
15. marts 2017
135. årgang

TEMA

Præmiebord og nogle af præmievinderne 2017

TUNCER SAHIN 
225 TÅSTRUP

06

LÆS OM

REFERAT HB-MØDE 24. 25. 
FEBRUAR 2017

KLASSEVINDERE 2017

LÆSERBREVE
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Blad nr. Udkommer Deadline
07 31.marts 14. mar. 
08 12. april. 30. mar.
09 26. april 11. april
10 10. maj 25. april.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

Meddelelser 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

DAN 192-16-1505 (død)
DAN 225-16-1423 (død)
DAN 114-13-1560 (død)
DAN 073-16-0784 (død)
PL 6786-14-0370 (død)
GB-16-6800379 (død)
SekretariatetTlf 48284244

DAN 075-16-8373
John Olsen
8300 Odder
Tlf 20129254

DAN 081-15-5341
Efekaan 
4100 Ringsted
Tlf 61695821

DAN 250-16-1409
Herluf Christensen, Tørring
Tlf. 75801486

85 ÅR
31/3 Ib Østergård, 086 Bangsbo

70 ÅR
29/3 John Hansen, 144 Ribe
30/3 Peder Thomsen, 140 Løgumklo-
ster
30/3  Erik Rasmussen, 156 Pax

65 ÅR
25/3 Carl Nielsen, 066 Skive

GULDBRYLLUP
25/03 Kirsten & Charles Nielsen 129 
Flauenskjold

RALPH ANDERSEN 087 HELSINGE
Det var trist, da vi i 087 modtog med-

delelsen om, at Ralph var død den 28. 
februar 2017. Han blev 66 år. Det var 
uventet, at Ralph ikke er mere, idet vi 
blot 2 dage før hans død besøgte hans 
slag for at vaccinere hans duer. Ralph 
blev indmeldt i 087 1. april 2014, så 
han var ret ny indenfor brevduespor-
ten. Han havde jævne resultater med 
duerne, men havde fremadrettet til 
hensigt at opnå bedre resultater ved 
at få nogle nye duer ind i bestanden. 
Ralph vil blive savnet i foreningen, 
da han altid var frisk med en kvik be-
mærkning, som vi alle nød glæde af. 
Savnet er dog størst for hans familie.

Æret være Ralph Andersen ś minde
På foreningens vegne
Tage Petersen

JENS OLE PEDERSEN, 093 HERNING
Endnu en stovt brevduemand er ikke 

blandt os mere. 
Jens Ole Pedersen, kendt som JOP, 

var medlem af brevdue foreningerne i 
Herning i knap 50 år.

Ole sov stille ind fredag den 17. febru-
ar med familien samlet omkring sig.

At Ole havde en stor bekendtskabs 
kreds, kunne man se ved begravelsen. 
Kirken var stopfuld af familie, due-
venner og en masse lystfiskervenner. 
For udover duerne var lystfiskeri både 
herhjemme og i Norge hans anden sto-
re interesse.

Oles resultater med duerne var i en 
lang årrække super. Hans favoritflyv-
ninger var kort- og mellemdistancen 
med bl.a. mindst et indenlands- og 
et mellemdistancemesterskab. Et år 
vandt han f.eks. alle flyvninger fra 
Neumünster, men også på lang kunne 
han være med. Tre år i træk vandt han 
foreningens langflyver pokal.

De senere år var helbredet ikke for 
godt og det hæmmede hans arbejde 
med duerne. Resultaterne blev derfor 
ikke som før, men lige til det sidste var 
han hos sine duer hver dag.

Ole var selvsagt stolt af sine resulta-

ter, både med duerne og med fiskeriet, 
hvilket han ofte gav udtryk for i vore 
samtaler på foderbænken i dueslaget. 
Her fik vi mangen god snak om duer, 
sporten og ikke mindst fremtiden for 
sporten. I øvrigt en bænk, hvor mange 
kendte brevdue folk gennem årene og-
så har siddet.

Men det han var mest stolt af var sine 
børnebørn, som han elskede at tale om.

Ole efterlader sig sin kone Eva, tre 
børn og mange børnebørn.

Æret være JOP`s minde.
På foreningens vegne
Carsten

MEDDELELSE
DAN 085 NORDRE er overgået til 

pr. 01.03.2017 at hedde DAN 017 AAR-
HUS med Jan Hansen som formand og 
Ole B. Nielsen som kasserer.

Pfv. /Flemming Friis
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FORBEREDELSE

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 Sekreta-
riatet. -

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

Alle de forberedende øvelser til den 
kommende kapflyvningssæson kører 
nu på fulde omdrejninger. Transport-
udvalget er ved at få de sidste detal-
jer på plads vedr. den indenlandske 
opsamling således, at det kan foregå 
til de flestes tilfredshed. De lande, vi 
skal flyve fra til sommer, har fået vo-
res ansøgninger om tilladelser. Vi af-
venter Fødevarestyrelsen endelige 
ophævelse af deres bekendtgørelserne 
vedr. fugleinfluenzaen og dermed for-
håbentligt opnå tilladelse til kapflyv-
ning fra såvel ind- som udland. Vi har 
en aftale med Fødevarestyrelsen om at 
tale sammen, såfremt der ikke er sket 
noget senest medio april.

De bestilte materialer er ved at blive 
gjort klar og vi forventer at afsende 
dem fra Sekretariatet i løbet af uge 12. 
Sammen med materialerne udsendes 

de opgraderede TauRIS ”badekar” til 
de klubber, der har indsendt dem ret-
tidigt. Skulle der være foreninger, der 
ikke har fået bestilt endnu, ser vi me-
get gerne, at I får gjort det snarest.

De SIM-kort, I har haft brugt i 2016, 
kører uændret videre i 2017. Så havde I 
abonnement 2016, skal I ikke foretage 
jer andet end at starte GSM-modulet 
eller telefonen. Der er dog sket det, at 
Fullrate for 1½ måned siden annonce-
rede en prisstigning for den SIM-kort 
løsning, vi har for det kommende år. 
Prisen er steget fra kr. 120,- til kr. 
225,- pr. år. Det kan synes som en stor 
stigning, men alle teleløsninger synes 
at bevæge sig den vej. Da vi fik varslin-
gen, var stigningen på ca. 200 kr., men 
vi fik den talt ned til en stigning på ca. 
kr. 100,- pr. år og stadig med fri SMS. 
Vi har skannet markedet, og den lave-
ste pris, vi har kunnet finde, er over 
dobbelt så dyr og uden fri SMS. Skulle 
I træffe på et tilbud, der er bedre, hø-

rer vi gerne herom på Sekretariatet. 
Vi skal desuden gøre opmærksom på, 
at I får abonnementet til ren kostpris 
og, at det er en årspris og ikke en må-
nedspris. Skulle I ønske at opsige jeres 
SIM-kort abonnement skal det ske se-
nest den 20. marts 2017. 

Sæsonstarten forventes klar i uge 
14 og vil blive lagt på DdB’s hjem-
meside, hvorfra den som sædvanligt 
kan hentes til Foreningsprogrammet. 
Det sker, når alle ind- og udmeldel-
ser, overflytninger, mm. pr. 1. april er 
gennemført. Evt. rettelser skulle der 
så gerne være på plads tids nok inden 
første kapflyvning. Overflytninger vil 
ikke kunne ske senere end 8 dage før 
første kapflyvning i sektionerne. Så 
skal det ske, så er det med at komme 
ud af busken snarest.

Marts har indtil nu vist sig fra både 
den kolde og den milde side. I skriven-
de stund meldes om stigende tempera-
turer. Holder det, bliver det nemmere 
at få duerne i god orden inden de første 
træningsflyvninger. 

God opstart.  



100 #06_2017

NYE NATURAL FINESSE BLANDINGER

START

FINESSE START  - 25 KG

Den eneste måde at opnå vitale unge duer på, er at sørge 
for en optimal kondition før parringen og en god pleje i ru-
geperioden.
En af de vigtigste faktorer, for at kunne garantere gode 
avlsresultater, er brugen af en afbalanceret foderblanding. 
Vi anbefaler at begynde med Finesse START ti dage før 
avlsperioden går i gang. 
Fra da af anbefaler vi at give avlsduerne 5 ml Naturamine 
pr. liter drikkevand mindst to gange om ugen. Hvis avlsdu-
erne plejes på denne måde vil æglægningen forløbe uden 
problemer og dueparet overdrage deres gode egenskaber 
til ungerne.
Vigtigt i avlsperioden: giv dagligt Natural Vitamineral, Grit 
og Piksten.
Hvis hannen driver, mens der ligger unger i reden, skal Fi-
nesse START blandes med Natural Hvidløgsolie (tilsat E-vi-
tamin) og derefter tilsættes Vitaminor Ølgær. Vent cirka en 
time med at fodre, indtil kornene er tørre.
Natural Finesse START´s avancerede sammensætning 
med små ingredienser garanterer en optimal optagelse og 
sørger for tilførslen af de nødvendige proteiner til en velly-
kket avl.
Disse proteiner stimulerer derudover også de unge duers 
vækst.
Tænk på, at en ung due efter 25 dage allerede vejer hundre-
de gange så meget som da den blev udklækket.
Fortsæt med at give Natural Finesse START fra fravæn-
ningsperioden indtil slutningen af maj.

FINESSE START – 25 KG

MAJS POPCORN  12,5 %
HVEDE  12,5 %
SMÅ GRØNNE ÆRTER  10,0 %
CARDI  10,0 %
DUNPEAS  10,0 %
DARI  5,0 %
MAPLE PEAS  5,0 %
MILO  5,0 %
SMÅ GULE ÆRTER  5,0 %
MAJS BORDEAUX  5,0 %
VIKKE  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
MUNKEBØNNER  2,5 %
SOLSIKKEFRØ  2,5 %
HØRFRØ  1,5 %
HAMPFRØ  1,0 %
LINSER  0,5 %
KANARIEFRØ  0,5 %
RAPS  0,5 %
HIRSE  0,5 %
TIDSELFRØ  0,5 %

RÅPROTEIN:  17,2 %

RÅFEDT:  7,1 %

KULHYDRAT:  59,1 %

RÅASKE:  2,6 %

RÅFIBER:  7,8 %

✔	 højt proteinindhold

✔	 sørger for et korrekt proteinindhold i avlsperioden

✔	 sørger for kroppens vækst og vedligeholdelse

✔	 de små korn og frø er perfekte til fravænningsperioden

NATURAL BRANDE A/S – GL. KÆRVEJ 17 – 7330 BRANDE – WWW.NATURAL-BRANDE.DK
Tel.: 97 18 70 40 – E-MAIL: NATURAL@NATURAL-BRANDE.DK
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af Bjarne Borresen

Tilstede: hele Hovedbestyrelsen og 
Sekretariatet

Formanden bød velkommen. Specielt 
til de 2 nyvalgte, Frank Juul Nielsen 
og Jan Qvortrup. Gennemgik regler 
for arbejdet i hovedbestyrelsen med 
fokus rettet på respekt for hinanden 
og de holdninger, man hver især har. 
Flertalsbeslutninger skal respekteres. 
Samarbejdet med Sekretariatet blev 
gennemgået.
KONSTITUERING

Sammensætning af udvalgene blev 
gennemgået. Udstillingsudvalgets 
sammensætning blev debatteret; her-
under det nuværende lave antal af 
landsdommere specielt i Øst. Der 
mangler mange dommere for at kunne 
holde niveauet for antallet af udstillin-
ger og bedømmelserne.
FORRETNINGSUDVALG

Erik Dybdahl
Erik Rasmussen
Peter Andersen

TRANSPORTUDVALG
Erik Rasmussen (formand)
Peter Andersen
Niels Larsen

ORDENSUDVALGET
Tommy Rasmussen (formand)
Jan Qvortrup
Frank Juul Nielsen
Henrik Larsen

PR- OG TOTALISATOR UDVALG
Henrik Larsen (formand)
Jan Qvortrup
Frank Juul Nielsen

IT-UDVALG
Bjarne Borresen
Tommy Rasmussen
Erik Dybdahl

UDSTILLING OG AUKTIONSUDVALG
Peter Andersen (formand og Lands-

dommerklubben)
Villy Petersen (Kasserer Landsdom-

merklubben)

Hovedbestyrelsesmøde
den 24. og 25. februar 2017

Tommy Rasmussen
Niels Larsen

LØSLADERUDVALG
Villy Petersen
Chr. Mikkelsen
Niels Johansen

VETERINÆRUDVALG
Bjarne Borresen
Hans Schougaard (Veterinær konsu-

lent)
Erik Dybdahl
(Tommy Rasmussen vaccine)

INTERN REVISOR
Villy Petersen

GENNEMGANG AF ARRANGEMEN-
TET I BRÆDSTRUP

Lokalerne på Pejsegården var som 
vanlig i orden. Antallet af gratis drik-
kevarer på enkelte stande har et alt for 
højt niveau. Det skal der hårdt sættes 
en stopper for. Udstillingsudvalget ta-
ger aktion. 

Dueprisen bør sættes op til kr. 30,-. 
Skal behandles senere på året og inden 
næste indkaldelse til landsudstilling.

Der var samlet mere end 350 duer, 
hvilket var utroligt flot set i lyset af 
fugleinfluenza situationen.

Sekretariatet var blevet flyttet til et 
grupperum. Det havde fungeret godt, 
men vi skal blive bedre til at skilte 
med, hvor vi holder til.

Auktionen var en skuffelse, og der 
var endnu ikke blevet afregnet for alle 
de til udlandet solgte duer. Auktionen 
skal nok være som sidste år med dan-
ske duer, og det vil der blive arbejdet 
på. Fredag aften 2018 bliver i M. & C. 
Hansen regi. Nærmere om det senere 
på året.

Giverne til landsdommerklubbens 
tombola er blevet orienteret om, hvem 
der vandt deres unger.

Udstillingspræmie overrækkelsen 
var i orden. Præmiebordet var flot.

Landsudstillingens underskud blev 
gennemgået i detaljer. Beløbets stør-
relse blev debatteret. Landsudstillin-
gens værdi blev vurderet, og der var 
stor enighed om, at den har værdi for 
DdB og organisationens medlemmer.

Verdensmesteren, Tommy Rasmus-
sen, var med på scenen ved præmie-
overrækkelsen til sæsonens vindere af 
DdB’s pokaler og præmier. Det var nyt. 
Det var en flot præmieoverrækkelse.

Vedtagelser på repræsentantskabs-
mødet blev gennemgået. Der var valgt 
2 nye HB-medlemmer. Sektionsgræn-
seændringen mellem Sektion 53 og 54 
skal beskrives og skal være så snert på 
slagene som muligt. Spørgsmålet om 
dispensationsmuligheden blev debat-
teret, men der skal laves en decideret 
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grænseændring. Andet er ikke muligt 
jvf. repræsentantskabsmøde beslut-
ning fra 1992.

Kapflyvningsplanen bliver selvfølge-
lig ført ud i livet, som den er vedtaget.

Måske skulle 2016-planen havde væ-
ret bestyrelsens udgangspunkt. Så 
havde der været færre ændringsfor-
slag.

Bestyrelsen besluttede at kigge efter 
en anden måde at få kapflyvningspla-
nen besluttet på – et nyt princip.

Beretningens indhold om nye tiltag 
blev slet ikke rejst og debatteret. Det 
fandt man lidt besynderligt.

Beretningen skal udarbejdes mere 
kollektivt og sammenfattes af forman-
den.

Udvidelsen af antallet af sportsflyv-
ningerne var en god ting at få vedta-
get.

Fejl, at der kunne stilles forslag til 
(udvidelse af) kapflyvningsplanen og 
ikke mindst andre regioners kapflyv-
ningsplan fra Freiburg. Men dirigen-
terne fik forsamlingens ok til, at der 
kunne forhandles efter den offentlig-
gjorte dagsorden uden protester.

Aftenfesten havde været med god 
mad og service. Musik og musikanlæg 
var desværre ikke optimalt. Sanger-
inden havde været ok, men musikken 
passede ikke rigtig til publikum. Den 
overordnede afvikling blev gennem-
gået. De belgiske gæster havde været 
meget duperet over hele arrangemen-
tet og roste det ved flere lejligheder.

Musik til 2018 er bestilt efter anbefa-
ling fra flere sider.
REGLEMENT 2017

Kap 8 § 3 stk. 3 Nyt: Såfremt der ved 
problemer med det elektroniske anlæg 
er opnået tilladelse hos Ordensudval-
get til registrering af hjemkomne duer, 
skal det anvendte anlæg tidsmæssigt 
været startet via Frankfurt-ur jf. kap. 
8 §3 stk. 1. Denne opstart skal ske 
umiddelbart inden anvendelsen til re-
gistrering af duerne. Gælder kun Tau-
RIS. Sekretariatet kan kontaktes for 
nærmere information herom.

Kap 8 § 3 stk. 1 Tilføjelse …eller via 
PC-programmet Timewatch. Kræver, 
at anvendte pc’er forbundet til inter-
nettet. Gælder kun TauRIS. 

Kap 8 § 7 stk. 2 Tilføjes: 5. Automa-
tisk indberettede resultater til DdB’s 
server via udstyr koblet direkte til det 

elektronisk anlæg og sendt via 1919 
kan godkendes af Ordensudvalget ved 
fejl i det elektroniske anlæg efter re-
sultaterne er afsendt.

Arne Porsmoses forslag fremsat på 
Repræsentantskabsmødet blev gen-
nemgået og debatteret, men det gav 
ikke anledning til ændringer i Reg-
lementet. Kontrolstederne har stort 
fokus på de fremsatte punkter og har 
ikke fundet fejl eller omgåelse af Reg-
lementet, som antydet i forslaget.

Kontrollen generelt på ompaknings-
pladserne blev gennemgået.

Mesterskaberne tilpasses beslutnin-
gerne fra Repræsentantskabsmødet.

Deltagelse af 1-års duer på DdB’s 
landsflyvninger med morgenslip blev 
debatteret og det blev besluttet, de ik-
ke kan deltage jvf. Reglementet kap. 
20 § 2. 

Ud over de normale mærkesedler 
skal der sættes en gul mærkeseddel på 
mellemdistancekurvene i sektioner 52, 
60 og 61 i ugerne 26 og 29, idet de skal 
med Region Syd’s bil i disse uger. Der 
skal nok gøres opmærksom på dette 
igen, når vi kommer tættere på.
TRANSPORT 2017

Egen lastbil solgt, så der skal findes 
nye løsninger. De to lange Sveriges 
flyvninger samt opsamlingen fra Syd-
sjælland er der fundet fornuftige løs-
ninger til. 

Den indenlandske opsamling blev de-
batteret og herunder, hvilke forenin-
ger der bliver betalt for at køre frem 
med duerne.

Containerplanen blev gennemgået, 
her under de beregnede duetal. Trans-
portaftalen med Aarhus Container 
Trucking gælder endnu et år. Herefter 
skal der laves en ny aftale.

Der er duemæssigt regnet 110.000 
duer + 3 nye flyvninger minus 10% i 
alt ca. 108.000 duer.

Opsamlingspladserne kører videre 
som hidtil.

Vedr. fredagsopsamlingen i uge 21 og 
22 skal det indskærpes, at DdB duerne 
har første prioritet. Enkelte sektioner 
skal bruge de samme biler til opsam-
ling af sektionsduer og her er det vig-
tigt, at DdB duerne skal være fremme 
til tiden jvf. DdB’s opsamlingsplan, 
som bliver offentliggjort i Brevduen in-
den sæsonen.
ØKONOMI

Budgettet til Kulturministeriet blev 
gennemgået og evt. muligheder for re-
guleringer blev gennemgået. Såfremt 
der ikke opnås det ønskede tilskud, 
skal der foretages reguleringer flere 
steder herunder hensættelser, it-opga-
ver og vedligeholdelse.

Vedr. præmier på DdB’s-flyvninger. 
Flere muligheder blev vendt. Man en-
des om, at sektionsvinderen skal have 
en præmie, som skal være en gave. Der 
blev afsat kr. 120.000,- til dette formål. 
Sekretariatet kontakter forskellige le-
verandører for mulig leverance frem-
adrettet til DdB. Præmien skal være 
med indgravering.

Der skal være følgepræmier til DdB’s 
officielle præmier, der ikke vindes til 
ejendom og som i dag ikke har en føl-
gepræmie. Følgepræmien skal have en 
værdi af kr. 500,-.

Den folkevalgte revisor anbefaler, 
at due-budgettet bringes i Brevduen 
sammen med Containerfordelings-
skemaet samt containerbelægningen 
i 2016. Dette vil ske sammen med re-
feratet fra HB-mødet. Opfølgning på 
disse tal skal  i sæsonen ske hver uge i 
resultatbladende.

Gebyret stiger med kr. 1,- på mellem-
distancen og kr. 1,- på langdistancen. 
Landsflyvninger uforandret.

Totalisatorarbejdet blev gennemgået. 
Kontakt til travsportens arbejdsgrup-
pe er etableret og lovgrundlaget mod-
taget. Tilskuddet skulle være sikret 
fremadrettet jvf. det modtagne lovfor-
slag.
VETERINÆRE SITUATION

Mødet i Bruxelles og mødet med 
FVST blev gennemgået.

Fugleinfluenza situationen er endnu 
uafklaret, idet den dækker stort set 
hele Europa og der er restriktioner 
mange steder også udenfor Danmarks 
grænser. DdB har netop afholdt møde 
med Fødevarestyrelsen (FVST) for at 
få tilladelse til trænings- og kapflyv-
ninger. Selvom vi blev mødt positivt og 
med stor forståelse for vores sport, lyk-
kedes det ikke at få hævet den sidste 
restriktion for vores brevduer endnu, 
men det er aftalt med FVST, at vi skal 
tale sammen igen, når vi kommer lidt 
tættere på opstarten af kapflyvnings-
sæsonen, såfremt bekendtgørelserne 
ikke skulle være ophævet endnu. Vi 
har dog dispensation til at samle vore 
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brevduer til udstilling og vaccination, 
bare vi giver fødevareregionen besked 
inden samlingen. Derudover kan vi 
lukke duerne ud til motionsflyvning, 
så det går i den rigtige retning. FVST 
er udmærket klar over brevduernes 
resistens overfor fugleinfluenza, men 
er bekymret over en evt. mekanisk 
overførsel eller en mutation af influen-
zagenet, som kan ændre på immu-
niteten. Derfor går de med livrem og 
seler. Vi har selvfølgelig bedt dem væ-
re opmærksomme på de bestående re-
striktioner for brevduer, som de nu er 
gældende i de andre EU lande, vi kan 
sammenligne os med. Det har de lovet 
os. Vi er bl.a. ikke helt enige om re-
striktionerne for brevduer i Tyskland.

Vi benyttede lejligheden til endnu en 
engang at forsøge at få vore brevduer 
væk fra kategorien  konsum dyr. Det 
er en svær sag, fordi i EU-lovgivningen 
beskrives duer som konsum. Vi har 
bedt FVST endnu engang se på om en 
flytning er mulig, måske kun for brev-
duer og ikke andre duer. De lovede at 
bringe det op i EU’s veterinære komite.

Statens Serum Institut salg har ikke 
indflydelse på vore vaccine priser.
PR TILTAG

Mentor ordningen. Der er kommet 
mentorer på de fleste indmeldelser. De 

nye medlemmer, der mangler mentor 
bliver kontaktet direkte. Evt. kurser/
møder med mentorerne var ikke blevet 
afholdt på grund af manglende inte-
resse. Der skal være bedre opfølgning 
på status i HB.

Tirsdags-flyvninger i et par forenin-
ger til den kommende sæson blev gen-
nemgået.

Oprettelse af en facebook-side til at 
lave PR-arbejde på og vise bl.a. tirs-
dags-flyvninger og andre spændende 
ting blev drøftet. Man endes om, at 
det er en god ide, men det skal være 
en professionel positiv side, som skal 
være med til skaffe nye medlemmer. 
Ansvarsfordelingen blev debatteret og 
besluttet. 

TV2 var blevet kontaktet vedr. doku-
mentation af brevduernes betydning. 
Der afventes svar. Skulle vises lands-
dækkende. Aftale med TV2 Øst om 
visning fra børnedyrskue i nærheden 
Haslev. De er flinke til at komme, når 
der er ting at vise.

PR-traileren status blev omtalt. Den 
er blevet lettere mishandlet og skal nu 
renoveres.

Samarbejdet med Hjemmeværnet 
blev debatteret.

Sektion 63 laver Åbent slag dag ved 
4-5 slag i april måned.

Øvrige PR-tiltag blev debatteret.
Udvalget holder møde snarest på Se-

kretariatet.
SEKRETARIATET, HERUNDER IT-
OPGAVER

Arbejdsopgaverne blev gennemgået. 
Det er ikke alle medlemmer, der har 
indblik i, hvad der egentligt foregår 
på Sekretariatet henover et år, hvil-
ket kan give anledning til forkerte an-
tagelser og holdninger. Det står alle 
medlemmer frit for at besøge Sekreta-
riatet og få et indblik i arbejdsgange 
og arbejdsopgaver. Sekretariatet stil-
ler også gerne op til møder i klubber 
eller sektioner.

De igangværende IT-projekter blev 
gennemgået.

Fremtidens muligheder blev debat-
teret.

Sektionernes mulighed for at få be-
regnet sektionsresultater på Sekre-
tariatet blev gennemgået. Det kan 
sagtens lade sig gøre og Sektion 31 kø-
rer på systemet i 2017.
BREVDUEN

Stof til Brevduen er en mangelvare. 
Alle bedes være behjælpelige med at 
skaffe stof fra de aktiviteter de kender 
til.
HÆDERSBEVISNINGER

Der forelå en enkelt indstilling, som 

Container disponering 2017 
 Trailer 1 

140 kurve 
3640 duer 

Lejet 
transport 

Trailer 5 
138 kurve 
3588 duer 

Trailer 7 
150 kurve 
3900 duer 

Træk 6 
140 kurve 
3640 duer 

Trailer 9 
 
900 duer 

Uge 21 
 

Soltau 
2700  

 Soltau 
2700  

Husum 
3100  

Husum 
1300 

 

Uge 22 Jönköping 
1900 

 Celle 
2700 

Henstedt 
4200 

  

Uge 23 Skövde 
1200 

 Gotha 
1400 

Münster 
1800+1100 

Altona 
2700 

 

Uge 24 Bremen 
2300 

 Osnabrück 
2400 

Bremen 
3700 

 Baden-Baden 
475 

Uge 25 Soltau 
2800 

Ludvika 
600 

Göttingen 
1900+1100 

Henstedt 
3600 

 Giesen 
700 

Uge 26 Minden 
2100 

 Lüneburg 
2100 

Minden 
3700 

 Freiburg 
350 

Uge 27 Jönköping 
1400 

 Altona 
2700 

Antwerpen 
900+1000+1100 

Stendal 
1100 

 

Uge 28 Emmen 
2100 

 Karlsruhe 
700+1200 

Soltau 
3200 

Minden 
2000 

 

Uge 29 Laxå 
1600 

 Würzburg 
700+700 

Celle 
1900 

Elmshorn 
2200 

 

Uge 30 Magdeburg 
1900 

 Magdeburg 
1700 

Soltau 
3000 

  

Uge 31 Henstedt 
1400+800+600 

Borlänge 
400 

Soltau 
1400+700+1000 

Henstedt 
1900+1100+1300 

Dresden 
650+900 

 

Uge 32 Hannover 
1100+700+500 

 Hannover 
1300+600+900 

Altona 
1900+1000 

Altona 
1900 

München 
540 
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blev imødekommet.
ALT ANDET MELLEM HIMMEL OG 
JORD

Der afholdes 4. april formandsmøde 
i region Øst for at få et bedre overblik 
over stemningen blandt elite og bred-
de. Der er lokalt udarbejdet et spørge-

skema med detaljerede spørgsmål.
En henvendelse fra et medlem i det 

sønderjysk blev debatteret. Han øn-
skede dispensation fra sektionsgræn-
sen. HB kan ikke dispensere fra den 
gældende sektionsgrænse. Det er op til 
de 2 sektioner at blive enige om en flyt-

ning af grænsen, inden HB evt. kan 
sanktionere det.

Totalisator mulighederne i fremtiden 
blev gennemgået med den viden, vi har 
lige pt. Vi skal sikre os at DdB får sin 
del af provenuet såfremt en spiludby-
der tager væddeløb på brevduesporten 
op.  

Uge
Budget Real. Budget Real. Budget Real. Budget Real. Opr Tilp Budget Real. Budget Real. Budget Real.

21
Soltau 1800 1800 3600 0 18,00 18,00 64.800 0 M
Husum 3100 3100 0 18,00 18,00 55.800 0 M
Soltau Sport 900 900 1800 0 18,00 18,00 32.400 0 S
Husum Sport 1300 1300 0 18,00 18,00 23.400 0 S I alt 21 9.800 0 176.400 0

22
Jönköping 1100 1100 0 18,00 18,00 19.800 0 M
Celle 1800 1800 0 18,00 18,00 32.400 0 M
Henstedt 2700 2700 0 18,00 18,00 48.600 0 M
Jönköping Sport 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 S
Celle Sport 900 900 0 18,00 18,00 16.200 0 S
Henstedt Sport 1200 1200 0 18,00 18,00 21.600 0 S I alt 22 8.500 0 153.000 0

23
Gotha 700 700 1400 0 36,00 36,00 50.400 0 L
Münster 1100 1100 0 36,00 36,00 39.600 0 L
Skövde 1200 1200 0 18,00 18,00 21.600 0 M
Münster 1800 1800 0 18,00 18,00 32.400 0 M
Altona 2700 2700 0 18,00 18,00 48.600 0 M I alt 23 8.200 0 192.600 0

24
Baden-Baden 75 200 200 475 0 70,00 70,00 33.250 0 O
Bremen 1500 2400 3900 0 18,00 18,00 70.200 0 M
Osnabrück 1500 1500 0 18,00 18,00 27.000 0 M
Bremen (sport) 800 1300 2100 0 18,00 18,00 37.800 0 S
Osnabrück (sport) 900 900 0 18,00 18,00 16.200 0 S I alt 24 8.875 0 184.450 0

25
Göttingen 1100 1100 0 18,00 18,00 19.800 0 M
Göttingen 1100 1100 0 36,00 36,00 39.600 0 L
Ludvika 600 600 0 36,00 36,00 21.600 0 L
Giessen 700 700 0 36,00 36,00 25.200 0 L
Soltau 1900 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 L
Soltau Sport 900 900 0 18,00 18,00 16.200 0 L
Göttingen Sport 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 M
Hensted 2400 2400 0 18,00 18,00 43.200 0 M
Henstedt Sport 1200 1200 0 18,00 18,00 21.600 0 M I alt 25 10.700 0 235.800 0

26
Freiburg 50 200 100 350 0 70,00 70,00 24.500 0 O
Minden 1300 1900 3200 0 18,00 18,00 57.600 0 M
Lüneburg 1300 1300 0 18,00 18,00 23.400 0 M
Minden (sport) 800 1800 2600 0 18,00 18,00 46.800 0 S
Lüneburg (sport) 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 S I alt 26 8.250 0 166.700 0

27
Antwerpen 900 1000 1100 3000 0 36,00 36,00 108.000 0 L
Jönköping 1400 1400 0 18,00 18,00 25.200 0 M
Stendal 1100 1100 0 18,00 18,00 19.800 0 M
Altona 2700 2700 0 18,00 18,00 48.600 0 M I alt 27 8.200 0 201.600 0

28
Karlsruhe 200 300 200 700 0 70,00 70,00 49.000 0 O
Karlsruhe 300 500 400 1200 0 70,00 70,00 84.000 0 O
Emmen 1300 1300 0 18,00 18,00 23.400 0 M
Minden 1200 1200 0 18,00 18,00 21.600 0 M
Soltau 2000 2000 0 18,00 18,00 36.000 0 M
Emmen (Sport) 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 S
Minden (Sport) 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 S
Soltau (sport) 1200 1200 0 18,00 18,00 21.600 0 S I alt 28 9.200 0 264.400 0

29
Würzburg 700 700 1400 0 36,00 36,00 50.400 0 L
Giessen 1100 1100 0 36,00 36,00 39.600 0 L
Laxå 1000 1000 0 18,00 18,00 18.000 0 M
Celle 1100 1100 0 18,00 18,00 19.800 0 M
Elmshorn 1600 1600 0 18,00 18,00 28.800 0 M
Laxå Sport 600 600 0 18,00 18,00 10.800 0 M
Celle Sport 800 800 0 18,00 18,00 14.400 0 M
Elmshorn Sport 600 600 0 18,00 18,00 10.800 0 M I alt 29 8.200 0 192.600 0

30
Magdeburg 1200 1100 2300 0 18,00 18,00 41.400 0 M
Soltau 1900 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 M
Magdeburg (sport) 700 600 1300 0 18,00 18,00 23.400 0 S
Soltau (sport) 1100 1100 0 18,00 18,00 19.800 0 S I alt 30 6.600 0 118.800 0

31
Dresden 650 900 1550 0 36,00 36,00 55.800 0 L
Borlänge 400 400 0 36,00 36,00 14.400 0 L
Soltau 1400 1400 0 18,00 18,00 25.200 0 M
Henstedt 1400 1900 3300 0 18,00 18,00 59.400 0 M
Soltau Sport 700 700 0 18,00 18,00 12.600 0 M
Henstedt Sport 800 1100 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 M
Henstedt U 600 1300 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 U
Soltau U 1000 1000 0 18,00 18,00 18.000 0 U I alt 31 12.150 0 253.800 0

32
München 90 250 200 540 0 70,00 70,00 37.800 0 O
Hannover 1100 1300 2400 0 18,00 18,00 43.200 0 M
Altona 1900 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 M
Hannover (sport) 700 600 1300 0 18,00 18,00 23.400 0 S
Altona (sport) 1000 1000 0 18,00 18,00 18.000 0 S
Hannover U 900 900 0 18,00 18,00 16.200 0 U
Altona U 500 1400 1900 0 18,00 18,00 34.200 0 U I alt 32 9.940 0 207.000 0

29115 0 33000 0 46500 0 108.615 0 2.347.150 0

Antal
Budget duer 2017

GebyrGrp. 1 & 2 Grp. 3 & 4 Grp.5 & 6 Antal duer GebyrPris
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af Muhammed Zuferov

Det har flere gange været tæt 
på, men først nu blev det tid til 
at præsentere Tuncer Sahin i 
Brevduen. I region øst er Tuncer 
kendt som ”Købmanden”. Nav-
net kommer af, at han driver en 
købmandsforretning.

KØBMANDENS BAGGRUND
Tuncer Sahin er 46 år og har haft 

duer fra barnsben af. Det har været 
raceduer, der har været hans store in-
teresse, og først midt i 00’erne får han 
sine første brevduer, som han brugte 
som ammeduer. Efter utallige opfor-
dringer fra hans kornhandler, Ole 
Nielsen fra 225 Tåstrup, starter han 
i 2008 med at deltage i de lokale fly-
vinger med sine ammeduer. Han var 
egentlig ikke interesseret i brevduer, 
men deltog kun i flyvningerne efter 
Oles opfordring. Han deltog på de kor-
te flyvninger og var stort set sidst hver 
gang, eftersom han ikke gjorde noget 
for, at duerne skulle komme hurtige-
re hjem. Han samlede dem fra slaget 
uden nogen form for træning eller no-
get indsats og kørte dem i klubben til 

indlevering. Hans indsats afspejlede 
sig naturligvis på resultaterne, og når 
han mødte op i foreningen til udreg-
ning af ugens resultater, fik han den 
sidste side af resultaterne udleveret af 
klubkammeraterne og fik at vide, at 
fordi han var kommet til en stærk for-
ening, var det normalt, at han var sidst 
og derfor heller  aldrig skulle forvente 
at blive mester i foreningen.  Men man 
skal aldrig sige aldrig, og med de ord 
begyndte han at blive mere seriøs med 
sine brevduer. 

I sommeren 2009 fik købmanden be-
søg af en vildfaren racedue i sin have. 
Takket være denne racedue, kom han 
i kontakt med Meksud Zuferov fra 045 
Søborg. Zuferov hjalp herefter køb-
manden med at få købt et dueslag inkl. 
duer fra et medlem, der nu er stoppet. 
Herudover fik han lov til at låne en del 
avlsduer fra Zuferov. Fra 2010 fik han 
selv avlet sine egne unger og fløj både 
med dem og de omvendte duer. I 2010 
vandt han et par flyvninger i forenin-
gen med to af de vendte duer og pud-
sigt nok, stammede de to duer også fra 
Zuferov. Efterfølgende fik han opbyg-
get sit eget flyvehold og der var ikke 
nogle af de omvendte duer tilbage. 
MÅLSÆTNINGER FOR 2016 SÆSO-
NEN

Købmanden har ikke haft et deci-
deret mål, da han stort set flyver alle 
flyvninger, hvor formålet er at vinde 
hver gang. Det kan selvfølgelig ikke 
altid lade sig gøre, men spændingen er 
drivkraft nok. Der har ydermere væ-
ret et pres fra Zuferov om, at han skal 
have et mesterskab i DdB-regi i hus. 
Zuferov har altid haft en stor tiltro til 
Købmandens potentiale. Specielt efter 
en supergod sæson 2015, hvor købman-
den desuden var på ferie tre uger midt 

Tuncer Sahin, 225 Tåstrup
Langflyvermester 2016 i sektion 11

Regionsvinder Antwerpen

Tuncer Sahin foran slaget
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i sæsonen. I 2016, som sæsonen skred 
frem, koncentrerede købmanden sig 
om langflyvermesterskabet, hvilket 
blev vundet efter hård konkurrence 
med bl.a. danmarksmester Ulrik. Køb-
manden har derfor ikke klare mål for 
sæsonerne udover bare at vinde nogle 
flyvninger og føle, at hans duer er af 
første klasse. 
FLYVEMETODE

Købmanden flyver med ca. 50 par 
duer på det totale system. Han avler 
ca. 80-100 unger, som løbende bliver 
sorteret. Han tilstræber at sende alle 
sine duer på flyvning hver uge, da han 
godt lide, at der er ro på slaget, når der 
skal gøres rent fredag aften.  Af fly-
veduerne er ca. 50% ettårsduer. Han 
enker duerne tre uger før første sek-
tionsflyvning og træner duerne 3x15 
km og 2x45 km inden første sektions-
flyvning. Som sæsonen skrider frem, 
træner han, når det kan lade sig gøre. 

Hans tid er knap, fordi han ved siden 
af duerne har en forretning, der skal 
passes og en familie, der skal plejes. 
Det er derfor, han ikke træner duerne 
så ofte og lader dem flyve hjemme om-
kring slaget. Selv med et tæt planlagt 
skema får han kun fire til fem timers 
søvn om dagen i flyvesæsonen. 
MEDICINERING OG FODER

Købmanden får sendt gødningsprø-
ver til dyrlægen inden sæson-start. Alt 
efter resultatet af prøverne, behand-
les duerne efter dyrlægens forskrifter. 
Herudover får duerne også en guld-
knop pille midt i sæsonen. 

Duerne standfodres om sommeren 
med de kendte blandinger, og han 
standfoder dem, så de altid selv kan 
vælge, hvad de gerne vil spise. I vandet 
tilsættes elektrolytter på de aller var-
meste dage, hvilket købmanden me-
ner, har stor gavn for duerne. 
SORTERING

Det er kurven, der sortere duerne 
for købmanden. Duerne er nemlig på 
hårdt arbejde hos ham uge efter uge, 
og hvis de skal overleve efter sæsonen, 
skal de som minimum have vist et par 
gode resultater. Er der en due, som har 
gjort det godt i de tidligere sæsoner, 
men ikke har præsteret i den indevæ-
rende sæson, vil duen som udgangs-
punkt blive sorteret fra, medmindre 
der er plads tilovers på slaget. 

Købmanden har fælles avlsduer med 
Zuferov, og de sorterer avlsduerne sam-
men efter virkelige hårde kriterier, 
bl.a. ved at kigge på deres afkoms gode 
resultater. Der kigges nemlig hverken 
på pris eller stamtavle på duen. De har 
plads til 30 par avlsduer, og som regel 
sorteres der koldt og kontant, til der er 
plads til mindst fem nye par hvert år.
AFSTAMNING

Grundstammen af købmandens du-
er består af Zuferovs gamle stamme, 
som har været top kapflyvere i flere 
generationer. Erfaringen har vist, at 
krydsninger med den gamle stamme 
sammen med nye indkøbte duer giver 
et godt resultat. En af de nyere stam-
mer i købmandens dueslag er Gaby 
Vandenabeele. Gaby duerne er så småt 
ved at etablere sig til at være stamdu-
er på slaget. Købmandens første Gaby 
duer blev anskaffet tilbage i år 2011, 
og fordi han blev så tilfreds med dis-
se duers resultater, investerede han 
igen i den samme stamme i år 2015. 
De fleste af købmandens mesterskabs 
duer er en krydsning med den gamle 
stamme og Gaby duerne fra 2011. Re-
gionsvinderen fra Antwerpen (225-13-
384 u) er en ren Gaby afstamning og 
nr. 4 i sektionen fra Ludvika (071-12-
032 a) er ½ gammel stamme og ½ Ga-
by stamme. Sektionsvinderen fra årets 
første Sverigesflyvning var nr. 032. 
Det var en meget hård flyvning fra 
Borås. Regionsvinderen fra Würzburg  
(225-11-772 u) er efter den gamle stam-
me. De to stammer egner sig mest til 
de hårde flyvninger hvorimod, når det 
skal gå lidt hurtigere med flyvninger-
ne, har købmanden et særligt indavlet 
barnebarn på Mr. Blue (Pieter Veen-
stra), som har givet mange vinderduer. 
Ellers er købmandens avlsduer fra for-
skellige danske og udenlandske slag. 
Købmanden og Zuferov er altid på ud-
kig efter gode duer. Købmandens frem-
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tidsplaner er at udvide med flere egne 
kapflyvere i avlslaget og dermed mind-
ske indkøb fra fremmede slag.
PARRING AF AVLSDUER

Købmanden opstiller alle hans duer 
i udstillingsbure og så er han sammen 
med Zuferov om at finde de ”rigtige” 
par. De par, som har gjort det godt tid-
ligere, bliver sat sammen igen. Zuferov 
har et særligt godt øje for at finde nye 
topavlspar, og han sætter duerne sam-
men efter øjne, krop og vinger. 

De har tidligere inviteret Bent Thom-
sen Petersen og Benny Jørgensen til at 
give dem nogle gode ideer til parrin-
ger. Det har været til stor inspiration 
for købmanden, og man kunne hurtigt 
mærke, hvor detaljeret og omhyggelige 
Benny og Bent var om at finde de kom-
mende stjerneparringer. 

Det fortæller måske også noget om, 
hvorfor de begge er på toppen hvert år.

MOTIVATION
Som tidligere nævnt, er købmandens 

tid begrænset pga. arbejde, så han kan 
ikke brug hele dagen på at lave sær-
lige motivationer på duerne. Han gør 
enten det, at han lukker hannerne og 
hunnerne sammen inden indlevering i 
5-10 min og den næste uge går ind og 
pakker duerne direkte, uden at vise 
hannerne og hunnerne til hinanden. 
Købmanden kan nemlig ikke se den 
store forskel i resultaterne, når han 
gør det enten på den ene eller den an-
den måde. Når duerne kommer hjem, 
får de lov til at være sammen hele lør-
dagen. 
 TANKER OM FREMTIDEN

Købmanden håber på at gøre det godt 
igen i den kommende sæson. Dog uden 
at stresse sig selv med at han skal 

vinde et mesterskab.  Han nyder bare 
at se duerne komme hjem, og hvis de 
selvfølgelig vinder et par toppræmier, 
hjælper det også på humøret. 

Købmanden synes, at vi som brev-
duefolk bør hjælpe de få nybegynde-
re i gang til sporten og virke som en 
mentor for dem. De nye brevduefolk 
skal have alt den hjælp de kan få, så 
de hurtigt kan opnå succes. Uden suc-
ces falder folk nemlig hurtigt fra og det 
dur ikke!  
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Klassevindere 2017

055-13-0568 Bente & Steen Jørgensen, 055

117-15-0602 Poul Christensen, 117

066-16-1125 Lauge Bak, 066

062-16-0413 Poul Erik Nørregaard, 062

165-12-0041 Niels & Bente, 165

066-14-1255 Lene og Mogense, 066

126-15-0703  I. & J. Kristensen, 126

027-16-6608 Poul E. Hansen, 027

000-13-3971 Karl Christensen, 074

224-12-1318 Jacob Noe, 224

046-15-1126 Karl Alfred Hansen, 046

066-15-1359 Carl Nielsen, 066

027-16-6529 Y. & Villy Petersen, 027

074-13-0762 Peter Liljendal, 074

Klasse 1

Klasse 4

Klasse 7

Klasse 10

Klasse B

Klasse 2

Klasse 5

Klasse 8

Klasse 12

Klasse D

Klasse 3

Klasse 6

Klasse 9

Klasse A
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af Jens Bukh Jensen, DAN 075 Morsø

Hej med Jer
Efter og have læst det ganske ude-

mærkede referat fra mødet i Brædstrup 
i det sidst tilkommende brevdueblad 
bemærkede jeg en ting, som ved en fejl 
ikke blev nævnt fra talerstolen. Der 
mangler nemlig en tak til Tage Gra-
versen for hans arbejde i de sidste 2 år.  

Så derfor vil jeg gerne sige stor tak til 
Tage Graversen for hans arbejde for de 2 
år i vores ale sammens hovedbestyrelse.  
Du, Tage, har ganske givet gjort et 
stort stykke arbejde. Du har måske 
ikke haft de bedste og nemmeste ar-
bejdsbetingelser, men du har fået 
det bedste ud af tiden, du brugte.  
Brevduesporten har de sidste år 
haft trange kår i det vestjyske, og 
jeg ved, du har nogle mærkesa-
ger, som måske kunne have gjort 

Læserbreve

af Frank Jensen, 046 Horsens

Først: Tak for sidst i Brædstrup. Jeg 
skriver dette, for at DdB’s udstillings-
udvalg skal opleve noget så sjældent 
som ros.

Rosen skal nok videreformidles til 
nogle af hovedbestyrelsesmedlemmer-

en forskel på netop dette område.  
Det kræver mod at stille op til et til-
lidshverv, som det, at være med-
lem af en hovedbestyrelse, jo er. 
Og det kræver også mod og ved-
holdenhed at stå ved sine menin-
ger. Begge dele er du i besiddelse af.  
Så tak for arbejdet. Jeg er ærgerlig 
over, det ikke blev til lidt mere tid til 
dig. Det kunne brevduesporten i Vest-
jylland godt have haft gavn af.  

nes fruer, og det må I lige klare.
Jeg er en af dem, der udstiller en del 

på landsudstillingen. I 2017 havde jeg 
19 duer med i 11 klasser.

Jeg scorede 3 præmier og alle præ-
mier blev nærmest skamrost af fruen 
i huset, og alle er til skue:

Et flot Holmegaard udstillingskrus, 
3 små Kähler vaser og seriøst julepynt.

Jeg lagde mærke til, at næsten alle 
præmier var forskellige, hvilket gav et 
særdeles flot præmiebord.

Derfor ved jeg, at det må være kvin-
derne, som står for indkøbet. Hvis det 
havde været et mandejob, så havde alle 
præmier nok været ens. Eller bare kon-
volutter med kedelige kroner i.

Så: Tak! Det var værdigt.  

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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Kun en god forberedelse af avlen samt optimal
forplejning giver gode sunde unger. Herunder spiller
en korrekt sammensat blanding en vigtig rolle. 
Vi anbefaler at holde duerne slanke i vinterperioden,
og ca. 10 dage før sammenparring at gå over 
til at anvende Finesse Unge & Avl.
Samtidig gives Naturamine i drikkevandet. 
Det er ligeledes vigtigt at duerne har fri adgang 
til Vitamineral – Grit samt Picksten.
I hele opvækstperioden er det vigtigt at duerne 
tildeles Natural hvidløgsolie og Vitaminor (ølgær)
som tilsættes Finesse blandingen. Udvælgelsen 
af de enkelte frøsorter (min. 85% spireevne) 
og den procentvise sammensætning bevirker at 
ungerne opnår optimal udnyttelse af blandingen. 
Det er vigtigt idet ungen – når den er 25 dage 
gammel – har fordoblet sin vægt 100 gange.
I forbindelse med anvendelse af gamle avlsduer 
eller ved vinteravl vil det være en fordel også 
at anvende Nutripower.
Nutripower indeholder 85% fordøjelig protein 
hvilket selvsagt udvikler muskulatur optimal.

NATURAL FINESSE UNGE & AVL

RÅHPROTEIN: 15,59
RÅFEDT: 8,16
KULHYDRATER: 44,94
FUGT: 11,41
RÅASKE: 2,30
CELLULOSE: 6,33

N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE 
TLF. 97187040 • FAX 97187090
mail: natural@natural-brande.dk 

www.natural-brande.dk

• FINESSE UNGE & AVL - 25 kg
12% GULE ÆRTER
12% FINESSE SMÅFRØ

HØRFRØ, HIRSE,
KANARIE, RAPS

11% DARI
10% POPCORN MAJS
10% HVEDE
9% KARDI
8% BORDEAUX MAJS 
6% MAPLE PEAS
5% MILO
5% PADDY RIS
4% DUNPEAS
4% GRØNNE ÆRTER
4% VIKKER

FINESSE UNGE & AVL - 25 kg
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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

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

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet


