
26. april 2017
135. årgang

TEMA

Ældre foto af DdB slip i Göttingen
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LÆS OM

SAMDPRR - SOUTH AFRICAN 
MILLON DOLLAR RACE

PÅ SLAGBESØG HOS  
ZSOLT PINTER I UNGARN

SORTERING AF UNGDUERNE

SKADINAVISK MESTERSKAB 
2016

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

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulerer

Fremlysning

Meddelelser 

DAN 097-17-1173 (død)
DAN 189-15-0721 (død)
DAN 030-17-1187 (død)
DAN 030-05-0833 (død)
DAN 070-16-0357 (død)
DV 04953-07-411 (død)
SekretariatetTlf 48284244

DAN 138-07-0001
BELG-08-6016508
NEHU-16 TN 827
RU-16-0588717
PL 201-13-0090
CZ 613-14-0340
PL 304-14-0393
PL 445-12-1515
PL 354-14-1752
PL 086-14-3122
PL 283-14-3580
PL 334-12-4078
PL 302-12-4962
PL 085-12-6657
Adel Lafta
4800 Nykøbing F
Tlf 26395179

DAN 100-13-0751
Peter Pedersen
4690 Haslev
Tlf 22134258

DAN 114-16-3714  
Britta Kristensen
5700 Svendborg
Tlf 62541237

DAN 009-15-0962
Finn christensen
2600 Glostrup
Tlf 43631533

DAN 030-17-0511
Sadjad Hassani
4100 Ringsted
Tlf27585929

DAN 081-16-0008
DV 2169-16-993
Erik M. Madsen
5600 Faaborg
Tlf 81119645

NOR 16-1484
Torben Mortensen
8260 Viby J
Tlf 29294725

NL 14-1510340
Per Lunding
7130 Juelsminde
Tlf 21201477

NL 14-1499070
Kristian Elmer Christensen
9800 Hjørring
Tlf 30131043

DV 02711-15-209
Thaer abdallah
4800 Nykøbing f
Tlf25673644

50 ÅR
30/4  Henrik Tang  071 Rødovre
4/5 Michael Astrup Harder 098 Ise-
fjord

70 ÅR
29/4  Per Pedersen,  114 Asnæs
9/5 Christian Bent Larsen, 025 Hjør-
ring

50 ARS JUBILÆUM

Den 15.05.2017 kan Jan Pedersen 216 
fejrer 
50 Års Jubilæum af De danske Brev-
dueforeninger
Jan blev medlem i 093 Herning d. 
15.05 1967 og opnåede hurtig en ræk-
ke flotte resultater i 
foreningen. I 1977 flyttede familien til 
Vildbjerg og indmeldt i foreningen 216 
hvor han har fløjet siden under 
navnet  Dorit & Jan P.
Resultatmæssigt er det gennem årene 
blevet til en del mesterskaber, både på 
lang og mellemdistance.
Jan har gennem årene bestridt flere 
bestyrelsesposter både i sektionen og 
foreningen. 
Han var en af initiativtagerne til op-
rettelse af Vestjysk Dommerklub i 
1987 og har siddet i bestyrelsen siden.
Jan har altid været behjælpelig når 
nye medlemmer

skulle starte, både med råd og vejled-
ning. Jan har været mentor for flere 
medlemmer gennem årene, og med 
stor succes, Jan har således kunnet 
glæde sig over at se det har ført dem til 
flere mesterskaber.  
Foreningen ønsker tillykke med jubi-
læet.
DP.

Vi skal spare portoen og derfor har 
Sekretariatet arbejdet på at flere ske-
maer kan indberettes via hjemmesi-
den.

Det drejer sig pt. om:

Kontrolkomite
Resultatblade
Tilmelding til begyndermester-

skabet

Der arbejdes videre med de sidste 
skemaer som det er muligt at omlæg-
ge til hjemmesiden.

Vi håber at som mange foreninger 
som muligt vil gøre bruge af disse 
muligheder.
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LIGE FØR...

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

Restriktioner omkring fugleinfluen-
za situationen i Danmark blev ophæ-
vet den 12. april. Dermed kan vi igen 
træne og kapflyve vores brevduer, som 
vi plejer. I skrivende stund venter vi 
kun svar på vores ansøgning om slip 
i Sverige fra det svenske Mattilsyn. 
Men mon ikke det er lige på trapperne?

Vejret de sidste uger har ikke været 
for opløftende, koldt, vådt og blæsende. 
Her lige efter påske faldt temperatu-
ren til langt under frysepunktet, hvil-
ket er den koldeste dag i mere end 20 
år. Vi håber, at det bedres betydeligt 
op til sæsonstarten, så vi kan komme 
godt i gang.

Det nye medlemsprogram, som ba-
serer sig på DdB’s hjemmeside og in-
ternettet, er nu sat i søen og de første 
medlemmer er blevet startet op. Vi 
kører lidt forsigtigt på her i starten, 

så evt. børnesygdomme ikke kommer 
til at forstyrre for mange. Program-
met skulle gerne blive til hjælp for os 
alle. Ikke flere installationer og da-
taoverførsler mellem foreningen og 
medlemmet. Ingen programopdaterin-
ger eller backup’s. Muligheden for at 
kunne tage en iPad eller Tablet med 
i dueslaget og sætte den enkelte due 
direkte ind på det elektroniske kor-
rektionsskema, kunne sikkert godt få 
enkelte til at begejstres. Det ”gamle” 
Medlemsprogram fungerer selvfølge-
ligt stadigvæk, men vil ikke blive til-
ført nye funktioner. Sekretariatet er i 
gang med at lægge så mange skemaer 
som muligt på hjemmesiden. Det sker 
primært for at spare porto, men også 
for gøre arbejdsgangene lidt hurtigere 
og nemmere for alle parter.

Arbejdet med totalisatoropgaven 
fortsætter ufortrødent. Når dette læ-
ses, har der netop været afholdt møde 
med travsportens koordinationsud-

valg. Dels for at lære nyt, men også for 
at se, om der måske kan findes fælles 
fodslag på enkelte områder. Det bliver 
spændende at høre om mulighederne.

TauRIS direktør E. Rüter har aflagt 
Sekretariatet et besøg. Primært for at 
snakke om de fremtidige muligheder 
i samarbejdet med DdB, men også for 
mulighederne for brevduesporten om, 
hvad der kan skabe fremgang i med-
lemstallet. Derudover blev der debat-
teret de forskellige udfordringer, som 
vi har i det daglige samarbejde og må-
den vi løser dem på. Et godt og kon-
struktivt møde på foranledning af hr. 
E. Rüter.

Medio maj er der aftalt et møde med 
skatteminister Karsten Lauritzen, 
som gerne vil høre mere omkring de 
udfordringer, som De danske Brevdue-
foreninger har og hvilke vi kommer til 
at stå over for i fremtiden. Den ende-
lige dagsorden er endnu ikke aftalt, 
men bliver sikkert et spændende møde.

Opstarten på sæsonen er altid en 
hektisk tid med mange opgaver, der 
skal løses. Vi har haft lidt problemer 
med ”æ, ø og å” i nogle foreninger. Det 
skulle være løst nu, men det var da ik-
ke så sjovt, mens det stod på.

På Sekretariatet er vi glade for de fle-
ste medlemmer og foreninger er med 
på at bruge et lille program, som gør 
det muligt at overtage den berørte pc 
direkte fra vores arbejdspladser her på 
Sekretariatet. Det løser mange udfor-
dringer og sparer megen tid. 

God opstart til jer alle.   
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af Tage Graversen, DAN 172 Ringkøbing

NU STÅR FORÅRET FOR DØREN OG 
ALLE VI BREVDUEFOLK ER I FULD 
GANG MED FORBEREDELSE AF DEN 
NYE FLYVESÆSON HERHJEMME. 

DER ER IMIDLERTID EN ANDEN DEL AF 
BREVDUESPORTEN, SOM IKKE HELT 
SÅ MANGE KENDER TIL ELLER I HVERT 
FALD IKKE SÅ MANGE DELTAGER I. 
NEMLIG ONE LOFT RACE – KONKUR-
RENCER MED DUERNE OVER HELE 
VERDEN OG MOD BREVDUEFOLK FRA 
ALLE NATIONER. 

Jeg vil her fortælle lidt om én af mine 
duekammerater / konkurrenters resul-
tater i år i det præstigefyldte interna-
tionale brevdueløb i Sydafrika – South 
African Million Dollar Pigeon Race – 
SAMDPR – her i februar 2017.

Helle & Jens Pedersen fra Dan 
076 Holstebro har i mange år del-
taget i One Loft Race rundt omkring 
i verden. De har altid haft SAMDPR 
som deres favoritløb og har deltaget 

dernede siden 2009. 
Men resultatet i år 2016/2017 var 

ret imponerende. Parret sendte i maj 
2016 3 duer afsted mod Sydafrika. De 
klarede sig igennem turen derned, ka-
rantæner og flytning fra slag til slag 
i Sydafrika, samt hele det omfattende 
træningsprogram og indledende løb i 
Afrika – i alt 21 løb – inden den store 
finale den 8. februar 2017. 

For første gang i løbets historie måtte 
man på grund af vejret flytte finalen 
fra lørdag den 4. februar 2017 til ons-
dag den 8. februar 2017. 

Helle & Jens Pedersen brænder for 
One Loft Races og særligt SAMDPR. 
Deres 3 duer i SAMDPR i år; Miss Pe-
Pe, Moonshadow og Elias P er resulta-
tet af årevis af avlsarbejde, udvælgelse, 
fodring, forbedring og specialviden fra 
et lille slag i baghaven. 

  Hvert år når finalen afholdes i Syd-
afrika har de tradition for at de holder 
”fest” derhjemme – dvs spisestuen om-
dannes så de på 2 store pc-skærme kan 
følge løbet online fra Afrika – ofte sam-

SAMDPR – South African
Million Dollar Pigeon Race 

Miss Pépé - nr. 15 i finalen SAMDPR
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men med andre duevenner. Og så hyg-
ges der med en rigtig god frokost med 
øl og snaps medens de spændt venter 
på at duerne komme hjem. 

Også i år var de klar – Men øv – vej-
ret var skidt i Afrika og løbet måtte 
udsættes i flere dage til den følgende 
onsdag. Så dedikerede som de er tog 
de naturligvis ½ feriedag for at komme 
hjem og følge finalen direkte på skær-
men. 

Luften sitrede og spændingen var 
stor …. Kl. 12.56 dansk tid kom de før-
ste duer i Afrika….desværre ingen af 
de danske imellem. Men ca. kl. 14.18 
kommer der 2 duer som nr. 14 og 15. 
Hjerterne springer et par slag over ….. 
Jens siger ”det kunne altså godt være 
Miss PePe det der – hun har de hvide 

slagfjer”. Efter at de 2 duer – en han 
og en hun – har leget lidt i luften, lan-
der de og hannen går ind. Der zoomes 
ind på hunnen der går lidt rundt – og 
Helle & Jens synes det ligner deres 
due, men kan det nu også passe….tør 
man håbe..….. Kl. 14.21 går hun ind og 
den afrikanske kommentator kommer 
efter spændte lange sekunder endelig 
med opdateringen: Nr. 15 Miss PePe 
– Helle and Jens Pedersen Denmark. 
Ekstasen bryder ud. Miss PePe bliver 
bedste skandinaviske due i løbet og nr. 
121 i Hot Spot Average.

 Helle og Jens siger at det var en helt 
enestående oplevelse at se det live di-
rekte. Kort efter bimlede telefonen 
med lykønskninger fra andre brevdue-
folk og venner. Jens siger ”Det var en 

Forældrene til Miss Pépé

Forældrene til Moon Shadow og Elias P.

fantastisk følelse at se det man har 
gået og arbejdet på lykkes”. 

4 ½ time senere kom deres 2. due 
Moon Shadow som nr. 261 og næste 
morgen deres 3. due Elias P som nr. 
647. Så var der fuldt hus, alle 3 duer de 
havde sendt havde klaret strabadser-
ne, blev afsendt i finalen og kom hjem 
med gode resultater. 

Moon Shadow blev udover nr. 261 af 
2434 duer i finalen, også nr. 32 i Grand 
Average og nr. 329 i Hot Spot Average.

Elias P blev udover nr. 647 ud af 2434 
duer i finalen, også nr. 162 i Grand 
Average og nr. 162 i Hot Spot Average.

Facts: I 2016/17 var der på første 
Loftsliste i alt 5502 duer i SAM-

DPR, heraf 33 danske duer.  
Til finalen blev afsendt 2434 

duer, heraf 8 danske.  
Heraf kom i alt 1472 duer hjem, 

hvoraf de 6 var danske og af 
disse 6 havde Helle & Jens de 3. 

I SAMDPR er der desuden noget man 
kalder 2 og 3 duers konkurrence. Når 
man sender duerne gør man dette på 
hold á 3 duer. Det gælder så om hvem 
der først får henholdsvis 2 og 3 af de 
duer de har på et hold hjem. 

Helle & Jens Pedersen sendte ét hold 
á 3 duer. Og udover de fine resultater 
individuelt, blev de nr. 4 internationalt 
i 3-duers konkurrencen og nr. 7 inter-
nationalt i 2-duers konkurrencen. Et 
enestående resultat. 

Udover at gøre klar til den forestå-
ende kapflyvningssæson herhjemme 
er vi, der er interesseret i One Loft Ra-
ces, godt i gang med at avle og klargøre 
de nye unger der skal sendes ud til alle 
verdenshjørner. 

Det kunne være dejligt hvis flere 
danske brevduefolk fik smag for denne 
del af sporten – og hvis man har fået 
blod på tanden kan det stadig nås at 
få duer med til f.eks. SAMDPR. Indle-
vering er i maj måned hos Meldgaard, 
der sørger for den videre transport. 



150 #09_2017

af Franz Steffl - Oversat fra Brieftaube

EFTER MIN MENING ER GRIT-BLAN-
DINGER, DVS. MINERALER OG DERES 
BIPRODUKTER BELYST TEMMELIG 
UTILSTRÆKKELIGT. GRIT ER EFTER 
MIN MENING LIGE SÅ VIGTIGT SOM 
DUERNES FODER OG FODRINGEN I 
CONTAINERNE.

I et foredrag for et par år siden un-
derstregede forbundsmesteren, Wolf-
gang Roeper igen, at i flyvesæsonen 
giver han duerne store mængder af 
grit, picksten og mineraler som byden-
de nødvendigt.
DUER KAN IKKE TYGGE, DE SLUGER 
KUN.

 Grit, picksten, mineralpulvere, små-
sten eller kiselsten i færdigblandede 
mineralblandinger er der mange af på 
markedet. I princippet kan man skelne 
mellem picksten og alle stenlignende 
produkter, som duerne har brug for til 
at findele kornet i kråsen, og på den 
anden side de mineraler, som findes i 

picksten, gritblokke, mineralpulver og 
andre tilsætningsstoffer, der er nød-
vendige for kroppens mineralbalance. 
I princippet består maven af to dele 
nemlig en kirtelmave og en kråse.  Kir-
telmaven har det kemiske arbejde. Det 
er især proteinnedbrydning af foderet, 
der finder sted her. Kirtelmaven pro-
ducerer også en aggressive mavesaft 
og de første fordøjelsesskridt begynder. 

Mavesaft har i øvrigt en pH mellem 
1.9 og 2.2, hvilket er ekstremt lavt og 
ætsende. Primært skal skadelige bak-
terier fjernes og destrueres i dette sure 
miljø. Derfor undrer det mig altid, at 
der rent faktisk er liv i de probiotiske 
bakterier, der er i tarmen? 

Det indtagne foder knuses i kråsen. 
For at klare denne operation er der 
behov for nogle meget hårde småsten. 
Hvis, der er mangel af disse møllesten, 
er en tilstrækkelig knusning af korne-
ne ikke længere mulig og en form for 
spild og forringelse af den generelle 
tilstand vil være resultatet. En klar lo-
gisk proces: Hvis fødevaren ikke læn-
gere er forarbejdet grundigt, er det 

ikke længere muligt at opdele foderet i 
dets vigtigste komponenter, således at 
de derefter kan afleveres til kroppen i 
form af energi. Derfor er indholdet af 
kiselsten utrolig vigtigt. ”Normalt” 
grit indeholder typisk ingen eller kun 
utilstrækkelige mængder af disse 
hårde kvarts- og kiselsten. Det bety-
der dog ikke, at disse sten skal tilføres 
dagligt. Disse småsten fås i forskel-
lige størrelser fra rigtige småsten til 
fint grus. Når de indtages af duerne, 
opholder disse kvarts- og småsten sig i 
kråsen over længere tid. Imidlertid ud-
skiller duerne med deres afføring dag-
ligt en lille del nedslidte sten.  

I hvileperioden med 14 dages inter-
val vil dine duer være taknemmelige 
for at få serveret sådanne sten og vil 
æde dem med det samme. En opti-
mal udnyttelse af foderet vil derfor 
ske kontinuerligt. I yngletiden og i 
flyvesæsonen giver vi vore duer disse 
småsten en gang om ugen. Duer, der 
vender hjem fra flyvning, får dem til-
budt på dagen og dagen efter. Duerne 
spiser aldrig for mange, men tager de 
mængder, de har brug for i kråsen. Vi 
mener, at det er bedre at lade duerne 
selv vælge mellem større, mellemstore, 
småsten ned til groft sand. En optimal 
fordøjelsesproces er grundlaget for 
sundhed i tarmen. Kråsen er ansvarlig 
for den videre transport af de nu blot-

Forskellige sorter af grit og picksten ser ofte meget ens ud. Men er de det?  

Hvilke komponenter er vigtige?

Grit
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lagte næringsstoffer til tyndtarmen. 
Jo flere “tænder” i kråsen til formalin-
gen, jo bedre vil resultatet blive af det, 
som sendes videre til tyndtarmen.
GRIT ER IKKE ALTID GRIT OG PICK-
STEN IKKE ALTID PICKSTEN

Jeg har ikke gidet tælle alle de for-
skellige fabrikanter og deres forskel-
lige slags grit og picksten. Men tro 
mig. Der er rigtig mange! Desuden er 
jeg også sikker på, at næsten alle slags 
grit og picksten har deres grunde til 
at være på markedet. Som du sikkert 
allerede har bemærket, kan dine duer 
have en favorit eller præference for en 
bestemt slags. 

Denne præference er normalt ik-
ke ubegrundet: Nogle sorter af 
jordnøddesmuld, frø, forskellige sor-
ter klid og aroma tiltrækker du-
er ligesom møl til en flamme! 
Andelen af   salt bør undersøges kritisk. 
Et for højt saltindhold i hvileperioden 
kan resultere i, at vore duer spiser for 
meget og som resultat drikker en mas-
se vand. Våde siddepladser pga. vandig 
afføring bliver resultatet. Unger i re-
den sprøjter omkring redeskålen, fordi 
forældrene fodrer dem med for meget 
vand. Det er Ikke noget kønt syn og hel-
ler ikke sundt! Omvendt betyder dette, 
at det ikke er den slags, som duerne er 
grådige efter, der er bedst eller rettere 
sundest! Er der for eksempel små un-
ger i reden, vil forældrene styrte sig 
over enhver form for grit, picksten, mi-
neraler, ler, osv. På den ene side har de 
selv brug for en masse basisstoffer og 
på den anden side videregiver de vitale 
sporstoffer til ungerne for at styrke af-

kommets vitalitet og modstandskraft.
Dybest set består bestanddelene i 

alle typer picksten af calcium, fosfor 
og natrium, hvor kun procentsatserne 
varierer. Efter min mening bør calci-
umindholdet være på mindst 20 pro-
cent eller større, og fosfor og natrium 
indholdet på 1 til 2 procent. Additiver, 
såsom kaliumiodid, jernoxid, kobber-
sulfat eller zinkoxid er bestemt ikke 
skadeligt. Men det, de rent faktisk in-
deholder, er næsten homøopatiske (me-
get, meget små) doser. Hvis effekten 
på duerne overhovedet kan påvises, er 
den meget lille. Rødsten, mener jeg, er 
ganske nyttige, så længe de er frem-
stillet ved hjælp af naturlige ingredi-
enser og bagt ved temperaturer over 
1.000 grader. Den omstændighed, at 
bestanddelene i rødsten opløses i kir-
telmaven og behandles i kråsen, kan 
ses af farven på en delvis rødlig affø-
ring. I sidste ende er ler grundlaget i 
alle slags picksten.

Selv om alle disse forskellige produk-
ter har navne som picksten, kråsesten, 
duesten, duekager eller lignende, så 
kig lige på beskrivelsen af indholdet. 
Du bemærker meget hurtigt, at der 
er ret store forskelle i ingredienserne. 
Der findes ligeledes en hel række typer 
af grit med forskellige størrelser mus-
lingeskaller i forskellige varianter. 
Tjek også selv antallet af forskellige 
sporstoffer, de indeholder. Jeg er af den 
opfattelse, at jo flere sporstoffer der er, 
jo bedre Grit. 

I alle gritblandinger er der calcium, 
natrium og fosfor. Uanset hvordan du 
fodrer dine duer med calcium, kan du 

aflæse det i   æggeskallens tykkelse. 
Hovedbestanddelen af den er   næsten 
90% er calciumcarbonat, der hos den 
almindelige befolkning erkendes som 
kalk. Calcium (kalk) er et af   de vig-
tigste mineraler hos vore duer. Mange 
producenter bruger stadig anis som 
tilsætningsstof for derved at opnå en 
sødlig smag, som duerne er glade for. 
Uanset om det er faktisk er vigtigt, til-
står jeg, at også jeg sætter pris på lug-
ten. Vi fugter gerne grit med levertran 
i avlssæsonen. Torskelevertran har et 
højt indhold af vitamin A og D, som er 
afgørende for en sund avl. Når det gæl-
der D-vitamin, bør det kort nævnes, 
at dette vitamin er et af   de vigtigste 
af alle. Manglende D-vitamin eller for 
lille adgang til det i forberedelsen til 
avl og opdræt af unger, vil betyde, at 
avlsduerne ikke kan lave en esdue. 
Hvis du har duer med skævt brystben 
eller et fleksibelt, elastisk næb, er det 
et tegn på D-vitaminmangel under 
opvækstfasen. Det svarer til ”engelsk 
syge”, hvor årsagen er velkendt som 
værende mangel på calcium, phosphat 
og vitamin D. Om vinteren og i foråret 
især med for lidt sol og lys kan D-vi-
taminmangel forekomme. Dette skal 
forhindres.
VIGTIGT: KORREKT OPBEVARING

I lang tid har industrien haft en ræk-
ke “komplette blandinger” på tilbud 
- tit opkaldt efter “berømte” brevdue-
opdrættere. Faktisk er ingredienserne 
normalt godt gennemtænkt og koor-
dineret. Blandingerne indeholder ofte 
et fuldstændigt “komplet tilskudsfo-
der” med tang, hørfrø, rapsfrø, ristet 

Grit og picksten producerer møllesten til mekanisk bearbejdning af foderet og mange mineraler til rådighed.  Hvad man skal kigge efter?
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sojaskrå, græsfrø, ukrudtsfrø, tørret 
roe, skarpe småsten til kråsen, kalk, 
anis, muslingemix, østersskaller,  
havalgekalk, rødsten, ler og dermed et 
indhold af calcium, phosphor, magne-
sium, jern, selen, mangan, kobber og 
vitaminer. Hvis blandingen indeholder 
forskellige slags presset næringsmid-
del (pilleprodukt) eller letfordærveligt 
korn, så du skal være opmærksom på, 
at holdbarheden af én   enkelt gang åb-
net spand eller pose kan blive meget 
begrænset. 

Opbevar altid mineraler og grit på et 
tørt og tempereret sted. Hvis indholdet 
bliver fugtigt pga. vådt vejr eller høj 
luftfugtighed, vil mug og svampe på 
ingen tid kunne ødelægge det kostba-
re tilskudsfoder. Fodrer du dine duer 
med det, skal du kæmpe med at få dem 
i form og vil stå som taber i en stres-

sende kapflyvningssæson mens dine 
unger plages af fysisk træthed.

Bortset fra det, optager duerne alle 
de forskellige ingredienser tøvende. 
De spiser det kun, fordi intet andet er 
til rådighed. Prøv at fylde et grittrug 
til randen. Efter to dage rører duerne 
det ikke mere. Derfor er det tilrådeligt 
kun at give en lille mængde grit, pick-
sten og mineraler ad gangen. En lille 
daglig portion spises normalt hurtigt. 
Hertil kommer, at et permanent fyldt 
grittrug konstant suger fugt til sig 
med det resultat, at det bliver et rugeri 
for parasitter såsom coccidiose og or-
meæg.

Sørg for i flyvesæsonen at give grit og 
mineraler ved hjemkomsten. Duerne 
æder det grådigt for at kompensere 
for deres tab af mineraler og vitami-
ner. Du kan se det det især efter kræ-

vende flyvninger, hvor de foretrækker 
picksten, grit og mineralske pulvere 
frem for fodertruget. De forsøger der-
med primært at kompensere for tabet 
af saltbalancen. Eftersom mineralske 
salte er til stede i enhver blanding, bør 
du derfor stoppe med at give   disse pro-
dukter to dage før indlevering. Hvis 
duerne dagen før indlevering eller 
endda på selve dagen spiser selv små 
mængder af det, så der er en risiko for, 
at de ikke kan drikke nok vand til at 
opløse saltene. En følelse af tørst er 
helt sikkert ikke nødvendigvis en for-
del for den hurtige hjemkomst fra en 
flyvning. Som overalt i livet gælder det 
også her: Den afgørende forskel ligger i 
de små detaljer og nuancer. Jeg ønsker 
alle held og lykke med den kommende 
sæson!  

TYVERI

Niels Pedersen DAN 038 Nykøbing 
F har nu for 3 gang fået stjålet stort 
set  hele sin bestand af brevduer 
mens  han var på ferie.

Det er trist og sørgeligt.

Hold venligst og se om I møder én af 
duerne fra vaccinationsskemaet.

De 2 overstregede duer er de eneste 
der er tialbage på slaget.
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af Ulrik Lejre Larsen

I STARTEN AF APRIL VAR JEG I BUDA-
PEST. SELV OM TUREN EGENTLIG 
IKKE STOD I BREVDUERNES TEGN, SÅ 
HAVDE JEG EN HALV DAG TIL FRI LEG. 
OG HVAD ER SÅ MERE NÆRLIGGENDE 
END AT BESØGE EN AF UNGARNS BED-
STE BREVDUEMÆND?

Tidligere fløj han under familienav-
net Pinter & Sons, og de var ganske 
godt flyvende og blev bl.a. national-
mestre på mellemdistance med unger 
samt på en endags langflyvning.

I 2009 flyttede Zsolt Pinter i eget hus 
og har siden fløjet i eget navn. Han har 
allerede hjemfløjet mange mesterska-
ber og har flere nationale esduer og i 
hvert fald én olympiadedue fra 2015, 
hvor olympiaden sjovt nok blev afholdt 
i Budapest. Zsolt, der er 38 år, bor 
knap 40 km uden for centrum af Buda-
pest i en lille landsby. Han arbejder på 
borgmesterkontoret, hvor han er chef 
i skatteafdelingen. Hans arbejdsplads 
er kun få minutter fra boligen, så det 
er muligt at smutte hjem i frokostpau-

sen. Han er god til at tale både engelsk 
og tysk, så kommunikation med ham 
var intet problem. 

Zsolt kender en taxichauffør og havde 
arrangeret, at chaufføren skulle hen-

te mig kl. 11.30 foran vores lejlighed i 
Budapest. Og det til en overkommelig 
pris. Chaufføren var der præcis.

Der blev taget rigtig godt imod mig, 
straks jeg ankom hos Zsolt. Hans far 
og mor var tilstede, og det var mode-
ren, der stod for en velsmagende un-
garsk frokost. Faderen kan en smule 
tysk, så han deltog en smule i samta-
len.

I hele Ungarn er der ca. 4.000 aktive 
brevduemænd. Zsolt Pinter flyver i en 
klub med 150 duemænd inden for et 
område på 50 km (svarer vist meget 
godt til vores sektioner). I Budapest 
regionen er der ca. 1.200 aktive due-
mænd.

Som jeg forstår det, så er den ungar-
ske kapflyvningsæson med gamle duer 
ca. af samme længde som den danske. 

I modsætning til i Danmark, så star-
ter man først med ungerne, når sidste 
kapflyvning med gamle duer er afvik-
let. Så i september flyver man med un-

På slagbesøg hos 
Zsolt Pinter i Ungarn

Zsoelt Pinter

Far og søn foran dueslaget
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gerne.
Der er 12 par avlsduer på slaget. 

Stamhannen PIET udgør grundstenen 
i avlsarbejdet. Der er tale om en virke-
lig topavler. PIET er således far til to 
1. nationale esduer. Moderen til PIET 
er fra Peter van de Merwe. . Stamhan-
nen PIET er efter BUMERÁNG, som 
er halvbror til en vinder af oneloft-ra-
ce i Sydafrika. Den due, der vandt det 
første Dutch Open oneloft-race var 50 
pct. Pinter & Sons. Så den stamme, de 
arbejder med, gør sig også glimrende i 
oneloft-racing. En disciplin, der også i 
Ungarn er blevet populær.

Der arbejdes herudover med uden-
landske duer fra Eijerkamp, Rick 

Cools (Vandenabeele-blod), Leo Here-
mans samt Koopman. Og så selvfølge-
lig en gammel ungarsk grundstamme. 
De topduer, som jeg håndterede var al-
le mindre i størrelse. Der er ingen død-
vægt på disse duer, og de fleste var lidt 
løse ned over overgangen. De har alle 
en blød muskulatur og god fjerkvalitet. 
Om det meget varme vejr, som man of-
te kapflyver i (+ 30 grader) er med til 
at definere topduens udseende, ved jeg 
ikke.

Zsolt har et flyveslag i standardstør-
relse. Han flyver med både hanner 
og hunner på totalsystemet. Han går 
mest op i endagslangflyvninger, og 
hans duer er rigtigt gode i varmt vejr 
med modvind. Generelt ligner hans sy-
stem det, som mange duemænd prak-
tiserer, og hans årshjul ligner noget, 
som vi kender i forvejen, og som derfor 
ikke kræver spalteplads her. 

Jeg vil derfor koncentrere mig om at 
beskrive nogle af de specielle facetter, 
som Zsolt tillægger værdi i forhold til 
at skabe optimale resultater.

Avlsduernes førstekulds æg fordeles 
hos flyveduerne, og dermed kan han 
have to runder på avlsduerne med kun 
to ugers mellemrum, Zsolt mener, at 
det er vigtigt også at avle på de bedste 
samt de mest lovende unge flyveduer. 
Efter hans mening finder man flest 
topduer på den måde. Alle flyveduer 
får lov til at made en unge op før sæ-
sonen. Det giver tilknytning til reden. 
Zsolt mener, at det er en del af den nød-
vendige motivation i at vende hurtigt 
hjem uge efter uge. Især, når det bliver 
en rigtig hård flyvning, har det betyd-

ning, at der er skabt denne tilknytning 
til reden.

Ungerne fjernes fra reden, når de 
er ca. 14 dage gamle. De placeres i en 
kasse med halm eller spåner i hjør-
net af slaget. De gamle duer mader i 
flæng. Zsolt mener, at det er med til at 
udsætte ungerne for flere slags bakte-
rier, når de mades af flere forskellige 
gamle duer. Han mener, at de opbyg-
ger større modstandskraft, som de kan 
have gavn af senere i livet.

I Ungarn er det ofte meget varmt om 
sommeren, så kapflyvninger afvikles 
tit i mere end 30 graders varme. Zsolt 
fortæller, at det skabte almindelig un-
dren, da man i Holland og Belgien i 
2016 afkortede nogle kapflyvninger 
pga. varme. For i Ungarn flyves der 
ofte under meget høje temperaturer. 
For at imødekomme de ekstreme var-
megrader, har Zsolt et lidt specielt 
system. Duerne har ikke vand på sla-
get hele tiden, som vi er vant til. De 
får kun vand i forbindelse med mål-
tiderne. Så har duerne vand i ca. 20 
minutter. Zsolt fortæller, at når det er 
rigtigt varmt, så kommer hans duer 
altid i top. Han tillægger sit system 
med drikkevandet, at duerne vænner 
sig til at fylde sig med vand, når de har 
chancen for herefter at kunne undvæ-
re vand i mange timer.

En anden anderledes ting er hans 
måde at holde enkehunner på. Tidlige-
re sad de i enkeltbokse hele uger, og de 
var kun ude, når de motionerede eller 
spiste. Alligevel var der altid mange 
lesbiske hunner. Og det medfører ofte 
en nedgang i resultaterne. Nu sidder 
hunnerne i en almindelig siddereol om 
natten. Dagtimerne tilbringer de imid-
lertid nu i en åben voliere uanset vind 
og vejr. Og uden drikkevand. Der er nu 
ingen problemer med lesbiske hunner.

Det var et hyggeligt besøg, der også 
bød på nogle anderledes detaljer. En ny 
god kontakt er skabt. Måske det med-
fører, at jeg i fremtiden kommer til at 
afprøve enkelte ungarske duer af. De 
har i hvert fald en høj kvalitet i hårdt 
og varmt vejr.  

Zsolt Pinters due slaget
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af Mark Verheecke - stillet tilrådighed af PIPA - 

oversættelse og foto Ove Fuglsang Jensen

I ET ÆLDRE MAGASIN FANDT JEG EN 
ARTIKEL AF RENÈ DAX, DER HAVDE 
ET INTERWIEV MED DEN NU AFDØDE 
LUIS VERMEIJEN, OG DE DISKUTEREDE 
SORTERINGS PROCEDURE SOM LUIS 
BRUGTE MED UNGDUERNE. 

Luis Vermeijen fortalte: ”For at for-
tælle sandheden, startede jeg procedu-
ren med udvælgelse når æggene blev 
lagt, idet de æg der var for store eller 
for små blev kasseret. Det samme ske-
te med æg der var deforme eller havde 
en skal der ikke var glat.” 

Luis troede ikke disse æg ville give 
gode unger, og han ønskede også at de 
to æg ville klække samtidig. Han men-
te heller ikke det måtte tage for lang 
tid med ungerne at komme ud af æg-
get. Lige så snart ungerne lå i reden, 
holdt han godt øje med de nyklækkede. 
Unger der ikke udviklede sig tilfreds-
stillende på lige fod med andre unger, 

blev også fjernet.
LUIS VERMEIJEN SORTEREDE BÅDE 
NYLAGTE ÆG OG SMÅ UNGER

Selve reden skal være helt tør, og bli-

ver reden for fugtig i mere end to dage, 
blev ungerne fjernet, idet der måske 
var en sygdom. De gamle duer der hav-
de de dårlige unger, blev holdt under 
observation og måske sat i voliere for 
en tid.

Ungerne blev taget fra tidligt og skal 
derfor tage vare på dem selv tidligt, og 
de unger der hurtigt fandt vandtruget 
havde derfor en god chance i ungesla-
get. Det er også vigtigt at ungerne hur-
tigt lærer at forsvare sig selv og den 
faste siddepind. Luis forklarede at det 
var vigtigt at ungerne ikke viste angst 
for ham, og han mente at unger der 
gemte sig, aldrig ville blive topduer. 
Hver uge tog Luis ungerne og håndte-
rede dem. De unger, hvis fjer ikke var 
helt glatte, samt de unger der havde 
stive svingfjer, blev fjernet. Det sam-
me var tilfældet med unger der havde 
en svag benbygning  men også unger 
med et for spidst brystben. Hvad angår 

Sortering 
af ungduerne
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gaflerne var Luis mere tolerant, og øn-
skede  de skulle være stærkt nok. 

Når ungerne blev lukket ud på fly-
vebrættet for at blive vænnet, blev de 
omhyggeligt overvåget, og ad-gangen 
udad til var åben indtil ungerne var 
vænnet. Om aftenen blev enkehan-
nerne luftet, og derefter kom ungerne 
ud til mørket faldt på. Ved Renè Dax`s 
besøg hos Luis, fløj ungerne rundt om 
slaget selv om det blev mørkt, Luis 
sagde at det bekymrede ham ikke hvis 
nogle af ungerne overnattede ude, da 
det gav den erfaring. 

Luis lagde ikke en hel masse i det 
med stamtavler, men han havde dog 
en blodlinje der var meget god i de da-
ge han fløj godt. Det var den berømte 
Soflè, der kom fra den gamle linje fra 
Antwerpen. Uanset hvad og hvor de 
kom fra, skulle ungerne vise deres 
værd. Luis forlangte at unger og ung-
duer skulle levere varen, således at de 
ikke måtte virke trætte eller udkørte 
efter en kapflyvning. Først efter en 
bedømmelse af deres præstation, tog 
Luis stamtavlerne frem, og han me-
ner at mange brevduefolk ser mere på 
stamtavler end på hvordan de unge 

duer præsterer, hvilket er grunden til 
at mange slag beholder for mange mid-
delmådige duer for længe. Luis havde 
ikke mange senunger, og dem han hav-
de stillede han krav til type, fjerdragt 
samt opførsel i slaget, men for det me-
ste forærede han de fleste senunger 
til venner og naboer. Ungduer der var 
nervøse og let skræmt blev fjernet, for 
de ville ikke klare sig i den første van-
skelige flyvning de fik.    

Konklusionen af samtalen: Det er 
helt sikkert ikke let at vurdere kva-
liteten af dine ungduer, hvis du har 
en stor familie af duer på slaget, men 
den metode til udvælgelse som Luis gi-
ver, skulle kunne hjælpe slag med en 
mindre eller normal bestand af duer. 
I selve Luis Vermeijen metoder til ud-
vælgelse, skal der heller ikke være for 
mange duer på slaget til en grundig 
sortering. 

  Det må tilføjes her, at Luis Ver-
meijen kom frem til sin konklusion om 
udvælgelse af ungduer, efter mange 
års eksperimenter, for ultimativt på 
dette grundlag at lave sin egen blod-
linje. Det var formodentlig pga. Ver-
meijens grundige arbejde med den 

strenge udvælgelse, at han blev en så 
succesfuld brevduemand i mange år. 
Selv dengang var der brevduefolk der 
købte duer fra ”de kendte ” slag med 
forkromede stamtavler, i stedet for at 
koncentrere sig om deres egne duer på 
slaget, og her gøre en indsats.  Jeg er 
bange for at mange brevduefolk køber 
duer og fokusere for meget på duens 
afstamning og ikke så meget på duens 
kvalitet i sig selv, og dette var hvad 
Renè Dax  pointerede i sin artikel. 
Hvorfor skal man købe en due med en 
meget lovende stamtavle, hvis fx duen 
er for gammel eller simpelthen ikke 
stærk nok? Problemet er velkendt, idet  
meget kendte slag udmærket kan have 
en hård sortering af egne duer, men 
når det kommer til salg af æg og unger 
vil de nok være mindre hård i sorte-
ringen! De vil sandsynligvis beholde 
de allerbedste unger til dem selv, og 
sælge de mindre lovende unger. Ved 
nogle auktioner, kan man se adskil-
lige fortløbende numre fra det samme 
superavlspar, og det kan i sådanne til-
fælde vække undren om hvilke af disse 
unger er et falskneri?  
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På SBU-årsmøtet i 2016 ble det for-
søksvis i 2016 og 2017 at innføre en 
SBU-flyvning internt i de tre medlems-
land. Foreninger, seksjoner, grupper, 
distrikt i de ulike forbund forutanmel-
der et slipp, der gjennomsnittsavstan-
den er på minimum 400 kilometer (et 
avvik på 10% tillates). På dette slipp 
skal fire - 4 - duer nomineres som 
sportsduer eller markeres med ”S”. To 
- 2 - av disse fire duene er tellende, og 
gis poeng etter 1000-poengsformelen. 
Vinner av konkurransen er det med-
lem som sammenlagt har høyest po-
engsum. Premier i denne konkurranse 
er følgende:

1.  1500
2.  1000
3.    500
Dette forslag ble vedtatt som et for-

søk for perioden 2016-2017.

SKANDINAVISK 
MESTERSKAP 2016

PL.  MEDLEMMETS  NAVN                      NASJON POENG PREMIER
1      SVEND KÆRGAARD ......................  DK 1994 1500
2      L. & M. SØRENSEN ........................  DK 1989 1000
3      BENT ANDERSEN ..........................  DK 1988 500
4      THORKILD NIELSEN ....................  DK 1987 
5      LENNART NILSSON ......................  SE 1983 
6      TEAM KATHØJ ...............................  DK 1977 
7      ARNE KNUDSEN ...........................  NO 1973 
8      KHALED KORIES ...........................  SE 1972 
9      K & K SØRENSEN ...........................  DK 1967 
10    HANS CHR. NIELSEN ...................  DK 1959 
11    BJARNE JENSEN ...........................  DK 1957 
12    PETER MEJDAHL ..........................  DK 1957 
13    PATRIK HEDSTROM ......................  SE 1956 
14    JOHN NIELSEN ..............................  DK 1952 
15     NIELS & BENTE ............................  DK 1944 
16    VILLY LINDKVIST .........................  DK 1942 
17    MORTEN JENSEN ..........................  DK 1939 
18    NIELS CLEEMANN ........................  DK 1939 
19    SØREN & EGON ..............................  DK 1934 
20    YRSA & BENT .................................  DK 1934 
21    BENNY JØRGENSEN .....................  DK 1930 
22    M. & C. HANSEN .............................  DK 1925 
23    PREBEN JENSEN ...........................  DK 1923 
24    TONNY NISSEN ..............................  DK 1912 
25    ARNE LAMBACH ............................  NO 1914 

Regionsvinder fra Midtlolland
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Naturavit Plus 
250 ml & 500 mlNaturamine er et tonikum sammensat af mineraler, 

oligo-elementer og vigtige aminosyrer.

Naturamine fremmer og bevarer duernes form i 
sportssæsonen.

Brugsanvisning: start med en kur over fem dage i træk med 
en dosis på 5 ml per liter vand.
Derefter en gang om ugen ved 
hjemkomst efter kapflyvning.

Dosering: 5 ml – 1 teskefuld 
per liter drikkevand.

Naturamine 500 ml

FINESSE 
BLANDINGER

NATURAL 
BLANDINGER

NATURAMINE
NATURAVIT 

PLUS 

Naturavit Plus er et flydende multi-vitaminkompleks 
baseret på de seneste videnskabelige forskningsresul-
tater. Regelmæssig tildeling af Naturavit Plus medvir-
ker til at undgå vitaminmangel og gør det muligt at 
opnå maksimal ydelse hos duen i sportssæsonen.

BLANDINGER OG TILSKUDSPRODUKTER, 
SOM FREMMER DUENS PRÆSTATIONER

Dosering: 
5 ml – 1 teskefuld 
per liter drikkevand.
Gives helst 2 dage før 
indleveringsdagen 
og dagen efter 
hjemkomst efter 
en vanskeligt 
flyvning.

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande

Tlf. 97187040  •  Fax. 97187090
mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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Naturavit Plus 
250 ml & 500 mlNaturamine er et tonikum sammensat af mineraler, 

oligo-elementer og vigtige aminosyrer.

Naturamine fremmer og bevarer duernes form i 
sportssæsonen.

Brugsanvisning: start med en kur over fem dage i træk med 
en dosis på 5 ml per liter vand.
Derefter en gang om ugen ved 
hjemkomst efter kapflyvning.

Dosering: 5 ml – 1 teskefuld 
per liter drikkevand.

Naturamine 500 ml

FINESSE 
BLANDINGER

NATURAL 
BLANDINGER

NATURAMINE
NATURAVIT 

PLUS 

Naturavit Plus er et flydende multi-vitaminkompleks 
baseret på de seneste videnskabelige forskningsresul-
tater. Regelmæssig tildeling af Naturavit Plus medvir-
ker til at undgå vitaminmangel og gør det muligt at 
opnå maksimal ydelse hos duen i sportssæsonen.

BLANDINGER OG TILSKUDSPRODUKTER, 
SOM FREMMER DUENS PRÆSTATIONER

Dosering: 
5 ml – 1 teskefuld 
per liter drikkevand.
Gives helst 2 dage før 
indleveringsdagen 
og dagen efter 
hjemkomst efter 
en vanskeligt 
flyvning.

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande

Tlf. 97187040  •  Fax. 97187090
mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Guldringe 2017

Har du fået bestilt dine 

2017-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen eller 
direkte på Sekretariatet

HENNING HANSEN, DAN 012 NAKSKOV
Henning  har væeret medlem af DAN 012 siden 1968 - 

bortset fra en periode fra 1973-1979, hvor han boede 

i København og var aktivt medlem af DAN 07, Amager.

Formand i DAN 012: 1983-1989 og nu igen fra i 

foråret 2016

Næstformand i en længere årrække fra 1989 til han 

igen blev vores formand. 

 Bestyrelsesmedlem i Sektion 14/22 i 1980’erne

Nu næstformand i Sektion 22.

Derudover har Henning væeret aktiv i mange år - og 

er stadig - bl.a. i kontrolkomiten, hvor han er ansvarlig 

for vacci nationer , ans varlig for vedl igeholdelse af 

DAN 012’s love, reglementer osv..

En stolt og rørt Henning Hansen modtager DdB’s 

sølvnål.


