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Blad nr. Udkommer Deadline
09 26. april 11. april
10 10. maj 25. april
23 13. sep. 25. aug. 
24 27. sepl. 12. sep.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulerer

Fremlysning Meddelelser 

Super auktion i 097 Odder
SØNDAG DEN 30. APRIL KL. 13.

30 UNGER FRA M. & C. HANSEN, 023
 

Ungerne vil være ca 30 dage på auktions dagen 
LIGE TIL AT SÆTTE PÅ BRÆDTET 

 
Duerne vil komme på pre auktion på 

M og C Hansens hjemmeside  
ca 8 dage før auktionen

 
Mød op denne dag den bliver super! 

Tommys køkken vil servere  
øl og pølser og vand til lave priser 

Vi åbner dørene kl 10,00 

Vel mødt i 097 Odder ( Østjysk Auktions center )

FREMLYSNINGER
DAN 023-16-0065 (død)
DAN 117-15-0940 (død)
DAN 219-14-0862 (død)
BE 17-5085487 (død)

SekretariatetTlf 48284244

DAN 066-16-1133

DAN 097-16-0386

DAN 153-16-1575

PORT 15-5461816

GB 16-48032

NL 16-1421208

Walid Shamri

7100 Vejle

Tlf 28159090

DAN 138-07-0001
Adel Lafta
4800 Nykøbing F
Tlf 26395179

DAN 062-16-0395
Henry Nissen
3230 Græsted
Tlf 21564386

DAN 081-14-4428
Bo Vistisen
6440 Augustenborg
Tlf 53655755

DAN 0100-15-006
Mogens Christiansen
476+ Vordingborg
Tlf 52384382

NL-16-1048470
Peter Rasmussen
9900 Frederikshavn
Tlf 21763392

DV 08018-16-231
Jens Erik Sørensen
5800 Nyborg
Tlf 30277366

DV 06545-16-440
Søren Larsen
2650 Hvidovre
Tlf 22 10 46 49

70 ÅR
12/4 Niels Bech-Nygård, 019 Bræd-
strup 

FØDEVARESTYRELSEN
Lige som Brevduen nr.8 var på vej 

i trykmaskinen kom der en pres-
semeddelse fra Fødevarestyrelsen 
(FVST), der fortæller at FVST løser 
restriktionerne omkring fugleinflu-
enzaen H5N8, således at der ikke 
mere er staldpligt for høns og udstil-
ling og samling af andre fugle igen 
må finde sted. Det træder i kraft den 
12. april 2017.

Det betyder at vi nu er tæt på nor-
male tilstande for vores brevduer..

UNIKON
Fra og med sæson 2017 vil det være 

muligt at indberet hjemkomne direk-
te fra anlægget og til 1919.

Det kræver dog at man har det nye 
UNIKON-anlæg der kan sende sms 
og man er tilmeldt på Sekretariatet.

Tilmeldingen koster et engangsbe-
løb på kr. 300,-

Måden UNIKON sender SMS-
oplysningerne på betyder at 
klubberne skal indsende regnskabs-
oplysningerne igen om fredagen når 
sektionsduerne er pakket ellers har 
beregningssystemet ingen mulighed 
for at finde duerne.

Kontakt gerne Sekretariatet for 
nærmere oplysninger.
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APRIL

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

Her, på vej ind i påskeugen, mærker 
man rigtig aprilvejrets lune. Det ene 
øjeblik er det nærmest 20 grader og 
det næste øjeblik har vi nattefrost og 
sne. April måned er også den måned, 
hvor vore duer er mest udsatte for rov-
fugleangreb. Mange rovfugle er på vej 
nordpå mod Sverige og Norge, og der 
skal fourageres undervejs. Det er rig-
tig træls at miste en god due på måde 
eller få et hold unger jaget på panisk 
flugt, men som organisation skal vi ef-
terleve landets love og opfordre vores 
medlemmer til det. Rovfugle er, trods 
deres stigende antal, 100% fredet. Så 
er det sagt.

Man kan ind imellem undre sig. Her 
i foråret får vi som altid indleveret et 
elektronisk anlæg på sekretariatet, 
som ikke fungerer. Ofte kan vi se, at 
det befinder sig udendørs året rundt 

nærmest ubeskyttet og dermed udsat 
for vind og vejr. Det er vist ikke me-
get anden elektronik, man behandler 
på den måde. Alligevel forventer man, 
at det holder både 15, 20 eller 25 år. 
Meget længere end man kan forvente, 
at et fladskærms-tv kan holde. Og det 
står trods alt indendørs. De holder of-
test max 10. år, hvis man er heldig. 
Hvis det elektroniske anlæg skal sidde 
ude på slaget året rundt, vil det være 
rigtigt godt at have strøm på og holde 
kabler mm uden for musenes række-
vidde. De små gnavere elsker at gnave 
i kabler og det er ofte det, der er årsa-
gen til evt. fejl på anlæggene.

Arbejdet med at forberede DdB til 
muligheden for evt. at organisere to-
talisator-spil på brevduer via internet-
tet fortsætter. Der har været afholdt 
møde mellem toto-udvalget og med-
lemmer med særlig kompetence på 
området for at sikre, at man kommer 
hele vejen og for at få afdækket mu-

lighederne og evt. risici. Der er aftalt 
møde med hestesportens koordinati-
onsudvalg senere i april for at høre om 
deres indgangsvinkel til disse spæn-
dende nye muligheder. Projektet skal 
desuden give mulighed for at være et 
udstillingsvindue for brevduesporten 
og give os flere nye medlemmer. Den 
overordnede plan er nu at have et be-
slutningsgrundlag klar til HB-mødet 
sidst i august.

Vi er nu løbet tør for korrektionsske-
maer bl.a. hvide og røde med gennem-
slag. Dette bruges heller ikke mere i 
mange klubber og derfor har vi selv 
trykt de manglende skemaer i år. Hvis 
man har brug for gennemslaget, kan 
man i de fleste boghandler købe kar-
bonpapir og så lægge 2 ark sammen og 
derved få en kopi til foreningens brug. 
Foreningsprogrammet kan i øvrigt 
udskrive en kopi af det indtastede, så 
man kan have dokumentation i klub-
ben, hvis det måtte ønskes.

I skrivende stund er Fødevarestyrel-
sens bekendtgørelser endnu ikke ende-
lig ophævet, så decideret trænings- og 
kapflyvninger er endnu ikke tilladt. 
Men vi presser på. Fortsat god april 
måned.   
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Tekst og foto: Jesper B. Iversen Foto af mester-

skabsduer: L og M. Sørensen

DA MARTIN VAR DRENG, VAR DER 
EN ÆLDRE NABO SOM HAVDE HØNS, 
RACEDUER OG NOGLE FÅ BREVDUER 
MED FODRING PÅ. DET VAR BREV-
DUERNE MED DE FLOTTE RINGE PÅ 
BENET, SOM TÆNDTE MARTIN. HAN 
HUSKER, AT HAN TÆNKTE, HVORDAN 
MON RINGEN KOMMER PÅ BREVDUEN, 
NÅR DEN NU IKKE KAN KOMME AF 
IGEN? PÅ DEN MÅDE, VED HJÆLP AF 
”MYSTIKKEN” OMKRING FODRINGEN, 
OPSTOD INTERESSEN FOR BREVDU-
ER. HER ER DET INTERESSANT FOR OS 
ALLE, HVOR LIDT DER FAKTISK SKAL 
TIL FOR AT SKÆRPE EN UNG DRENG 
ELLER PIGES INTERESSE FOR DYR OG 
FUGLE GENERELT. 

OPSTART OG GODE OPLEVELSER
Martin og hans far Torben fløj sam-

men i årene 1976-1987. En god ople-
velse som Martin tydelig husker, var 

deres Gruppevinder fra Bremen i 1983. 
Samme weekend var Amsterdam også 
på programmet. Far-Torben og mor-
Jonna skulle i byen og kørte hjemme 

fra kl. 17.45. kl. 18.01 stemplede den 
unge dreng sin første gruppevinder. 
Begejstringen og glæden kunne umu-
ligt være i Martins krop. Han havde 
virkelig behov for at dele glæden med 
sin far, som desværre var i byen. Den 
glade brevdue-dreng ringede mange 
gange til stedet, hvor forældrene var 
til fest, men uden held husker Martin. 
Deres tre andre duer fra Bremen kom 
også meget godt med fine placeringer 
i sektionen. Amsterdam blev en svær 
flyvning, hvor der kun kom tre duer 
til Danmarks nordligste sektion på 
dagen. Nogle sportskammerater hav-
de sagt til Martin, at han skulle stå 
tidligt op, da der sikkert ville komme 
duer tidligt næste morgen. Martin 
ville have sin far med op til duerne 
kl. 04.00, men han var mere interes-

Mesterskab og forældrenes Guldbryllup samme dag

Mellemdistancemester (sport) sektion 63, 2016

Martin Møller Christensen
DAN 217 Femhøje

Martin Møller Christensen og Guldbrudeparret

Den unge Martin og de flotte brevduer med ring på benet.
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seret i, at ”sove den gode fest ud”. Så 
den 15 årige gik alene op til duerne 
og åbnede indflyvningerne. Kl. 04.45 
var 606 hjemme fra Amsterdam med 
en topplacering. Så var der ikke flere 
undskyldninger. Op det skulle Torben, 
ifølge ”den unge entusiastiske Martin.”
SPORT OG SUNDHED

Siden julen år 2000 har hobby nr. 2 
været løb og cykling. De to motions-
former giver velvære, et godt helbred 
og selvtillid. Erfaringerne fra løb/cyk-
ling har han stor glæde af og viden om 
”sundhed” kan overføres til brevdu-
erne.  Det, at mærke en god eller dår-
lig kondition på egen krop er lærerigt, 
fortæller Martin. Han løber over 30 
km om ugen, plus cykling. Målstregen 
skal ALTID være meget velkommen, 
ellers har man ikke givet nok af sig 
selv under vejs.
BREVDUESPORTEN ER EN SPÆN-
DENDE HOBBY OG DEN ER TYDELIG 
MÅLBAR OVER FOR SLAGETS LEDER

Det, at følge med i de små ungers ud-
vikling og se, hvordan de vokser sig til. 
Hvordan er deres opførsel og væremå-
de? Ligner de forældrene af det ydre og 
af sind? Har de forældrenes evne til, 
at finde hurtigt hjem? Der er virkelig 
mange ubesvarede spørgsmål, når jeg 
bygger videre på en ny årgang, for-
tæller en begejstret mester. De etårs 
er nogle gange lidt ustabile i starten. 
Pludselig begynder det at køre for dem. 
Hvad var årsagen til, at de pludselig 
begynder at vise gode evner i at finde 
hurtigt hjem? DET er det interessante 
og ”koden” til fremgang på slaget. Som 
to års duer, hvor de kommer med de af-
gørende topresultater, det er målet for 
Martin. Adrenalinen pumper om lør-
dagen, uanset om duerne har gjort det 
godt eller ikke. Der er altid noget at ar-
bejde videre med for brevduemanden.
GENBRUGSSLAGET FRA 
DEN GAMLE UDESTUE 
OG RENGØRING AF SLAGET 

Slaget er blevet ændret mange gan-
ge undervejs i de 12 år, det er blevet 
brugt. Udflyvningerne vender mod 
vest. I loftet mod øst er der lysplader, 
hvilket giver morgensolen fri adgang 
til slaget. Der er luftkanaler, som kan 
justeres i forhold til vind og vejr. Luft-
kanalerne lukkes ned til natten, så 
varmen forbliver på slaget så meget, 
det er muligt i de mørke timer. Martin 

nævner, at der er en god temperatur 
tidlig morgen, når han kommer ud til 
duerne, inden han skal på arbejde.

Ved dage med høj temperatur og 
varme lukkes der op ud foran til voli-
eren, så luftfugtigheden altid er på et 
fornuftigt niveau. Nu er det kun små 
ændringer, der bliver foretaget, når 
der er behov. Fokus er ALTID på at 
gøre det daglige arbejde nemmere og 
mere funktionelt. Duerne bader ude i 
de små volierer, som er foran på slaget, 
både sommer og vinter. Badevandet 
er altid kuldslået, året rundt. Slaget 
passer til de antal duer, som der flyves 
med. I sæson 2016 blev der fløjet med 
17 enkehanner og 3 naturlige etårs 
hunner. Duerne må ikke sidde i træk. 
Her er Vindstop en god ting for slagets 
ventilation. Varmen er også vigtig for 
duerne, ellers kommer de ikke i form. 
Tidligere var slagpasseren ”fanatisk” 
med rengøring, det er han ikke mere. 
Hos flyveduerne skrabes forkanten af 
rederne ned på gulvet, hver dag. Hvis 
der en sjælden gang er en fugtig plet 
i en rede, drysses der lidt slaghvidt 
på og der fejes efter med blød hånd-
fejekost. I selve reden ved rede-skålen 
fjernes afføringen kun ved høj luftfug-
tighed og regnvejr. Støv på dueslaget: 
Fjernes kun, hvis det er en fugtig som-
mer med en støvsuger. En ideel tempe-
ratur for brevduer er, hvor der ikke er 
nogen udsving i temperaturen. Duer-
ne trives i varmen og humøret stiger. 

Hver anden dag løsnes lorten på gul-
vet ved flyveduerne og ungerne, men 
den fjernes IKKE, da det er med til 
at holde immunforsvaret oppe. Dette 
gøres for, at der ikke dannes fugt på 
gulvet. Hvis afføringen ikke deles, kan 
der dannes fugt, hvilket selvfølgelig 
ikke er godt. De første to-tre uger er 
der halm på gulvet hos ungerne, når 
de er vænnet fra. Ungerne samler sig 
og hygger i halmen. Samtidigt giver 
halmen varme, tryghed og ro til de 
nye beboere. Halmen rystes med mel-
lemrum. Når ungerne nipper i lorten 
henter de, det B12 vitamin, som er i de-
res egen afføringen. Uden sammenlig-
ning men alligevel, B12 vitamin giver 
menneskebørn et godt immunforsvar 
og humør. Brevdue-ungerne har også 
behov for et godt immunforsvar og et 
godt humør, mener Martin. Metoden 
har han ”kun” gode erfaringer med. 
Når halmen fjernes efter 3 uger, skra-
bes den resterende afføring tilbage 
ind under ungereolen. Årsagen til at 
lorten IKKE fjernes er, at styrke im-
munforsvaret og modstandskraften 
hos ungerne. Når ”der bliver for me-
get afføring (visuelt)”, set med Martins 
øjne, fjernes 1/3 af afføringen. Martin 
har tidligere haft store problemer med 
”ungesygen”, det har han heldigvis 
ikke mere. Ungesygen undgår Martin 
på følgende måde: 1). Med den nævnte 
halmmetode og B 12-vitamin fra un-
gernes egen afføring. 2). En stille og 

Ungeslaget
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rolig opvækst uden stress, hvilket ind-
befatter ingen kapflyvninger. Hvornår 
trænes ungerne? Når Martin har som-
merferie og ungerne har en god alder, 
er godt flyvende og de kender området 
fra luften. Først på dette tidspunkt er 
ungerne klar til den private træning.
OBSERVATIONER OG PASNINGEN AF 
DEN NYE ÅRGANG.

Hvis de 35 unger, der tillægges hvert 
år, en sjælden gang er ”slatne” kommer 
slagpasseren et fed Hvidløg i vandet, 
og kort tid efter er ungerne friske igen. 
Vandtruget gøres ikke rent. Det bliver 
blot tømt og der hældes nyt vand i, også 
af hensyn til at øge modstandskraften 
i den nye årgang. Løbende sortering af 
ungerne, hvor den vigtigste målpind er 
sundhedstilstanden og her har afstam-
ningen INGEN betydning. Hvis un-
gerne ikke er 100% i orden, fjernes de 
omgående. Når de har haft mulighed 
for at gå ud i ca. 10 dage og kender ind 
og udgangsproceduren, skal de flyve 
rundt om slaget. Herefter skal de altid 
flyve, når de er ude. En anden vigtig 
målpind ved den løbende sortering er, 
når ungerne kommer i ”teenage-alde-
ren”, så SKAL hanungerne drive efter 
hunungerne, hvilket viser modenhed 
og hvem, der er alfa-individer. Til mel-
lemdistancen er det meget vigtet, at 
duerne er hurtige modne. Ungerne 
får gerne lov til at bygge rede, hvis de 
selv tager initiativet. Allerede her har 

Martin en mulighed for at se og vur-
dere de kommende enkehanner og de 
få par naturlige, som han har behov 
for til næste års flyvehold. I teenage-
perioden SKAL hanungerne bevare og 
udvikle deres muskulatur, så de altid 
er fyldt ud, samtidig med at de ”ren-
der efter pigerne”. Kan de det, viser de 
slagpasseren, at de indeholder styrke, 
overskud og de rigtige alfa-tendenser. 
Hunungerne kan også indtage en føre-
nde position (alfahunner), når hanun-
gerne vælger deres mage. De hunner, 
som er mest interesseret i rede-byg-
ning med hanungerne eller en ældre 
avlshan, som hunungen har forelsker 
sig i, kan være særlig velegnet til det 
naturlige system, nævner Martin.
FODRING AF ALLE DUERNE

Ungerne og flyveduerne får en god 
foderblanding, som passer til årstiden. 
Om kornet hedder det ene eller andet, 
er uden betydning. Duerne skal altid 
spise op og der må ikke ligge foder til-
bage. Fodermængden bliver IKKE af-
målt. Martin bruger sine øjne og ser, 
hvor meget duerne har behov for hver 
dag året rundt. Han pointerer, at det er 
meget vigtigt at flyveduerne spiser så 
meget som muligt, da de hurtigt skal 
”tankes op” til næste flyvning. Mine-
raler og vitaminer får alle duerne med 
mellerum. Hver dag får alle duerne 
nyt grit. Han bruger kun ganske få bi-
produkter, da han tidligere har brugt 

alverdens forskellig ”Vidundermidler/
produkter” uden held, så de bliver ikke 
anvendt mere. Ved hjemkomst fra alle 
flyvninger får duerne rent vand. Til af-
ten, når hunnerne er taget fra og alle 
duerne er hjemme, får de elektrolytter 
i vandet sammen med aftensmåltidet. 
Dette gøres, fordi det er med til at gen-
opbygge salt og væskebalancen på en 
god og hurtig måde. Elektrolytterne i 
vandet bliver stående til søndag mor-
gen. Så enkelt er Martins forplejning 
af sine duer.
TRÆNING AF UNGERNE

Om morgenen, inden de lukkes ud, 
får de ca. 15-20 % af dagens foder-
mængde. De skal have noget at flyve 
på. Når Martin kommer hjem fra ar-
bejde kaldes de ind og fodres. Når træ-
ningstiden nærmer sig, kører Martin 
ofte hjem i middagspausen og kalder 
ungerne ind og fodre dem let. Så har 
de nogle timer med ro og mulighed for 
at drikke. Han gør sig umage med, at 
ungerne pakkes stille og roligt. Han 
vil også gerne, at ungerne står nogen 
tid i kurven, inden de bliver kørt til 
trænings-destinationen. Der er STOR 
fokus på at udgå stress i håndtering og 
pasningen af ungerne. Hvor meget fo-
der ungerne får i løbet af et døgn, ved 
Martin ikke. De fodres ofte 3-4 gange 
om dagen, når behovet er der, hvilket 
det er i perioden med den private træ-
ning. Han træner selv ungerne, indtil 
de er ”selvkørende og kommer hurtigt 
hjem”. Når trænings-afstanden er på 
40 km bliver ungerne sluppet i hold af 
10 unger. På denne afstand træner han 
sammen med sin far, hvor det ofte er 
faren som kører træningsturene. Når 
ungerne har været på 4-5 ture af 40 
km afstand, træner Martin sammen 
med en sportskammerat, hvor alle du-
erne slippe på en gang. Ungerne skal 
udfordres, fordi det giver dem en god 
ballast og erfaring i at slå fra flokken. 
De skal også lære at finde hjem, når 
de rammer ved siden af på turen hjem. 
I denne forbindelse tænker Martin på 
sin lærertid som tømrerlærling, hvor 
han et par gange glemte ”nogle faglige 
elementer”. Næste gang han var på op-
gave som tømrerlærling, huskede han 
det hele. Det er det samme med un-
gerne. De lærer også ved at blive ud-
fordret. Han træner også i østenvind, 
modvind og hvor der er fugt i luften, 

En initiativrig hanunge har sammen med en moden hununge bygget deres første 
rede.
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vel og mærke, når ungerne er KLAR 
(rutine) til det. Observatøren vil meget 
gerne se sine unger, når de kommer 
hjem fra disse særlige udfordrende og 
udviklende træninger. Her viser de go-
de unger, hvem de er. Martin kan ty-
deligt huske disse træninger i hovedet, 
selv et år efter kan han tydelig gen-
give hjemkomst-rækkefølgen og hvor-
dan ungernes tilstand var, da de kom 
hjem. Nævnte metode presser ungerne 

på en god og kontrollerende måde. De 
gode unger bliver automatisk vist frem 
på scenen, hvor observatøren har mu-
lighed for at se dem og tage hukom-
melsesmæssig notits af de kommende 
stjerner. Martin skriver ikke meget 
ned, HAN HUSKER, hvad han ser.
MESTERSKABSDUERNE 2016

Mesterskabet er vundet med fire 
duer. Omkring duernes afstamninger 
siger mesteren, at bestanden er byg-

get op over flere forskelige familier, 
som han har købt ved dygtige nordjy-
ske brevduemænd. Så et navn på en 
”stamme”, det kan han ikke give os. 
Her kommer en kort beskrivelse af 
mesterskabsduernes væremåde og lidt 
resultater.

Dan 189 11 779. A. Har en andel i me-
sterskabet, mistet fra Soltau d. 18/7.

731 hader slagpasseren, men Martin 
ved ikke med sikkerhed hvorfor. Eje-
ren tænker, at 731 måske ser ham som 
en rival. Hvem ved?

Når Martin kommer ind på slaget, 
flyver 731 ofte over i modsatte hjørne 
af slaget på en trekant. Han hader vir-
kelig sin ejer. Hen på sæsonen begynd-
te Martin at give ham små-frø og en 
ekstra rede, så kom resultaterne. Han 
er desværre nervøs, når han skal lan-
de efter en kapflyvning. Det er faktisk 
noget af en gåde, hvorfor 731 opfører 
sig, som han gør!

Dan 217 14 891. A. En han med stor 
vitalitet og hans motivation er, at han 
kan finde et lille mellemrum mellem 
slaget og hækken, hvor der er et lille 
vindue ind til hunnerne. Her kan han 
sidde og tude efter hunnerne. 891 bød 
ind med to mesterskabsplaceringer i 
2016.

 I efteråret 2014 slagtede Martin sin 
bestand meget ned, hvor han KUN be-
holdte 4 hanunger. Blandt disse 4 han-
ner er der blevet to mesterskabsduer, 
731 og 891. DET ER GODT SET. På 
spørgsmålet om, hvad han ledte efter 
dengang, da han slagtede så hårdt 
ned, svarer Martin: Vitalitet og nys-
gerrighed. Duerne SKAL altid følge 
ejerens adfærd. Jeg vil have ”Alfaindi-
viderne”, da det er dem, der bliver vin-
derduer. Så enkelt er det!
FLYVESYSTEM

Energien bliver lagt på enkehan-
nerne, fordi systemet passer til ejerens 
temperament og systemet fungerer for 
ham. Enkehannerne giver ham gode 
oplevelser i forhold til den tid, som han 
har til rådighed. ”Det totale system”, 
giver ikke nok topresultater, så det an-
vendes ikke. Han flyver ofte med en 
til to par naturlige hunner, da de kan 
være gode, hvis duerne først slippes om 
søndagen. Altså, når de sidder tre til 
fire dage i kurven på DdB-flyvninger. 
Resultaterne er desværre ikke gode 
nok for mig, i forhold til den anvendte 

Dan 189 14 731. A. Sluttede sæsonen af med følgende mesterskabsplaceringer 
6, 6 og 1. 

Dan 189 11 759. A. Han er slagets motor og altid ham der holder de andre duer 
i gang. Han har været es-due 3 år i træk. Han blev desværre skadet efter hans 6 
plads i sektionen fra Henstedt.
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tid, som jeg bruger på forberedelserne 
af de naturlige hunner, fortæller Mar-
tin. Enkehannerne er altid interessan-
te at se, når de er i luften. Det er den 
bedste mulighed for mig, når jeg skal 
observerer deres form, humør og evt. 
ændringer i deres ”normale opførelse”. 

Det er meget vigtigt at se, hvad duerne 
fortæller, når de fire duer til mellemdi-
stancen-sport skal findes af deres ejer. 
Enkehannerne har behov for hvile. 
Derfor får de to til tre ”friweekender” 
i løbet af en sæson. Omkring ”den sær-
lige god brevdue” og hvordan den ser 

ud og opfører sig, har Martin et TYDE-
LIGT svar. Den kan præstere toppla-
ceringer, når det gælder. Altså 1-tallet. 

”Den særlige gode due” søger altid ud 
mod de fire hjørner i kurven fordi, at 
her kan duen bevare roen og sikre sig 
selv med et minimum forbrug af ener-
gi. I modsætning til de duer, som står 
i midten af kurven. De skal altid være 
mere opmærksomme 360 grader rundt 
i kurven, og hermed forbruger de auto-
matisk også mere energi undervejs til 
løsladelsesstedet, hvilket IKKE er no-
gen fordel for vinderchancen. 

Hjemme ved slaget er ”Den særlige 
gode due” ofte den der driver flokken 
rundt og skaber flyveglæde. Ofte har 
”vinderduen” også en anderledes ad-
færd end gennemsnitsduen. Her er det 
vigtigt at huske på, hvordan den opfø-
rer sig uden for sæsonen, så man kan 
sammenligne, når duen ændrer ad-
færd og er på vej mod topformen i sæ-
sonen. Det er utrolig vigtigt, at ejeren 
KAN SE disse små tegn. 

Mange gange forstår brevdueman-
den ikke duen eller de særlige tegn. 
Det kan KUN være ejerens manglende 
evne til at observere de vigtige tegn, 
som ”Den særlige gode due” altid sig-
nalerer med, når den er på vej mod sin 

Dan 217 14 891. A.  891 bød ind med to mesterskabsplaceringer i 2016.

731 og Martins rivaliserende forhold ses tydeligt på begges ansigtsudtryk.
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topform. 
HVORDAN BLIVER MAN BEDRE TIL 
AT OBSERVERE SINE DUER? 

Det gør man selvfølgelig ved at øve 
sig, fortæller manden, som er særlig 
god til denne disciplin. Der bruges kun 
4 uger til at få duernes kondition gen-
etableret efter vinteren, hvorefter de 
kurvetrænes. 

Rovfugle er ikke et stort problem for 
Martin, da han venter, indtil der er no-
genlunde ro i starten af april, hvorefter 
duerne kan komme ud. Indtil videre er 
de voldsomme problemer undgået. 

Flyveduerne bliver retningstrænet, 
indtil vi når den første DdB-flyvning. 
14 dage før første kapflyvning får al-
le flyveduerne utøjs dråber i nakken. 
Fjerne trækkes til side, så huden er 
blotlagt. Når blodårene er trukket 
frem efter drypning, er Martin sikker 
på, at midlet er trukket ind i duen. 

Den ”hvide T-shirts”, som mesteren 
altid har på om sommeren, er med til 
at afsløre, om duerne er angrebet af 
fjermider. 

Badesalt med Eukalyptus er også 
med til at fjerne evt. mider, som AL-
TID dræner duen for energi på vej på 
løsladelsesstedet. Martin har utøjs-
spray stående på slaget, men i 2016 
blev det ikke brugt, hvilket viser ”ret-
tidigt omhu”, som en anden Hr. Møller 
på et tidspunkt har udtalt.
MEDICINERING

Gul knop kur gives inden sæsonen 
en gang, når hun og ungen er fjernet 
fra reden. Der gives Premium Gamba-
Tabs fra Rohnfried i pille form. I sæ-
sonen gives et middel mod luftvejene i 
alt fire gange. De fire gange, hvor mid-
let mod luftvejene gives, er f.eks. når 
der er høj luftfugtighed, når det går fra 
regn til høj varme og omvendt. De fire 
gange i sæsonen, hvor midlet gives, er 
på følgende dage: søndag, mandag og 
tirsdag morgen.  
AVL AF GODE DUER ER IKKE NEMT

Her følger Martin ”sin egen røde 
tråd”, hvor han hele tiden kan vende 
tilbage til udgangspunktet i avlen. 
Selvfølgelig forsøger også han at for-
bedre sine duers evne og vilje til hur-
tigt at finde hjem fra konkurrencerne. 
Når han tager nye duer ind til avl, er 
det ikke flere, end at han altid NEMT 
kan vende tilbage til de duer, som tidli-
gere producerede gode flyveduer. 

Maximalt er det en til to nye duer om 
året og det er ikke hvert år, han forsø-
ger sig med nye gener. Martin holder 
altid meget øje med, hvem der flyer 
godt og hvilke duer, der flyver godt for 
vedkommende. Når han har udset sig 
en god flyvende due, prøver han om det 
er muligt at købe direkte børn efter 
den gode due.

 Når der så bliver en god hun, efter 
en ”indkøbt top-due” bliver den ofte 
anvendt på en af hans egne topflyvere, 
der har fået billet til avlsslaget. Nogen 
opskrift på, hvorfor ”den han” skal ha-
ve præcis ”denne hun”, kan Martin ik-
ke give. Han fortæller, at DET er noget 
med resultater, duernes temperament 
og deres alfa-tendenser at gøre samt, 
hvordan er ungerne tidligere blevet ef-
ter hans egen top-due. Adgangskrav 
til Martins egne duer, hvis de skal 
indløse en billet til avlsslaget: De skal 
have vist super gode flyve-egenskaber 
og samtidigt være beriget med mas-
ser af vitalitet. Hvordan, øjet og krop-
pen ser ud, betyder ikke noget. Det gør 
derimod duens flotte topplaceringer. 
Dog skal øjepupillen kunne trække sig 
hurtigt sammen, når lyset ændrer sig, 
fordi det viser vitalitet. En yderligere 
evne, som ejeren sætter stor pris på, er, 
at duen hele tide orienterer sig og vil 
vride sig løs, når den er i hånden. Avls-
hunnerne må ikke være for store. Det 
viser erfaringen gennem årene. Når et 
avlspar giver gode unger, så parres de 
ikke om. 

Der trækkes tre kuld unger om året 
efter avlsduerne. Der går også nogle 
avlspar ved Martins far, som han også 
får unger efter. Plus enkelte flyveduer, 
som laver et kuld unger til den nye år-
gang. Avlsduerne sættes sammen i uge 
8 og flyveduerne i uge 10. Begrundelse 
for parringstidspunktet ved flyvedu-
erne er, at så passer deres fældning, 
når den sidste flyvning afvikles midt 
i august.
SORTERING AF FLYVEDUERNE

De etårs duer skal komme stabilt og 
være med fremme mindst en eller to 
gange. De må IKKE være trætte, når 
de kommer hjem fra kapflyvninger. Et-
års duerne kommer ikke med fra sæso-
nens begyndelse, da der er for mange 
”uforberedte duer” med de første uger. 
De kommer med løbende, når de er 
klar. De skal gerne opleve 6-7 gode 

flyvninger, hvor de kommer hjem med 
højt humør. De skal også prøve en til to 
DdB flyvninger, hvor der kommer flere 
kilometer i vingerne, samt det, at være 
undervejs to døgn i en transportkurv. 

De ældre duer SKAL byde ind med 
topplaceringer. Martin evaluerer sin 
sæson samlet ud fra følgende kriterier: 
Gerne tre es-duer i den bedste ende, 
topplaceringer til de ældre duer og 
meget gerne, hvor det har været van-
skelige flyvninger. Der er også stor op-
mærksomhed på, hvilke flyvninger der 
evt. har givet tab og omstændigheder-
ne ved flyvningerne. 

Når den sidste Altona er afviklet, er 
de duer, der skal fjernes, væk og de 
nye hanunger får lov til at vælge de-
res reder. Allerede ved sidste flyvning 
er Martin i gang med den nye sæson. 
Duerne er ikke ude fra slut september 
til start april, da det er her rovfuglene 
kan gøre skade på duerne. Især, når de 
fælder. 

Katte holdes væk med hjortetaks-
olie (købes i Matas), som blandes med 
sprit. Er ALTID på vagt over for mus 
og gråspurve, men har heldigvis ingen 
problemer med nævnte. 
AFSLUTNING OG MIN KONKLUSION

Det var en stor fornøjelse for mig at 
besøge Martin. Han er super god til 
at bruge brevduemandens vigtigste 
værktøj, nemlig sine øjne. Ud fra, hvad 
han observerer på slaget, bearbejder 
han observationerne og er ekstremt 
hurtig til at se hvilke realistiske mu-
ligheder, det giver ham og sine duer 
i forhold den tid og økonomi, han vil 
bruge på sin hobby. Han går ikke og 
dagdrømmer om noget, han ikke har 
til rådighed. Jeg har aldrig besøgt en 
mere REALISTISK brevduemand end 
Martin. STOR respekt for dig, dine du-
er og dine resultater.  



138 #08_2017

af Torben Mortensen og studerende fra Aarhus 

Universitet

VI HAR ET MEDLEM I 0246 KVIK PÅ 44 
ÅR, LARS T. ANDERSEN. HAN PASSER 
DUESLAGET PÅ AARHUS RÅDHUS. 
DUESLAGET ER BELIGGENDE I EN AF 
DE ØVERSTE ETAGER. DET ER NOK 
DET ENESTE SLAG I LANDET MED 
MARMORFACADE. DET SLAG HAR 
LARS PASSET I 12 ÅR.

Nogle unge elever på Århus Universi-
tets linje for Medievirksomhed løb ved 
et tilfælde på Lars på rådhuset, og da 
de så, hvad han beskæftigede sig med 
og fik hans personlige historie, ville de 
lave en historie herom til eksamensop-
gave. Efter at have klippet 20 timers 
optagelser ned til en film på 6 minutter 
afleverede de projektet, som blev kåret 
som det bedste indlæg i kategorien 
personlige film. De unge studerende 
var i klubhuset søndag d 22. januar, 
hvor de viste filmen for os.

I præmieringen indgik en pokal. Den 
blev skænket til Lars Andersen som 
tak for hans historie. De studerendes 
egen beretning kommer her.  

  Vi er fem, der læser medieviden-
skab På Aarhus Universitet og fik til 
opgave at lave en portrætfilm i fa-
get Visuel medieproduktion. Vi blev 
i gruppen hurtigt enige om, at vi øn-
skede at finde en profil med en særlig 
fængende karisma samt historie at 
fortælle. Herudover var det vores mål 
at finde en person, der repræsenterer 
de skæve eksistenser i samfundet, som 
vi alle støder på, men ikke lægger sær-
ligt mærke til for så at vise denne fra 
en kærlig og livsbekræftende vinkel. 
I vores søgen fandt vi frem til Lars, 
som udover ovenstående gav adgang 
til nogle fantastiske visuelle billeder 
gennem duerne, hvilket også var et af 
vores hovedkrav. Med Lars som vores 
hovedperson, fik vi anledningen til at 
præsentere en særlig eksistens, der 
gennem portrættet måske i fremtiden 
kan få folk til at smile op til dueslaget, 
når de passerer Aarhus Rådhus.

Vores første udkast til et hovedfokus 
omhandlende Lars kamp for selvstæn-
diggørelse, nu hvor han i en sen alder 
bliver tvunget til at stå på egne ben, 
da hans mor er ældre og Lars efter 
egne ord snart står med håret i post-
kassen. Men efter at have mødt og talt 
med Lars, stod det os hurtigt klart 
at fokus i stedet skulle rettes mod, 
hvordan Lars får udfyldt sin tomhed 
gennem duerne og alt det, som duein-
teressen medfører. Som jeg har skrevet 
i min eksamensopgave, så flyttede vo-
res fokus sig helt overordnet set fra en 
mere arbejdsmæssig vinkel til, at Lars 
skulle lære at klare sig selv og træde 
ind i de voksnes rækker, til en passi-
onsorienteret og nærværende historie 
om Lars, der trods modgang og tab be-
sidder en positiv livsindstilling og en 
kærlig fyr, der får udfyldt et tomrum 
gennem duerne og den reservefamilie 
han herigennem har fået. Helt konkret 
ønskede vi at lave en positivt ladet for-
tælling om Lars gennem et simpelt 
portræt, der viser en udfordret eksi-
stens, som trods modgang har et godt 

Fra Rådhuset til Hannover
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liv med glæde og gode relationer.
  Det har været skønt at følge Lars 

og få bekræftet mere og mere for hver 
dag, hvor stor glæde han får gennem 
interessen for duerne.  Duerne har væ-
ret Lars’ indgang til personlige sejre, 
gode minder og – ,vigtigst af alt, - kær-
lige relationer. Gennem brevduespor-
ten har Lars fundet en støtte, som han 
meget udtalt er virkelig taknemmelig 
for, og dette er tydeligt afspejlet i hans 
passionerede blik og udtalelser om du-
erne.

Noget jeg især husker som et eksem-
pel på dette, var da Lars fortalte os 
Hannover historien, hvordan han lyste 
op og hvordan han huskede de præcise 
sluttal, fordi denne episode for ham 
symboliserer en personlig sejr og nok 
i endnu højere grad et minde med sine 
duekammerater.

 De studerende ville gerne have en dy-
bere forklaring på den meget omtalte 
Hannover flyvning. Og høre om et par 
sjove oplevelser. Vi går lidt tilbage. I 
1994 startede Lars med duerne. Brev-
dueforeningen Kvik købte en ekstra 
have i Haveforeningen Bjødstrup Mo-
se, hvor også klubhuset ligger. Denne 
have blev købt med det for øje at lave 
et fælles ungeslag, så vidt jeg husker 
det første fælles ungeslag i Danmark 
med deltagelse af brevduefolk fra hele 
Jylland, især mange fra Frederiks-
havn. Alt foregik som på ungeslagene 

i dag med morgenkaffe og en god fro-
kost fra Brinco i Horsens og auktion af 
de hjemvendte unger. Disse unger gav 
ikke nogen særlig omsætning.

Så fik vi den ide at sælge alle de af-
sendte unger inden hjemkomsten. Nok 
den sjoveste auktion, jeg nogensinde 
har oplevet, som nok ingen tør lave 
i dag. Alle ca. 50 unger blev solgt til 
toppriser. Der kom kun tre unger på 
dagen. Der var ingen sure miner. Alle 
syntes, det havde været en festlig dag. 
Mange smiler nok lidt, når de tænker 

på denne dag.
  Det var et sidespring men, når jeg 

taler om den have, dukker minderne 
op. Haven startede Lars med at leje af 
Kvik, for så senere at købe den. Tilbage 
til Hannover for tolv år siden en lør-
dag formiddag. Lars ringede som sæd-
vanligt og spurgte: ”Har du fået due 
hjem?”. Jeg kunne fortælle, det havde 
jeg ikke. Det var en lidt svær flyvning, 
så jeg forklarede Lars, han skulle bare 
slappe af. Der ville nok komme duer 
inden for en halv time. Jeg havde ef-
ter min egen mening 14 topduer med, 
så da jeg ikke havde set nogen af dem, 
skulle han bare tage det roligt med 
sine tre afsendte duer. Alt det, nåede 
jeg at fyre af, inden Lars afbryder mig 
med ordene, ”jeg har fået hjem. Jeg har 
10,34,32”. Der bliver en kort stilhed, 
før jeg siger, ”Er du sikker på det. Der 
er ikke meldt duer i sektionen. Prøv 
lige at tjekke stemplingstid og stations 
nummer”. Lars vendte tilbage og be-
kræftede det, han tidligere havde sagt. 
Jeg får så sagt tillykke Lars og at den 
er god. Så siger han ja, og at han har 
én mere to minutter efter den første 
af sine tre. Der gik femten minutter, 
efter han ringede, før jeg fik den før-
ste. Da følte jeg godt nok, hvad det vil 
sige at blive sat på plads. Det siges, det 
er sundt at blive sat sådan på plads. 
Men det er svært at se det sunde, når 
man sidder med håret i postkassen og 
mangler fjorten topduer? Men når du-

Slagpasseren på Aarhus Rådhus Lars T. Andersen, 246 Kvik
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erne er hjemme igen, er man klar til 
at sætte næste uges hold. Og sådan 
skal det være. Jeg vil selv heller al-
drig glemme Lars’ Hannover dag, da 
han nu på tolvte år mindst én gang om 
ugen minder mig om hans store dag. 
Det var en stor dag, Lars blev SEKTI-
ONSVINDER den dag.

 Et par af de sjove historier, der sta-
dig dukker op. Vi havde i klubben en 
aftale om at mødes ved klubhuset om 
lørdagen, når DdB duerne skulle an-
komme. Fra klubhuset kunne vi se alle 
slag.

Vi er så syv personer og venter. Og 
venter. Jo mere tiden nærmer sig, jo 
mere urolige bliver folk. Nogen sam-
ler småsten op og kaster efter en tom 
dåse. Samtalerne er  gået i  stå. Alle 
stirrer op i luften. Selv de, der kaster 
sten, stirrer op i luften. Så sker det. To 
duer svinger ind over kolonien. Alle 
rejser sig op for at se, hvor de lander. 

Efter et par runder lander de begge på 
slaget længst væk fra klubhuset. Det 
var hos Leif og Peter Andersen, far og 
søn. Så var der 100 meter løb til deres 
fælles slag. Leif havde det første slag i 
den lange gang, men Peter stemplede 
først. Der lød et voldsomt brøl fra sla-
get og Peter kom grinende ud og bag 
efter Leif bandende og svovlende. Hvor 
er min nøgle til uret? Den havde Peter 
snuppet, da han løb ned af gangen. Pe-
ter smed nu nøglen hen til faren, der 
knurrende luntede ind og fik stemp-
let. Da han kom ud af slaget var hans 
eneste kommentar, nå, det bliver da i 
familien.

 Ja, så sidder vi der igen en lørdag ved 
middagstid. Det var sådan, at brev-
duekolonien grænsede op til en bondes 
mark indhegnet med elektrisk hegn. 
Bag dette hegn gik en stor flot tyr.

Vi havde ventet længe på duerne, da 
én i flokken siger, at han giver en lag-

kage til kaffen, hvis der er en, der vil 
sætte sig op på tyren og blive der i to 
minutter. Efter at havde studeret ty-
ren og næsten alle havde sagt fra, rej-
ste Leif sig op uden at sige et ord. Han 
gik direkte hen til hegnet, gloede tyren 
lige ind i øjnene. Da Leif var godt to 
meter høj, var det ikke noget problem 
at komme over hegnet. Han gik hen til 
tyren. Han svingede det ene af de lan-
ge ben over ryggen på tyren. Det så lidt 
fjoget ud, da han plantede de to store 
fødder, vel nok størrelse 52, på hver 
side af tyren.

Den drejede hovedet og lagde det på 
skrå og gloede på Leifs store fødder. 
Leif steg af efter to minutter uden pro-
blemer. Jeg kan godt garantere, at der 
var ikke nogen, der kikkede efter duer 
i de to minutter. Vi fik en dejlig lagka-
ge til kaffen! 

Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

 Johannes Lund (tv)  og Aage Tonnesen (th), DAN 111 Vejen er tildelt DdB’s Sølvnål

Johannes Lund er indmeldt i DdB den 1.5.1973. Han har været dommer fra 1978 til 2015 – formand for 111Vejen – kontrolformand – foreningsgartner.

Aage Tonnesen blev indmeldt  den 1.5.1994 i 111Vejen – forinden havde han i ca 10 år været medlem i 101Vamdrup. Aage var i mange år været chauffør for Sek-

tion 41 – stået for opsamling af DDB-duer -  foreningstræning. Sprøjtefører for vaccination af vore duer. 1. mand i klubhus.
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NATURAL HUILE D’AIL
 

NATURAL ELECTROLIT 750 g NATURAL ELECTROLIT 240 g 

KONCENTREREDE URTEPRODUKTER, 
TI EN FORNUFTIG PRIS

NATURALINE 1 LITER 

Naturaline er et koncentreret ekstrakt 
af omkring femten grøntsager og planter. 
Dette produkts surhedsgrad har en 
velgørende virkning på fordøjelses-
systemet og opretholdelse af pH-værdien 
i kroen på det rette, naturlige niveau. 
En god modstandskraft og en perfekt 
sundhed forbedrer ydelserne.

- giver et optimalt  
 blodkredsløb 
-  for perfekt fordøjelse 
-  indeholder sojaolie 
-  rig på Omega 3 og Omega 6 

Fås i 150 ml og 450 ml 
(økonomipakning)

Hvorfor NATURAL ELECTROLIT ved hjemkomst efter kapflyvning?
Under flyvningen bruger duen blandt andet aminosyrer, sukker og mineraler. 
Det er vigtigt at afhjælpe efterfølgende mangel på disse hurtigst muligt med en 
kombineret blanding af elektrolytter og glucose. Sukkeret er en vigtig energikilde og 
optages direkte i blodet. Takket være dette bringes forsyningen af glykosen hurtigt op 
på normalt niveau i muskler og lever.
Det anbefales at servere vand tilsat Natural Electrolit (elektrolytter og glucose) for duerne som 
første drik. Denne energidrik fylder elektrolytlagrene op og genopretter hurtigt syre-base-balancen.
Natural Electrolit fås i 240 g (12 x 20 g poser) og 750 g (økonomipakning) 

NATURAL ELECTROLIT KAN BLANDES MED NATURALINE ELLER NATURAL THE.
DOSERING: 20 g per liter vand med Naturaline eller Natural Thé!
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VITAMINOR

- øger duernes modstandskraft 
 over for sygdom og stress 
-  rig på naturlige B-vitaminer 
-  rig på aminosyrer 
-  stimulerer fordøjelsen 
-  giver mulighed for topydelse 

Fås i 350 g og 850 g 
(økonomipakning)

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande

Tlf. 97187040  •  Fax. 97187090
mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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ENERGY PLUS

FINESSE ENERGY PLUS – 20 KG

Duer har fedtmetabolisme. Det vil sige, at duer først og 
fremmest henter deres energi fra fedtstoffer. Fedt er det 
vigtigste brandstof til duens metabolisme og tjener hove-
dsageligt som energikilde for duerne og deres brystmus-
kler. De rette fedtsyrer er derfor også vigtige for duer i for-
bindelse med opbygningen af deres generelle kondition og 
immunforsvar. 
OBS: undervurder heller ikke tilførslen af en daglig reserve 
af kulhydrater til duer.
Duens organisme kan hurtigt mobilisere denne form for 
energi, når der er brug for et kort ekstra energi boost, som 
f.eks. i forbindelse med korte anstrengende præstationer 
ved afflyvning, stigning eller daling, undvigelse af forhin-
dringer og accelerering.
Hvorfor indeholder Finesse ENERGY PLUS så meget cardi?
Cardi indeholder store mængder let fordøjelige proteiner af 
høj kvalitet, samt olie, fosfor og vitaminer.
Hvorfor vælges cardi frem for solsikkefrø?:
De to frøtyper ligner hinanden, men kernen i cardi er altid 
fyldt og har en tynd skal, mens solsikkefrø ofte har en rela-
tivt lille kerne med en tyk skal. 
Derfor har vi valgt at anvende cardi i denne blanding frem-
for solsikkefrø.

FINESSE ENERGY PLUS – 20 KG

CARDI  32,5 %
DARI  17,0 %
MILOFRØ  8,0 %
SOLSIKKEFRØ  7,5 %
HVIDFRØ  5,0 %
HØRFRØ  5,0 %
RAPS  5,0 %
HIRSE  5,0 %
HAVREFLAGER  5,0 %
RISTEDE SOJABØNNER  5,0 %
HVEDE  5,0 %

✔	 rig på let fordøjelige fedtstoffer

✔	 indeholder hovedsageligt små fine korn og frø.

✔	 perfekt til ekstra opfyldning af duens energitank

✔	 specielt til fodring af duerne før de sættes i kurv.

RÅPROTEIN:  14,5 %

RÅFEDT:  17,5 %

KULHYDRAT:  51,2 %

RÅASKE:  2,8 %

RÅFIBER:  14,8 %

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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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

ÅRETS UNGEAUKTION I DANMARK  
 

 

 

 

 

 

 

Lørdag D. 22 april, brevduehuset, Hjørring 

10-12: kaffe, duer kan beses, frokost.  

13.00: auktion. 25 unger fra L&M Sørensen 023. 

Duerne kommer på MC. Hansen, kommission 30172811.  

 

 

 

 
 

 

 


