
6. december 2017
135. årgang

TEMA

Rasmus Bech, 045 Søborg foran sit nye dueslag. Foto Sørn Jøns

HVAD KAN MAN 
LAVE PÅ SLAGET I 

VINTERMÅNEDERNE?
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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
24. OG 25. NOVEMBER 2017

MINE BREVDUER
ERIK BJERG, DAN 004

NYT JUNIORMEDLEM I 
045 SØBORG
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Blad nr. Udkommer Deadline
29 20. dec. 05. dec.
01 03. jan. 19. dec.
02 17. jan. 2.  jan
03 31. jan. 16. jan.
.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulerer

Fremlysning

LANDSUDSTILLING 
2018

Ved udstillingen i Brædstrup 
3. februar 2018 vil det være
 muligt for medlemmer at købe
 en stand til salg af duer.
Standen vil være 2 x 2 meter.
Pris kr. 500,-
Har du bestilt tidligere på året 
bedes du venligst bekræfte din
bestilling .

Bestilling af stand sker til:
Peter Andersen
peter.and@webspeed.dk 
tlf. 2447 2598

JACK D. JENSEN, 015 BORNHOLM
Det var med sorg, at vi modtog 

meddelelsen om, at Jack var død d. 
10. oktober, 79 år gammel. Jack har 
haft duer siden han var dreng og kom 
med i brevdueforeningen i 1955. Han 
har kapfløjet sine duer indtil for 2- 3 
år siden og havde dem stadigvæk gå-
ende. Han var meget hjælpsom i for-
eningen og ordnede kurvene i mange 
år. For år tilbage lavede han flyve-
kurve i kælderen om vinteren.Han 
modtog DdB’s sølvnål for sit arbejde i 
brevdueforeningen. 

I en årrække havde han hjemme-
værnets brevdueslag stående i sin 
have, hvorfra hans hustru kapfløj 
hjemmeværnets duer. 

Æret være Jack D. Jensen minde
015 Bornholm 

SBU KONKURRENCEN - DAPIRACE 2017
PLACERINGER I FINALEN 2017
10a  DK 224-17-00416  16:53:13 Henning Bay 1500 kr
54. DK086-17-00596  07:52:43  Bjarne E Jensen  1000 kr
63. SES-71-17-00030  08:03:59 Patrik Hedström  500 kr
107a.  NON-018-17-00128  09:45:29 E & K.I. Krogsæther 500 kr
118. NON-017-17-00410 09:55:20 Maldarascu Silviu 500 kr
131. NON-007-17-00169 10:07:18 Bjørn Myhra 500 kr
169. DK055-17-00230 11:16:29 Johs Markussen 500 kr
175a. SES-71-17-00155 11:25:55 Bert Nilsson 250kr
188a DK148-17-00010 12:13:17 Ole Frederiksen
253.  DK127-17-00423 18:35:46 Leif Gytkjær
277.  DK225-17-01865  Ole Nielsen
307.  SES-07-17-00108  Ulf Jönsson (Ulf Jönson)
309a NON-015-17-02224  Mariusz Piszczalski
313.  SES-71-17-00039  Benny Turesson
ESDUER MED ALLE 6 FLYVNINGER: 
NO N-018-17-00128  E & K.I. Krogsæther 1 dag 12 timer 15 min. 54 sek. 1500 kr
NO N-017-17-00410  Maldarascu Silviu 1 dag 12 timer 31 min. 11 sek. 1000 kr
DK 055-17-00230  Johs Markussen 1 dag 13 timer 35 min. 33 sek. 500 kr
DK 224-17-00416 Henning Bay 1 dag 15 timer 55 min. 50 sek. 500 kr
NO N-007-17-00169 Bjørn Myhra 1 dag 15 timer 56 min. 14 sek. 500 kr
DK 148-17-00010 Ole Frederiksen 2 dage 55 min. 1 sek. 500 kr
SE S-71-17-00030 Patrik Hedström 2 dage 9 timer 56 min. 44 sek. 500 kr
SE S-71-17-00155  Bert Nilsson 2 dage 16 timer 6 min. 33 sek. 250 kr

DAN 195-08-0044 (død)
Sekretariatet
Tlf. 48284244

DAN 098-17-0857
DV 0242-17-633
DV 07938-17-178
Bendt Nielsen
4220 Korsør
Tlf 58 35 03 58

DAN 117-16-0351
DAN 224-16-0490
DV 06545-17-45
Knud Frandsen
8700 Horsens
Tlf 22928804

S 20-16-1270 
Anne Sofia Ebbelin Birkmose 
8789 Endelave 
Tlf 20130193

DV 02133-16-0562
DV 01539-17-0017
PL 0193-17-6249
Palle Sanderhoff
9900 Frederikshavn
Tlf 50489105

DV 01648-17-417
Svend Erik Vestergaard
8700 Horsens
Tlf 51891812

DV 03801-17-826
DV 00242-17-629
Hans Larsen
4230 Skælskør
Tlf. 29400395

GB 14-D35016
Skjold Pedersen
6840 Oksbøl
Tlf 20291298

Fra Tyskland
DAN 116-17-0042

70 ÅR
22/12 Jørgen Buller Schmidt, 071 Rød-
ovre 
80 ÅR
22/12 Henning Klovborg, 233 Skals
50 ÅRS JUBILÆUM
15/12 Finn Lunø, 053 Sølyst

SEKRETARIATET 
INFORMERER

TELEFONTIDEN PÅ 
SEKRETARIATET ÆNDRES FRA 

DEN 11. DECEMBER 2017 TIL 
MANDAG TIL FREDAG FRA 

KL. 10.00 TIL 14.00
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DECEMBER

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 26, 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.
Telefontid: Mandag-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

Så blev det december måned, hvilket 
betyder, at duerne har overstået fæld-
ningen og klar til enten at holde vin-
terfri eller blive parret for at lave år 
2018’s første kuld unger. Samtidig er 
december også måneden, hvor vi har 
vinterhverv, så solen vender tilbage og 
dagene langsomt bliver længere.

Vi har, mod normalt, endnu ikke 
modtaget 2018 ringene på Sekretaria-
tet. Ringene er bestilt rettidigt og or-
dren er godkendt fra fabrikkens side. 
Trods mange henvendelser er det er 
ikke lykkes os at få fabrikken i Belgien 
til at oplyse en eksakt leveringsdato, 
så det er aftalt med Hovedbestyrelsen, 
at vi har igangsat plan B, som er be-
stilling af et reservesæt hos en tidli-
gere leverandør, som har vist sig villig 
til at hjælpe i denne situation. Derud-
over har vi for flere år siden garderet 

os mod en sådan situation, så der fin-
des også en plan C. Den vil vi dog helst 
ikke tage i anvendelse, så den håber 
vi bestemt ikke bliver nødvendig. Si-
tuationen har dog givet anledning til 
nervøse trækninger på Sekretariatet, 
men forhåbentligt kan vi holde jul og 
nytår med ro i sindet.

Postvæsnets brevservice bliver des-
værre dårlige og dårligere og dyrere 
og dyrere. Vi har derfor administrativt 
besluttet at bruge e-mails og DdB’s 
hjemmeside mere og mere. Det er no-
get, vi alle skal vænne os til. For nogen 
ligger det lige til højrebenet, mens det 
for andre kræver mere tilløb. Men det 
er nok vejen frem med den service, som 
det danske Postvæsen har valgt at til-
byde danske borgere. 

Det har i flere år været muligt at ud-
arbejde ringlisten ved hjælp af For-
eningsprogrammet og derefter sende 
den elektronisk til DdB vedhæftet e-
mail. Det har flere foreninger benyt-

tet sig af, men vi skulle gerne have 
så mange foreninger med som muligt. 
Derfor forventer vi snart at udgive en 
bedre vejledning, som kan hjælpe flere 
foreninger i gang.

Også i dette nummer af Brevduen 
har vi en fin artikel fra PR-udvalget. 
Denne gang i Øst, hvor man bl.a. har 
fokuseret på begynderslag. Nu har 
man fået startet et junior medlem i 
045. Det er rigtigt positivt med den 
slags oplevelser, og dem vil vi gerne 
have mange flere af. Godt gået.

Arbejdet med repræsentantskabsmø-
det og landsudstillingen den 3. februar 
2018 er i fuld gang. Der vil igen år bli-
ve gjort en indsats fra mange personer, 
for at vi får nogle gode dage i Bræd-
strup. Foredrag mm. fredag aften, en 
flot udstilling, veloplagte leverandører, 
auktion over danske duer fra dygtige 
danske brevduefolk, et forhåbentligt 
godt og konstruktivt repræsentant-
skabsmøde og sidst en god aftenfest. 
Der er igen i 2018 lagt op til nogle gode 
dage i Brædstrup sammen med sports-
fæller fra det ganske land. Det vil være 
dejligt at se så mange medlemmer som 
muligt, når vi kommer frem til starten 
af februar. Der er åben for bestilling af 
overnatning på Pejsegården. 
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af Bjarne Borresen

Tilstede: samlede HB + sekretaria-
tets medarbejdere

FORMANDEN, ERIK DYBDAHL, BØD 
VELKOMMEN TIL DEN SAMLEDE 
BESTYRELSE. GENNEMGIK KORT SÆ-
SONEN, HVOR BESTYRELSEN HAVDE 
VÆRET YDERST AKTIV PÅ MANGE 
FRONTER. REGIONSMØDERNE VAR 
GÅET GODT MED MANGE POSITIVE 
TILKENDEGIVELSER. OMTALTE KORT 
DEN FOLKEVALGTE REVISORS BESØG 
PÅ SEKRETARIATET. HAN HAVDE EN 
ANDEN INDGANGSVINKEL TIL ARBEJ-
DET, END VI VAR VANT TIL. 

REPRÆSENTANTSKABS- 
MØDETS DAGSORDEN

Oplæg uddelt og gennemgået.
Beretningen blev gennemgået og flere 

områder blev ordvalg debatteret. Man 
kom også ind på Reglementets ordlyd, 
som ligeledes blev debatteret. Teksten 
i beretningen blev gennemgået og til-
passet. Herefter godkendt.

DdB er vært for året SBU-møde og 
mødets dagsorden blev kort omtalt.

Indkomne forslag blev gennemgået. 
Det drejer sig om 2 lovændringsfor-
slag. Disse blev debatteret indgående.

Valg til HB blev gennemgået person 
for person.

Niels Larsen modtager genvalg
Erik Rasmussen modtager ikke gen-

valg. Landsformanden takkede Erik 
for hans 31 år i bestyrelsen.

Villy Petersen modtager genvalg
Peter Andersen modtager genvalg
Henrik Larsen modtager genvalg
Revisorer forventes at modtage gen-

valg.
LANDSUDSTILLING & AUKTION

Det bliver danske duer, der kommer 
på auktion. Der bliver ca. 30 til salg. 
Der deles 50-50. Papirer skal være 

Hovedbestyrelsesmøde  
24. og 25. november 2017

klar 15. dec. Der er allerede blevet til-
meldt stande.

Klasserne bliver stort set som sid-
ste år. Dog indføres 2 nye klasser med 
samme propositioner som klasse 1 og 2 
men uden tillægspoint. 

Pris kr. 25,-.
Det opfordres, at medlemmerne støt-

ter hotellet med køb af drikkevarer. 
Det er ikke i orden selv at medbringe 
drikkevarer på hotellet.
FREDAG AFTEN

Der er igen i år planlagt arrange-
ment fredag aften. Program kommer 
senere.
LANDSUDSTILLING, FESTAFTEN

Festaftenen skal bare være god. Me-
nuen fastlægges af forretningsføreren 
og landsformanden. Musikken er be-
stilt for længe siden. Den roterende 
bars tiltrækningskraft blev debatte-
ret. Gæstelisten blev gennemgået og 
betalingsdelen gennemgået. 

Bordformændenes rolle blev gennem-
gået.
ØKONOMI

Budgettet var klargjort, men Kultur-
ministeriet ønskede det ikke indsendt 
med henvisning til gældende lovgiv-
ning. 

Vinduerne og døre i villaen er netop 
blev skiftet for ca. kr. 50.000.

Udskiftning af trailer. Den nuvæ-
rende trailer er desværre for lille og en 
enig HB besluttede, at der investeres 
i en Geraldy trailer med større kapa-
citet. Den ville kunne bruges på lidt 
flere flyvninger end den gamle trailer. 
Det vil kunne give en besparelse på ca. 
kr. 80.000,- per sæson. Det betyder en 
tilbagebetalingstid på 2 år. Der skal 
nogle ekstra kurve til for at optimere 
opsamlingen. Kørebetingelserne for en 
sådan trailer blev debatteret. Kurve-
størrelsen har samme rumindhold og 
gulvareal som DdB’s nuværende con-
tainerkurve. Den gamle trailer sæl-
ges. Det blev aftalt at købe en 42 kurvs 

trailer med midtergang + 42 ekstra 
kurve. Den skal være blå.

Det blev debatteret om centralindle-
vering kunne indføres i flere uger. Der 
blev ikke lavet nogen endelig konklu-
sion på nuværende tidspunkt.

Vognmandsaftalen blev gennemgået. 
Der var enkelte justeringer primært 
omkring overliggerdøgn og 2 chauffø-
rer på bilen. 

Driftsbudgettet blev gennemgået og 
ændringer i forhold til foregående år 
blev fremhævet. Der forventes et min-
dre overskud på kr. 20.000,-. Der blev 
stillet adskillige opklarende spørgs-
mål, som blev besvaret. 
TRANSPORT 2018

Forventes afviklet som i 2017. Der 
var enkelte udfordringer i nogle få sek-
tioner vedr. fredagsopsamling. 
ORDENSUDVALGET

OU gennemgik status, og hvad der 
skulle ske fremadrettet. Hvad skal der 
ske i 2018? Skal der indføres kontrol-
lanter? Skal der ændres i reglementet? 
Kan der udvikles elektroniske mulig-
heder, som kan hjælpe os? Der bør af-
holdes fællesmøder med foreningerne i 
foråret, hvor der kan orienteres om de 
forskellige problemstillinger. Det blev 
debatteret, hvordan det kunne løbe af 
stablen.

Kontrol ude i foreningerne blev de-
batteret. Hvilke muligheder har vi i 
dag? Kan det lade sig gøre overhove-
det? Der skal arbejde videre med ud-
fordringerne.
BREVDUEN

Kommet godt fra start i denne sæ-
son. Postvæsnet service bliver ringere 
og ringere. Internet baseret udsen-
delse af Brevduen blev endnu engang 
vendt, men fordelen ved papirudgaven 
er stadig større end ulemperne. Flere 
artikler om dagliglivet med brevduer-
ne er ønskeligt. Den behøver ikke fylde 
mange A4-sider, men en kort artikel 
med et par fine billeder kan sagtens 
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gøre god fyldest. ”Regionerne rundt”, 
hvor spændende medlemmer og slag 
blev præsenteret, kunne være en fin 
artikelserie, men det kræver, at der er 
personer, der vil være med til at få det 
op at stå.
IT & ELEKTRONISKE SYSTEMER

Status blev gennemgået. Power 
Booster til nødstrøm blev omtalt. Tau-
RIS er kontaktet om mulighederne.  
Status på TauRIS Remote Strike sy-
stem (Resultatopgørelse via PC) blev 
gennemgået samt øvrige udestående.

Batteriskift status blev gennemgået. 
Stort set alle foreninger har nu ind-
sendt deres berørte terminaler og ud-
skiftningen af batterier er i fuld gang.
RINGE 2018

Status på leveringen af 2018 ringene 
blev gennemgået. De beslutninger, der 
er truffet omkring årets leverancer 
blev debatteret.
DEN VETERINÆRE SITUATION

Artikel om ungesygen var nu blevet 
publiceret. Vaccinen var blevet distri-
bueret til alle foreninger med behov. 
Reglementet skal kigges igennem for 
evt. ændringer omkring håndteringen 
af sygdomme og kapflyvninger

Sag hos forbrugerstyrelsen blev gen-
nemgået med henblik på, hvad der var 
op og ned.
PR-UDVALG

De igangværende områder blev gen-
nemgået. Plejehjemmet i vest og de un-
ge mennesker i øst.

Samarbejdet i udvalget. Nuværende 
film fra 2000 blev omdelt. JQ omtalte 
status i PR-udvalget omkring den røde 
tråd i promoveringen af brevduespor-
ten. Kontaktet af børnehjælpsdagen. 
Dels i øst og vest. Der var søgt midler 
fra 3 fonde, men vi havde fået afslag. 
Via børnehjælpsdagen kunne der må-
ske åbnes en dør. 

Marketingsmuligheder er ved blive 
undersøgt, men det er dyrt. 

Vi har en film i dag lavet i 2000, men 
der var ønsker om ny film med fokus 
på brevduesporten i dag med de elek-
troniske muligheder, der findes i dag. 
Finansieringen blev debatteret.  

Status på H4 samarbejdet blev der 
redegjort for. 

Mentorordningen var ved at blive re-
vurderet, og så skal der konkluderes 
på denne ordning.

Status på arbejdet med Plejehjem-

met i Skæring og de fremadrettede 
muligheder i samarbejdet med Århus 
kommune blev debatteret. Herunder 
mulighederne for at få tiltaget præsen-
teret på en eller flere tv-kanaler.
HÆDERBEVISNINGER

En række indstillinger blev gennem-
gået.
SBU

Erik Rasmussen ønsker at aftræde 
som SBU-kasserer ved næste møde i 
februar. 
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MAJS POPCORN:  15 %
GULE & GRØNNE:  27 %
HVEDE:  22 %
FRANSK MILO:  22 %
DARI:  8 %
KARDI:  3 %
SMÅFRØ:  2 %
SOLSIKKE:  1 %

15% popcornmajs bevirker at blandingen 
er optimal at anvende hele året rundt.
Kan ligeledes med fordel anvendes til 
små dueracer. 

20 kg  
kun 

kr. 115,-

ALLROUND   4 SÆSONEN

ny
udgave

ALLROUND

NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande   •   Tlf. 97187040   •   Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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Af Jaak Nouwen oversat fra Brieftaube

DA FOLK STADIG HAVDE TID - DET MÅ 
VÆRE FOR SNESEVIS AF ÅR SIDEN 
- VAR DER MANGE MAGASINER OG BØ-
GER OM KAPFLYVNING MED BREVDU-
ER. I STEDET FOR DYRE DUER KØBTE 
MANGE OPDRÆTTERE ET BLAD ELLER 
EN BOG OM BREVDUER. DE LÆSTE 
DISSE BØGER OG BLADE FLERE GANGE 
OG FORSØGTE AT FORBEDRE DERES 
DUEBESTAND MED DET, DE NU LÆSTE. 
NU LÆSER MANGE OPDRÆTTERE 
NÆSTEN IKKE.

De livlige diskussioner fra fortiden 
om, hvordan en due skulle se ud. Teo-
rierne om vinger, hals, øjne og muskler 
er blevet meget sjældne. Opdrætterne 
kigger stadig efter alle slags interes-
sante fakta på internettet, men det 
handler normalt om penge og duer og 
tjener kun som næring til drømmen 
om at blive rig og berømt med sine du-
er. På lange vinteraftener går jeg ofte 

ud om aftenen i en tyk jakke og ned til 
mine duer. Jeg kontrollerer derefter, 
om jeg kan se eller føle noget af det, 
jeg tidligere læste om i magasinerne 
og bøgerne.
EN METODE TIL VURDERING

Jeg har opdelt et papir i 12 kolonner. 
Over første kolonne står RING for fod-
ringsnummer og de ti ting, jeg vurde-
rer er: 1. Flyve- og Avlsresultater (F + 
A), 2. Hoved, 3. Vægt, 4 Fjerkvalitet, 5. 
Tykkelsen af fjerlaget, 6. Sundhed, 7. 
Vinger, 8. Muskler, 9. Hals og 10. Øj-
ne. Den 12. kolonne er helhedsindtryk 
(TOTAL). 

Jeg har certifikat som dommer i vin-
geteori, men jeg ser dog mere på duen 
som en helhed. 

Jeg dømmer kun to - tre duer pr. af-
ten. For at komme i rette stemning 
tager jeg altid inden mine to bedste 
kapflyvere i hånden. Det giver mig en 
behagelig og lærerig afslapning. Duer-
ne, som får en god bedømmelse og ikke 
præsterer, hvad de burde kunne med 

deres ydre træk, forsøger jeg at motive-
re bedre i flyvesæsonen. Hvis det ikke 
hjælper, bliver de fjernet. Men pas på: 
Flyvninger på mindre end 500 km er 
træningsflyvninger for mine langdi-
stanceduer. I solidaritet med kortdi-
stance folket indleverer jeg dem med 
spil, så de ikke er helt uden for kon-
kurrencen.
1: FLYVE- OG AVLS RESULTATER

Bemærkede jeg denne due i sidste 
sæson? Hvordan klarede den sig på 
flyvningerne? Har den avlet en brug-
bar unge?
2: HOVEDET

For mig er duens hoved og det inden i, 
det vigtigste punkt, der kan føre til suc-
ces. Mange mennesker og dyr udvikler 
en psyke og opbygger viljestyrke, der 
kan aktivere alle dele af kroppen for at 
opnå succes. Selvfølgelig skal man ta-
ge højde for, at der er forskelle i form og 
fysik. For duer handler det om evnen 
til at flyve hjem så hurtigt som muligt 
på en kapflyvning. "Hurtigt" har her 
en dobbelt betydning, nemlig at flyve 
hurtigt fremad og for det andet at flyve 
hurtigt i den rigtige retning. Jeg for-
moder, at vinderne af en kapflyvning 
ikke altid er den hurtigste flyver, men 
duen, der har det smarteste hoved, 
fordi den forlader feltet og flyver i lige 

Hvad kan man lave på  
slaget i vintermånederne?

Duens hoved er for Jaak Nouwen den vigtigste faktor, der fører til succes. Selvfølgelig skal man også tage 

højde for forskelle i adfærd og fysik.

Jaak Nouwen
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linje hjem og derfor mange kilometer 
færre.

Jeg ser på dens hoved på afstand. 
Giver det indtryk af visdom, opmærk-
somhed, stolthed, osv. Kort sagt, giver 
hovedet indtryk af: "Her er jeg, og det 
er mit domæne"?
3: VÆGT

En due skal fylde rigtig i hånden, 
men ikke give indtryk af at være for 
tung. Der findes små og store duer. 
Det betyder dog ikke, at store duer 
skal føles tungere end små duer. Selv 
om fedt har en meget lavere vægtfylde 
end muskler, så føles fedt tungere end 
muskler. Langdistanceduer er normalt 
mindre end kortdistanceduer, fordi 
store duers energi forbruges hurtigere 
på grund af den højere vægt.
4: FJERKVALITET

Den er til at se og føle. En blød fjer-
dragt er glansfuld. Det indikerer sund-
hed og god tilstand. I løbet af sæsonen 
skal du sørge for, at denne glans øges. 
Man mærker også fjerenes kvalitet. 
Med hænderne fornemmer man krop-
pen gennem fjerenes blødhed. Du kan 
øve dig på at mærke blødheden ved at 

røre eller strække bløde ting: fløjl og 
silke, et sundt barns hår, den skinnen-
de pels på et sundt dyr osv.
5: FJERDRAGTENS TYKKELSE

En god due har en tyk fjerdragt. Den 
tykke fjerdragt beskytter mod kulde, 
varme og regn. Man kan ikke mærke 
ujævnheder som f.eks. gamle dun, når 
du har duen i hånden.
6: SUNDHED

Kendetegnes af en blød fjerdragt, 
hvide næbvorter, hvide øjenkranse, 
rene fødder, ren fjerdragt og et blankt 
øje. Afføringen skal altid være tør. I 
flyvesæsonen skal afføringen være 
små, næsten kugleformede klatter.
7: VINGER

Her er blot nogle få af de 13 vingekva-
liteter, som Charles Vanderschelden 
lagde vægt på. Jeg ser på om længden 
af de yderste svingfjer står i forhold til 
duens størrelse. De fire yderste sving-
fjer skal være smidige og lige, ikke for 
brede med enderne pænt afrundede. 
Der skal være god luft mellem disse 
fire svingfjer.

Linjen gennem de fire toppe skal 
danne en ret vinkel med kanten af den 

Ring F+A Hoved Vægt Fjer T.Fjer Sund Ving Musk Hals Øjne Total

867/13 9 8 8 8 9 9 8 9 8 8 84

144/14 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 87

117/15 6 7 7 7 8 8 6 7 7 7 70

145/14 4 8 8 8 7 8 7 7 7 7 71

JAAK NOUWENS VURDERINGSSKEMA

yderste fjer.
Den syvende svingfjer er nogle gange 

lidt kortere, men den skal være meget 
længere end den sjette.

Overarmsknoglen, skal være tyk og 
kort, så indervingen er smal. Indervin-
gens fjer skal være én til to cm kortere 
end den første af de 10 slagfjer.
8: MUSKLER

Musklerne til venstre og højre for 
brystbenet skal føles som en cykel-
slange ikke for tungt oppustet. Hårde 
muskler er ikke godt. Musklerne skal 
være lange, dvs. startende helt foran 
brystbenet og slutte kort før læggebe-
nene.
9: HALSEN

Farven skal være rosenrød, og tun-
gen skal ligge fladt i næbbet. Luftrøret 
skal være smalt og ovalt. Det må ikke 
være rundt og ikke synke dybt, når du 
åbner næbbet. Ganespalten er hos sun-
de duer lidt åben.
10: ØJNE

Næbvorterne og ringen omkring øj-
nene skal hos mig være snehvide. Øj-
nene skal sidde godt i hovedet med 
udstråling og glans. Pupillen eller den 
sorte cirkel i øjets midte skal være lille 
i normalt og klart lys. I svagt lys og 
mørkt vejr bliver pupillerne lidt større. 
Jeg tror ikke på avlsøjne eller flyveøj-
ne. Forøget glans i øjet er et godt tegn i 
flyvesæsonen.
OPSAMLING

Vurderingen af en due er simpelthen 
et forsøg på at beskrive værdien af den. 
Men kun kurven og redeskålen giver 
information om en dues sande kvalite-
ter med hensyn til avl og kapflyvning, 
hvor dog opdrætteren også spiller en 
vigtig rolle. At kunne vurdere er vig-
tigt, fordi det er nemmere at genkende 
en dårlig due end en god. Én dårlig due 
færre på slaget er en sejr. At lære at 
vurdere duer er en god vinteraktivitet, 
som du kan gøre sammen med en ven. 

Vurdering af duer er simpelthen et forsøg på at sætte tal på værdien. Men kun kurven og redeskålen giver 

den sande information om en dues kvaliteter i forhold til avl og kapflyvning. Og her spiller opdrætteren en 

vigtig rolle.
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af Erik Bjerg og Niels Larsen

MIT NAVN ER ERIK BJERG.

JEG HAR HAFT BREVDUER SIDEN 
1974, OG ER MEDLEM AF BREVDUE-
FORENINGEN DAN 004 KRONBORG-
ESPERGÆRDE. MIN INTERESSE FOR 
BREVDUESPORTEN STARTEDE, DA JEG 
VAR CA. 8 ÅR. VORES NABO FLØJ MED 
BREVDUER 0G VAR MEDLEM AF DAN 
004 KRONBORG. 

Sammen med min far indrettede jeg 
et lille slag i haven til duer og anskaf-
fede mig 4 stk. af tvivlsom herkomst. 
Året efter fik jeg nogle ’rigtige brevdu-
er’ af naboen Poul Hansen. 

Brevduerne begyndte jeg at køre 6-7 
km væk fra slaget. Dengang var det 
på cykel. Duerne var altid hjemme før 
mig. 

Så i 1953 fik jeg endelig lov til at 
sende én due med sammen med nabo-
ens duer, der skulle på årets første for-
eningstræning. jeg mener det var fra 
Sorø. For mig meget langt væk. Det 
gik over al forventning. Min ene due 
kom hjem næsten 10 min før naboens. 

Mine brevduer
Erik Bjerg 

DAN 004 Kronborg-Espergærde
Jeg var meget stolt, og interessen for 

duer var vakt.
I 1974 fik jeg mulighed for at holde 

brevduer. Der blev anskaffet duer fra 
forskellige slag, Trampedach, Hen-
ning Larsen og Orla Nielsen DAN 192. 
Dejlige duer som jeg var glade for.

1975 var så året, hvor jeg deltog på 
de første kapflyvninger. Det var i DAN 
226 Holger Danske. Jeg blev nr. 12 
(sidst) med gamle duer, men med un-
gerne blev jeg en flot nr. 2. 

Som I kan forstå, så blev min inter- 
esse for ungeflyvninger grundlagt 
dengang.

Min første sektionsvinder var også 
med ungerne d. 10-07-76 med duen nr. 
226-76-0223 fra Rødbyhavn med en 
hastighed på 1151,62 m/min. 
SLAGET.

Mit slag er et haveslag på ca. 7 m x 
2,5 m, som i dag er indrettet med 4 
rum. Slaget vender mod Øst, som på 
grund af beliggenheden i haven er den 
bedste retning for indflyvning. Foran 
de 3 af rummene er der en fodergang.

De 2 rum er hvert på 1,2 m i bredden 
og 1,5 m i dybden hvoraf de 0,5 m er 
redernes dybde. Der er plads til 6 en-
kemænd i hvert rum.

I 2008 anskaffede jeg 12 reder fra 
”Hermes” i Tyskland. Rederne var 
samlesæt, så jeg kunne tilpassede dem 
til de to rum.Det vil sige 6 reder i hvert 
rum med i alt plads til 12 enkemænd. 

Det tredje rum er på 1,8 m x 1,6 m 
tilpasset med siddepladser til ca. 35 
unger. Om vinteren er alle hunner an-
bragt her (fra oktober til februar). Det 
fjerde rum er indrettet til avlsduer og 
duer på pension, (max 6 par). Målene 
er ca. 2,7 m bredt og ca. 2,4 m dybt, 
med fodergang og plads til enkehun 
bokse, også fra ”Hermes”.

I 2012 besluttede jeg at indrette kun-
stig ventilation i form af mekanisk ud-
sugning,

Der blev installeret 2 stk. udsug-
ningsventilatorer med en i hver side af 
slaget i foder-gangen, hvor der er høj- 
est til loftet for at mindske træk, hvor 
duerne opholder sig. Dette har givet 
frisk luft og et godt miljø på slaget. 
AVLSDUER

I starten blev der kun taget unger ef-
ter flyveduerne. 

Der var ingen deciderede avlsduer. 
Det viste sig, at det var en fejl. Ikke 
fordi ungerne ikke var gode nok, men 
det var umuligt at få struktur på av-
len. De bedste avlere var væk. Den ene 
eller begge, når jeg endelig fandt ud 
af, hvem parret var, som gav de bedste 
unger. 

Da flyve resultaterne blev dårlige-
re og ungerne for små, gik det op for 
mig, at jeg måtte se mig om efter nyt 
blod. Jeg besluttede at anskaffe nog-
le nye, men ville selvfølgelig beholde 
mine bedste duer. Der blev anskaffet 
hunner fra forskellige slag over en år-
række. Hunnerne blev parret ind på 
mine bedste hanner og ungerne blev 
kapfløjet på alle sektion 12’s ungeflyv-
ninger på lige fod med mine egne. Hvis 
’blandings-ungerne’ ikke kunne hamle 
op med mine ’rene’ unger, blev hunnen 
fjernet og en ny indsat næste år. Erik Bjergs smukke haveslag
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Der blev også anskaffet nogle unger 
fra et godt flyvende slag. Disse unger 
fik samme behandling og efterhån-
den blev der nogle gode duer tilbage. 
Især en rigtig god hun 004-06-1180 og 
en han 004-03-0299. Disse 2 duer er, 
som jeg ser det udgangsduer til duerne 
som, jeg flyver med i dag.

”1180”, som var datter efter en hun, 
jeg købte direkte hos Flor Engels, pla-
cerede sig som unge på 5 ungeflyvnin-
ger som nr. 2-3-12-29-58, 2 gange med 
1000 point.

Året efter kom hun på avlsslaget 
sammen med ”299”, som var søn efter 
070-01-0663, hvis farmor var Henrik 
Meldgaard’s ”1686”

”299” var 2 gange sektionsvinder. 1 
gang fra Rødbyhavn og 1 gang fra Bre-
men, Derbyvinder fra Giesen og som 
2-årig 3. Derbydue fra Gøttingen.

Så i 2007 kom der rigtig gang i den. 
”299” fik en søn 004-07-0055, som vi-
ste sig at være en rigtig god flyver og 
avler. Den fik i 2009 den bedste unge, 
jeg nogensinde har avlet, 004-09-1793 
Hans resultater er enestående. På 46 
flyvninger blev han placeret ikke min-
dre end 40 gange inden for 20 %  

Han var sektionsvinder 4 gange, 1 
gang nr. 2 og 2 gange nr. 3, 2 gange 
nr. 4, osv. Han var også blandt de 10 
bedste OL duer i klasse A 3 år i træk. 

I 2011 var jeg så heldig at vinde 2 un-
ger fra Kaj & Michael DAN 036. Den 
ene unge 036-11-2291 var lidt sen og 
desuden en prøveparring, fik jeg at 
vide, da ugerne blev hentet. Den blev 
sendt på kapflyvning d. 06/08-2011 fra 
Rødbyhavn, hvor den blev nr. 33 af 717 

duer. ”2291” har også fløjet helt fanta-
stisk Sektionsvinder 2 gange, 3 gange 
nr. 2 og 1 gang nr. 3. Desuden har han 
været Es due Mellem Sport sektion 
12, 4 år i træk fra 2013 til 2016 som 
nr. 1-3-2-1. I 2017 blev han overført til 
avlsslaget, hvor den er parret med 004-
10-1537 en helsøster til ”1793”. Den er   
til nu bedste unge efter parret er 004-
15-1183, som i år 2017 er 3 gange sek-
tionsvinder.   

En ny han, 070-15-0127, fra Henry 
Rider Åbenrå, Dan 070 har som 1-årig 
været 10 gange inden for 20 %, 2 gange 
sektionsvinder, den ene gang også re-
gionsvinder. Han blev sparet i år. Skal 
måske også overflyttes og parres med 
en datter efter 2291 eller 1793.
KAPFLYVNINGER

Da jeg er pensionist og ikke kan over-
komme et stort duehold, måtte jeg 
skære ned på antallet af duer, selv om 

det var svært. Jeg måtte også beslutte 
hvilke flyvninger, jeg ville flyve. Det 
blev til DdB’s mellem distance sport, 
og 3 af Sektion 12’s mesterskaber, 
nemlig Indlandsmesterskab, Rødby-
cup og Ungemesterskabet. 

I år ville jeg også flyve nogle mellem-
distanceflyvninger åben og så Antwer-
pen, som jeg ser som en station med 
traditioner. En som vi bør opretholde 
og gøre noget mere ved. 

Som slut på flyvesæsongen München, 
hvis der er duer til det.

Det blev til en 4. plads til Indlands-
mesterskabet, en 1. plads til Rødby 
cup, en 2. plads til Ungemesterskabet, 
en 3. plads til Mellemdistance Sport 
Sektion 12, nr. 1. Es due sport sekti-
on 12 med 004-14-0274, som også blev 
nr. 3. Es due han, hvor udgangsduen 
”299” er at finde i 5 led. Desuden blev 
det til 6 gange sektionsvinder, de 3 
gange med 004-15-1183. En han, hvor 
”2291” er far og ”299” er morfar. 
OPSTØD

Et lille opstød. Jeg er skuffet over 
mellemdistance sport, som er forøget 
støt fra 5 flyvninger til nu 10 flyvnin-
ger. 

I 2011 og 2012 blev mellemdistance 
sport indført med 5 flyvninger starten-
de i uge 24. Så i 2013 og 2014 blev det 
øget til 7 flyvninger med start i uge 21. 
Derefter i 2015 og 2016 8 flyvninger 
med start i uge 21. Nu i 2017 blev det 
til 10 flyvninger med start i uge 21. Ef-
ter min mening er det at stramme den. 
Jeg er bange for at medlemmerne mi-
ster interessen for flyvningerne, hvis 
dette fortsætter. Det kræver et større 

Enkehanner i reden

Stamhannen DAN 004-03-299 2 x sektionsvinder
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og større duehold at være med til me-
sterskabet, men det er måske også me-
ningen.

Der er stadig nogle i sektion 12, der 
mener, at sektionens flyvninger er for 
korte og ikke krævende nok, men vi le-
ver jo på en ø, hvor det er broafgifter, 
som skal betales, hvis vi vil længere 
ud. Sektionens flyvninger er jo efter si-
gende træning til DdB’s flyvninger,så 
lad os flyve fra samme sted hver uge, 
så alle medlemmer, også dem der ikke 
ytre sig til daglig, kan være med. Vi 
kan alligevel ikke se, hvor duen kom-
mer fra, når den kommer hjem. Om 
der skal være mesterskab eller ej er et 
spørgsmål, men det er klart, at der er 
flere, der deltager, når prisen er den 
rigtige og der er noget at flyve om.

Jeg flyver alle mine unger på sekti-
on 12’s flyvninger fra Vordingborg og 
Rødbyhavn.

En del af dem kommer med på de an-
dre flyvninger alt efter, hvilke man bli-
ver enige om. 

Mine duer på 1 år bliver fløjet på al-
le sektionsflyvninger. Nogle få af dem 
får de sidste uger en flyvning på DdB’s 
mellemdistance. Dette giver dem en 
rigtig god ballast og mig en god ide om, 
hvem der skal flyve mellemdistance 
som 2-årig og ældre. Når duen er 5-6 
år (hvis den lever så længe) bliver den 
sat på avlsslaget.

Jeg har også sat nogle på avlsslaget 
allerede som 3-årig, hvis de har vist 
noget særligt.

Hunnerne flyver jeg som regel kun 
som unger. Nogle få flyves også på sek-
tionsflyvningerne, da de anvendes som 
enkehunner og skal være hjemme, når 

hannerne kommer hjem fra kapflyv-
ninger.
MÅLSÆTNINGEN FØR SÆSONEN

Når flyveplanen for Sektionen er en-
delig og vedtaget, bestemmer jeg mig 
for, hvilke flyvninger jeg vil deltage 
på. Jeg vil som regel prøve at deltage 
på alle sektionens flyvninger, men jeg 
må indrømme, at der sættes spørgsmål 
ved flyvninger fra Sverige, Jylland og 
Fyn, dels fordi prisen er højere for dis-
se flyvninger, og fordi jeg ikke kan se 
formålet med flyvningerne.

Når jeg deltager på flyvninger fra 
Jylland og Fyn, er det med nedsat due- 
antal, og kun fordi de indgår i indlands 
mesterskabet.

Jeg deltager på DdB’s mellemdistan-
ce sport, fordi alle deltagere stilles så 
lige som muligt. Vejret kan vi jo ikke 
stille noget op med. Jeg sætter person-
ligt en ære i at kunne udpege de 4 duer, 
jeg skal kapflyve med på alle mellem-
distance sport flyvninger. Om de kan 
holde, må tiden jo vise. Det skal næv-
nes, at jeg også har 2-3 duer parate 
til at sætte ind, hvis noget skulle ske. 
”Reserverne” flyves på hvid mellemdi-
stance på de første 2-3 flyvninger, se-
nere på sektionsflyvningerne.
AVL

Jeg tillægger unger efter alle par 
flyveduer og avlsduer, ca. 30 unger. 
Parrene sættes sammen sidste uge 
i februar eller først i marts. Helst en 
onsdag. Inden da har jeg sat hunnen 
ind i reden sammen med hannen et 
par timer af gangen, så de er fortrolige 
med rede og med hinanden. Hvis der 
er for meget uro, prøver jeg en ny hun. 
Når der er faldet ro over det hele, sæt-

tes hunnen tilbage i ungeafdelingen.
Jeg har fra start en ide om hvilke par, 

der skal tages unger efter, men parret 
skal være glade for hinanden. Ellers 
bliver det til en anden hun.

Første sortering af ungerne er ved 
dag 7, når ringene skal sættes på. Er 
ungen for lille eller viser svaghedstegn 
bliver den fjernet uanset forældre, og 
ringen bliver anvendt til kuld 2.

Anden sortering er, når ungerne sæt-
tes ind på ungeafdelingen. Vandet er 
placeret i fodergangen, så ungerne 
skal ”finde” det gennem åbninger i 
væggen. De unger, der ikke kan finde 
vandet efter et stykke tid, bliver også 
fjernet. (Det skal nævnes, at den gam-
le han ”299” og en gammel hun også 
går sammen med ungerne).

4-5 unger bliver udvalgt til One-loft-
slag og afleveret. De ledige ringe bliver 
anvendt til unger i avlsafdelingen. Når 
ungerne i enkeafdelingerne er fjernet,   
får parret lov til at få æg igen, så de 
kan ruge i ca. en uge. så der er faldet ro 
over det hele. Herefter bliver hunnerne 
sat ud i enkeboksene og hannerne får 
lov til at ruge til de ikke gider længere. 
Herefter fjernes alle æg og hannerne 
er nu parate til enketilværelsen.

Kuld 2, som er i avlsafdelingen, får 
samme behandling som kuld 1.

Ungerne har nu fri udflyvning ind-
til, de har været i luften og fundet ind 
igen. Så skal de lære at gå ind, når 
der fodres. Hvis de ikke går ind, når 
der fløjtes, er der ingen mad før næste 
gang,. Det lærer de hurtigt. 

Ungerne lukkes ud om morgenen og 
for at få dem til at gå ind, fodres der 
let. Om eftermiddagen lukkes der ud 
igen og efter en times tid til halvanden 
lukkes, så der kun er åben for ind flyv-
ning, og der fodres rigeligt. 

Træning i kurven starter, når de be-
gynder at trække længere væk. Der 
startes med tilvænning til kurven. Un-
gerne får lov til at stå i kurven 2-3 ti-
mer ude i haven. Derefter fodres, så de 
kan høre det, og de lukkes ud af kur-
ven. Det er forbavsende, hvor hurtigt 
de lærer at gå ind på slaget. 

Derefter startes afstandstræning. 
Først med en afstand på 5-6 km. Til 
sidst en afstand på ca. 25 km. I alt 6-7 
gange. Herefter er de klar til kapflyv-
ning. 

Vandings anordning
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af Søren Jøns

EN LILLE HISTORIE OM, HVORDAN 
RASMUS FIK INTERESSE FOR BREV-
DUER.

I EFTERÅRET 2016 BLEV JEG RINGET 
OP AF RASMUS MOR (ANETTE) SOM 
VIA DDB HAVDE FUNDET UD AF, AT 
DEN BREVDUE, DER SAD SAMMEN 
MED EN KANIN I DERES HAVE, TILHØR-
TE MIG. (RASMUS BOR CA. 300 METER 
I LUFTLINJE FRA MIG).

Det var en sommerunge fra mig, som 
åbenbart ikke kunne finde ud af at fly-
ve hjem.

Jeg tog naturligvis over til Rasmus 
og Anette for at hente duen. Rasmus 
var meget glad for duen, som var meget 
tillidsfuld.

Rasmus og Anette spurgte, om det 
var muligt, at der kunne være brev-
duer i legehuset og volieren i stedet for 
undulater? Hvis det var tilfældet, ville 
Rasmus skille sig af med undulaterne 
og holde brevduer i stedet for.

Jeg sagde, at det nok kunne lade sig 
gøre. Jeg lovede Rasmus, at han kun-
ne få nogle unger i foråret 2017. Det 
var for sent at avle unger sent efterår 
2016, og at han ikke ville få glæde af 
dem. Rasmus blev meget glad og i star-
ten af april måned talte vi sammen 

om, hvornår ban kunne få ungerne.
Primo maj 2017 fik Rasmus 8 unger 

fra mig, som kom ind i legehuset, fordi 
nu havde Rasmus solgt undulaterne. 
Rasmus fik at vide, hvordan duerne 
skulle passes hver dag. Han fik diverse 
foder, vitaminer samt lidt inventar til 
at starte med.

Duerne blev holdt inde i legehuset og 
volieren i ca. 1 uge og blev derefter luk-
ket ud. Det gik rigtigt fint med duerne 
og Rasmus og familien startede med 
træning.

Der blev lavet indflyvning i volieren 
og jeg havde et ældre UNIKON an-
læg derhjemme, som blev gjort klar 
til kapflyvning 2017. Rasmus var ble-
vet meldt ind i 045 Søborg og DdB, så 
selv om der blev holdt sommerferie i 
juli måned sammen med familien, nå-
ede Rasmus at flyve to kapflyvninger 
i Klub 10 og Sektion 11. Rasmus mi-
stede 2 duer på disse kapflyvninger til 
trods for, at duerne var blevet trænet 
rigtig meget af familien.

Efter sæsonen har Rasmus fået 2 
unger til erstatning for de to mistede 
duer.

Da det gamle legehus var i rig-
tig dårlig forfatning, fik jeg {og Niels 
Jaworski, også medlem af 045 Søborg) 
den gode ide at kontakte Jan Qvor-
trup, som bl.a. er medlem af DdB’s Ho-

Nyt Juniorslag i 
045 Søborg hos Rasmus Bech

vedbestyrelse, og som gør et utroligt 
stort stykke arbejde for at skaffe nye 
medlemmer i DdB.

Jan havde et Junior begynderslag 
stående i Køge på   sin virksomhed, 
hvor vi kunne hente det ti1 Rasmus. 
Niels Jaworski og undertegnede hen-
tede slaget i Køge primo november.

Det gamle legehus var blevet fjernet, 
og der blev gjort klar til det nye due-
slag.

I samme uge blev det nye dueslag 
samlet. Slaget var virkeligt godt lavet, 
og det tog kun 3 timer at samle det.

Rasmus bar nu faet sine duer tilbage 
fra pasning i kolonien i 045 Søborg. Si-
den er der lavet redekasser til slaget. 
Der mangler at blive klar gjort til det 
elektroniske system.

Rasmus får forøget sin bestand af 
duer med kapfløjne unger fra Niels 
Jaworski og Søren Jøns avlsslag, så der 
vil være 14 duer klar til kapflyvning i 
2018. Duerne der bliver suppleret på 
slaget, slagvendes først til foråret pga. 
faren for rovfugle.

Rasmus har det rigtigt godt med du-
erne. De er utroligt tillidsfulde og flyt-
ter sig overhovedet ikke, når han er i 
slaget. Han glæder sig allerede til sæ-
son 2018. 

Rasmus og hans hans mor Anette ved opførelse af det nye slag
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Sektion 11
Sektionsudstilling & Auktion i sektion 
11 lørdag d. 6 januar 2018
Mørkhøj skole
Ilbjerg Alle 25
2730 Herlev
Program: 
Se sektionen hjemmeside www sekti-
on11.dk
Kl. 08.00 Indlevering af duer/betaling 
Kl. 08.30 Morgenmad 
Kl. 10.00 Generalforsamling sektion 
11 
Kl. 12.00 Fælles frokost* 
Kl. 13.30 Super Auktion : 
Unger årgang 2017 Fra følgende super 
slag 
Kim og Lisbet 242, Lars Nielsen 242, 
Team Nielsen 033, Erik Henriksen 
059,  K & K 049, Aage og sønner 087
Klasse 1:  
Es duer hanner 5 pl 1500 km/eller sek-
tionsvinder i år 2017 
Klasse 2:  
Es duer hunner 3plc 1200 km/eller 
sektionsvinder i år 2017 
Klasse 3:  
Hanner årgang 2015 og ældre 
Klasse 4:  
Hunner årgang 2015 og ældre 
Klasse 5:  
Hanner årgang 2016 
Klasse 6:  
Hunner årgang 2016 
Klasse 7:  
Hanner årgang 2017 (forenings kon-
kurrence bedst 5 af 6 tilmeldte han-
ner) 
Klasse 8:  
Hunner årgang 2017 (forenings kon-
kurrence bedst 5 af 6 tilmeldte hun-
ner) 
Flyvekonkurrence 2018 i klasserne 7 
og 8 Pris pr. due kr. 30,00 
*Frokost 3 stk. smørrebrød og 1 stk. 
sildemad pris kr. 50.00 
Ved tilmelding af 4 duer til udstilling 
gratis frokost. Ekstra frokost tilmeld 8 
duer til udstilling 
Tilmelding udstilling og frokost inden  
22 dec. 2017 til: Dennis Madsen Email: 
DM@COWI.com

Sektion 32
Generalforsamling
Lørdag den 6. Januar 2018 kl. 09.30
Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Ho-
vedgade 11, Hoptrup, 6100 Haderslev 
Dagsorden:
l. Valg af dirigent og konstatering af 
mandater
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse: Henning Jørgen-
sen, Torben Juhl, Per Rieder Valg af 
suppleant - Henrik Meldgard
Valg af revisor- Henrik Meldgard
5. lndkomne forslag (sendes inden 
15.12.2017)
6. Kapflyvningsplan 2018
7. Mesterskaber & Præmier 2018
8. Evt.
Efter generalforsamlingen inviteres 
alle medlemmer i sektionen til fro-
kost kl. 1200 - husk tilmelding inden 
03.12.2017
Pris ca. 150,00 på samme adresse, 
hvor også præmieoverrækkelsen vil 
foregå. Bemærk der er mulighed for 
morgenbrød ab kl. 07.30 - pris 25,00 
- Husk foreningsvis tilmelding til Tor-
ben Juhl -mobil 2040 5572, dog allerse-
nest 03.12.2017
Sportslig hilsen Bestyrelsen

Sektion 54
MESTERSKABER 2017
GENERALMESTERSKAB
1. Team Pedersen   034 20.811
2. L. & M. Sørensen   023 20.803
3. M. & C. Hansen  023  20.694
4. Hans-Jørn Thomsen  074 20.643
5. Karl Christensen  074 20.613
6. Henrik Stæhr  053 20.559
7. Thorkild Kristensen  034 20.598
8. Lasse Lindstrøm   074 20.436

9. Kudahl & Co. 053 20.254
10. Henning Hellemann  074 20.155
INDLANDSMESTERSKAB - ÅBEN
1. Team Pedersen   034 8.961
2. Regner Schutze  023 8.944
3. Peter Liljendal   074 8.938
4. L. & M. Sørensen   023 8.917
5. Leif Laursen   074 8.905
6. Bent Knudsen  023 8.896
7. Ejner Pedersen   053 8.877,14
8. Henrik Skov  023 8.876,99
9. Marius & Kristin   023 8.848
10.  Rosa & Johannes  053 8.842
INDLANDMESTERSKAB - SPORT
1. Peter Liljendal   074 8.910
2. Regnar Schutze  023 8.902
3. Leif Laursen   074 8.899
4. Bent Knudsen  023 8.895
5. Team Pedersen   034 8.860
6. L. & M. Sørensen   023 8.846
7. Marius & Kristin   023 8.841
8. Ejner Pedersen   053 8.827
9. Henrik Skov  023 8.817
10. Rosa & Johannes  053 8.806
1-ÅRS MESTERSKAB
1. L. & M. Sørensen   023 8.903
2. Team Pedersen  034 8.853
3. Peter Liljendal  074 8.844
4. Regner Schutze  023 8.825
5. Henrik Skov  023 8.799
6. M. & C. Hansen  023  8.796
7. Team Poulsen  053 8.777
8. Karl Christensen  074 8.762
9. Jørgen Juul 034 8.759
10. Hans-Jørn Thomsen  074 8.747
UNGEMESTERSKABET
1. Henrik Skov  023 4.965
2. Henrik Stæhr  053 4.896
3. Thorkild Kristensen  034 4.895
4. Team Pedersen   034 4.891
5. M. & C. Hansen  023 4.882
6. L. & M. Sørensen   023 4.848
7. Karl Christensen  074 4.846
8. Walled Fayed   053 4.819
9. Hans-Jørn Thomsen  074 4.785
10. Anders & Laila  074 4.776
ES - DUER, HANNER
1. 074-13-0622, Leif Laursen   074 39,083
2. 023-14-0032, Bent Knudsen  023 67,314
3. 074-14-0820, Peter Liljendal   074 67,862
4. 074-15-0918, Peter Liljendal   074 70,536
5. 074-15-0916, Peter Liljendal   074 71,173
ES - DUER, HUNNER
1. 023-15-1228, Regner Schutze  023 93,884
2. 023-16-0409, L.&M. Sørensen  023 119,003
3. 023-15-0775, L.&M. Sørensen  023 131,770
4. 053-16-8212, Erik Ø. Jensen  053 156,556
5. 023-16-0244, Henrik Skov  023 212,303

 Sektion 41
Der indkaldes til ordinær repræsen-
tantskabsmøde fredag den 12.1.2017 
kl 19:00 i klubhuset DAN 140 Løgum-
kloster.
Eventuelle forslag skal være bestyrel-
sen i hænde senest den 31. December.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af DdB og sek-
tionens mesterskaber og diplomer,
 /Bestyrelsen 

Meddelelse  fra foreninger og sektioner
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DM-SPORT
1 JAN HASSELSTRØM 111 12599,028
2 C.&J.JAKOBSEN 117 12507,914
3 FLEMMING FRIIS 017 12465,453
4 TH. & P.PEDERSEN 013 12455,400
5 LARS HANSEN 224 12365,058
6 JENS P.PEDERSEN 031 12362,503
7 PETER ESPERSEN 151 12344,611
8 FINN NIELSEN 189 12338,440
9 HOLGER WITTKE 036 12277,410
10 SVEND KÆRGÅRD 166 12225,739
11 LASSE LINDSTRØM 074 12192,681
12 EIGIL JENSEN 193 12155,676
13 BRIAN JENSEN 074 12137,196
14 HANS CHR. KLITTEN 166 12100,365
15 JØRGEN SØRENSEN 117 12097,901
16 BRIAN DALSGAARD 224 12096,164
17 JENNY & FREDDI NYGAARD 018 12086,853
18 TUNCER SAHIN 225 12076,102
19 JOHN NIELSEN 009 12048,572
20 BENTE & STEEN 055 12047,030
DM-ÅBEN
1 ANDERS BRØBECH 073 13,683
2 MELDGÅRD/JEPPESEN 0700 17,645
3 PETER ANDERSEN 0970 17,829
4 JENSEN-BRAKSTAD 0680 18,571
5 JAN HASSELSTRØM 111 18,904
6 LISBET/KIM HANSEN 242 20,639
7 PER THOMSEN 111 20,973
8 TH. & P.PEDERSEN 013 21,738
9 LARS HANSEN 224 0 22,127
10 K & K SØRENSEN 049 0 22,186
11 FINN NIELSEN 189 23,821
12 HELLE & LOUIS 046 0 25,087
13 LENE & MOGENS 066  28,640
14 LAYTH&THAER AL RO 199 31,922
15 OLE P. & SØNNER 224 32,858
16 JØRGEN-TIM 148 33,237
17 TEAM BANG 013 34,099
18 TEAM ERIKSSON 220 38,274
19 L. & M. SØRENSEN 0230 39,847
20 JAN RASMUSSEN 207  41,759
REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
1 LISBET/KIM HANSEN 242 15673,823
2 PETER ESPERSEN 151 15547,782
3 CARSTEN & KURT 205 15499,004
4 LAYTH&THAER AL RO 199 15374,718
5 ULRIK L. LARSEN 242 15196,062
6 TEAM ASNÆS 114 15190,991
7 TUNCER SAHIN 225 15150,547
8 JOHN NIELSEN 009 15110,791
9 JENNY & FREDDI NYGAARD 018 15105,344
10 M & G HARDER 098 15062,897
REGION SYD 
1 MELDGÅRD/JEPPESEN 070 15667,515
2 ANDERS BRØBECH 073 15664,598
3 HELLE & LOUIS 046 15657,789
4 FLEMMING FRIIS 017 15614,518
5 JAN HASSELSTRØM 111 15574,737
6 TH. & P.PEDERSEN 013 15411,855
7 TEAM BANG 013 15197,577
8 JØRGEN SØRENSEN 117 15130,695
9 B. TH. PETERSEN 027 15098,495
10 SVEND KÆRGÅRD 166 14995,720
REGION NORD
1 LARS HANSEN 224 15662,664
2 JENSEN-BRAKSTAD 068 15616,733
3 LENE & MOGENS 066 15582,728
4 FINN NIELSEN 189 15571,521
5 OLE P. & SØNNER 224 15496,047
6 L. & M. SØRENSEN 023 15480,676
7 NIELS & PETER 019 15347,631
8 NIELS & BENTE 165 15300,476
9 VICTOR&CHRISTIAN 113 15287,344
10  CHR.MIKKELSEN 075 15247,755
LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT 
SEKTION 11
1 TEAM NIELSEN 033 4728,481
2 HANS CHR. NIELSEN 033 4677,619
3 LAYTH&THAER AL RO 199 4558,705
4 TUNCER SAHIN 225 4520,009
5 JØRN BOKLUND 135 4499,547
6 K & K SØRENSEN 049 4368,917
7 RENE LARSEN 116 4366,913
8 M. YOUNAS 033 4332,801
9 LISBET/KIM HANSEN 242 4325,610
10 JAN BO RASMUSSEN 033 4309,399

SEKTION 12
1 SV. AA. NIELSEN 148 4669,336
2 CARSTEN & KURT 205 4644,140
3 PER LARSEN 062 4553,116
4 ÅGE & SØNNER 087 4525,516
5 JESPER DRESLER 098 4453,770
6 FINN HANSEN 087 4428,513
7 HENRIK L.JENSEN 062 4345,125
8 P.E.MEULENGRACHT 192 4225,828
9 TAGE PETERSEN 087 4205,114
10 EIGIL NIELSEN 062 4151,897
SEKTION 21
1 JOHN NIELSEN 009 4739,025
2 FLEMMING PETERSEN 037 4678,166
3 PETER ESPERSEN 151 4652,983
4 TEAM ASNÆS 114 4448,948
5 TOGO  BJERGFELT 151 4408,126
6 TAGE HANSEN 151 4406,090
7 SAID&ELSE BAIOUMI 009 4340,320
8 BO PEDERSEN 037 4267,865
9 MICHAEL  ANDERSEN 151 4258,867
10 TEAM RINGSTED 030 4227,971
SEKTION 22
1 STEFAN STENZEL 018 4693,276
2 RACING TEAM CMN 100 4670,200
3 PETER PEDERSEN 100 4518,351
4 JENNY & FREDDI NYGAARD 018 4499,934
5 SØREN ANDERSEN 012 4148,096
6 FLEMMING NIELSEN 038 3731,862
7 JAN QVORTRUP 100 3704,139
8 ARNE Å. NIELSEN 081 3567,675
9 GERDA SØRENSEN 018 3466,919
10 CARSTEN PEDERSEN 100 3343,293
SEKTION 31
1 TH. & P.PEDERSEN 013 4731,783
2 SVEND KÆRGÅRD 166 4655,596
3 TEAM ERIKSSON 220 4651,385
4 TEAM BANG 013 4582,777
5 HANS CHR. KLITTEN 166 4541,028
6 TOM YNDGAARD 166 4322,851
7 TEAM FL. BOLØ 016 4172,022
8 K.J.PHILIPSEN 220 4124,615
9 KARL HEDEGÅRD 166 4104,571
10 PREBEN N. JENSEN 220 4099,495
SEKTION 32
1 MELDGÅRD/JEPPESEN 070 4909,417
2 HOLGER WITTKE 036 4719,054
3 JENS & NIELS ERIK 227 4514,144
4 IVAN HANSEN 240 4489,405
5 KAI JEPPESEN 227 4186,483
6 THORKIL THOMSEN 070 4000,613
7 KLAUS NISSEN 240 3965,715
8 TORBEN JUHL 070 3613,689
9 TOMMY & HENNING 227 3602,996
SEKTION 33
1 HELLE & LOUIS 046 4653,563
2 FRANK LAUGESEN 046 4652,417
3 JESPER JUNGLØW 046 4617,150
4 ANDERS BRØBECH 073 4524,513
5 BENTE & STEEN 055 4522,316
6 CHR. CHRISTENSEN 183 4501,084
7 LEIF NIELSEN 046 4476,756
8 EBBE HOLM 046 4475,522
9 BJARNE NUTZHORN 153 4215,202
10 HERLUF JØRGENSEN 055 4206,093
SEKTION 34
1 C.&J.JAKOBSEN 117 4907,962
2 JØRGEN SØRENSEN 117 4800,892
3 FLEMMING FRIIS 017 4771,440
4 POUL ERIK HELWEG 164 4461,457
5 SØREN BRØBECH 164 4451,578
6 ERIK KNUDSEN 154 4420,312
7 PER W.BERG 246 4250,957
8 VILLY LÆSØ 097 4102,162
9 FINN USTRUP 097 4019,735
10 JOHN OLSEN 097 3913,157
SEKTION 41
1 JAN HASSELSTRØM 111 4676,933
2 TEAM NICOLAISEN 207 4566,561
3 JAN RASMUSSEN 207 4511,932
4 SV.AAGE LAURIDSEN 111 4503,702
5 VAGN HANSEN 144 4448,039
6 LARS F. HANSEN 111 4436,762
7 ANNI-GERT VINDING 111 4415,241
8 EJLER HANSEN 144 4233,159
9 CHRISTENS+TONNES 111 3766,406
10 J & N.C. SCHMIDT 140 3642,429
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Vi retter opmærksomheden mod 
følgende blanding til fældeperioden:

Analyse:	 %	
Råprotein	 14,02
Råfedt	 6,14
Råkulhydrater	 49,80
Råaske	 2,07
Råfiber	 4,94	

Analyse:	 %	
Råprotein	 14,50
Råfedt	 7,80
Råkulhydrater	 61,40
Råaske	 2,30
Råfiber	 7,80	

•	 basissammensætning	til	fældningen
•	 17	ingredienser
•	 franske	Cribs	majs	med	højt	kimindhold	

(+85%)
•	 rig	på	aminosyrer
•	 rig	på	olieholdige	frø

•	 Sørger	for	tilførslen	af	den	korrekte	
kæde	af	essentielle	aminosyrer.

•	 Indeholder	hovedsagligt	små,	fine	
korn	og	frø.

•	 Er	rig	på	de	rigtige	byggesten	til	
dannelsen	af	den	nye	fjerdragt.

25 kg

20 kg

FINESSE MUTINE

NATURAL FAELDEBLANDING

NATURAL	BRANDE
Gl.	Kærvej	17		-		7330	Brande			•			Tlf.	97187040			•			Fax.	97187090

mail:	natural@natural-brande.dk			•			www.natural-brande.dk
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Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine 

2018-guldringe?

Bestil nu og få dem med fodringene
 

Kan bestilles via foreningen, 
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Årets julegave ide
GSM-modul til Tauris-systemet


