tæt på 
hinanden og det udviklede sig hur-
tigt til et tæt venskab også mellem 

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

vore familier. Vi var ikke altid enige 
om brevduepolitikken, men selv om 
vi kunne diskutere kraftigt, så endte 
det altid med et smil og en vilje til at 
finde de løsninger, vi mente var vig-
tige for den brede medlemsskare og 
helheden, både i sektionsklubben og i 
DdB. I over tyve år arbejdede vi sam-
men i bestyrelsen. Vort forhold blev 
også bundet sammen af deltagelsen i 
”Rouen- klubben” hvor vi udover vort 
månedlige møde med pral og drille-
rier også rejste sammen med grup-
pen. Vi har været i England et par 
gange for at besøge vore nære venner 
i brevdueforeningen i Rochdale. Vi 
har været i Tyskland, Holland, Bel-
gien og ikke mindst på Malta; alle 
uforglemmelige ture. Privat rejste vi 
også sammen. Vi var i Zambia i Afri-
ka og vi var på en fantastisk tur sam-
men i Brasilien. På duefronten havde 
vi tæt kontakt. Vi talte sammen flere 
gange hver lørdag, hvor vi delte vore 
sejre og sammen fandt undskyldnin-
gerne for vore fiaskoer. Sammen har 
vi også deltaget på flere Brevdue- 
Olympiader, Dortmund, Katowice 
og Utrecht flere gange sammen med 
vore venner fra 033 Køge.

Selv om savnet efter min brevdue-
kammerat og ven Harry bliver stort, 
så vil minderne om de gode stunder 
altid leve videre i vore hjerter. Harry 
efterlader sig et tomrum, der ikke 
sådan lader sig udfylde. Mine tanker 
går i disse timer til Hanne, Kenneth, 
Anette, svigerbørnene og børnebør-
nene.

Æret være Harry Sørup’s minde.
Jørn Boklund
Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”

DAN 189-15-0602 (død)
DAN 033-15-3569 (død)
DAN 066-13-0549 (død)
SekretariatetTlf 48284244

DAN 000-12-1320
Leo Jørgensen
7100 Vejle
Tlf 28603986

Fremlyst fra Holland
DAN 004-12-0305

Fremlyst fra Serbien
DAN 004-11-1512
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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

Siden sidste nummer af Brevduen 
har der været en del kontakter til Fø-
devarestyrelsen (FVST) på højt niveau. 
Først lykkedes det at få dispensation 
til at afholde vores landsudstilling 
sammen med repræsentantskabsmø-
det den 4. februar 2017. Vi var langt 
omkring med vores argumentationer 
og det var dejligt, at det lykkedes. Der-
næst tog vi fat på en tilladelse til, at 
vi kunne få vore duer ud igen omkring 
slaget specielt for alle de, som har lagt 
vinterunger til. De er nu ved at nå den 
alder, hvor de skal ud for første gang. 
FVST var klar til at give os tilladelsen 
hurtig, men forskelligt nødvendigt ju-
risteri skulle på plads inden. Det kom 
det så fredag den 27. januar sidst på ef-
termiddagen. Duerne måtte igen luk-
kes ud for motionsflyvning omkring 
slaget. FVST orienterede Sekretaria-

tet sidst på formiddagen om, at det ju-
ridiske nu var på plads, men de bad os 
vente med at offentliggøre det på vores 
hjemmeside, indtil FVST’s pressemed-
delelse blev udsendt senere på dagen. 
Sekretariatet var på vej til FCI kon-
gres i Bruxelles, men der var selvføl-
gelig oprettet en varm linje til FVST 
således, at vi altid kunne få fat i hin-
anden og ingen vigtig information ville 
blive forsinket.

Fugleinfluenza situationen var selv-
følgelig et samtaleemne på kongressen 
og rigtig mange lande var direkte eller 
indirekte ramt af situationen. 5 lande 
kunne f.eks. ikke få deres OL-duer ind 
i Belgien, idet den belgiske pendant til 
FVST i sidste øjeblik ændrede deres 
indrejsetilladelse og det, selv om duer-
ne allerede var på vej til Belgien.

FCI valgte ny præsident på kongres-
sen. Det blev den ungarske forbunds-
præsident, Istvan Bardos. Han afløser 
portugiseren Tereso og virker umid-

delbart som en kompetent person, der 
forhåbentlig kan bringe FCI videre 
specielt på det veterinære område.

Universitetet i Hannover har gen-
nem lang tid forsket i ungesygen og 
dens mulige årsager. Deres foreløbige 
resultater blev præsenteret på kon-
gressen. Forskerne ville undersøge 
4 udløsende faktorer: Stress, adeno-, 
E.coli- og circovirus. Man havde gen-
nemført forsøg med 4 x 16 unger 5 uger 
gamle. To grupper blev inficeret med 
kropsvæsker fra inficerede unger og to 
grupper som kontrol. De to inficerede 
grupper blev syge ca. 6 dage efter in-
jektion med smitte.  Alle 4 faktorers 
indflydelse på udviklingen af ungesy-
gen faldt negativt ud til alle forskernes 
store overraskelse. De undersøgte vira 
var ikke årsagen til, at ungerne udvik-
lede ungesyge. Stress, Adeno-niveau, 
Circo-niveau, E.coli-niveau, hæmoto-
kritværdier og forandringer i væv og 
organer svarede til kontrolgruppernes. 
Så de oplagte årsager var ikke synde-
ren. Der forskes nu videre med andre 
vira og bakterier. 

Kongressen gav samtidig mulighed 
for at føre gode og frugtbare samtaler 
med andre organisationer, bl.a. med 
det store tyske forbunds præsident og 
FCI-vicepræsidenten, Horst Mensel, 
som altid er DdB yderst behjælpelig.

De sidste detaljer til weekenden i 
Brædstrup er i gang med at blive gjort 
færdige, således at alt kan være klap-
pet og klart til det forhåbentligt et 
stort rykind i Pejsegårdens hyggelige 
og brevdue venlige lokaler. 



40 #03_2017

af Jenny Nygaard

Slaget hedder egentlig Jenny & 
Freddi Nygaard, men i omgan-
gen med duerne er det helt klart 
Freddi, der træffer afgørelserne. 
I dueslaget har jeg (Jenny) intet 
at skulle have sagt, og sådan har 
det været siden, Freddi i 1998 
flyttede fra Haslev til Bårse, hvor 
jeg havde etableret mit dueslag. 
Selv havde jeg duer fra Freddi 
og fra et andet medlem i Haslev, 
Erling Jensen, men jeg havde me-
get lidt tid til at passe duerne, så 
det var helt naturligt, at Freddi 
overtog dem. Desuden medbrag-
te han sine avlsduer, mens hans 
flyveduer blev solgt.

Allerede efter flyvesæsonen samme 
år flyttede vi her til Kastelev ved Vor-
dingborg, hvor Freddi i 2000 startede 
med omvænnede duer. Freddi har al-
tid sagt, at der er tre faktorer, der har 
betydning, hvis man vil gøre sig gæl-
dende på kapflyvningerne: Duemate-

rialet, pasningen og brevduemanden, 
og allerede i 2002 blev han mellemdi-
stancemester. 

Det er efterhånden en del år siden, 
der sidst er skrevet om hans duer, re-
sultaterne og pasningen af duerne, og 
løbende bliver der justeret på såvel 
duematerialet som på pasningen. 

Resultaterne i 2016 viser  
at det har båret frugt.

Freddi har altid kunnet li’ at gå ef-
ter diverse mesterskaber og allerede i 
1979, hvor han boede i Brøndby, vandt 
han sit første Langflyvermesterskab i 
Sektion 11. Indtil 1985, hvor han flyt-
tede til Haslev, vandt han yderligere 
2 mesterskaber og 2 gange Forsvarets 

Vandrepræmie. 
Fra han blev medlem i 0100 Haslev og 

til han flyttede til Bårse i 1998 vandt 
han yderligere 5 Sektionsmesterska-
ber og blev Gruppemester i Gruppe 2 
én gang. Desuden vandt han Forsva-
rets Vandrepokal 2 gange.

Efter flytningen her til Kastelev blev 
Freddi i 2002 Mellemdistancemester, 
i 2008 blev han Langflyvermester 
Åben, i 2009 Langflyvermester Sport, 
i 2010 igen Langflyvermester Sport, i 
2011 Mellemdistance Sport – 2 gange 
har han vundet DdB’s Vandrepræmie 
i Gruppe 2. 

Igen i 2012 blev han Mellemdistan-
cemester Sport, i 2013 Mellemdistan-
cemester Åben og Langflyvermester 
Sport. Hvor mange sektionsvindere i 

Jenny og Freddi Nygaard 
DAN 018 Vordingborg

Langflyvermester 
Åben og Sport 2016

Resultater 2017

Vinder af Regionsmesterskabet Lang

Nr. 3 til Regionsmesterskabet i Region Øst

7 Sektionsvindere i DdB samt 2 på Sektions-

flyvninger

Jenny og Freddi Nygaard DAN 018 Vordingborg
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DdB, det er blevet til, har han ikke tal 
på, men skønner, at det er et sted mel-
lem 50 og 60. 

Han havde sin første gruppevinder i 
1972. Det var fra Hannover. Dengang 
var gruppe 1 hele Sjælland, Lolland-
Falster og Bornholm. 
AFSTAMNING

I årene 1979 til 1985, hvor Freddi 
boede i 0242 Brøndby, opbyggede han 
sammen med vennen Torben Henrik-
sen avlsslaget ”NYHE”. 

Hvert år tog de sammen til Belgien 
og købte duer fra Emil Deweerdt, Ed-
mond de Kerpel og André Vermote 
samt André og Marie Rosseel. 

Kun det bedste af det bedste var godt 
nok. Freddi har tit fortalt om duer, der 
kostede en ½ Skoda, hvilket vidner 
om, at det kun var kvalitetsduer, der 
blev importeret.

Efterkommere af disse duer indgår 
den dag i dag i bestanden. Mange af 
duerne stammer fra en gammel, nu af-
død Vermotehan, 0100-98-0893. 

Hans 4 bedsteforældre blev alle ind-
købt til ”NYHE”s avlsslag. Denne han 
er da også den eneste, der har fået en 
ærefuld begravelse i vores stenhøj i ha-
ven.

På nuværende tidspunkt går der 7 
sønner og én datter efter 0100-98-0893 
på avlsslaget, avlet med 4 forskellige 
hunner. I sagens natur er der en hel 
del børnebørn på flyveslaget.

Selv om ”Nyhe”-duerne stadig avler 
sektionsvindere og flyver mesterska-
ber hjem og er meget stabile, syntes 
Freddi og hans søn, Peter, som også 

er meget interesseret i duer og som er 
med om avlsduerne, at de ville indføre 
lidt nyt blod, så de anskaffede sig duer 
fra Pierre og Patrick Phillipens for et 
par år siden. 

Det har medført, at de har fået en be-
stand af duer, der er en del hurtigere, 
men stadig stabile.

Efterhånden har disse duer fået en 

Vinduerne er åbne

Barnebarn efter Patricks ”BEN” er sammen med 018-06-229 far til to sektionsvinder fra henholdsvis 

Ludvika og Giesen
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stor indflydelse på bestanden. Især én 
søn og 2 børnebørn efter Superhannen 
”BEN”, der 9 gange var nr. 1 og 4 gan-
ge nr. 2 Provincial.   ”BEN” er af af-
stamningen Gaby Vandenabeele.  

Senere er der også købt duer fra Erik 
Henriksen 059’s ”Blå par”, der er for-
ældre til 16 Sektionsvindere i Sekti-
on 11, og endelig er der også kommet 
nogle rigtig gode duer fra Carsten og 
Kurt, 0205. Bl.a. en datter og en bror 
til deres fantastiske hun, 205-07-0190, 
som var Danmarks bedste hun i 2009 
og nr. 2 i 2010. 

Den blev i øvrigt solgt til Belgien for 
et meget stort beløb.

Freddi synes i øvrigt, at alt for man-
ge brevduemænd interesser sig alt for 
meget for navne på stamtavlerne. 

”En stamtavle er udmærket vel og 
mærke, hvis der er flyveresultater på. 
Der skal helst være vinderduer i alle 
generationer”. 

Han synes også, at alt for mange går 
op i alle mulige teorier såsom øjenteo-
ri, vingeteori osv. 

Han tror, kort sagt,  
der kun er én teori,  

der tæller, og det er ”KURVEN”.

SUNDHED, SUNDHED 
OG ATTER SUNDHED

Freddi er ikke i tvivl om, at det ikke 
er duematerialet, der gør det alene. Al-
lerede da jeg selv i 1987 startede på 
brevduesporten, prædikede han om 
duernes sundhed overfor mig og alle 
andre, der gad høre på ham – og han 
prædiker stadig: ”Du kan have nok så 
gode duer, men hvis ikke de er sunde, 

bliver de væk fra en ende af, og det er 
synd både for duerne og for dueman-
den”. 

Der skal være god ventilation på sla-
get, men ikke gennemtræk. På den 
måde får duerne den mest naturlige 
tilværelse på slaget, og det er det bed-
ste for duernes luftveje. 

Derved undgår han at skulle bruge 
medicinske kure. Når kapflyvnings-
sæsonen er slut står vinduerne i flyve-
slaget åbne hele tiden, og de bliver kun 
lukket, hvis det bliver stormvejr eller 
vi får en hård og kold østenvind.

 I avlssæsonen får duerne en kur mod 
gul knop i 6 dage, når æggene er ved 
at klække. 

I løbet af flyvesæsonen bliver der og-
så givet kur mod gul knop fra lørdag 
aften til mandag morgen ca. hver 3. 
uge. Anden dags duer får altid en pille 
mod gul knop, når de kommer hjem. 

Helt tilbage i firserne, da han var 
på due-ture i Belgien, besøgte han en 
”brevdue-dyrlæge”, som sagde: Form-

nedgang i sæsonen skyldes gul knop i 
8 ud af 10 tilfælde.

 I 2016 fik Freddi meget overrasket 
konstateret Cokzidier i duerne, efter at 
han havde sendt gødningsprøver til en 
dyrlæge.  

Duerne blev derfor behandlet med 
Baycox i 2 dage. Dette middel bekæm-
per Cokzidier i alle stadier. 

I øvrigt anbefaler Freddi i den for-
bindelse, at man læser en artikel fra 
Brevduen januar 2000 af dyrlæge Bur-
kard Sudhoff om Cokzidier og midlet 
Baycox.
SLAGETS INDRETNING

Flyveslaget består af 3 rum à 12 
reder til hannerne og ét slag til hun-
ner med siddetrekanter, et forholdsvis 
stort ungeslag med en veranda, hvor 
ungerne kan gå ud i og få frisk luft. 

Til slut et avlsslag, der oprindelig var 
med 12 reder, men som i øjeblikket er 
udvidet til 17 reder, fordi han søn Peter 
ikke har mulighed for at ha´ duer. 

Det giver lidt problemer, fordi, med 2 
runder er ungeslaget fyldt op, og Fred-
di kunne godt tænke sig at få nogle 
unger fra nogle spændende par i flyve-
slaget. Der får duerne stort set lov til 
at parre sig, som de vil.

Duerne bliver fløjet efter ”total-
systemet” og i sæsonen er slaget 

stort set tomt lørdag morgen. 

De duer, der af en eller anden grund 
ikke er på kapflyvning, er på træning 
fra Frederikssund ca. 9o km. Vi er så 
heldige, at 098 kommer her ned hver 
fredag med deres duer, som Freddi så 
slipper lørdag morgen, og så har de 
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nogle duer herfra med retur. 
Derudover bliver der trænet fra Guld-

borg hver tirsdag. Det er godt nok ikke 
så langt, men Freddi er overbevist om, 
at duerne derved lærer at gå vest om 
den gamle Storstrømsbro. 

Træningen om tirsdagene betyder 
også, at hanner og hunner ser hinan-
den en gang mere i løbet af ugen. 

Derved undgår han, at hunnerne 
parrer sig indbyrdes.

Slippet foregår på den måde, at hun-
nerne bliver sluppet et par minutter 
før hannerne, og hvis der også er et 
par minutter mellem ved hjemkomst, 
er han glad. For som han siger, så er 
de i orden. 

Freddi undrer sig over, at man tit hø-
rer om medlemmer, der mister mange 
af deres unger på de første træninger. 

Han mener, at det skyldes, at mange 
fanger ungerne om morgenen og kører 

100-98-0893 ”Gamle Vermote Han” Stamhan

ca. 10 km væk eller nogle endda min-
dre. 

De tænker ikke på, at ungerne nor-
malt, hvis de er i orden, trækker en til 
to time til hverdag og det gør de så og-
så, når man kører dem ud for at træne. 

Dels lærer ungerne intet og 
risikoen for, at de bliver væk, er 

meget stor. 

I øvrigt tror han, at rigtig mange ny-
begyndere holder op, når de måske mi-
ster alle deres unger på den måde. 

Freddi gør det, at han lukke dem ud 
normalt, så de får brugt deres energi. 

Når de kommer hjem, bliver de kaldt 
ind med meget let foder. De bliver så 
fanget om eftermiddagen, kørt 30 km 
væk og så slipper han dem ved den tid, 
hvor de plejer at få aftensmad. 

Det gentages nogle gange, hvorefter 
ungerne kommer med til Frederiks-
sund et par gange, inden de bliver sat 

018-06-0229 u Avlshun Afs. ”NYHE”

Sek. og Regionsvinder Minden, Sektionsvinder. Emmen 

Mesterskabs due   2008-2009-2010-2011

på kapflyvningerne.
Efter flyvesæsonen bliver duerne 

parret og får lov at lægge æg, som dog 
bliver erstattet af plastikæg, så de ik-
ke får unger. 

Freddi tror, at det får dem til at slap-
pe mere af og komme godt gennem 
fældningen.
MENU

Fodret er fra Natural. Det har han 
brugt lige siden halvfjerdserne, og når 
man ser på, at han har vundet ca. 20 
sektionsmesterskaber i de år, kan det 
vel ikke være helt galt. 

I avlssæsonen bruger Freddi en fly-
ve-/avlsblanding, som han blander 
med 50 % ungefoder. 

I flyvesæsonen bruger han ”Finesse 
Condition”, der ikke indeholder ærter. 
Duerne får dog en blanding af flyve/
avl og diæt ved hjemkomst, da han har 
lagt mærke til, at især efter en hård 
flyvning vil de godt have ærter. 

Han er af den mening, at duerne må 
vide det bedst. Den blanding får de lør-
dag og søndag med hvidløg og ølgær på.

 I fældetiden får duerne et foder med 
et højt protein- og fedtindhold. Og i 
drikkevandet får de hver dag Natura-
line og en sjat eddike. 

Naturaline er et koncentrat  
af 14 forskellige planter.

Lige nu, hvor vi er ved at planlæg-
ge den kommende sæson, er det ikke 
svært at tænke på den spændende og 
dejlige sommer, hvor lørdag morgen 
starter med at gøre klar til trænings-
duerne fra Frederikssund, så glæder 
vi os til at se duerne fra sektionsklub-
flyvningen og derefter duerne, der er 
sendt på DdB-flyvningerne (forhåbent-
lig stadig) fra nord og syd. 

Indimellem hygger vi os og snakker 
– også med en masse, der ringer i løbet 
af dagen.

Det er vel ikke så underligt, at vi for-
sat dyrker denne sport!  
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Tekst/foto Ove Fuglsang Jensen

En blæsende novemberdag gik 
turen ned til Løgstør, og efter en 
solid morgenkomplet, gik snak-
ken om duerne. Ib startede som 
ung i 1955-1960 hjemme i sin 
fars have, og blev selvstændig 
duemand i 1967 efter at være 
flyttet til selvstændig adresse. 
Jesper kom til i 1986.

Ib har været landsdommer i en del år. 

SLAGET
Slaget består af det gamle slag fra 

1979 på ca. 7 x 2,5 meter med foder-
gang.  Der er plads til 24 par total du-
er, således at hannerne sidder i 3 rum 
med 8 reder, og enkehunnerne sidder 
i det fjerde rum. Hunnerne kan også 
sættes i bokse hvis det er nødvendigt, 
men det er det sjældent, da der går et 
avlspar derinde hele tiden, således at der ikke døjes med at hunnerne bliver 

lesbiske. 
Desuden er der et slag til 10 par total, 

med et rum til hunnerne ved siden af. 
Yderligere er der et avlsslag til 10 par 
som alle går på riste.

Siden er der tilbygget en unge voliere 
på ca. 2,5x2 meter med plads til 75 stk. 
unger.. 
AVLSDUERNE

Her er det en lidt blandet landhandel. 
Der er duer fra Jos Joossen, Jef De 

Wilder og Tobback samt Jos & Jules 

ANTAL DUER PLACERET I DDB 25%

PLACERINGER I 5% 34DUER

PLACERINGER I 5-10% 15 DUER

PLACERINGER I 10-15% 23 DUER

PLACERINGER I 15-25% 30 DUER

PLACERET I IALT 25% 102 DUER

ANTAL DUER DELTAGET I DDB-FLYVNINGER 44 DUER

IALT SENDT DDB-FLYVNINGER 220 DUER

46% AF SAMTLIGE DUER I DE 25%

Statistik Poul Erik Meulengracht

Mester Mellemdistance Åben 2016
Etårs mesterskab 2016

Ib & Jesper Kristensen, 126 Løgstør

Resultater i DdB 2016

1 Mellemdistance Åben sektion 63

1 Etårs mesterskab sektion 63

2 sektionsvindere DdB

Es-duer DdB Sektion 63

Mellem Åben Hanner:  Nr. 3 – 4 – 5   

Mellem Åben Hunner:  Nr. 2

Nr. 3 Olympiade klasse B. 126-12-2126 A

Ib og Jesper Kristensen
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Engels. Sidstnævnte er købt i forbin-
delse med auktioner som foreningen 
126 Løgstør har afholdt sammen med 
sektionsudstilling. Der er selvfølgelig 
lidt af vores gamle topflyvere. Specielt 
må nævnes vores super par 08-3733 A 
– 08-3717 U fra Jos & Jules Engels, der 
har vist sin store værdi, idet afkom-
met efter dette par, har givet 12 sekti-
onsvindere fordelt på 4 duer, og parret 
er desuden bedsteforældre til 3 andre 
sektionsvindere. Desuden har parret 
givet Es – due placeringer, og OL pla-
ceringer.
 KRAV TIL DUERNE

Det fundamentale ved en dues krops-
bygning, er et godt solidt skelet, altså 
benbygning. Dernæst kræves kraf-
tige og fyldige brystmuskulatur, samt 
en god vinge, der består af en kort 
indervinge med en god hvælving og 
muskulatur. Ydervingen skal være 
med smalle fjerfaner der er smidige 
og stærke. Overgangen mellem ryg og 
hale må gerne være smal. Fjerdragten 
skal føles som det reneste silkestof, og 
næbvorterne skal være hvide som ny-
falden sne.  Duen skal helst have et 
kraftigt patineret øje.
FODRING

Foderet er som de sidste mange år 
fra Mariman/Versele Laga. Plus blan-
dinger. og der tilføjes aldrig byg, hve-
de eller andet. Den nye sæson starter 
faktisk allerede i fælde perioden året 
før, idet det er i fældeperioden fjerene 
sættes til den kommende sæson. Der 
bruges et godt fældefoder. Når fæl-

deperioden er overstået, bruges der 
almindeligt standard foder. og det 
bruges også op til en udstilling. Op til 
flyvesæson bruges Gerry Plus, og den 
bruges også først på ugen i sæsonen. 

I flyveperioden bruges der Champion 
Plus og Superstar Plus. 

Desuden bruges selvfølgelig de gæng-
se ting som vitaminer-Grit-fodergrit-
sten. Der bruges også Boost X5 på 
fodret de sidste par dage inden afsen-
delse, samt Hemolyt 40 i drikkevandet 
de to første dage efter hjemkomst.

Man har ikke givet duerne medicin 
i de sidste 7-8 år, og det gælder også 
mod Gul Knop. Der bliver kun brugt 
diverse naturmedicin herunder også 
ROPA-B.
TRÆNING

Der startes midt i april når vejret 
er godt, og der startes på ca. 15 km et 
par gange, derefter øges gradvis ud til 
ud til ca. 45 km. Til slut 3 gange for-
eningstræning, også fra de 45. km. I 
alt ca. 12-15 gange. Der trænes ikke i 
sæsonen. Alle duer er med på kapflyv-
ning hele sæsonen igennem, og der hol-
des kun de duer hjemme som ikke er i 
orden eller som har været lidt på den. 
MÅLSÆTNING 2016

Målsætningen var at vinde Mellem-
distancemesterskab Åben igen. 

Efter at have vundet det i 2012 – 
2013 – 2014, var der ”kun” opnået en 6. 
plads i 2015, og målet var da at genvin-
de dette mesterskab. Desuden følte Ib 
og Jesper, at der i slaget var så mange 
topduer, at de ville prøve at give dem 

en lille pause, (med kun en sektions-
flyvning) en gang imellem,  og forhå-
bentlig kunne de mange etårs hjælpe 
til på diverse kapflyvninger. Oftest 
har de gode duer været med på mel-
lemdistance hver uge, hvis duerne el-
lers var i orden. Planen var, at duerne 
skulle have 3 uger på mellem, og deref-
ter en uge på sektionsflyvning. 

Dette var den oprindelige plan, og det 
lykkedes næsten.

Det var også målsætningen, at vinde 
etårs mesterskabet, og det havde sla-
get aldrig gjort før, selv om det havde 
været tæt på flere gange. Grunden var 
for det meste den, at der mange gange 
ikke var etårs med. 

Sidst på sæsonen var det tydeligt, at 
hvis man skulle vinde, krævede det li-
ge et top resultat den sidste gang. 

Derfor skulle der etårs duer med på 
de fleste mellemdistance flyvninger, 
både åben og sport, og det lige fra før-
ste uge. 

Denne strategi blev lagt, fordi Ib & 
Jesper havde mange etårs indsat til 
2016, hvilket var ca. 45 ud af de 68 
duer som de startede ud med, og disse 
etårs, havde fløjet super godt som un-
ger i 2015. 

Trods en meget træls og hård start, 
specielt for de etårs i det nordjyske på 
den første sektionsflyvnig, og at anden 
flyvning blev aflyst,  blev der alligevel 
afsendt etårs duer på den første Ddb 
flyvning, og en af disse etårs duer blev 
sektionsvinder 46 meter, 8 ½ min for-
an nr. 2 i sektionen. 

Haveslaget hos Ib og Jesper
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Det gav en god start på målet om at 
vinde etårs mesterskabet.
PARRING.

Avlsduerne parres til jul,  således at 
andet kuld fra avlsduerne kan flyttes 
ind under de flyverduer som der ikke 
avles på. 

Flyveduerne parres ca. 10 februar, og 
der avles også på de bedste flyveduer, 
hvor æg fra første kuld flyttes. Dette 
gøres, for at der kan nås at få 4 unger 
efter de bedste flyvere.

Hunnen tages fra efter ca. 16 dage 
sammen med den ene unge. Den anden 
bliver sammen med hannen. Ungerne 
flyttes ind på ungeslaget når de er ca. 
28 dage. 

Duerne når da lige at få en lille pau-
se inden de parres igen ca. 20 april, og 
der kan således trænes mens de får æg 
og ruger. Efter de har ruget 6 dage, 
skilles de og bliver lavet til total.
MOTIVERING OG FORM

Hunnerne vises ikke ved afsendelse, 
fordi man mener duerne er mere moti-
veret om lørdagen ved hjemkomst, og 
de bliver ikke så stresset ved afsen-
delse. Der åbnes bare til den inderste 
del af reden og hannerne ligger da 
i redeskålen og tuder. Duerne er på 
den måde nemme at fange, og putte i 
kurven. Ved hjemkomsten får de lov 
at være sammen til aften, eller nogle 
gange søndag morgen, alt afhængig af 
hvor sent de er kommet hjem. Allerede 
når duen er hjemkommet, ses der om 
de enkelte  duer, er friske eller trætte, 
og oftest bestemmes allerede der, om 

den enkelte due er klar til flyvninger 
næste uge.
HÅNDTERING AF DUERNE

Det var tydeligt, at de afbildede duer 
og andre duer på slaget, var udpræge-
de mellemdistance flyvere. 

Benbygningen udpræget kraftig med 
solide gafler, og udspændt på dette  en 
kraftig opbygget muskulatur. Inder-
vingen kort med en god hvælving med 
gode muskler, og svingfjerene smalle 
og smidige. Øjenfarverne svingede fra 
det helt lyse til det mørkere patinere-
de øje, hvilket givetvis viser duens af-
stamning. 

Selv om det var slutningen af fæl-
deperioden var fjerkvaliteten blød og 
lækker. Alt i alt må det siges at være 
kræs for kendere!
PLANLÆGNING AF SÆSONSTART

Ser vi på Ib & Jespers oplæg til sæ-
sonstarten, er det tydeligt, at her er 
der intet tilfældigt. Der parres nær-
mest på dato, også anden gang duer-

ne sættes sammen. Skal et slag være 
fremme i pointrækkerne fra starten, 
skal forarbejdet med duerne være helt 
i top, og vi er mange der har oplevet, at 
er man ikke fremme i skoene fra star-
ten af sæsonen, kan det være svært at 
nå frem i førerfeltet rent pointmæs-
sigt. 

Ib & Jeper har også vundet etårs-
mesterskabet, hvilket bygger på en 
indsats ved ungeflyvningen året før, 
men nemt er det ikke at få de etårs 
til at æske point, og slet ikke fra start 
af sæsonen. Med den svære opstart i 
Nordjylland i 2016, er det en beun-
dringsværdig indsats der her er gjort 
med de etårs duer.

Slagets beliggenhed i Løgstør, gi-
ver det en placering som et af de mest 
vestlige i sektionen, og med den frem-
herskende vestenvind her i Danmark, 
er det ”ikke så ringe endda”, at Ib & 
Jesper kan få duerne frem i rækkerne 
også i den stride vestenvind. 

126-14-0622 A
Hans far er fra Meldgaard/Jeppesen, og hans 

mor er halv Engels og halv gammel stamme.

Allerede som etårs viste han store takter, og 

vandt etårs cup Mellemdistance i sektion 63. 

Han var i 2015 afsendt 7 gange på DdB, og 

havde 5 placeringer. Han har her i 2016 været 

afsendt på 10 DdB flyvninger, og været placeret 

7 gange med følgende placeringer 2-4-8-17-

24-28-82. Denne han har fløjet i alt 3771 km 

hvoraf de 2670 km er præmiekilometer. Denne 

pragtfulde han var nr. 4 Es-due han Mellemdi-

stance Åben 2016.

Super avlsparret 3733 

A og 3717 U

Bedsteforældrene på 

stamtavlerne af dette 

avlspar, er på morens 

side den berømte 

Argenton/Marieke. Hos 

hannen er det den meget 

berømte due 178 der er 

bedstefar. Dette par har 

hos Ib & Jesper givet 

mange virkeligt gode 

topduer. 



47#03_2017

126-12-2126 A
Denne han er ud af super Engels avlspar, som har 

givet mange top duer. Denne superhan har været 

sektionsvinder 2 gange. I 2015 var han 2. Nat. Olym-

piade Due Kat.  B, samt også i 2016 3. Nat. Olympiade 

Due Kat.  B.  I 2016 afsendt 10 gange på DdB og 10 

gange placeret med følgende placeringer: 3-6-9-9-

22-38-43-44-46-52. Denne suveræne han har fløjet i 

alt 3858 km som alle er = præmiekilometer.

Hans søster 126-09-0886, var vores bedste due 

nogensinde. Hun havde følgende resultater: 1. Nat. 

Olympiade Due Kat. B 2013 - 4. Nat. Olympiade Due 

Kat. B 2012 - Bedste. Es due HUN 2013 med færreste 

kofficientpoint i landet. 5 x Sektionsvinder.  1 x 2 

Klassevinder og Grand Prix i Klasse 2 Landsudstilling 

2013. 

 126-13-0459 A
Han er bror til 2126 og er derfor også ud af Engels 

familien. 

Han begyndte allerede i 2015 at vise takter, og har 

her i 2016 været afsendt på 10 Ddb flyvninger og 

været placeret 7 gange med følgende placeringer: 

1-2-11-13-30-82-96. Denne superhan har fløjet i 

alt 3791 km hvoraf de 2637km er præmiekilometer. 

Denne han er nr. 5 Es-due han Mellemdistance Åben 

2016. Som repræsentant fra super avlsparret Engels, 

har denne han til fulde vist sin værdi.

126-15-0751 U 
Vores bedste etårs i 2016. Hun startede allerede som 

unge med at være sektionsvinder fra Henstedt med 

et forspring på 60 meter. Desuden vandt hun DdB 

landsudstilling i klasse 8. 

Her i 2016 blev hun nr. 2 Es-due hun Mellemdistance 

Åben DdB. 

Vundet etårs cup Mellem sektion 63. Bedste etårs 

Es-due sektion 63. Hun har her i 2016 været afsendt 

på 9 Ddb flyvninger og været placeret 6 gange med 

følgende placeringer: 1-10-10-11-57-95. Denne hun 

har fløjet i alt 2434 km hvoraf de 1546 km er præ-

miekilometer. Hun har 2 andele i etårs mesterskabet 

i DdB Mellemdistance. Far er en halv Engels, og halv  

Tobback, og mo’ren er Jef De Wilder.
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af Poul Christensen , www.pigeonpair.dk

Der er forskel på, hvordan sam-
menparring praktiseres. Nogle 
lukker hanner og hunner sam-
men i en pærevælling og venter 
en uges tid, til der er ro. Ofte med 
begrundelsen: ”Så finder de sam-
men af kærlighed”.

Jeg har en fast tro på, at min ind-
blanding gavner avlsresultatet samt, 
at arbejdet er afgørende for slagets 
fremtid. Endnu har jeg ikke set eksem-
pler på, at mine sammenparringer ik-
ke har resulteret i kærlighed og 100% 
opmærksomhed på magen. Dertil er 
brevduernes formeringsdrift for stor.

Hos mig bliver der brugt lang tid på 
overvejelserne om hvilken han, der 
skal sættes sammen med hvilken hun. 
MEGET lang tid. Det er et kæmpe pus-
lespil!

For at mindske tidsforbruget og opti-
mere resultatet faldt det mig ind, om 
computer og matematik kan hjælpe?

En computer kan selvfølgelig ikke 
sætte duerne sammen. Den mangler 
brevduemandens evner, viden og ”fin-
gerspidsfornemmelser”. Derfor er det 
nødvendigt at kombinere den eksper-
tise, den viden, de ønsker og præfe-
rencer, som brevduemanden har med 
computerens regnekraft. 

Som jeg redegør for nedenfor, har  
Flemming Jensen og jeg lavet et pro-
gram, som effektivt finder en optimal 
måde at sætte duerne sammen på. Vi 
tilbyder modellen til DdB’s medlem-
mer.
MIN BESTAND.

Mit duehold består nu - før parring 
- af 64 duer. 32 hanner og 32 hunner. 
Det kan beregnes, at der er 2,631·•1035 
forskellige måder at sætte duerne 
sammen i par på (ca. 263 kvintilliar-
der forskellige måder). Et tal, som er 
svært at forholde sig til – men som 
man ikke har en jordisk chance for at 

få fuldt overblik over. Kan det nu og-
så være rigtigt? – og ja, tænk blot på 
anekdoten om skakspillets pris. 

Antal mulige sammenparringer 
søgte jeg at reducere. Først udelod jeg 
mine avlsduer. Jeg har 8 avlsduer (4 
par). Dem kan jeg sagtens selv sætte 
sammen uden hjælp af en matematisk 
model. 

Så er jeg nede på 56 flyveduer (28 
par), jeg skal tage stilling til, hvordan 
skal sættes sammen.

Der er en begrænsning i, hvor mange 
unger, jeg har plads til. Derfor gik jeg 
mine flyveduer igennem for at finsor-
tere dem. Jeg frasorterede de af flyve-
duerne, jeg ved, jeg ikke ønsker at avle 
på. Det er i mit tilfælde duer, som pri-
mært har gjort sig på korte flyvninger, 
nyt blod som først skal bevise deres 
værd flyvemæssigt og duer med uøn-
sket eksteriør. 

Så kom jeg ned på 12 hanner og 12 
hunner, som jeg ønsker at avle på, hvil-
ket er grænsen for, hvor mange pars 
unger, jeg har plads til efter frasor-
tering. 12 par flyveduer og 4 par avls-
duer.

De mulige måder at sætte de 12 par 
flyveduer sammen i par er 479.001.600 
- mere end 479 millioner måder. Stadig 
langt mere, end det er menneskeligt 
muligt at overskue.

HJÆLP!!!
Selvom jeg er habil bruger af compu-

ter til beregning, måtte jeg søge hjælp 

til udvikling af et optimeringssystem. 
Jeg udsendte et ”SOS” og kom i kon-

takt med Flemming. Vi har sammen 
udviklet et system, der på kort tid kan 
give den optimale måde at sætte du-
erne sammen på. Nedenfor forklares, 
hvordan systemet virker.
MODELLEN

Ved beslutning om valg af parrings-
partner indgår en lang række subjek-
tive vurderinger, som duemanden ikke 
kan sætte computeren til at afgøre. 
Disse overvejelser gør duemanden 
sig uden nødvendigvis at være bevist 
herom. Der skal bl.a. tages hensyn 
til, hvor tæt indavl man ønsker, vur-
dering af flyveegenskaber, familie, 
krydsning, bygningsmæssige fordele/
ulemper, øjentegn, fingerspidsfornem-
melse…….mm.

Disse vurderinger skal værdisættes, 
før computeren kan optimere sammen-

Sammenparring
Et puslespil af de HELT store!!

Tabel 1 parringsværdier.
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parringerne.
I PRAKSIS

Derfor har jeg forholdt mig til hver 
enkelt han i forhold til hver enkelt 
hun. Jeg har således forholdt mig til 
12 hanner, som hver især kan parres 
med 12 hunner. Det er en overskuelig 
opgave og overraskende hurtigt gjort.

 Jeg valgte at tildele min vurderinger 
ved parringsværdi (eller ”point”) på en 
skala fra 0 – 5, hvor:

5 = perfekt match
4 = super match
3 = god match
2 = rimelig match
1 = dårlig match
0 = uønsket match
Mine tildelinger af parringsværdier  

fremgår af tabel 1.
Tabellen skal læses sådan, at fx 154 

i sammenparring med 682 har par-
ringsværdi 1 = uønsket match, og 157 
ved parring med 713 har parringsvær-
di 5 = perfekt match.

Parringsværdierne er tildelt efter 
grundige overvejelser. Her omtales 
blot få eksempler.

Når parret 683/682 er vurderet som 
et uønsket match (parringsværdi 1) 
skyldes det, at de er redesøskende. 

At 157/713 er tildelt paringsværdien 
5 = perfekt match, skyldes bl.a., at de 
er beslægtede, har samme flyvemæssi-
ge kvaliteter og at de eksteriørmæssigt 
står ualmindeligt godt til hinanden. 
Den svaghed 713 har (en lidt lang over-
arm) opvejes til fulde af 157’s ekstremt 
korte overarm.

Jeg har 2 enkehanner, jeg vil avle på, 
683 og 979. Desuden har jeg to hunner, 
602 og 612, som jeg gerne vil beholde på 
det naturlige system. Derfor – og kun 
derfor - er kombinationerne 683/602, 
683/612, 979/602 samt 979/612 tildelt 
værdien 0. Her har jeg valgt, at flyve-
værdien af at beholde duerne på deres 
nuværende system, skal vægte højere 
end deres parringsværdi som sådan. 
Et eksempel på, at mine vurderinger 
i forhold til sæsonens kapflyvninger 
også har betydning. Det er et valg. Det 
kan være rigtigt eller forkert – men jeg 
har selv taget valget! Altså, min be-
slutning gør, at disse sammenparrin-
ger sandsynligvis ikke bliver foreslået 
af modellen.

Alene øvelsen med at opstille tabel 1, 
har givet mig et overblik, som er sim-

pelt at forholde sig til. Endvidere har 
det givet en hel del viden, som jeg ikke 
havde tænkt på forinden.

F.eks. fremgår det, at min bedste 
flyvehan 683 har den ringeste par-
ringsværdi generelt af hannerne = 33 
(summen ud for hans linje). I sandhed 
en øjenåbner for mig! Når jeg tænker 
over det, skyldes det hans bygning: 
Han er bl.a. meget stor og meget dyb. 
Noget, jeg ønsker at reducere i avlen. 
Derfor matcher han kun med hunner 
af super bygning og under middel i 
størrelse.

En anden overraskelse for mig er, at 
1089 har højest parringsværdi = 49. 
Hun er langt fra den med de bedste/
fleste placeringer. Til gengæld er hun 
af en afstamning, som jeg tror på. Hun 
har bevist sin avlsværdi tidligere og så 
er hun ualmindelig godt sat sammen. 
Derfor er hun egnet som partner også 
til duer som bygningsmæssigt har et 
eller flere svage punkter.

Selvom mulighederne for sammen-
sætning nu ”kun” er godt 479 millioner, 
vil det stadig kræve stor regnekraft at 
gennemløbe samtlige.

Til dette formål har Flemming ud-
viklet en algoritme - en matematisk og 
beregningsmæssig fremgangsmåde, 
som reducerer den tid og regnekraft, 
computeren skal bruge. Det virker!!! 
Spørg mig ikke hvordan. (Flemming 
har prøvet at forklare det??) Også med 
mange flere duer.
RESULTAT

Systemet kan, når jeg har indtastet 
parringsværdierne, finde frem til en 
løsning, som samlet set har den højst 
mulige parringsværdi. Tabel 2 viser 
resultatet, hvor de fremhævede mar-
keringer udgør de par, modellen har 

regnet sig frem til, er optimale:
Som det fremgår, er der 5 par med 

værdien 5 (perfekt match) og 7 med 
værdien 4 (super match). Samlet par-
ringsværdi = 53. 

Modellen garanterer, at der ikke 
blandt de 479.001.599 andre mulige 
kombinationer er nogle, der giver en 
samlet værdi større end 53. Der kan 
dog være en eller flere, som giver sam-
me værdi.

For eksempel kan det konstateres, 
at ved parring af 155/682 og 157/630, 
fremfor som computerens foreslår 
155/630 og 157/682, vil det ikke ændre 
den samlede værdi af parringerne. Re-
sultatet er derfor en optimal løsning, 
der er overskuelig og et fantastisk ud-
gangspunkt. En løsning, som er langt 
enklere, end hvis jeg på lykke og from-
me havde brugt pen og papir. Et ud-
gangspunkt, som ikke kan overgås i 
samlet avlsværdi – vel at mærke ud fra 
mine egne vurderinger. 

Antallet af muligheder med samme 
sum-resultat, vil reduceres ved større 
nuancering i parringsværdier. Fx kan 
anvendes en skala fra 0-10, fra 0-100 
(svarende til %-angivelse) eller ved at 
anvende decimaler. Det tager algorit-
men højde for, så man vælger selv. Det 
er også muligt med uens antal hanner 
og hunner. Så vil modellen også give et 
forslag til hvilke duer, man skal und-
lade at avle på.

Det kan ikke understreges nok, at 
det afgørende for et ”rigtigt” resultat 
er duemandens tildeling af parrings-
værdier – men det gælder jo altid. Også 
når vi sammensætter med pen og pa-
pir.

Tabel 2 - resultat

→ fortsætte bagsiden
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af Per Kær Møller DAN 030 Ringsted

DET VAR ENGANG…
Noget, der hed De Danske Brevdue-

foreninger.
Det frygter jeg, at jeg skal sige, når 

jeg om ca. 10 år kommer i den pensi-
onsmodne alder. Udviklingen i ned-
gangen af medlemmer og klubber er 
chokerende læsning. Senest i ”Brevdu-
en” 24-2016. Vi er nu 1347 medlemmer 
på landsplan. Wow!

Der bruges i HB og blandt medlem-
mer stor energi på at debattere flyv-
ninger, slip, gebyrer, smørrebrød og 
kørepenge.

Hvor er så det punkt, der hedder, 
hvordan sikrer vi DdB / dansk brevdu-
esport for fremtiden?

Vel nok en af de fornemmeste opga-
ver, når DdB nu faktisk er sat i verden 
af medlemmer og betalt af medlem-
mer?

Et ofte usynligt udvalg i et hjørne af 
DdB, er slet ikke nok til at løfte denne 
opgave.

Når maden og musikken til aftenfe-
sten får større spalteplads end, hvor-
dan vi sikrer fremtiden i sporten, så 
taler dette sit tydelige sprog.

Punktet er måske heller ikke så væ-
sentligt for et flertal i HB, når man ser 
det i sammenhæng med gennemsnits-
alderen i organisationens ledelse?

HB og organisationen har på god vis 
i seneste år vist vejen for anvendelse af 
IT – stor tak for det!

Tilpasningen af organisationen/ ho-
vedbestyrelse til medlemsantallet 
samt, det som kendetegner gældende 
familieliv, samt ønsker blandt yngre 
generationer, er gået skidt – meget di-
plomatisk udtalt!

Det er udtalt flere gange af lands-
formanden og HB, at udvikling af 
medlemsskaren skal ske lokalt. Ja, na-
turligt med deres kendskab til, hvad 
sker lokalt. Løsninger kræver dog en 
helt anden opmærksomhed fra DdB for 
at kunne løfte opgaven end, der sker i 
dag.

Klubber, som i forvejen slås med lavt 
medlemsantal med få hænder i den 
praktiske afvikling af sporten, kan 
ikke forventes at have som hovedfo-
kus at øge medlemsantallet – der skal 
hjælp til!

DdB / HB kan lære meget fra bl.a. 
DGI om fastholdelse og udvikling af 
medlemmer. DGI har som mange an-
dre organisationer måttet slås med 
faldende medlemsantal i flere sports-
grene. Det er en svær opgave, som ikke 
har nemme løsninger. I 2004 skrev jeg 
i Brevduen om Mars og brevduespor-
ten.

Jeg konkluderede, at når man kan ef-
tersøge liv på Mars, så kan man også 
få rettet op på dansk brevduesport og 
medlemsantallet. 

Beklager meget - jeg tog desværre fejl 
i min tro på DdB og dansk brevdues-
port.

I året 1801 foregik søslaget på Reden 
i København mellem den danske og en-
gelske flåde.

Lord Nelson valgte at forbigå en di-
rekte ordre fra admiral Hyde Parker, 
som havde et større overordnet mål 
med den engelske flådes angreb på Kø-
benhavn.

Lord Nelson satte bevidst kikkerten 
for ”det blinde øje”. Han så derfor ikke 
ordren og udviklingen i søslaget. Dan-
skerne indgik våbenhvile og tabte?

Tabte? Ja, hvem vandt eller tabte? 
Dette diskuteres stadig, men dette er 
ikke budskabet med historien. Grund-
laget i DdB – sportsligt som økonomisk 
som landsdækkende organisation 

Læserbreve

SVAR TIL PER KÆR MØLLER

af Erik Dybdahl, Landsformand

HELT ENIG
Det er rigtig dejligt med et sådan po-

sitivt indlæg til ”Brevduen”. Per Kær 
Møller har her fat i det allermest be-
tydningsfulde for sportens fremtid, 
men desværre mangler det vigtigste, 
ideer til hvordan får vi vendt udvik-
lingen.

Desværre finders der ikke nogen 
snuptagsløsning, der kan vende situ-
ationen, men jeg kan forsikre, at pro-
blemstillingen har højeste prioritet i 
Hovedbestyrelsen.

Der vil blive arbejdet på større syn-
lighed omkring sporten gennem de 
muligheder, der gives elektronisk, men 
når alt kommer til alt, er det på det lo-
kale plan, der skal inviteres indenfor 
i sporten.

Gode idéer er altid velkomne, men 
husk venligst på at lige meget, hvad 
der igangsættes, bliver det nødvendigt 
med det lokale engagement, for at det 
kan virke.

Gode ideer født et sted i landet kan 
selvfølgelig bruges flere steder, så in-
gen skal holde sig tilbage. 

smuldrer stille og roligt. Kære HB og 
i særdeles Erik Dybdahl, lad nu være 
med at lave en ”Lord Nelson”!

Få nu rettet fokus bedre ind på det, 
som overskygger alt andet – Hvordan 
sikrer DdB dansk brevduesport i frem-
tiden?

Det er nu at fromme ønsker og ord 
fra DdB afløses af aktive handlinger 
– faktisk som det meste i denne sport! 
Det er resultaterne, der tæller til sidst!

God sæson 2017 ønskes til alle! Hvad 
sæsonen så må komme til at indeholde 
af rammer med det aktuelle udbrud af 
fugleinfluenza? 

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet
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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

Jeg er utrolig glad for samarbejdet 
med Flemming. Nu har jeg en optimal 
sammensætningsplan – ud fra mine 
vurderinger! Jeg føler mig ikke som 
”slave” af modellens forslag. Den har 
givet mig et optimalt forslag, som er 
overskueligt og let at gå til (og som jeg 
eventuelt med pen og papir kan ”finju-
stere”).

Sammenfattende føles det som om, 
jeg selv har lavet alt ”det sjove” og haft 
folk til det, som plejer at ”give mig grå 
hår i hovedet”.

”Det sjove” er for mig gennemgangen 
af afstamning, håndtering, vurdering 
og tildeling af parringsværdier. Flem-

mings model har lavet det kedelige og 
tidskrævende – nemlig puzzle-arbej-
det.

Nu er jeg langt bedre rustet til at 
træffe sæsonens vigtigste beslutning – 
sammenparringen 
DDB’S MEDLEMMER KAN ANVENDE 
MODELLEN.

Alt der er brug for, er tildeling af par-
ringsværdier, som i figur 1. Se hvordan 
på www.pigeonpair.dk.

Flemming (som ikke er duemand) 
har brugt tid på udviklingen af syste-
met og vi har investeret i en platform 
for at kunne tilbyde systemet. Derfor 
er der begrænsning på gratis brug og 
en beskeden betaling for adgang til 

systemet med mange duer (så vi med 
tiden måske kan få dækket nogle af 
omkostningerne). 

Så tag fat i os såfremt I har brug for 
mere information eller har lyst til af-
prøve vores parringssystem. Dettte 
kan ske via vores hjemmeside.

Der er tale om ”1. udgave” af syste-
met. Hvis mange gør brug af modellen, 
vil vi udbygge den. Vi har allerede flere 
ideer – og hører gerne fra Jer, hvis no-
gen har forslag. 

God sæson. 

← fortsat fra side 49


