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Blad nr. Udkommer Deadline
08 12. april. 30. mar.
09 26. april 11. april
10 10. maj 25. april
23 13. sep. 25. aug. 
.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

ERIK MACUSSEN - 0192 HILLERØD
Vor mangeårige formand og gode 

ven Erik Marcussen 0192 er ikke 
mere.

Tidligt mandag d. 20. marts 2017 
efter kun nogle ugers alvorlig syg-
dom var kampen slut og vi fik den 
triste meddelelse, at Erik, alt for 
tidligt, er gået bort efterladende sig 
en stor familie af børn, børnebørn og 
ikke mindst oldebørn, for hvem han 
var det samlende midtpunkt. Vi har 
den dybeste medfølelse med familien.

I DAN 0192 var Erik ”krumtappen” 
hvorom alting drejede. Mangeårig 
kasserer. De seneste næsten 30 år 
formand, fra 1983-2008 krumtappen 
i Hillerød-TOTO. En årrække kon-
trollant for DdB. Medstyrer og for-
mand i Sektion 12 osv.

Og i de seneste mange år leder af 
kontrolsted Hillerød, samt opsam-
ling og transport til kontrolstedet for 
Region Øst.

I alle tillidshverv nærmest perfek-
tionist. Han bliver svær at efterfølge 

Hvor det på det seneste bar hen vid-
ste Erik bedre end nogen, og han var 
til det sidste aktiv i afviklingen af 
sine mange gøremål i brevduesam-
menhæng.

 For os, hans mange venner og 
sportskammerater, har det været 
næsten helt uvirkeligt at adskillige 

DAN 164-16-0593 (død)
DAN 164-15-0363 (død)
DAN 165-16-1324 (død)
SekretariatetTlf 48284244

DAN 037-15-0346
PL 80-15-0346
Younis Al-sharif
8220 Brabrand
Tlf 22466558

DAN 053-16-7363
DAN 075-15-7203
Vagn Pedersen
8400 Ebeltoft
Tlf 51725764

DAN 049-15-0633
S-65-15-011
Jens Erik Sørensen
5800 Nyborg
Tlf 30277366

DAN 114-13 -1775
DAN 100-14-0070
DAN 199-14-0299
Adel Lafta
4800 Nykøbing F
Tlf 26395179

DV 05615-16-589
Jesper Junglöw
8700 Horsens
Tl: 0045-41118712

70 ÅR
13/4 Søren Kristensen, 066 Skive

50 ÅR
12/4 Jacob V. Nielsen 033 Køge

af Eriks mange gode duer, allerede 
ved hans mellemkomst, har fået nye 
hjem hos vore seneste medlemmer, li-
gesom der, med Bent Kornerups hjælp, 
er taget hånd om af hvem og hvordan 
udestående opgaver i foreningen skal 
løses her, nu og i fremtiden.

Vi vil altid stå i gæld til Erik for hans 
entusiastiske arbejde for brevduespor-
ten i Hillerød og Nordsjælland og vil 
altid savne ham i vor midte.

I dybeste respekt udtaler vi et, Æret 
være Erik Marcussen’s minde.

0192
Poul E.
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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

Her lige før vi tager hul på april og 
sommertiden lige er startet, er be-
kendtgørelserne ved fugleinfluenzaen 
endnu ikke blevet ophævet. I Holland 
og Belgien har det været muligt at ar-
rangere kapflyvninger siden uge 12 
og i det nordlige Tyskland, op til den 
danske grænse, er staldpligten netop 
blevet ophævet, så hønsene igen må 
komme ud. Sekretariatet holder løben-
de Fødevarestyrelse orienteret om de 
ændringer, der sker på området i vores 
verden. Senest har vi sendt dem den 
seneste videnskabelige undersøgelse 
vedr. brevduernes resistens overfor 
fugleinfluenza. Vi har modtaget den 
fra et medlem med de rette videnska-
belige kontakter. Den er gennemført 
af forskere fra Sydafrika og er blevet 
offentliggjort i de rette videnskabe-
lige tidsskrifter til at blive anerkendt 

blandt de veterinærer, som udstikker 
de regler og bekendtgørelser, som vi 
er underlagt. Undersøgelsen er lavet 
i 2014/2015 og frikender brevduerne 
for at en faktor i spredningen af virus. 
Selvom de skulle blive smittet, bringer 
de ikke smitten videre. Duerne er en 
”dead end” – virus dør i duerne. Så mon 
ikke vi snart slipper ud af den spænde-
trøje der pt. forhindrer os at arrangere 
vore kapflyvninger, som vi plejer. 

Den første sektionsklub starter kap-
flyvninger i uge 17 og så følger resten 
af sektionerne efter i uge 18 og de sid-
ste i uge 19.

Den 1. januar 2018 træder en ny 
spillelov i kraft i Danmark. Det bety-
der primært, at det monopol, Danske 
Spil har haft på spil på heste, hunde 
og brevduer, bliver givet frit for alle 
andre. DdB har været på besøg i Skat-
teministeriet for at få 100% klarhed 
over lovens indflydelse på DdB og få 
afklaret de muligheder, dens tilpas-

ning måtte kunne give os. Vi havde et 
godt og informativt møde, hvor vi fik 
svar på alle vore spørgsmål.  Overord-
net betyder det, at der vil kunne laves 
on-line spil på vore brevduer af alle 
spiludbydere, men også af DdB selv 
eller i samarbejde med eksisterende 
spiludbydere. Det kræver, at man har 
indkøbt en spillelicens hos de danske 
spillemyndigheder. Der er i Hovedbe-
styrelsen nedsat en gruppe, der sam-
men med Sekretariatet skal arbejde 
med denne nye mulighed for brevdu-
esporten i Danmark. Et ikke uvæsent-
ligt punkt i dette arbejde vil være den 
synlighed udad til, som vi vil kunne få 
ved, at det bliver muligt at arrangere 
toto-flyvninger eller andre due-vædde-
mål med direkte on-line spil via inter-
nettet. Vi må håbe, at vi kan komme i 
gang med disse nye muligheder på én 
for os god og økonomisk forsvarlig må-
de, for vi skal have flere personer til at 
interessere for og deltage i vores sport. 
Flere medlemmer er og bliver vores 
største og vigtigste opgave.

Udsendelse af materialerne blev des-
værre forsinket nogle dage grundet en 
teknisk udfordring med trykning af 
Reglementet 2017. Det er beklageligt, 
men materialerne er på vej ud til for-
eningerne.  
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af Urik Lejre Larsen

JEG ER NETOP KOMMET HJEM EFTER 
AT HAVE BESØGT PETER ESPERSEN. 
VI HAR BYTTET TI UNGER HER I 2017, 
OG JEG HAR HENTET DE FØRSTE FEM 
SUPER FINE UNGER. 

Peters stamdue 739 optræder på 
stamtavlen på flere af disse. Jeg er sik-
ker på, at jeg gør et rigtig godt bytte 
med henblik på at gøre min egen be-
stand endnu stærkere. Peter har nem-
lig rigtig gode duer. Samtidig er han en 
ihærdig og dygtig duemand. Dette til-
sammen gør, at Peter i 2016 har vun-
det sine første DdB-mesterskaber og 

meget mere:
Jeg lærte Peter at kende, da jeg flyt-

tede til sektion 11 og blev medlem i Kø-
ge. I 2005 tog vi på vores første duetur 
sammen. En tur, der gik til Holland og 
nogle af de bedste langflyverslag. Si-
den har vi været gode venner og været 
på mange spændende dueture sam-
men.
OPSTARTEN

Peter er opvokset på en gård, og til-
gangen til duesporten er kommet via 
en generel interesse for dyr. I barn-
domshjemmet havde de duer… i hønse-
huset. Som 12 årig fik Peter seks par 
raceduer af en god ven af familien, og 
han blev juniormedlem i en racedue-
klub. Interessen varede fire år. Så var 

Peter Espersen 151 Hvalsø
Mellemdistancemester Sektion 21

Resultater 2016

Nr. 1 DdB Mellemdistance Åben

Nr. 1 DdB Etårsmesterskab

Nr. 2 DdB Regionsmesterskab Mellemdistance

Nr. 8 DdB Regionsmesterskab Åben Region Øst

Nr. 9 DM Åben

Nr. 1 Sektionsmesterskab Åben

Nr. 1 Sektionsmesterskab Sport

5 x Sektionsvinder

Etc.
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det slut, og Peters liv blev fyldt med 
især badminton, hvor han senere blev 
en af verdens bedste spillere.

Peter og hans kæreste købte hus i 
1996, og i efteråret 1998 fik Peter mod 
på at have duer igen. Det skulle så væ-
re brevduer - takket været en artikel, 
hvor han havde læst om en brevdue-
mand (Peter Knudsen), og Peter gik i 
gang med at bygge dueslag i haven…. 
Samme type som Peter Knudsens.

Det hele startede så i 1999, hvor Pe-
ter bl.a. fik seks unger fra Jan Jaszc-
zak fra Køge. Der var stor hjælp at 
hente hos Jan de første år, og det skyl-
der Peter ham stor tak for. Det bety-
der meget, at man som ny i sporten får 
god hjælp og ikke mindst gode duer at 
starte op med.
DUEBESTANDEN

Én blandt de seks unger fra Jan, 
DAN 200-99-739, blev en superdue 
og fløj helt i top på mange flyvninger. 
739 blev bl.a. sektionsvinder fra en 
hård Göttingen-flyvning, og samme 
år vandt han Køge Eliten. 739 fik top-
karakter, og man vurderede ham som 
en super flyvedue og ikke mindst som 
en super avlsdue. Så længe han blev 
kapfløjet, blev der ikke avlet på ham. 
Det var faktisk først, da Peter skulle 
flytte og bygge nyt hus i 2008, at han 
rigtigt begyndte at avle på 739. Med 
det samme faldt der en regionsvinder 
efter ham.

 I 2011 fik Peter desværre lukket 739 
ud ved en fejl og har ikke set ham si-
den. På slaget er der dog fem afkom 
direkte fra 739 gående. Også børne-

børn viser nu tænder og flyver helt i 
top. Bl.a. Peters bedste due DAN 151-
12-221, som er tredobbelt sektionsvin-
der og desuden 8 gange i top 10, er et 
barnebarn efter 739. Så her er en linje, 
som Peter kræser meget om.

Moderen til 221 er en due, som Pe-
ter købte direkte hos Verreckt-Ariën. 
En regulær superavler. Der er faldet 
flere sektionsvindere efter hende. Bl.a. 
omtalte tredobbelte sektionsvinder 
221, men også en sektionsvinder på 
den yderst vanskelige flyvning sidste 
år fra Magdeburg er efter hende. Pe-
ter fortæller: ”En lidt sjov historie til 
denne due er… jeg var på tur med Ul-
rik Lejre og Bo Eriksson, som havde 
bestilt duer hos Verreckt-Ariën i Bel-
gien. Da vi skulle til at køre hjem, stod 
vi og beundrende alle de flotte duer, 

og selv om jeg havde besluttet ikke at 
bruge penge på nye duer, spurgte jeg, 
om der var en god hun (som jeg tænkte 
jeg ville parre med 739), som jeg kun-
ne få lov at købe. Kravet fra min side 
var, at det skulle være fra det bedste, 
de havde… Der gik en stund, og Pascal 
Ariën kom tilbage med to senunger fra 
2010, som han selv havde planlagt at 
ville avle på. Jeg kunne selv vælge og 
valget faldt på en dejlig blåbåndet hun. 
Som beskrevet er hun sidenhen blevet 
mor til flere gode kapflyvere hos mig…. 
Så et super køb.” Verreckt-Ariën hun-
nen blev parret med 739 og der faldt to 
unger inden 739 stak af. Den ene unge 
151-11-625 blev far til regionsvinder 
fra Skövde i 2016. 739 er også far til 
DAN 151-10-0024, som er far til flere 
gode kapflyvere bl.a. føromtalte 221. 
Nr. 24 er sammen med Verreckt-Ariën 
hunnen bare et super avlspar.

Peter bliver ofte draget ved tanken 
om at optimere kvaliteten på sine du-
er, og han gør dette ved at få nyt blod 
parret ind på sit eget materiale. Han 
har dog hele tiden fokus på, at det skal 
optimere slagets resultater. Derfor er 
Peter også bevidst om ikke at imple-
mentere for mange nye duer, før de har 
vist deres værd. Tanken er at få det 
bedste af det bedste parret ind på eget 
blod (især 739-linjen).

Peter har bl.a. fået blod ind fra Brian 
Nygård, Ulrik Lejre Larsen og senest 
Helge Bastkjær fra hans tredobbelte 
sektionsvinder, som han har begyn-
dende succes med. Herudover har 
Peter tidligere investeret i langflyver-
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duer fra Holland. Disse duer gør det 
godt på de helt lange flyvninger. Peter 
er heller ikke bleg for at byde på en due 
på auktion, hvis den ellers passer ind i 
hans planer.
DUERNE ER GOD AFSTRESNING 
 I EN TRAVL HVERDAG

Peters liv har altid været fyldt med 
sport og især badminton, som er Peters 
anden store lidenskab… I dag er hele 
familien sportsinteresseret og dyrker 
både løb, cykling og badminton, så 
hver dag skal der køres og hentes for, 
at alle kan passe deres træning, og det 
samme gør sig gældende med duerne…

Peter holder meget af den daglige 
omgang i dueslaget, og for Peter er det 
verdens bedste terapi at tage duetræ-
skoene på og gå i dueslaget. ”Så er man 
i en helt anden verden”.

At se duerne flyve rundt og selvfølge-
lig se dem komme hjem fra kapflyvning 
er meget fascinerende. Det kan Peter 
ikke få nok af, men han må til tider 
prioritere sin tid, for familien skal der 
også være plads til. Men sjovt nok… i 
flyvesæsonen kan jeg godt komme tid-
ligt op, siger Peter. Og så når man en 
del før resten af familien er stået op

Man kommer ikke sovende til succes
Peter er udmærket klar over, at ta-

lent ikke er nok. Som da han spillede 
badminton på højeste niveau, så skal 
der også ydes en stor indsats for at få 
succes med brevduerne. Jeg giver ordet 
til Peter:

”Som i al anden sport, vil alle gerne 
vinde, men det kan ikke lade sig gøre. 
Jeg har stor respekt for de, der flyver 
resultater hjem. De kommer ikke so-

vende til dem. Det er det samme med 
duerne som al anden sport for dens 
sags skyld, dem som arbejder med tin-
gene/duerne får også belønning før el-
ler siden. Det vælger jeg i hvert fald at 
tro på. Rigtig mange snakker og vir-
ker til tider negative/opgivende. Jeg vil 
gerne være med til at motivere og give 
dem tro på det. 

Jeg lærer selv mine børn i dag, at 
der skal arbejdes for tingene. Arbejder 
man med tingene, passer sin træning/
arbejde, kost og søvn, er chancen for 
succes større. Det hele hænger bare 
sammen.

Jeg ved dog godt, at man i duesporten 
ikke kan tage højde for vejret og ikke 
mindst vinden, som kan påvirke duens 
rute på vej hjem”.
TILGANG OG PASNING

Peter tror ikke på tilfældigheder, 
når man vil opnå succes. Peter siger: 
”Form på duerne kan du søge og prøve 
at fremme. For mig gælder det at få 
det bedste frem i duerne. Det sker ved 
god daglig pasning med rigtig fodring, 
gerne flere gange om dagen, daglig 
motion, med fokus på mere motion til 
sæsonstart og i sæsonen, og til sidst et 
ugentligt bad.

Desuden hjælper det at lave en plan 
for den enkelte due. Har man ikke 
overblik over sine duer, og hvad de skal 
flyve, og derved ikke kan give hver en-
kelt due opmærksomhed, vil jeg påstå, 
at man har for mange duer i forhold til, 
hvad man kan overskue.

Nå sæsonen nærmer sig, skal duerne 
kurvetrænes, dvs. de skal køres væk 
og slippes fri. For mig er det ikke af-
standen, der er det alt afgørende, men 
mere, at de får en positiv oplevelse med 
at komme godt hjem, hurtigt. Jeg kig-
ger meget efter humøret på duerne. De 
skal være i gang, skinne og se godt ud 
med hvide næbpuder”.

Peter benytter Premium-blandin-
gerne fra Matador og biprodukter 
primært fra Backs. Det er vigtigt for 
Peter, at foderet er af bedste kvalitet, 
og at der ligger en god og gennem-
tænkt filosofi bag. Foderet alene kan 
ikke skabe gode resultater. Det kræ-
ver først og fremmest gode duer. Men 
en forkert fodring kan forringe resul-
taterne betragteligt, og rigtig fodring 
kan give de nødvendige minutters for-
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spring til konkurrenterne.
DUESLAGET

Peters dueslag er ikke stort. Duerne 
går i små men fine rum, og der er en 
fin luft i slaget. De små rum gør, at du-
erne er meget rolige. Alle reder og sid-
depladser er fra Hermes, så det er med 
ristebunde. Dueslaget blev opført sam-
tidig med opførelsen af deres hus, og 
det er bygget i samme stil som huset. 
Peter har fået installeret gulvvarme i 
dueslaget, som kan styres via en ter-
mostat. Det er jo ikke sådan, at Peter 
opvarmer dueslaget til 20 grader året 
rundt. Om vinteren bruger han gulv-
varmen til at holde dueslaget frostfrit. 
Om sommeren kan man jo bruge gulv-
varmen i fugtige perioder og hvis det 

bliver meget koldere om natten end om 
dagen. Det er dog ikke mit indtryk, at 
Peter bruger gulvvarmen så meget om 
sommeren.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Peter har duer for at flyve med dem, 
så alle skal ud at arbejde for at behol-
de en plads i dueslaget. Det gør dog 
ondt, når en af favoritterne udebliver, 
men Peters erfaring er, at der hurtigt 
kommer en ny favorit, hvis grundma-
terialet er i orden, og man ellers lader 
duerne arbejde.

Mit besøg hos Peter viste mig, at Pe-
ters duemateriale er super godt. Så 
det er absolut ingen tilfældighed, at 
han har så fløjet stærkt, som han har i 
2016. Peters tilgang til duesporten har 

gjort, at han år for år har fået et stær-
kere og stærkere duehold at flyve med. 
Hvis han ellers bevarer gejsten til at 
yde et stort stykke arbejde, så vil han 
også i 2017 være en af dem, der skal 
slås, hvis man vil vinde flyvninger og 
mesterskaber.

Peter vil til slut gerne påpege, at man 
i sektion 21 har et fantastisk kapflyv-
ningsprogram, der supplerer DdB-pro-
grammet perfekt. Det betyder, man 
kan tømme sit dueslag hver weekend 
og sende på en afstand, der passer til 
den enkelte due. Super fedt, siger Pe-
ter. 

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

Da 074 Vejgaard afholdt årets præmieuddeling, fik Leo Hallund og Georg Carlsen tildelt DDB´s sølvnål,  som blev overrakt af foreningens formand Karl Christen-

sen.

Georg (i midten), har fløjet med brevduer i 60 år. De første år i ”086 Skansen”, som senere blev sammenlagt med ”042 Nørresundby”.  Her var Georg medlem indtil 

1994, hvor foreningen desværre lukkede, som den sidste forening i sektion 54, nord for Limfjorden.  Derefter medlem i ”022 Nordjylland” indtil år 2000, hvor han 

flyttede til 074 Vejgaard.. I alle årene har Georg bestridt mange poster, og han har altid taget sin tørn.

Leo (til venstre), blev indmeldt i ”042 Nørresundby” i 1963, og har dermed fløjet med brevduer i 53 år.  Sidst i 60érne, var han nogle få år medlem af ”07 Amager” 

hvorefter han igen vendte hjem til det nordjyske, hvor han senere blev formand i 042.  Da foreningen blev lukket i 1994, flyttede han til ”067 Vejgaard”, hvor han 

blev formand, indtil ”067” og ”074” blev sammenlagt til ”074 Vejgaard”.  Også Leo, har bestridt mange af de vigtigste opgaver i foreningerne, igennem alle årene.

Hjertelig tillykke ønskes I begge to, af foreningens medlemmer. 
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af Henrik Tagesen og Peter Andersen

GENNEM DE SENESTE SÆSONER ER 
SEKTION 52, JA HELE REGION NORD 
PÅ DET NÆRMESTE BLEVET TER-
RORISERET AF ET ENKELT SLAG. MED 
ET UTAL AF VINDERE PÅ SPECIELT 
MELLEMDISTANCEN OG MED ET VÆLD 
AF MESTERSKABER DITTO, HAR NIELS 
OG PETER VÆRET EN UHYGGELIG 
KONKURRENT FOR ALLE.

Det var med muligheden for at finde 
hemmeligheden bag denne kæmpesuc-
ces, at vi havde rettet målet mod Ad-
dit, denne iskolde februardag. Solen 
skinnede på de fantastiske landskaber 
og skove, der omkranser makkerpar-

rets slag, så meget smukkere kunne 
det næsten ikke blive og forventnin-
gerne var store.
MAKKERPARRET BAG OPTUREN.

De sidste år har været en lang optur 
for makkerparret kulminerende i år 
med adskillige mesterskaber og place-
ringer, som det næsten vil række for 
vidt at nævne. Vi tager derfor de bed-
ste.

Makkerparret består af Niels Bech 
Nygaard og Peter Jacobsen, begge 
dygtige duemænd, der har fløjet rigtig 
godt hver for sig inden sammenslut-
ningen, som man nok må sige har fået 
resultaterne på himmelflugt. 

Det er jo ikke bare sådan lige at dan-
ne et makkerpar og slet ikke et, der 
fungerer. Det må man så sige, at Niels 
& Peter har fået det til. Der skal selv-

følgelig slibes lidt kanter og de to er da 
heller ikke enige om alting. Som Niels 
så fint siger det: vi er to der er vandt 
til at bestemme og også gerne vil det, 
men her har vi lært, at bøje lidt af for 
hinanden til fælles bedste. Der er ting 
de ikke ser ens på. Niels er lidt mere 
konsekvent og fjerner gerne duer i sæ-
sonen, der ikke opfylder kravene, hvor-
imod Peter helst ser duerne fuldføre 
sæsonen inden sablen svinges.

En af de store fordele ved konstella-
tionen er, at man er to til at dele ar-
bejdet. 

Niels er den, der oftest svinger skra-
beren og klarer rengøringen, mens Pe-
ter er den, der i det daglige ”passer” 
duerne. Peter har en sjælden evne til 
at se de små ting hos den enkelte due, 
og det udnytter makkerparret til ful-

DM åben   10

DM sport   29

Regionsmesterskab Åben  1

Regionsmesterskab Mellem  1

Mellemdistance Åben (52)  1

Mellemdistance sport (52)  1

Langdistance Åben (52)  5

DdBs vandrepræmie Gr.5  1

DdBs landudstillingspræmie  1

   (klasse 1+2) 2x sektionsv.

Sektionsmesterskab 52  1

Esduer Åben hanner   6

Esduer Åben hunner   1-3-4-6-9

Esduer Lang hanner   9

Esduer Lang hunner   5-7

Esduer sport hanner   3

Sektionsvindere DdB  11 stk., 

heraf 3 regionsvindere

Sektionsvindere sektion  3 stk.

Niels & Peter 019 ”Brædstrup”

Femdobbelte DdB mestre

Peter F.Jacobsen og Niels Bech Nygaard, 019 Brædstrup fopran dueslaget
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de. 
En anden fordel er også, at man kan 

tilpasse ferier og fridage uden at skulle 
involvere andre i arbejdet omkring du-
erne og derved komme til at ændre på 
slagets rytme.
SLAGET

I den tid jeg har haft duer, har jeg be-
søgt mange topslag og set alt fra store 
paladser til almindelige hobbyslag. 
Det er så dejligt befriende at se et slag 
som Niels & Peters. 

Slaget i dag består af Peters gamle 
fra 1974 med en lille tilbygning fra 
Niels tidligere ungeslag. 

Bagest i haven opholder avlsduerne 
sig i et lille slag med tilhørende voliere. 
Både Niels & Peter har deres tanker 
omkring forbedringer, men omvendt 
skal der ikke ændres på noget, der 
fungerer. 

De to mestre var alligevel blevet eni-
ge om, at der skulle ændres på luftind-
taget til sæson 2016, hvorfor der blev 
installeret nye vinduer i slagets front, 
som samtidigt kan åbnes og lukkes. 
Her kommer de to herres forskellighe-
der også til udtryk, idet Niels næsten 
altid lukker, mens Peter lader det stå 
piv åbent, men det virker åbenbart ef-
ter hensigten.

Selve slaget er delt i to afdelinger 
med henholdsvis 16 og 24 reder, dertil 
et rum til enkehunner og et ungeslag. 

deen er, at den lille afdeling skal huse 
de duer, der forventes brugt på de læn-
gere flyvninger, medens det store an-
vendes til mellemdistancen. 

Det undrede mig lidt, at reolerne i 
enkehunslaget var så store og dybe, 
som tilfældet er hos Niels & Peter, men 
hvorfor ændre noget, der virker su-
per??

PARREDE DUER
Med afsæt i mit spørgsmål til mestre-

ne omkring de dybe enkehunsreoler, 
kommer en del af forklaringen i måden 
Niels & Peter flyver på. 

Der kapflyves med ca. 75 duer efter 
det traditionelle totalsystem, men er 
der hunner med lesbiske tendenser, ja, 
så får de lov til at blive parret. Det er 
ikke usædvanligt, at Niels & Peter har 
5-6 par duer gående i hannernes enke-
slag og det fungerer uden problemer. 

Resultaterne stiger for de parrede 
duer, og det har efter alle solemærker 
ingen indflydelse på de øvrige hanners 
præstationer.
DUERNE

Det er en flot samling duer, der befol-
ker slaget i Addit. Rimeligt ensartede 
med enkelte undtagelser. 

Det skyldes med sikkerhed, at langt 
de fleste duer har deres ophav i grund-
stammen, der hos Niels & Peter er du-
er fra Roman Legiest. 

Disse duer har virkeligt vist deres 
værd på slaget og dette i flere genera-
tioner.  Der avles på de bedste flyvepar, 
men hjørnestenen kommer fra det for-
holdsvis lille, men yderst kompetente 
avlsslag, der kun befolkes af 5 par.

Niels & Peter har topresultater på 
alt de deltager på, men ønsker gerne 
at finde duer, der kan gøre det bedre 
på de lange distancer. Som Niels siger 
det, så er det ikke rigtig lykkes endnu, 

Slagindretningen hos Niels og Peter

Slagindretningen hos Niels og Peter
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men vi arbejder på sagen. 
Det er også en af grundene til, at sla-

get har valgt ikke at deltage på lands-
flyvningerne, der ellers før var specielt 
Niels interesse.

Der tillægges årligt ca. 70 unger, der 
gennem trænes og kapflyves, og når 
flyvningerne er overstået, er der ca. 50 
tilbage. 

Det passer fint i slagets rytme, da der 
sædvanligvis sorteres, så halvdelen af 
flyvebestanden består af etårs.
TRYLLEMIDLER

Dem findes der ingen af på slaget, der 
efter mestrenes mening skal køres så 
naturligt som overhovedet muligt. 

Der anvendes derfor kun en kur mod 
gul knop inden sæsonen og en enkelt 
gang mod luftveje. Det blev prøvet at 
undlade en kur mod gul knop, men i 
løbet af sæsonen kom der nedgang og 
slaget gav en kur. 

Det kostede meget dyrt og resultater-
ne dykkede voldsomt, så den fejl begås 
ikke igen. 

Slaget køres, som nævnt,  
udover de enkelte standard  

kureuden det store fikumdik. 

Der anvendes en del æbleeddike, som 
tillægges stor betydning og anvendes 
minimum tre gange ugentligt. Derud-
over bruges der en del elektrolyt, som 

duerne får ved hjemkomst og inden af-
sendelse, specielt hvis vejrudsigten lo-
ver hårdt eller varmt vejr.  

Tirsdage serveres der vitaminer i 
vandet og hvidløgsolie/ølgær på kor-
net. Dette gælder året rundt.

Slaget er begunstiget af at ligge i fan-
tastiske omgivelser, men det har des-
værre den hage, at duerne ikke kan 
flyve ude i lange perioder af året. 

De holdes derfor indelukket fra ca. 1. 
oktober til mindst 1. april. Ellers ko-
ster det ganske enkelt for mange duer 
til rovfuglene.

Når duerne endelig kommer på vin-
gerne, anvendes der efter kort tid 
tvangsflyvning. 

Specielt hunnerne holdes i luften og 
tidsrummet øges langsomt til 15-20-
25-30 minutter, indtil de flyver, som 
makkerparret ønsker. Dagene i flyve-
sæsonen starter med hunnerne, der 
lukkes ud 6.15. 

Når hunnerne har fløjet det ønskede, 
er det hannernes tur. Denne morgen-
turnus styres med hård hånd af Niels. 

Den samme tur gentages så om ef-
termiddagen/aften, hvor også ungerne 
kommer på vingerne. Det er nu Peter, 
der overtager tjansen, så dagens arbej-
de er pænt fordelt.

Der trænes ikke meget. Det bliver 
til nogle ture inden sæsonen, men når 
denne først er startet og duerne er i 

gang, anvendes træning stort set kun 
som motivation. 

Disse motivations træninger foregår 
som regel fra Tørring, hvis hannerne 
skal af sted. Trænes hunnerne, er de 
som oftest i Østbirk og får så lov til at 
være sammen med hannerne efterføl-
gende. V

ed afsendelse på kapflyvninger an-
vendes det ikke, at duerne ser hinan-
den, da det ikke har haft indflydelse på 
resultaterne.

Slaget anvender kornprodukterne 
Champion plus/Gerry plus fra Versele 
Laga. Dertil bruges en del slik i form 
af afskallet solsikkefrø. 

Der bruges ikke fældefoder, men der 
købes uden for sæsonen en god stan-
dardblanding, som suppleres efter be-
hov. 

Kvalitet hele vejen igennem.  
Ikke så megen kryptik.  

Gode duer og en superpasning.

DE VISES STEN
Vi fandt dem ikke, men fik en fanta-

stisk oplevelse af, at tingene ikke behø-
ver være sværere, end vi selv gør dem 
til. Niels & Peter holder tingene simple 
og sikre. Ændrer ikke planer hele ti-
den, men holder ved det, der fungerer. 
Vi sluttede dagen med en hyggelig fro-
kost hos Niels og efter en tur i jagtstu-
en, var man absolut ikke i tvivl... Her 
gøres ikke noget halvt. Ingen tvivl om, 
at de to makkere ikke et sekund har 
ligget på laurbærrene, så der er lagt 
i støbeskeen til endnu en stor sæson. 
Tak til Niels og Peter for en dejlig op-
levelse. 

Slagindretningen hos Niels og Peter
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Af Marc Verheecke, Oversættelse Ove Fugl-

sang Jensen Denne artikel er stillet til rådighed 

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

DUER FOR 100 ÅR SIDEN

FOR OMKRING HUNDREDE ÅR SIDEN 
FANDTES DER ALLEREDE I BREVDU-
ESPORTEN NOGLE TOP-DUER, DER 
KUNNE PRÆSTERE GODE RESUL-
TATER. DUERNE DENGANG, KUNNE 
KLARE AFSTANDEN FRA BORDEAUX 
TIL ANTWERPEN LIGE SÅ SUVERÆNT 
SOM DUER AF I DAG.

De bedste duer dengang, gjorde det 
også godt på de korte afstande, og dis-
se duer var generelt stærkere og havde 
et godt helbred sammenlignet med de 
konkur-rerende duer. Det er ikke for at 
være nostalgisk for de gamle dage, for-
di det modsatte er tilfældet, men der er 
i dagens sport mange stærke og sunde 
duer i gode slag. Der er dog også en del 
duer i dag, der ”holdes kørende” på me-

dicin. For hundrede år siden forsvandt 
en due eller blev sorteret fra ved syg-
dom, hvorimod en del brevduefolk i dag 
hæger om duerne med medicin.

Grunden til at komme med disse ar-
gumenter er, at vi i dagens sport, ikke 
er opmærksomme nok på det geneti-
ske og arvelige. De bedste duer i dag, 
er ikke i betydelig grad bedre end i de 
”gamle dage”, og det er det samme med 
andre dyrearter. Ser vi på de duer der 
er exceptionelt gode, er der nok flere af 
dem i dag end for 100 år siden.  

Lad os tage fx kapflyvningerne fra 
Bordeaux. De bedste duer af i dag er 
ikke meget bedre end de bedste for 100 
år siden, men det er et faktum at de 
første 10% er hurtigere fyldt ud i da-
gens kapflyvninger. Det betyder altså, 
at vi i dag generelt har stærkere og 
mere talentfulde duer end før i tiden.
 HVORFOR FLERE TOPDUER I DAG?

For det første er der større mængder 
af duer de seneste år, og for det an-
det har vi   et bedre miljø i vores slag, 
for det tredje avler vi flere duer of god 
kvalitet. I brevduesporten har det ge-

De bedste duer
før og nu
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netiske ikke haft stor betydning, men 
indenfor planteavl, har der været store 
fremskridt via det genetiske.  Ikke kun 
har de Mendelske love til forståelse af 
det genetiske og arvelige, haft stor be-
tydning 

for planteavlen, og derved givet bedre 
og rigere afgrøder. Ved avl af dyr, har 
de Mendelske love haft den betydning 
at vi har en bedre forståelse af visse 
fænomener. Det har dog ikke hjulpet 
os til at avle bedre dyr generelt, men 
forbedringerne med avl af dyr, har 
mere ligget på det erfaringsmæssige 
område.
HVORFOR PLANTEAVL BEDRE END 
DYREAVL?

For det første er krydsningsavl af dyr 
ret kostbart, og dette gælder ikke kun 
forsøg med hvide mus, men også køer, 
heste mv. Videnskabelige forsøg i dette 
felt kan være ret kostbare.

For det andet får man langt færre 
efterkommere fra dyr end fra planter. 
Skabes de rette vækstbetingelser og 
miljø for planter, er det muligt at avle 
større mængder af efterkommere, men 
det er ikke muligt ved dyr. En ko vil 
avle en kalv om året, en hest avler et 
føl, en gris avler 20 smågrise og en due 
kan få 10-12 unger om året. Dette fak-
tum gør det langvarigt og kostbart at 
avle på dyr.

For det tredje tager det lang tid for 
de unge dyr at blive udviklet. Det ta-
ger fx en kalv 4-6 år om at udvikle sig 
til en malkeko, og derefter konstatere 
om den giver en god ydelse.. På samme 
måde tager det 2 år for en brevdue at 

blive voksen, hvorefter man kan be-
dømme duen på dens præstationer og 
vitalitet, og dette kan måles resten af 
duens levetid. Ved planteavl tager det 
kun 6 måneder eller max. 1 år at vur-
dere plantens ydeevne, og ved nogle 
planter er det kun et spørgsmål om 

uger. 
For det fjerde foregår planternes be-

frugtning mange gange ved selvbe-
støvning, men dyr befrugtning foregår 
selvfølgelig ikke på den måde da de ik-
ke er hermafroditter, dvs. planter har 
kun en linje, hvorimod dyr altid skal 
krydses med to typer gener. Dengang i 
17-1800 tallet da de genetiske love blev 
fundet, havde man allerede nået et hø-
jere stade i avlen med husdyr.
DET ER SVÆRT AT AVLE GODE DUER

Af de nævnte grunde, er det svært vi-
denskabeligt at arbejde med og forbed-
re det genetiske i dyreavlen. Derfor er 
der lang vej at gå i forsøget med at for-
bedre  vores viden om det genetiske i 
avlen med dyr, og det gælder selvfølge-
lig også brevduen! Det faktum er selv-
følgelig ikke godt, men der er vel stadig 
en chance for at dyreavlen i fremtiden 
bedre kan beherske det genetiske. For 
brevduesporten i særdeleshed, vil det 
være en stor fordel at forstå de basa-
le genetiske principper, og få indsigt 
i hvad der sker genetisk ved indavl, 
samt hvilken betydning miljøet gør, og 
i det hele taget få en genetisk tendens 
i brevdueavlen. 

I den forbindelse kunne det være nyt-
tigt at lære fra de gamle Champions: 

Disse simple retningslinjer kan bru-
ges som en rettesnor, men det ville 
dog have været bedre med en dybere 
forståelse af de genetiske love i brev-
dueavlen. I dette område er der mange 
usikkerheds momenter og spørgsmål 
som vi ikke kender svaret på.

A: Avl bedst til bedst.

B: Præstationsbaseret udvælgelse.

C: Helbredsbaseret udvælgelse.

Der er meget vi ikke ved om vores 
sport, og det minder mig om en såkaldt 
Champions`dag, hvor en brevduemand 
havde taget sine duer med. Han hav-
de nogle rimeligt gode resultater, men 
dog kun 2 rigtige topresultater. Der 
kom en masse spørgsmål til ham fra 
tilhørerne om alt muligt, men meste-
ren kunne ikke give et eneste solidt 
svar, og det viser vel at hans resulta-
ter var heldige omstændigheder. Fore-
dragsholderen vidste intet om biologi, 
det genetiske, foder osv. Personligt sy-
nes jeg det er vigtigt, at vi ved hvad vi 
gør når vi avler duer, giver foder, men 
også ved noget om sammensætning af 
parrene. Disse ting er vel det mindste 
man kan forvente af en der vil flyve 
med brevduer. 

Mangel på den mest elementære vi-
den om brevduesportens krav, gør at 
mange i sporten ikke får større succes. 
Dette er også grunden til, at mange 
brevduefolk der i en periode får gode 
resultater, ikke kan fastholde deres 
succes. Det må dog også siges, at der 
findes mange kreative og smarte brev-
duefolk, der finder svar på deres pro-
blemer i tidsskrifter og bøger, hvilket 
er udmærket. Denne fremgangsmåde 
er dog for indviklet for nogle i sporten, 
og de kopierer bare hvad andre slag 
gør, og tænker ikke selv kreativt.
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MENDELS LOVE
Gregor Johann Mendel (1822-1884)
Var en Østrigsk munk og pioner in-

den for arve-lighedslæren. Han blev 
munk som 21`årig og senere præst, og 
opholdt sig 1851-53 i Wien, hvor han 
studerede naturvidenskaberne. Han 
vendte derefter tilbage til Brünn, hvor 

han underviste og lavede sine forsøg 
med planter.  

Mendel gennemførte talrige eksperi-
menter ved at analysere det arvelige i 
ca. 28.000 ærteplanter. Denne forsk-
ning resulterede i hans 2 arvelove. 

Mendels 1. lov:

Ethvert individ har 2 allele gener (arveanlæg) 

for hver egenskab som adskilles ved dannelsen 

af gameter. Der dannes lige mange gameter 

med hvert allel, og hunlige og hanlige gameter 

forenes tilfældigt ved befrugtning. Loven bliver 

også kaldt for udspaltningsloven.

Mendels 1. lov lyder indviklet, men er såre sim-

pel: Jeg har blå øjne men begge mine forældre 

havde brune øjne - hvordan? Både min farfar og 

min morfar havde blå øjne, og de blå gener er 

gemt på begge sider.

Mendels 2. lov:

Gener for forskellige egenskaber fordeles uaf-

hængigt af hinanden ved dannelsen af gameter 

med mindre allelerne for de to genene ligger på 

samme kromosompar (koblede gener).

I Mendels 2. lov arbejdes der ikke kun med et 

enkelte par allele gener, men her beskrives 

arvemønstret for 3 par allele gener. Mendel 

arbejdede med bælgplanter og de farver og 

former, det gav til blomsten. Som det ses på 

skemaet er kombinationerne uendelige, og 

loven kaldes da også for ”Loven om den fri 

rekombination”.
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RÅPROTEIN:  10,9 %

RÅFEDT:  9,0 %

KULHYDRAT:  63,7 %

RÅASKE:  2,4 %

RÅFIBER:  9,7 %

CONDITION

FINESSE CONDITION  - 25 KG

Et af de vigtigste midler til succes er at give duen en blanding der opfylder dens specifikke næringsbehov i sportssæsonen. 
Finesse foderkonceptet er testet i praksis og vi har selv konstateret at Finesse foderkonceptet perfekt imødekommer fin-
kehannernes behov i flyvesæsonen.

FINESSE  CONDITION – 25 KG
CARDI  15,0 %
DARI  15,0 %
MAJS CRIBS  12,0 %
MAJS BORDEAUX  8,0 %
MAJS POPCORN  7,0 %
MILOFRØ  7,0 %
HVEDE  7,0 %
MUNKEBØNNER  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
SOLSIKKEFRØ  5,0 %
SMÅ GRØNNE ÆRTER  4,0 %
KANARIEFRØ  2,0 %
HØRFRØ  2,0 %
RAPS  2,0%
HIRSE  2,0 %
PADDYRIS  2,0 %

✔	 yderst varieret og fremragende sportsblanding

✔	 indeholder let optagelige proteiner

✔	 sørger for den rette tilførsel af let fordøjelige fedtstoffer

RÅPROTEIN:  13,5 %

RÅFEDT:  10,1 %

KULHYDRAT:  60,1 %

RÅASKE:  2,3 %

RÅFIBER:  8,9 %

Et af de vigtigste midler til succes er at give duen en blanding der opfylder 
dens specifikke næringsbehov i sportssæsonen. Finesse foderkonceptet er 
testet i praksis og vi har selv konstateret at Finesse foderkonceptet perfekt 
imødekommer finkehannernes behov i flyvesæsonen.

Hvilke faktorer spiller en vigtig rolle i duernes sportssæson:

A. HURTIG RESTITUTION 
For at opnå en hurtig restitution efter kapflyvningen skal kapflyverne fodres 
med et måltid bestående af 100% Finesse CONDITION + 4 g Nutripower 
pr. due. Nutripower indeholder let fordøjelige proteiner, aminosyrer, fedt og 
kulhydrater. 
Bland først 20 g elektrolytter og derefter 5 ml Naturamine pr. liter drikke-
vand, for at sikre at duerne restituerer hurtigt og at musklerne holdes i top-
form.
Kun optimalt fungerende muskler kan lades med energi.

B. ENERGIOPLADNING AF MUSKLERNE
Brugsanvisning: se foderskemaerne med de forskellige flyve afstande. 
Denne letfordøjelige sportsblanding sørger for optimal energi ved hjælp 
af tre forskellige kvalitative majstyper, nemlig Franske Cribs, Bordeaux og 
Popcorn, samt via de små frø.
Den perfekte balance mellem korn og frø i Finesse blandingerne garanterer 
en høj energioptagelse når duen fodres til og med den sidste kapflyvning.
I den sidste del af ugen skal foderet fugtes med Natural Hvidløgsolie. Dette 
produkt indeholder E-vitamin, sojaolie og lecithin, hvilket forøger omdan-
nelsen af blandingens fedtholdige ingredienser til maksimal energi. Blan-
dingen, som fugtes med Hvidløgsolie, skal tilsættes Vitaminor Ølgær. Vita-
minor Ølgær indeholder kvalitative B-vitaminer og sporelementer, som er 
med til at forbedre duens kondition.
Finesse ENERGY PLUS er en energirig blanding med 17,5 % fedtstoffer, som 
tilfører duen ekstra energi (2.889 Kcal).

C. SUNDE DUER
Vi ved alle, at sunde duer præsterer bedre. 
Duerne bliver ikke sundere ved at sætte dem på en overdreven og uover-

vejet kur. En due der tildeles for meget medicin lever ikke 
længe.
Forsøg først og fremmest at øge duens immunforsvar på 
en naturlig måde, ved altid at give korrekte og simple fo-
dertilskud. Eksempler på korrekte fodertilskud er: Natura-
line, Naturamine, Vitaminor og Naturavit Plus.
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LIGHT

FINESSE LIGHT  - 20 KG

I duesporten anvendte man før i tiden først og fremmest 
byg, til kontrol af hvornår duerne var mættede (byggen bli-
ver liggende), men nu vælges det i stigende grad at give en 
light blanding som f.eks. Finesse LIGHT.
Til unge duer: 3 uger efter fravænning i kombination med 
Finesse START.
Brugsanvisning: se foderskemaerne med de forskellige dis-
tancer.

FINESSE LIGHT – 20 KG

CARDI  20,0 %
DARI  18,0 %
PADDYRIS  15,0 %
HVEDE  10,0 %
MAJS BORDEAUX  7,5 %
MAJS CRIBS  7,5 %
MAJS POPCORN  7,5 %
MILO  5,0 %
MUNKEBØNNER  2,5 %
KANARIEFRØ  1,75 %
HØRFRØ  1,75 %
RAPS  1,75 %
HIRSE  1,75 %

✔	 lavt proteinindhold

✔	 rensende effekt

✔	 med paddyris: fiberrige + højt B-vitaminindhold.

 - større næringsværdi end byg

 - optages bedre af duerne end byg

✔	 optimal energiværdi 

RÅPROTEIN:  10,9 %

RÅFEDT:  9,0 %

KULHYDRAT:  63,7 %

RÅASKE:  2,4 %

RÅFIBER:  9,7 %

RÅPROTEIN:  10,9 %

RÅFEDT:  9,0 %

KULHYDRAT:  63,7 %

RÅASKE:  2,4 %

RÅFIBER:  9,7 %

CONDITION

FINESSE CONDITION  - 25 KG

Et af de vigtigste midler til succes er at give duen en blanding der opfylder dens specifikke næringsbehov i sportssæsonen. 
Finesse foderkonceptet er testet i praksis og vi har selv konstateret at Finesse foderkonceptet perfekt imødekommer fin-
kehannernes behov i flyvesæsonen.

FINESSE  CONDITION – 25 KG
CARDI  15,0 %
DARI  15,0 %
MAJS CRIBS  12,0 %
MAJS BORDEAUX  8,0 %
MAJS POPCORN  7,0 %
MILOFRØ  7,0 %
HVEDE  7,0 %
MUNKEBØNNER  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
SOLSIKKEFRØ  5,0 %
SMÅ GRØNNE ÆRTER  4,0 %
KANARIEFRØ  2,0 %
HØRFRØ  2,0 %
RAPS  2,0%
HIRSE  2,0 %
PADDYRIS  2,0 %

✔	 yderst varieret og fremragende sportsblanding

✔	 indeholder let optagelige proteiner

✔	 sørger for den rette tilførsel af let fordøjelige fedtstoffer

RÅPROTEIN:  13,5 %

RÅFEDT:  10,1 %

KULHYDRAT:  60,1 %

RÅASKE:  2,3 %

RÅFIBER:  8,9 %

Et af de vigtigste midler til succes er at give duen en blanding der opfylder 
dens specifikke næringsbehov i sportssæsonen. Finesse foderkonceptet er 
testet i praksis og vi har selv konstateret at Finesse foderkonceptet perfekt 
imødekommer finkehannernes behov i flyvesæsonen.

Hvilke faktorer spiller en vigtig rolle i duernes sportssæson:

A. HURTIG RESTITUTION 
For at opnå en hurtig restitution efter kapflyvningen skal kapflyverne fodres 
med et måltid bestående af 100% Finesse CONDITION + 4 g Nutripower 
pr. due. Nutripower indeholder let fordøjelige proteiner, aminosyrer, fedt og 
kulhydrater. 
Bland først 20 g elektrolytter og derefter 5 ml Naturamine pr. liter drikke-
vand, for at sikre at duerne restituerer hurtigt og at musklerne holdes i top-
form.
Kun optimalt fungerende muskler kan lades med energi.

B. ENERGIOPLADNING AF MUSKLERNE
Brugsanvisning: se foderskemaerne med de forskellige flyve afstande. 
Denne letfordøjelige sportsblanding sørger for optimal energi ved hjælp 
af tre forskellige kvalitative majstyper, nemlig Franske Cribs, Bordeaux og 
Popcorn, samt via de små frø.
Den perfekte balance mellem korn og frø i Finesse blandingerne garanterer 
en høj energioptagelse når duen fodres til og med den sidste kapflyvning.
I den sidste del af ugen skal foderet fugtes med Natural Hvidløgsolie. Dette 
produkt indeholder E-vitamin, sojaolie og lecithin, hvilket forøger omdan-
nelsen af blandingens fedtholdige ingredienser til maksimal energi. Blan-
dingen, som fugtes med Hvidløgsolie, skal tilsættes Vitaminor Ølgær. Vita-
minor Ølgær indeholder kvalitative B-vitaminer og sporelementer, som er 
med til at forbedre duens kondition.
Finesse ENERGY PLUS er en energirig blanding med 17,5 % fedtstoffer, som 
tilfører duen ekstra energi (2.889 Kcal).

C. SUNDE DUER
Vi ved alle, at sunde duer præsterer bedre. 
Duerne bliver ikke sundere ved at sætte dem på en overdreven og uover-

vejet kur. En due der tildeles for meget medicin lever ikke 
længe.
Forsøg først og fremmest at øge duens immunforsvar på 
en naturlig måde, ved altid at give korrekte og simple fo-
dertilskud. Eksempler på korrekte fodertilskud er: Natura-
line, Naturamine, Vitaminor og Naturavit Plus.
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Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

Danmarks mesteren kommer til Ringsted

ULRIK LEJRE LARSEN SÆTTER CA 25 UNGER PÅ AUKTION I RINGSTED

Ulriks resultater taler for sig selv. Han har flere år hørt til toppen af dansk brevdue sport.
I 2016 blev han både Danmarks mester åben og Regionsmester åben lang og Regionsmester 

mellem åben og mellemdistance mester åben sektion 11. Der var i sæsonen 2016 over 20 sekti-
ons vindere og flere es duer.

SÅ HER CHANCEN FOR AT FÅ NOGET NYT TOPBLOD IND PÅ SLAGET.

Der er gennemsyn fra kl 10 auktionen starter kl 13,30.
Katalog vil komme på DdBs hjemmeside.

Første gang på Sjælland.
Foredrag med Mogens Hjelmager Dan 066 Skive. 

Mogens er landsdommer og flyver på mellemdistancen med i toppen af sek. 60 og det gør ud 
fra en device om at det skal være nemt og det gælder både fodring,træning osv.

Så kom og lyt det kan jo være du kan lære noget nyt eller få nogle nye ideer.

Foredraget starter kl 10.00
Kommision: Henning Hansen  Tlf: 50424986

Det hele foregår i Dan 030 Ringsteds klubhus
Balstrupvej 86 4100 Ringsted


