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Blad nr. Udkommer Deadline
05 28. feb. 13. feb.
06 15. marts 28. feb.
07 31.marts 14. mar. 
08 12. april. 30. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning SEKRETARIATET

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

MINI DUEDAG I HEDEHUSENE.

Søndag den. 26.02.2017. i Hedehuset Hovedgade 371 2640 Hedehusene
auktion, foredrag, samt hyggelig samvær.

Auktion over 18 duer årgang 2016 fra Topslaget K & K Sørensen 049, duerne er alle 
søskende eller efter duer som har hjemfløjet utallige mesterskaber på såvel mellem/lang 

1 årige mesterskab flere år i træk samt DM 2015.

Auktion over 14 unger ( årgang 2017 ) fra Bent Thomsen Petersen  lige til at sætte på 
brættet, unger er avlet på avlslaget hos Bent, Alle her hjemme kender Bent for hans lange 

liv med duer både i Belgien & herhjemme                              duernes afstamning vil være 
fra: Gaby Vandeable, Jos Thoné, og De Rauv – Sablon.

Vi starter med foredrag v/ Bent Thomsen Petersen kl. 10.00.
Eftersyn af duerne fra kl 10.30, auktion kl. 13.00.

auktionarius & eventuelt kommission Jørgen Larsen 20 78 92 24, spørgsmål om dagen 
Niels Larsen 22 95 35 39

Der vil være kaffe på kande og mulighed for at købe pølser, øl, vand.

DAN 128-16-2179 (død)
DAN 217-11-0200 (død)
SekretariatetTlf 48284244

DAN 209-2015-0608
DAN 012-2015-0503
DAN 154-2015-0760
DAN 085-2016-1060
DV 05885-2016-76
DV 09474-2016-1
CH 2016-1282
Ivan Hnsen
6400 Sønderborg
Tlf 30358044

DAN 086-15-0053
DAN 026-12-0927
DAN 031-16-000Toni Trøster
8660 Skanderborg
Tlf 21476769

DAN 175-15-1403
DAN 220-15-1347
Gerhard Gnibba
Wiesenhof 4
24214 Blickstedt
Germany

70 ÅR
1/3  Tonny Nissen  027 Esbjerg
8/3 Arne Larsen, 194 Rex

GULDBRYLLUP
4/3  Lis & Günther Rostermund, 240 
Gråsten

SÅ MÅ DE SIDSTE 

FORENINGER GERNE 

FÅ INDSENDT 

RINGLISTEN FOR 

2017.

DET HASTER!
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EFTER  
BRÆDSTRUP

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: 
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.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby Tlf. 20 46 60 12
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 25, Dalby, 
4690 Haslev, tlf 22 17 95 60
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8,  
9800 Hjørring, tlf 30 61 41 87

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

Trods en yderst træls og dårlig op-
takt på grund af fugleinfluenzaen fik 
Repræsentantskabsmødet og landsud-
stillingen alligevel nogle dejlige dage 
på Pejsegården i Brædstrup. Tilladel-
serne fra Fødevarestyrelsen kom så 
betids, at det hele kunne arrangeres. 
Det betød, at alle elementer kunne lø-
be af stablen fuldstændig som vanligt 
og planlagt. Der var tilmeldt lidt flere 
duer end sidste år. Udstillingsudval-
get fik alt på plads, så der var klar til 
indlevering torsdag aften. Alle de sæd-
vanlige udstillere var på plads i løbet 
af fredagen med deres stande. Dejligt 
at se opbakningen herfra. Fredag af-
ten var der foredrag med belgiske Raf 
Herbot og det blev flot overværet af me-
re end 120 brevduefolk, som havde et 
par gode timer. Pejsegården havde sør-
get for, at der var lækker buffet til alle 

de sultne, så de mætte kunne deltage 
i fredag aften arrangementet. Lørdag 
bød på et virkelig flot fremmøde af 
medlemmer, som ønskede lejligheden 
til nyde duerne, standene og det kam-
meratlige samvær. Sekretariatet hav-
de en yderst velbesøgt stand og rigtig 
mange ting blev afklaret. Sekretaria-
tet havde fået et bedre lokale tættere 
på det store udstillingslokale og det 
blev oplevet positivt af mange.

Repræsentantskabsmødet blev afvik-
let i god ro og orden. Der blev valgt 2 
nye hovedbestyrelsesmedlemmer, Jan 
Qvortrup 100 og Frank J. Nielsen, 
025 samt ny revisor suppleant Henrik 
L. Jensen 062. Tillykke med hvervet. 
Sekretariatet takker for samarbejdet 
med Ole Nielsen, Tage Gravesen og 
Jørn Boklund.

Efter debat og afstemninger blev 
DdB’s kapflyvningsplan 2017-2018 
vedtaget. Der blev besluttet flere æn-
dringer i forhold til Hovedbestyrelsens 

forslag. Det er nu op Hovedbestyrelsen 
af få transporterne til at hænge sam-
men bedst muligt og til billigst mulig 
pris, samt få tilpasset gebyrerne. Det 
er ikke nødvendigvis den nemmeste 
opgave, men det er lykkedes før og det 
gør det nok også igen. Der blev vedta-
get et par uger, hvor de sydligste sek-
tioner i region Nord skal med region 
Syd ud på lidt længere mellemdistance 
flyvninger. Det bliver spændende at se, 
hvordan det spænder af såvel deltager- 
som resultatmæssigt. Der blev ikke 
ændret på løsladelsesformerne, så det 
er stadig bredest muligt i Øst og i Vest.

Der var desværre tilmeldt færre til 
aftenfesten end forventet. Om det 
skyldes den svære optakt eller andre 
årsager vil blive gransket i den kom-
mende tid. Der skal arbejdes med dette 
område, da festen er med til på flot vis 
at afslutte nogle dejlige dage og trække 
en positiv linie til næste års arrange-
ment. Hovedbestyrelsen og Sekretari-
atet må lægge hovederne i blød for at 
få endnu flere til at deltage i festarran-
gementet fremover.

Pejsegården levede igen år op til for-
ventningerne. Dejlige rammer, dejlig 
mad og en imponerende evne til at få 
alt til at gå op i en højere enhed. Vi ses 
igen til næste år!

I næste nummer af Brevduen vil der 
blive bragt et udførligt referat fra re-
præsentantskabsmødet og behørig om-
tale af det øvrige arrangement. 
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Af Marc Verheecke Oversættelse/foto Ove Fugl-

sang Jensen Denne artikel er stillet til rådighed 

af: http://www.pipa.be/

De fleste brevduefolk laver ikke som-
merunger, hvorimod det normale er at 
tage et eller to kuld til vinter eller for-
år. Tages et kuld sommerunger, er nor-
malen nok den, at de går til konsum 
til en god ven som foræring eller må-
ske topslagene laver sommerunger til  
en senere auktion. Det må dog i denne 
forbindelse siges, at værdien af som-
merunger generelt er undervurderet.. 
Besøges nogle topslag, hvis styrke er 
over 500 km, vil man se, at disse slag 
tager sommerunger af deres bedste 
avlsduer til eget brug!

Det er et faktum, at nogle af de duer, 
der flyver i absolut top, er sommerun-
ger, der som étårs kun har været kap-
fløjet op til 100 km! Dette faktum må 
være nok til at indse, at der er et poten-

tiale i sommerunger., 
Det er værd at notere, at det i arve-

lighedslæren er blevet bevist, at en ar-
velig egenskab ikke er relateret til det 
tidspunkt, individet er født.

Det er den almindelige opfattelse, 
at man skal tage så mange unger af 
de bedste avlsduer som muligt, altså 
trække æg af disse avlspar. I stedet 
kan tages flere unger af flyveduerne, 
og lade avlsduerne lave nogle gode 
sommerunger. Det er helt uden tvivl, 
at en unge født og opvokset om somme-
ren, vokser op under de bedste forhold, 
og vil derfor udvikle sig til en virkelig 
god unge. Forældrene til disse unger 
skal selvfølgelig have et godt helbred, 
og ungerne må gerne efter opvæksten 
have små træningsture. Er målet at 
lave sommerunger, kunne man tage 
ekstra tiltag, f.eks. ved at give parrene 
to reder, hvilket vil give et harmonisk 
forløb af avlen. Bliver avlen af sommer-

unger en succes, vil det give slaget et 
løft rent resultatmæssigt, og dette er 
bedre end en flok tilfældigt tillagte un-
ger, hvoraf de fleste nok bliver fjernet.

Den nu afdøde Oscar Devriendt, bo-
sat i Moere, betragtedes som en af de 
bedste i Belgien på mellemdistancen. 

I en samtale med Oscar fortalte han 
følgende: ”Vores bedste ældre duer på 
mellemdistance, både Provencielt og 
Nationalt, er faktisk avlet som som-
merunger, og blev ikke trænet. Disse 
sommerunger bliver placeret i et spe-
cielt rum i slaget, hvor miljøet er stille 
og roligt. På den måde gives disse ung-
duer tid til at vokse op og gå i fældning. 

Som etårs duer har de dog en travl tid 
foran sig, og de starter sæsonen med 
enkelte korte kapflyvninger for at bli-
ve vænnet til kurven og turen hjem til 
slaget. Gradvist øges afstanden op til 
300 og 500 km. Den fremgangsmåde 
kan medføre et vist tab af de etårs du-

Sommerunger kan 
være en gevinst
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er, idet de nok mangler noget mere er-
faring, men de etårs, der klarer dette 
program, vil generelt blive mine bed-
ste kapflyvere på mellemdistancen, og 
nogle af dem vil blive sande topduer”. 
Se omtale af Oscar Devriendt sidst i 
artiklen.

Jeg tog disse råd fra Oscar til efter-
retning. Så snart det passede ind i 
arbejdsgangen på slaget, startede jeg 
med at eksperimentere med sommer-

unger. 
Det system, som Oscar beskriver 

med sommerunger, blev realiseret med 
mine egne ideer i tilgift. Jeg ville se, 
om det ville give mit slag et løft i re-
sultaterne. Spørgsmålet var, om hvor-
for Oscar faktisk foretrak unger avlet 
om sommeren, og hvorfor han brugte 
denne tidskrævende fremgangsmåde? 
Den åbenlyse grund, var nok den, at 
hans bedste kapflyvere blev avlet om 

sommeren.
A. En god sommer er grundlaget for 

de perfekte klimatiske forhold til at 
avle unger: Unger avlet på denne må-
de, har en mere naturlig vækstperiode 
sammenlignet med unger i vinteravl, 
der faktisk er imod brevduens natur. 

B. Unger avlet i sommerperioden ser 
for det meste bedre ud end vinterun-
ger, og det ligger i den simple grund, at 
sommerunger er meget mere ekspone-
ret af sollyset.

C. Sommerunger kan spare en del 
energi i deres tidligste opvækst, og det 
hjælper med til at udvikle deres fysi-
ske kapacitet.

D. Blandt de uerfarne ungduer vil 
en veludviklet fysik hjælpe ungduerne 
med at finde hjem til slaget. Gode som-
merunger vil have et ekstra overskud 
til at navigere og finde den rette vej 
hjem.

E. Sommerunger vil generelt være 
mere ”velpolstrede”, og vil som fuld-
voksne duer have en robust styrke.

Oscar Devriendt dyrkede mellemdi-
stancerne til fuldkommenhed, og træ-
nede sine duer til disse afstande, men 
det samme princip kan bruges til de 
korte afstande. Det er logisk, at det 
kræver tålmodighed og noget ekstra 
plads i slaget til systemet med som-
merunger. Har man anskaffet sig nye 
avlsduer eller hvor avlen skal testes, 

På billedet ses brødrene Devriendt 

- det er Oscar, der står til venstre

Øverst ses Oscar Devriendts 

dueslag i Moere
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vil programmet med sommerunger 
”ligge lige til højrebenet”. 

Desuden kan omtalte program også 
bruges til senunger.

Én ting er sikkert, og det er, at hvis 
du én gang har prøvet at avle sommer-
unger, vil du fortsætte med det. Des-
uden er det vel ikke forkert at følge de 
ideer, der er udstukket af en tidligere 
champion som Oscar Devriendt. Hvis 
dette ikke overbeviser dig, skal det 
tilrådes at besøge nogle af nutidens 

topslag inden for mellemdistancen, og 
man vil opdage, at der er ingen erstat-
ning for det at avle gode sommerunger.  
HVEM VAR OSCAR DEVRIENDT?

Kort fortalt var Oscar Devriendt en 
brevduemand i Belgien i forrige år-
hundrede. Han var bosat i Moere, 
Vestflanderen ud mod kysten i Bel-
gien. Oscar havde brevduer allerede 
1920-30 før 2. verdenskrig, men det 
var i årene 1949-50-51, han rigtigt 
var helt i top. Oscars resultater var så 

eminente, at man ligefrem talte om, at 
hans duer havde en særlig god navige-
ringsevne, da han faktisk havde en lidt 
dårlig beliggenhed ude mod vest. Det 
specielle ved Oscar Devriendt var, at 
han dyrkede disse sommerunger som 
beskrevet i artiklen, og nogle af de rig-
tigt gode topduer, var sommerunger. 

Oscar Devriendt boede helt ude mod 
vest, men havde trods det mange duer 
helt i top både Regionalt og Nationalt.

DAN 086-14-0861
Nu er spørgsmålet, om det her i Danmark kan 

lade sig gøre at lave sommer/senunger og 

have succes med det? Svaret er ja, og det er så 

heldigt, at der foreligger et fuldgyldigt bevis 

på dette. 

Der er lavet en artikel til Brevduen om Palle San-

derhoff, 086 Bangsbo, og Palles absolut bedste 

due er en sommer/senunge.

Hannen 086-14-0861 er født i juli og vokset op i 

august. Som etårs startede den op midt i sæso-

nen, og fløj kun sektionsflyvninger. Som toårs 

blev denne han sat på mellemdistance-holdet 

på lige fod med de ældre duer. Nedenunder 

ses det imponerende resultat, hvor 861 var 12 

gange på DdB, og faktisk kun missede at komme 

i de 25% én gang! Det må derfor konstateres, at 

sommerunger  

sagtens kan være en gevinst, hvis de har de 

rigtige gener og vel at mærke får en chance som 

étårs.

Statistik Poul Erik Meulengracht

Sommerunger i Danmark med succes
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8 UDVALGTE 
 SPORTSFLYVNINGER

SÅDAN DELTAGER DU:
For at kunne deltage i mesterskabet skal du være Mariman/Versele Laga kunde og købe korn til dine duer hos Meldgaard Pet A/S.
Evt. tvivlsspørgsmål om deltagelse afgøres af meldgaard Pet A/S i samarbejde med forhandleren.
Du kan blive skrevet op hos din lokale forhandler, eller blive tilmeldt ved at kontakte:
Paul Mc Burnie • Tlf.: 20337285 eller email: pmc@meldgaard.com - SENEST MANDAG D 15.MAJ 2017

MARIMAN VERSELE-LAGA
MESTERSKABERNE

Regler ved Sportsflyvningerne:

På hver af de 8 flyvninger (uge 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32) tæller de 2 hurtigste duer. 
Point baseres på sektionspoint i de enkelte sektioner. Sektionspoint udregnes som hastig-
hedspoint + placeringspoint divideret med 2, som så overføres til en landskonkurrence.

Præmier:

DANMARKS BEDSTE
MARIMAN/VERSELE LAGA SLAG: 
Vi kårer også Danmarks bedste Mariman/Versele 
Laga slag, baseret på det bedste slag med de 2 hur-
tigste duer sammenlagt på alle otte flyvninger.

Alle præmier i kroner udstedes som gavekort, så du 
kan købe korn eller produkter hos din forhandler.

1. præmie:  kr. 10.000,-
2. præmie:  kr. 7.000,-
3. præmie:  kr. 5.000,-
4.-10. præmie:  kr. 1.500,-
11.-40. præmie:  1 unge til
 DAPI Race 2018 
 (værdi kr. 1.200,-)

2017

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

FINALE 2017LØRDAG DEN 26. AUGUST
FRA KL. 10.00 PÅ ASKELUND,

AABENRAA, DANMARKGØTTINGEN400 KM

Husk at tilmelde dig til Dapirace - Ring 20 33 72 85 / 20 33 72 30

INDLEVERING

LØRDAG DEN 18. MARTS 9.00-12.00

LØRDAG DEN 15. APRIL 9.00-12.00

LØRDAG DEN 29. APRIL 9.00-12.00

På hver af de 8 flyvninger kåres en vinder samt nr. 2 og nr. 3 på landsbasis:
• 1. præmie: 2 unger (deltagelse) til DAPI Race 2017 (værdi kr. 2.400,-)
• 2. præmie: Gavekort på kr. 1.000,-
• 3. præmie: Gavekort på kr. 500,-

NY EKSTRA KONKURRENCE I 2017: 

På langflyvningen fra Antwerpen uge 27, den gennemgående, udsættes 3 præmier:

1. Præmie kr. 3000,-  2. Præmie kr. 2000,-  3. Præmie kr. 1000,-

2 hurtigste sportsduer. Point baseres på sektionspoint i de enkelte sektioner.
Sektionspoint udregnes som hastighedspoint + placeringspoint divideret med 2, som så
overføres til en landskonkurrence.

NYT
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af Herbots.dk

FOR FJERDE GANG BLEV KONKUR-
RENCEN HERBOTS GYLDNE VINGE 
AFVIKLET I SÆSONEN 2016, HVOR 
VINDEREN AF KONKURRENCEN SKUL-
LE KÅRES VIA LANDETS HURTIGST 
AFKRYDSEDE DUE PÅ ÅRETS SIDSTE 
NATIONALFLYVNING FRA MÜNCHEN, 
DER I ÅR DESVÆRRE MÅTTE FLYTTES 
TIL SLIP I FREIBURG. 

Vinderen af konkurrencen blev en af 
de dygtige langdistancefolk øst for Sto-
rebælt Søren Andersen, der stemplede 
sin afkrydsede due DAN 033-14-2817 
kl. 08.59 med en hastighed på 1.304 
meter per minut. Denne stempling vi-
ste sig ligeledes samlet set at være den 
hurtigste due i Region Øst og den fem-
te-hurtigste due nationalt.

Vinderduen er tillagt hos Jonas V. 
Madsen og er en foræring til Søren 
som led i en udveksling af duer fra Sø-
ren og til Jonas i 2013. Dengang lovede 
Jonas, at Søren kunne få noget tillæg 
retur efter disse duer i 2014, og ”2817” 
er en udløber af denne aftale. Som un-
ge klarede ”2817” sig hæderligt og som 
etårs gik det ikke meget bedre, og han 
fik udelukkende lov til at overvintre 
pga. afstamningen.

Da sæson 2016 startede var Sørens 
forventninger til ”2817” derfor ikke 
særligt høje. Fra sæsonstart blev han 
testet fuldt ud for at se, hvad han in-
deholdt. De første 5-6 uger kom han 
jævnt hjem på flyvninger op til 400 km, 
inden Søren besluttede sig for at prøve 
ham af på Antwerpen. Den udfordring 
løste ”2817” meget flot ved at blive nr. 
5 i sektionen og efter en god snak med 
Jonas, besluttede Søren at gøre ”2817” 
klar til München. Dens rede blev ryd-
det med det mål at kunne sende ”2817” 
afsted med små unger i reden. 

I de mellemliggende uger fik ”2817” et 
par flyvninger på ca. 300 km, hvilket 
den klarede med jævne resultater. På 

Søren Andersen, 012 ”Nakskov”

Vinder af Herbots Gyldne Vinge i 2016

Søren Andersen med vinderen 033-14-2817
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afsendelsesdagen var den 100 % klar 
og på toppen, og han blev sendt med 3 
dages unger i reden. Efter løsladelsen 
i Freiburg fredag kl. 15.00 returnere-
de ”2817” i fin stil kl. 08:59:23, og blev 
dermed en flot vinder af det eftertrag-
tede trofæ Herbots Gyldne Vinge. 

Vinderduen ”2817” er en to-årig blå-
tavlet han 033-14-2813, som kapflyves 
på det naturlige system og efter top-
placeringen, var Søren overbevidst 
om, at han havde potentialet til også 
at kunne udrette noget stort fra Mün-
chen og blev afsendt som den afkryd-
sede due.  

”2817” er godt kendt langflyver blod. 
På faderens side er den Sørens eget 
kendte Janssen/Horemann blod fra 
linjen omkring ”Guldparret”, der er 
stamforældre til lang stribe af vinder-
duer. Moderen er kapfløjet med gode 
resultater hos Jonas V. Madsen og er 
en krydsning mellem blod fra Flem-
ming Nielsen i Køge og hollænderen 
Kiekebelt.  

Vi ønsker endnu engang Søren til-
lykke med trofæet Herbots Gyldne 
Vinge. Der er ingen tvivl om, at han 
har duerne til at lave top-placeringer 
på landsflyvningerne igen i 2017. Det 
bliver spændende at følge!  

Vinderduen 033-14-2817



62 #04_2017

 

DdB’s kapflyvningsplan 
2017-2018 

Uge Øst 
Gruppe 1-2 

Syd 
Gruppe 3-4 

Nord 
Gruppe 5-6 

21 Soltau (fredags opsml.) Soltau (fredags opsml.) Husum (fredags opsml.) 
Soltau(Sport) (fre. opsml.) Soltau (Sport) (fre.opsml) Husum (Sport) (fre.opsml) 

22 Jönköping (fredags opsml.) Celle (fredags opsml.) Henstedt (fredags opsml.) 
Jönköping (Sport) (fre.opsml) Celle (Sport) (fre. opsml.) Henstedt (Sport)(fre. opsml.) 

23 Gotha* Gotha * Münster* 
Skövde Münster Altona 

24 
Baden-Baden ** - torsdagsopsamling 
Bremen Osnabrück Bremen  
Bremen (Sport) Osnabrück (Sport)  Bremen (Sport)  

25 
Ludvika * Giessen* Göttingen * 
Soltau Göttingen Henstedt 
Soltau (Sport) Göttingen (Sport) Henstedt (Sport) 

26 
Frieburg *** - torsdagsopsamling 
Minden  Minden +S52+S60+S61 Lüneburg -S52-S60-S61 
Minden (Sport) Minden (Sport) +S52+S60+S61 Lüneburg(Sport) -S52-S60-S61 

27 Antwerpen * Antwerpen * Antwerpen * 
Jönköping Stendal Altona 

28 

Karlsruhe ** - torsdagsopsamling 
Karlsruhe *** - torsdagsopsamling 
Emmen Minden Soltau 
Emmen (Sport) Minden (Sport) Soltau (Sport) 

29 
Würzburg * Würzburg * Giessen * 
Laxå Celle +S52+S60+S61 Elmshorn -S52-S60-S61 
Laxå (Sport) Celle (Sport) +S52+S60+S61 Elmshorn (Sport) -S52-S60-S61 

30 Magdeburg Magdeburg Soltau 
Magdeburg (Sport) Magdeburg (Sport) Soltau (Sport) 

31 

Borlänge * Dresden * Dresden * 
Henstedt Soltau Henstedt 
Henstedt (Sport) Soltau (Sport) Henstedt (Sport) 
Henstedt unger Soltau unger Henstedt unger 

32 

München ** - opsamles onsdag 
Hannover Hannover Altona 
Hannover (Sport) Hannover (Sport) Altona (Sport) 
Altona unger  Hannover unger Altona unger 

 
*    = Langflyvning 
**   = Landsflyvning (løslades fredag) 
***    =  Landsflyvning med morgenslip ( opsamles torsdag – løslades lørdag) 
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Poul Christensen, Østjysk Dommerklub.

En stor tak for arrangementet i 
Brædstrup. Navnlig for det, som står 
mit hjerte nært – udstillingen.

Det var en hård fødsel at få lov til 
at afvikle Landsudstillingen 2017. 
Takket være et blændende arbejde i 
forhold til myndighederne fra vore or-
ganisation lykkedes det i 11. time at få 
dispensation trods fugleinfluenza. 

Som ”grøn” dommer, var det en for-
nøjelse at være til landsudstilling. Ef-
ter samlet 4 års dommertræning af to 
omgange lykkedes det mig i vinteren 
2014/15 at få min dommerbog. 

Jeg er fuldt bevist om, at man ikke 
er færdiguddannet, blot fordi man 
har sit ”svendebrev”. Derfor var det 
med spænding, jeg mødte op i Bræd-
strup. Som sædvanlig fik jeg af mange 
sportsfæller lov til at håndtere deres 
duer. Det gør jeg så vidt muligt altid 
for, ved ”selvstudie” at tage ved lære 
af andre dommeres bedømmelser – og 
sammenligne dommerpræstationerne 
på tværs af dommerklubberne (i Bræd-
strup sågar Landsdommere). 

I år var jeg særligt spændt og havde 
forlods en forventning om meget svin-
gende dommerpræstationer. Alene for-
di, det i sandhed ikke har været nemt 
at holde motivationen til at passe min 
egen dommertræning i den forgangne 
sæson. Med udsigt til en mulig udstil-
lingsløs sæson har det at passe min 
dommertræning i modsætning til tid-
ligere sæsoner krævet mere disciplin. 
Jeg tvivler på, at jeg er den eneste, der 
har haft det sådan.

Her efter Brædstrup må jeg sige, at 
min forventning om svingende dom-

merpræstationer blev gjort grundigt 
til skamme. Aldrig har jeg set så ens-
artede bedømmelser på en Landsud-
stilling – og for første gang hørte jeg 
ikke hverken dommere eller andre 
sportsfæller ”gå i krogene” og komme 
med mishagsytringer omkring bedøm-
melserne. 

Det er i sandhed en stor præstation 
med så ensartede og høje dommer-
præstationer. Specielt når man tager 
i betragtning, at dommerne i sæsonen 
2016/2017 alene har passet deres dom-
mertræning og ikke forud for Lands-
udstillingen har fået ”kamptræning” i 
form af lokal- og sektionsudstillinger.

Det vidner efter min opfattelse dels 
om, at det arbejde, som udføres af 
Landsdommerklubben og Det sportsli-
ge udvalg med henblik på at afstemme 
og implementere bedømmelsesvedtæg-
ten ensartet på tværs af landsdele og 
lokale dommerklubber, er lykkedes 
og dels, at de enkelte dommerne er li-
denskabelige i deres dommergerning/-
træning – til trods for ikke særligt 
motiverende betingelser i sæsonen 
2016/17.

Nogle vil måske tro, at min opfattelse 
hænger sammen med, at det for først 
gang lykkedes mig at få præmie på en 
Landsudstilling – men nej. For det før-
ste mener jeg godt, jeg er i stand til at 
være objektiv i min vurdering – men 
endnu vigtigere: Jeg er ikke den ene-
ste, der var imponeret.

Respekt!
Ved samme lejlighed vil jeg slå 

et slag for dommergerningen. Ar-
bejdet med dommertræning er 
yderst givende. Jeg nævner i flæng:  
Evne og indsigt i, hvordan man vur-
derer duernes eksteriør. Det kan sim-
pelthen ikke være en ulempe at kunne 
vurdere hvilke duer, der har ”værktø-
jet i orden”. De vil alt andet lige have 

af Jan Qvortrup, 100 Haslev

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN:
Først og fremmest vil jeg gerne takke 

alle dem, der stemte mig ind i Hoved-
bestyrelsen. Det var ikke nemt at nå at 
få sagt tak til alle efter mødet.

Jeg vil yde mit bedste sammen med 
den øvrige bestyrelse og Sekretaria-
tet for at løse de udfordringer, der er 
i at drive en organisation som DdB. 
Så til alle medlemmer i DdB – på med 
Ja´Hatten og lad os komme i gang!

Held og lykke til alle med sæson 2017

Læserbreve

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

en fordel, når vi kapflyver.
Kontakt til mange dygtige brevdue-

mænd. Det viser sig, at stort set alle 
dommere flyver bedre end gennemsnit-
tet – det tror jeg ikke er tilfældigt.

Mulighed for udbytterigt socialt sam-
vær; at komme hjemmefra og få den for 
brevduemanden så karakteristiske 
hvide topmave uden for flyvesæsonen.

Voldsom forøgelse af ens egne vinder-
chancer på udstillinger – for alle har 
flotte duer gående – men ikke alle kan 
se hvilke og forberede dem optimalt til 
udstilling.

Hvis du har lyst til at deltage i dom-
mertræning, er det bare at tage fat i 
en af dommerklubberne. Som medlem i 
en dommerklub, er det ikke et krav, at 
man ønsker at udøve dommergernin-
gen. Man er velkommen, selv om det 
blot er af nysgerrighed eller personlig 
interesse for emnet vurdering og/eller 
udstilling af brevduer.

Tak for sidst.
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Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

DAN 074 VEJGAARD
Da 074 Vejgaard uddelte sæsonens præmier, 

fik Henning Hellemann (tv), Anders Christen-

sen og Leif Laursen tildelt DDB´s sølvnål, som 

blev overrakt af foreningens kasserer Anders 

Thomsen (th)

De har alle tre fløjet med brevduer i rigtig mange 

år. Henning i 59 år, Leif og Anders i 54 år. 

De har altid flittigt og tillidsfuldt deltaget i 

foreningens mange arbejdsopgaver, både i be-

styrelsen, kontrolkomite, indlevering, kornsalg, 

urmagere og i andre tillidsjob.

Foreningens medlemmer ønsker jer alle tre 

hjertelig tillykke.

DAN 028 VESTJYDEN
Harry Skov 028: Harry blev medlem af ddb i 1963. 

I nogle år var Harry kasserer i brevdueforeningen 

0168 Jerne. Harry blev medlem af 028 Vestjyden i 

1974. I mange år har Harry været med til ompakning

af ddb duer, som foregik i 0168 Jerne`s klubhus, 

det kunne godt blive sent med ompakningen, og 

arbejdsdag dagen efter. Derudover har Harry været 

med i indleveringen i mange år, hvor han stod for chek 

af kurve ,plombering og vanding af duer. Harry er 

oppe i årene 82 år, men nyder fortsat omgangen med 

duerne sammen med hustruen.

 Anna Lise Ladefoged 028: Anna Lise blev medlem 

af ddb i november 1979. En stor del af medlems 

tiden har hun været bestyrelsesmedlem, og her 

bestridt flere bestyrrelsesposter. Derudover har 

Anna Lise i flere år været i kontrolkommiteen med 

beregner arbejde. Også i indlevering har hun været 

aktiv. I 5 år stod Anna Lise, sammen med nu afdøde 

Leif, for løsladelsen af duer i Esbjerg. Det har været 

kendetegnende for Anna Lise, at foreningen aldrig 

gik forgæves til hende hvis en arbejdsopgave skulle 

løses. Anna Lise er i dag 84 år og nyder fortsat dagligdagen med duerne.

 Erik Chiristensen 028: Erik blev medlem af ddb i 1968. I tidens løb er det blevet til mange tillidsposter 

i foreningen. I mange år har Erik været i kontrolkommiteen, særlig i beregner udvalget har han været 

aktiv,men også i indlevering.Enkelte år er det blevet til bestyrelses poster. og i mange år var Erik med i 

foreningens festudvalg. Erik nyder stadig duerne i en alder af 81 år.

DAN 013 SVENDBORG
Ulla Hansen har været medlem af 013 Svendborg siden 1/1-1980 og har i mange år været foreningens kas-

serer og er nu også kontrolformand. Hun har altid stået for meget af det praktiske med bestilling af ringe, 

materialer, vaccine m.m.  Altid har hun sørget for at alt er på plads og vaccinationer er koordineret. Her har 

hun sammen med Lars Kruuse taget rundt, så hvert medlem har kunne få deres duer vaccineret hjemme på 

hvert medlems slag. Desuden er der altid sørget for mad og kage til diverse sammenkomster.

Kørsel med duerne til Ringe samt kørsel til træning har hun også stået for sammen med hendes mand 

Wallentin, der nu også er blevet bidt af brevduesporten og hjælper nu som slagpasser, så Ulla fortsat har 

kræfter til de mange opgaver i foreningen hun påtager sig med stor ansvarlighed. Brevdueforeningen 013 

Svendborg skylder Ulla en uvurderlig tak for hendes kæmpe engagement og bidrag til en god atmosfære i 

foreningen.
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NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Vindere 2016 Vindere 2016

NATURA L CUP 2017

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

INDBERETNING: Skemaer kan fra 15/8 hentes på vores hjemmeside/hos vores for handler. 
Formålet med Natural Cup er at arrangere en konkurrence blandt Naturals faste kunder, 
afvigelse fra propositionerne samt modtagelse af indberetnings skemaer stemplet senere 
end 1/10 2017 medfører automatisk diskvalifikation.

PRÆMIERÆKKE 
I REGION ØST & VEST

110 PRÆMIER VÆRDI 100.000,-

PRÆMIE GAVEKORT KR. 10.000,- + DIPLOM 
PRÆMIE GAVEKORT KR.  5.000,- + DIPLOM 
PRÆMIE GAVEKORT KR.  2.500,- + DIPLOM 
PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.500,- + DIPLOM

– 15 PRÆMIE GAVEKORT KR. 1.000,-
16 – 55 PRÆMIE GAVEKORT KR. 500,-

STATIONER:
Der indberettes de 8 bedste resultater af de 10 DdB 

sport mellemdistanceflyvninger med 1. stemplet 
sportsdue (uanset alder) 

PROPOSITIONER:
At slagets forbrug af kornblandinger i perioden 

1. marts - 1. oktober 2017.

Skal være indkøbt hos Natural Brande A/S

Der er tale om slagkonkurrene på basis af 1. stemplet due.
Resultatet skal være indberettet til DdB 

og være over 333,33 mpm

Blandinger produceret efter egen opskrift af  
Natural deltager på lige fod.

Konkurrenen er opdelt i region Øst og region   Vest, med  
flest sektionspoint på 8 DdB mellem sportsflyvninger.  

Lauge Bak 066 Skive Folmer K. Mikkelsen 071 Rødovre

Åge & Sønner, 087 Helsinge

Yrsa & Bendt 192 Hillerød

Henrik L. Jensen, 062 Grib

Peter Andersen, 097 Odder

Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo

Carsten Lindhart, 156 Pax
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Samlet antal ønskede duer:  

 Hanner Hunner

(Vi kan ikke garantere kønnet med 100% 
sikkerhed)
AFHENTES SENEST I MAJ HOS: NATURAL 
BRANDE A/S  - GL. KAERVEJ 17 – 7330 
BRANDE

      
Hvis du ønsker at vi vælger for dig, bedes du 
oplyse hvilken distance du spiller. 

 Kortdistance (K)

 Mellemdistance(M)

 Langdistance (L)

BESTILLINGSFORMULAR

UNGE DUER 2017
335 kr uden stamtavle eller 600 kr 
(med stamtavle) pr. due. 
Overferti til Bank: 7118-107790

Fremsendes til: NATURAL BRANDE

Gl. Kærvej 17 -  DK-77330 Brande - Danmark

Tel: (+45) 97 18 70 40 - Fax: (+45) 97 18 70 90 - E-mail: natural@natural-brande.dk

www.natural-brande.dk

Navn og adresse (i blokbogstaver)  ...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................... tlf.nr .................................................................................................

Dato ................................................................................ Underskrift

HANNER  /  HUNNER HANNER  /  HUNNER

M/L DE SCHEEMAECKER

M/W DE SCHEEMAECKER - MARBRE (X)

M/L VANDENABEELE

M/L THONE J.

M/L VAN LOON

L AARDEN J.

L AARDEN - AVEC HUPET (X)

L BUYCK - WEISS (X)

L BRICOUX

L CATTRYSSE

L DELBAR

L DE SMET-MATTHYS

L SION

L SION - ISABEL (X)

L STICHELBAUT

L VANBRUAENE

L VAN WANROY

L KO VAN DOMMELEN - AARDEN (x)

K HOK VITESSE (X)

K/M JANSSEN FRS

K/M LEUS

K/M MARCELIS

K/M GEERINCKX (SOONTJENS)

K/M TOURNIER

K/M VAN DYCK

K/M WUYTS-COMINES - BLANC

M ENGELS J. & J.

M GRONDELAERS J.

M HOREMANS

M HOUBEN J.

M/L AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

M/L HUYSKENS-VAN RIEL

M/L KOOPMAN  (X)

M/L MEULEMANS K.

M/L MEULEMANS K. - CHOCO (X)

M/L ROOSENS

 X = STAMTAVLE

AVLSSTATION NATURAL 
TILBYDER:
DUE UNGER 2017 

pr. dueunge

335 kr eller 600 kr

HOK VITESSE (KORTDISTANCE): Tilbage til 

duesportens oprindelse, kortdistanceflyvning, en 

sport for den almindelige mand. Til dette formål 

har vi hentet duer hos DE RIDDER & ZOON, EDEGEM. 

Grundlaget blev lagt med Geerinckx, Leo Heremans, 

Karel Boeckx, Julien Van Camp og Frans Rodens. 

Resultatet var 82 førstepræmier i årene  2011 til 

2015.

Hos ROLAND JANSENS, BEVEREN-WAAS (120 

førstepræmier i løbet af de sidste 10 år) købte 

vi unger af “Johnny Boy“ (10 x 1. præmie) og 

“Jonge Kevin“ (6 x 1. præmie). Det bedste indenfor 

duesporten i Waasland. 

Derudover blev der også købt 10 topduer hos 

ANTOINE DEGRAEVE, WAARSCHOOT. Denne 

sympatiske kortdistancespiller, som igennem de 

sidste 50 år har sørget for uro pa sprint, arbejder 

først og fremmest med den ældgamle variant fra 

brødrene Debaere fra Nokere.

KO VAN DOMMELEN: Vi har også foretaget 

investeringer for de af vore kunder der ikke viger 

tilbage for det “alvorlige arbejde“. Vi købte ikke 

mindre end 70 Ko-van-Dommelen-duer via Pedro 

Ruigrok, Wellerloi, hvor i blandt unger i anden grad 

af “Paarsborst“, “Rochelaar“, “Narbonne“, “Ultieme“ 

o.s.v. En garanti for den Store Fond!

NOUVEAUNYT I AVLSSTATIONEN



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

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

DdB’s landsformand Erik Dybdahl fotograferet 

ved FCI’s kongres i Bruxelles sammen med den 

ungarske forbundspræsident Istvan Bardos, 

der blve valgt som FCI’s nye præsident.


