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HOVEDBESTYRELSE 

Formand: 
Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 
8930 Randers NØ. 
Tlf. 26 28 53 62 
pia.west.christensen@outlook.dk 

Næstformand:
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81. 

Medlemmer: 
Villy Petersen, Egelunden 69, 
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 42 1940 49. 
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, 
Dalby, 4690 Haslev, Tlf. 22 17 95 60 
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8, 9800 
Hjørring, Tlf. 30 61 41 87 
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 
7000 Fredericia, Tlf. 40 45 01 15 
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn, Tlf. 25 34 19 36 
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 
8680 Ry, Tlf. 23 20 35 88
Søren Jakobsen, Millingvej 3, 3450 
Allerød, Tlf. 30 84 00 99

SEKRETARIAT 
Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 
Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Mail: ddb@brevduen.dk 
www.brevduen.dk 

MEDLEMSBLADET BREVDUEN 
udkommer ordentligvist i uger med 
lige nummer. 
Ansvarshavende redaktør: 
Michael Th. Larsen, 
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. 
Tlf. 40 45 01 15, 
michael.larsen@smurfitkappa.dk

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor 
abonnement (pr. år) kan tegnes. Re-
klamationer over udeblevne numre 
af bladet bedes rettet til sekretariatet. 

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk 
lov om ophavsret, og må hverken 
helt eller delvis gengives uden skrift-
lig godkendelse fra De danske Brev-
dueforeninger. Gengivelse med De 
danske Brevdueforeningers 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.

FORSIDEBILLEDE:
Langdistancemester i Sektion 52 
2019, Allan Nielsen, 142 "Hadsten", 
foran mesterslaget.

Udgivelse 
Meddelelse vedrørende udgivelse af 
næste blad og deadline for indsendel-
se af stof:

Brevduen nr. 8 udkommer 16.04.20.

Deadline for indsendelse af stof til 
dette nummer er 02.04.20.
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FREM- OG EFTERLYSNINGER
Fremlysninger:
DAN111-97-0997 (død) 
Christian Hansen
Klostergade 7, 6240 Løgumkloster
Telefon 40 84 24 94

901-19-6086042, 905-19-1480695
918-19-638-02573
Henrik Larsen, 128 «Sæby»
Telefon 20 46 60 12

DAN154-19-9316
Johnni Pedersen
Højdiget 1, 2730 København
Telefon 21 24 94 37

DAN115-03-0340 (død)
Allan Krogh Jensen
Thorstedvej 129, Thorsted, 7700 Thisted
Telefon 20 77 11 29

DAN207-73-273 (død)
Brian Hansen
Krohaven 2, Lindved, 7100 Vejle
Telefon 20 96 63 89

DV-0721-18-629 (død)
Søren Jensen
Byenden 3, 4660 Store-Heddinge
Telefon 29 90 23 90

DAN209-93-0091 (død)
Benny Pennerup
Bellisvej 7, 5750 Ringe
Telefon 25 43 27 10

DAN100-19-1091
Bibovic, 038 «Nykøbing F.»

DAN182-19-0150, DAN046-19-0874,
DAN233-19-0475, DAN250-19-0461,
DAN073-19-2198, DAN012-19-0717,
PL-0282-17-14153
Walid Shamri, 055 “Vejle”
Telefon 28 15 90 90

Efterlysning:
DAN220-18-1399
Ole Vigholt, 030 ”Ringsted”
Telefon 24 26 80 88

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.
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Verden omkring os ændrer sig hastigt, og i 
sidste nummer af Brevduen fortalte redak-
tøren optimistisk om forårets komme og 
alle de spændende ting, der sker på brev-
duefronten i øjeblikket med den igangvæ-
rende avlssæson og den forestående kap-
flyvningssæson. Alle disse dejlige ting er 
på meget kort tid kommet til at stå i skyg-
gen af den meget alvorlige situation, som 
COVID-19 har kastet hele vores verden ud 
i. Situationen har indflydelse på os alle 
sammen, og det er først og fremmest vig-
tigt, at vi passer på hinanden og overhol-
der de anbefalinger og tiltag, som myndig-
hederne iværksætter for at bekæmpe vi-
russet. Dette gælder naturligvis også akti-
viteterne i regi af De danske Brevduefor-
eninger, hvor vi rundt i lokalforeningerne 
nøje må følge både regler og anbefalinger  
i forhold til forsamlinger, og som vores 
statsminister siger: Hellere gå ét skridt for 
langt i kampen mod Corona end senere 
fortryde, at man har taget ét skridt for 
kort! 

MÆRKEDAGE

80 års fødselsdag:
7/4 Vagn Hansen, 144 ”Ribe”

70-års fødselsdag:
27/3 Inger Bentsen, 182 ”Nibe”

Sølvbryllup:
13/4 Lene og Frank Juul Nielsen,  
025 ”Hjørring”
15/4 Kirsten og Knud Erik Kristensen, 
227 ”Koldinghus”

50 års jubilæum:
Poul Erik Ullits har 1. april været medlem 
af De danske Brevdueforeninger i 50 år.
Han blev som 12 årig meldt ind i Nibe 
brevdueforening og fløj der i en del år, 
inden han blev medlem i Løgstør brev-
dueforening. Brevduer er hans et og alt, 

En vanskelig tid!
Det er endnu for tidligt at udtale sig om, 

hvorvidt situationen får indflydelse på af-
viklingen af vores kapflyvningssæson, men 
i den nuværende situation er det væsentlig-
ste, at samfundssituationen kommer under 
kontrol. Som organisation har vi tidligere 
været omfattet af restriktioner, der har for-
hindret os i at starte kapflyvningssæsonen 
normalt, og skulle noget sådant ske igen, er 
vi fortrøstningsfulde med henblik på også 
at løse denne udfordring, så vi i ét eller an-
det omfang kan få opfyldt vores lyst og in-
teresse for at se duerne på vingerne.

Arbejdet i De danske Brevdueforeninger 
fortsætter ufortrødent med sæsonforbere-
delserne. Ringliste og reglement er under 
udarbejdelse, ligesom der arbejdes på en 
færdiggørelse af planerne for opsamling og 
transport af vores duer. Alt dette skal være 
færdiggjort inden Hovedbestyrelsens møde 
i starten af april. Grundet situationen bliver 
dette møde næppe et fysisk møde, men et 
Skype- eller telefonmøde, hvor detaljerne 
skal afstemmes inden sæsonstarten. I for-

og han har igennem årene opnået mange 
gode resultater og størst af alle var, da han 
blev landsvinder fra Baden-Baden - en af-
stand på godt 900 km. Poul Erik har altid 
haft mange duer og flyver helst på de lan-
ge flyvninger.

En tur til Kassel og Belgien for at se på 
duer skal han også helst på hver år sam-
men med brevduevenner. I dag flyver han 
igen i Nibe brevdueforening, og vi ønsker 
tillykke med jubilæet. 182 Nibe

DØDSFALD
Palle Pallesen, 246 ”Kvik”
Det var med stor sorg, vi modtog med-
delelsen om, at vores medlem og næstfor-
mand Palle Pallesen efter længere tids 
sygdom stille er sovet ind. Palle efterlader 
et stort tomrum i klubben og inden for 
De Danske Brevdueforeninger. Palle har 

Nyt om navne

bindelse med produktionen af ringlisten er 
der også en gennemgribende ajourføring af 
vores medlemsdatabase i gang, og som 
nævnt i sidste nummer, skal specielt for-
eningskasserere og IT/TauRIS-ansvarlige 
holde sig godt opdateret via DdBs hjem-
meside, idet der løbende annonceres vigti-
ge informationer i forhold til alle de prakti-
ske oplysninger omkring sæsonstarten.

I dette nummer af Brevduen bringer vi 
igen nogle spændende artikler om danske 
slag, og vi modtager fortsat mange bidrag 
fra medlemskredsen, som vi er meget tak-
nemlige for. De næste uger kan skabe nog-
le udfordringer for os med hensyn til pro-
duktionen af mesterskabsartikler, da vi 
skal passe på hinanden og undgå fysiske 
besøg. Skulle nogen derfor ligge inde med 
gode historier eller indlæg om brevduer-
elevante emner, hilser Brevduens redakti-
on disse særdeles velkomne. Pas godt på 
jer selv og hinanden!

Pia West Christensen, landsformand

beklædt mange poster inden for Brevdu-
esporten: Sektionsformand, foreningsfor-
mand, med i DdBs idé-udvalg. Han var 
altid god for en underholdende tale fra 
talerstolen i Brædstrup.

Utallige gode indlæg i Brevduen af Pal-
le Pallesen og pseudonymet Søren Jyde. 
Ingen gik forgæves til Palle, han kørte 
gerne rundt i landet for at udbrede sin  
viden om øjenteorien. Hans viden var 
enorm stor inden for næsten alt. Trods 
sin alder på 84 år var hans hukommelse 
fantastisk. Palle opnåede mange gode  
esultater med duer fra hans gode ven 
Trampedak. Men grundet sygdom har 
der ikke været duer i slaget de sidste 2 år. 
Men han kom dog stadig i klubben. En 
god ven og sportskammerat er ikke mere. 
Vi i Brevdueforeningen 0246 Kvik vil alle 
savne ham. Æret været Palles minde. På 
foreningens vegne Torben Mortensen.
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I januar måned kørte jeg lidt øst på for at besøge Allan Nielsen i 
Farre. Allan er i dag medlem af 142 ”Hadsten”.

Egentlig var det for at fotografere nogle duer, men jeg prikke-
de lidt til Allan, om vi ikke skulle have en artikel i bladet. ”Jo, det 
kunne da godt være”, sagde Allan, ”sæsonen har jo nok været den 
bedste nogensinde”. 

Det tror jeg, de fleste vil give Allan ret i. En sæson, som mange 
af os sikkert aldrig vil komme i nærheden af. 

Herunder resultater fra sæson 2019.

Resultatlister 2019:
Sektionsvinder fra Gøttingen uge 23 med 000-17-1428 
113-16-240 blev nr. 2 fra samme flyvning
Sektionsvinder fra Henstedt uge 24 med 113-15-003 
Regionsvinder fra Freiburg uge 32 med 113-14-135 
Nr. 2 DM Langdistance åben
Nr. 3 DM Sport
Nr. 1 Langdistance åben Sektion 52
Nr. 1 Langdistance sport Sektion 52
Nr. 2 Mellemdistance sport Sektion 52

Nr. 1 ES-duer lang Region Nord med 000-17-1428 A  
(1 Nat. ES-due lang)
Nr. 2 ES-duer lang Region Nord med 113-16-240 A
Nr. 3 ES-duer /Hanner Sektion 52 med 113-16-240 A
Nr. 1 ES-duer lang /Hanner Sektion 52 med 000-17-1428 A
Nr. 2 ES-duer lang /Hanner Sektion 52 med 113-16-240 A, (2 
Nat. ES-due lang)
Nr. 3 ES-duer lang /Hunner Sektion 52 med 250-17-3209 U
Nr. 2 ES-duer Sport /Hunner Sektion 52 med 113-15-003 U
Nr. 3 ES-duer Sport /Hunner Sektion 52 med 113-16-224 U

Nr. 1 til Sæsonvindermesterskabet DAN 142
Nr. 1 til Langdistancemesterskabet DAN 142
Nr. 1 til Mellemdistance sport DAN 142

Så en vanvittig flot sæson, hvor Allan kæmpede til det sidste 
om Danmarksmesterskabet. 

På besøg hos 

Allan Nielsen 
142 ”Hadsten”

TEKST OG FOTO: MARK SKOVBO OG ALLAN NIELSEN

Redeafdeling.
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>

Starten med duerne
Allan begyndte med duer i 1998, så han har faktisk ikke været 
med i så mange år, men Allan må have det i fingrene, for det er 
ikke første gang, han er med helt fremme, hvor det er rigtig sjovt.  
Allerede i 2003 - 6 år efter starten med duerne - vandt Allan DM 
Maraton, og det er mit indtryk, at det er de længere flyvninger, 
der har interessen for Allan.

Dengang fløj Allan duerne på det naturlige system, men de  
seneste år har han skiftet til totalssystemet, og dette har Allan 
bestemt ikke fortrudt.

Systemet i sæsonen
Allan fortæller: Jeg startede sæsonen med 17 par duer. I sæsonen 
starter jeg med at lukke hunner ud tidligt om morgenen. Når de er 
ude, driver jeg hannerne over, hvor hunnerne sad. Når hunnerne 
har fløjet en times tid, kaldes de ind til rederne, hvor hannerne sad.

Hannerne lukkes ud, hunnerne drives nu over, hvor de sad. 
Hannerne lukkes ind til de tomme reder efter en times tid.

Det samme system køres igen om eftermiddagen.
Somme tider lader jeg hunnerne sidde i rederne, så hanner 

kommer ind til deres hunner, og de skilles straks ad.
Torsdag, når der skal pakkes duer, får hunner lov at komme ind 

til hannerne en halv times tid før pakning. Det gøres blandt andet, 
fordi så sidder alle duerne i rederne, og jeg lukker for dem under 
pakningen. Det betyder, at alle duer kan tages, uden der bliver uro.

Efter pakningen skilles duerne ad igen, og tomme reder lukkes.
Det samme gentager sig ved fredags pakning.
Ved hjemkomst får duerne frit spil i rederne, så længe der er ro. 

Når flere duer kommer hjem, og det kan give uro, skilles duerne 
ad løbende i løbet af dagen, eller uromagere, der venter på deres 
mage, spærres inde i deres rede. Er der ingen uro, får de lov at 
hoppe rundt til hinanden.

Når sidste due er kommet hjem, skilles resten ad, og først her 
er dagens flyvning slut.

Søndag er der som regel fri ud flyvning og bade dag - somme 
tider hver for sig, somme tider sammen, hanner og hunner.

Træning
Duerne trænes 2 til 3 gange om ugen, startende på ca. 20 km 
som løbende øges til 60 -70 km, og længere trænes de ikke. Han-
ner og hunner slippes hver for sig, og da det er Berit, der altid 
kører med duerne, er det let for mig at styre derhjemme.

Sommetider slippes hanner først, sommetider omvendt. Er 
det hanner først, kaldes de ind og drives over, hvor hunner plejer 
at sidde.

Hunnerne kommer så hjem til tomme reder. Andre gange gør 
jeg det omvendt, så hunnerne kommer først hjem til tomme re-
der. Så vælger jeg af og til at lade hannerne komme hjem til hun-
nerne i rederne, eller somme tider drives hunner over i deres 
rum, og hannerne kommer hjem til tomme reder.

Det betyder, at duerne aldrig ved, om de kommer hjem til 
tomme reder, eller deres mage sidder og venter i rederne.

Det kan selvfølgelig kun praktiseres, fordi Berit gider køre, og 
jeg kan blive hjemme på slaget.

000-17-1428

113-14-0135

113-15-0003
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Duer med andel i langflyvermesterskaberne
Gøttingen uge 23 - Nr 1. i sek. 000-17-1428 A
Han blev også nr. 5 fra Osnabrück uge 25, nr. 49 fra Antwerpen 
uge 27, nr. 35 fra Giesen uge 29 og nr. 2 i sektionen fra Dresden 
uge 31.
Mor til 1428 er 4367, som er efter 823.
Osnabrück uge 25 – Nr. 2 i sek. 113-17-594 A
Han blev også nr. 30 fra Antwerpen i uge 27.
594 er efter 317 fra Torben Knudsen. 317 er Koopman / Ulrik L. 
Larsen.
317 har flere gode placeringer på langflyvninger, bl.a. i år nr. 20 
fra Dresden.
Antwerpen uge 27 – Nr. 8 i sek. 250-17-3209 U
3209 er en due, H.H. fik hjem, og blev solgt i foreningen (113).
Duen er fra Frans Labeuw og købt som langflyver. Det ser ud, 
som om den kommer godt nu som 2-års.
3209 blev også nr. 6 fra Giesen uge 29 og nr. 32 fra Dresden uge 31.
Giesen uge 29 – Nr. 2 i sek. 113-16-240 A 
240 blev nr. 2 fra Gøttingen uge 23, slået af 1428, nr. 6 fra Osna-
brück uge 25, nr. 2 fra Giesen uge 29 og nr. 24 i sektionen fra 
Dresden uge 31.
240 er 50% B.B og Koopman/Ulrik L.L, hvor tidligere omtalte 
317 er inde i billedet.
Dresden uge 31 – Nr. 2 i sek. 000-17-1428 A
1428 omtalt under uge 23.

Fodring i sæsonen
I sæsonen benyttes der korn og biprodukter fra Matador og Backs.

Matador korn og Backs Biprodukter, der beregnes ca. 30 g foder pr. due om dagen.
Sæson 2019, Allan Nielsen DAN 142, 17 par duer flyves TOTAL

Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Morgen Premium Start Premium Start Premium Start / 
Premium Atlet

Premium Atlet Premium Atlet TurboEnergi TurboEnergi

Aften Turbo energi  
v/ hjemkomst

Premium Start Premium Atlet Premium Atlet/ 
TurboEnergi

Premium Atlet/ 
TurboEnergi

TurboEnergi Småfrø: 
få frø senest 
kl. 14.00

Tilskud på  
foderet

Omega+ olie 
TS-6+

Backsi-Gen  
Protein Plus

Glutamin T6+ Omega+ olie 
Race 2000 
Protein plus v/ 
hårde flyvning.

Omega+ olie  
Extra energi

Omega+ olie 
Extra energi

Tilskud  
drikkevand

Glutamin Usnea Wonder Pigeon Wonder Pigeon vitaminer Rent vand Rent vand

Altid til  
rådighed

Pigsten, grit, vitamin pulver og Vispumin

Ekstra tilskud Jordnødder: Gives ugen igennem som loggemad, langfl. duerne får et par stykker ekstra onsdag og torsdag i rederne. 
Æggefoder: Gives af og til på kornet, eller som loggemad i rederne, (duerne elsker det). 
Ungerne får som loggemad af og til knuste jordnødder i kornet, indtil de tager dem hele. 
Ungene får også af og til lidt æggefoder på kornet, evt. sammen med olie.

Bemærkninger: FODER Mandag: Kan justeres med Premium Start, hvis det har været lette flyvninger i weekenden.

Forebyggende:

Hvis foderplanen ikke er tydelig, så sendes den gerne.

Foderrum
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190-11-0823113-16-0240

Andre vindere i 2019
Regionsvinder fra Freiburg uge 32, 113-14-135 U
Far til 135 er 317 fra Torben K, Koopman/Ulrik. Længere ude på 
moderens side er der duer fra H. Hygum.
Sektionsvinder på Mellem, Henstedt 16/6, 113-15-003 U
Far til 003 er 317 fra Torben Knudsen.

Afstamning af duerne på slaget
Overordnet kan man sige, at det par, jeg fik af Hans Hygum in-
den han døde, parret 190-11-823 / 028-11-604, er involveret i 
meget af den avl, jeg har i dag.

Sidste år blev 823 parret med en ny hun fra Erling Nedergård, 
da 604 ikke kunne lægge æg længere. Indtil videre ser denne nye 
parring også ud til at virke. 

I dag er 1428 parret med sin moder, 4367, som også er en 
fremragende flyver efter 823.

Koopman/Ulrik er også noget, der går meget igen i de duer, 
jeg har i dag, bl.a. 317.
317 parres i år med 3209 i håb om gode langflyvere.
Der går nu kun to avlspar på slaget. Disse er: 
190-11-823 (Verstraete/Grondelaers) fra Mark Skovbo og 113-
13-380 (Vervoort/Engels) fra Erling Nedergaard.
246-10-157 / 113-12-010 (Fra Torben Knudsen).
Nr. 157 er far til 113-12-320, som var en fremragende due hos 
mig.
Da Torben Knudsen holdt op med duer, købte jeg parret af ham.

Man kan vel sige min bestand består af:
Hans Hygum / Skovbo / Koopman fra Torben, Floor Engels m.m. 

Der lægges ca. 25 unger til om året, mere er der ikke brug for. 
Dette var lidt fra mit besøg hos Allan og herfra skal lyde alt 

mulig held og lykke med sæson 2020. ◆

Totalhunner
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TEKST OG FOTO MARK SKOVBO MADSEN

I denne anden del vil jeg komme om-
kring, hvordan vi/jeg arbejder med sam-
mensætning af avlspar. 

Men først lidt om hvordan det går på 
slaget her. 

I dag, hvor dette skrives, er det den 05-
03-2020, og det er rigtigt forårsvejr. 

Det har det været i et par dage, men el-
lers så har det stort set regnet og været 
gråt i gråt hele vinteren.

I søndags begyndte jeg at have de gam-
le duer ude igen, de har siddet inde siden 
sidst i september, hvor høgen slog på en 
af hanungerne. 

Vi har voliere foran på enkeslaget, hvor 
de stort set har fri adgang hele efteråret 
og vinteren. Her får de også et til to 
ugentlige bade. I fældetiden gerne to. 

Indimellem bruges lidt badesalt, men 
det er meget sjældent.

Men som sagt, så er de gamle duer igen 
ude og flyve. 

Her i marts er de ude hver anden dag. 
Når vi rammer første april, er det planen, 
at både hanner og hunner kommer ud to 
gange dagligt. De er ude i cirka en time 
både morgen og eftermiddag. 

Ungerne
Vinterungerne er nu ude hver dag, og 
hvis vejret tillader det så gerne et par ti-
mer ad gangen. Det er femte gang, og de 
flyver lidt fra tag til tag nu. Første gang 
slog høgen, og 190-20-0001, en rød ha-
nunge, manglede. Der lå røde fjer på jor-
den, og jeg var ret sikker på, han var væk 

- selvfølgelig favoritten i år og den første, 
der blev ringet - øv øv! 

Men et eller andet sagde mig, at jeg hel-
lere måtte tjekke under ungeslaget, og der 
sad han så. Han manglede lidt fjer, men 
der var ikke hul nogle steder, og - 7-9-13 
- så har høgen her 10 dage senere ikke 
været på spil igen.  

Men det er jo disse unger, det skal 
handle lidt om. Eller nærmere hvordan 
de er blevet til. 

Føromtalte 0001 klækkede den 10-01, 
og vinteravlen er forløbet rigtig fint. 

12 avlspar blev sat i gang (vi har 13 re-
der), og de 11 par kom på æg, som de 
skulle. Den sidst tilkomne han fra Will & 
Falco Ebben var desværre ikke i parrings-
humør. 

Min hverdag med duerne 
– tanker om avl

190-20-0001



BREVDUEN NR. 7 |  2020  |  101

Af de 22 æg fik vi 20 unger. Hos et en-
kelt par var begge æg ubefrugtede. Alle 
æg kunne trækkes og lægges under flyve-
duerne. 

Jeg trækker, så snart andet ægget er 
lagt. Det har jeg fået at vide fra duefolk i 
Holland skulle være det sundeste for hun-
nerne, hvis man vælger at trække æggene. 

Hvis man venter nogle dage, så sker der 
det, at æggelederne igen trækker sig sam-
men, og hunnerne vil gå længere, før de 
lægger endnu en runde. 

På denne måde har jeg stort set alle avl-
spar på anden runde i løbet af 7-8 dage. 

I anden runde var 21 af 22 æg befrug-
tet. I alt er der nu 43 unger i flyveslaget, 
og 6 mere kommer til nede fra Folmer ef-
ter vores fælles Van Den Bulck duer, og 
det forventes ikke, der skal være flere, og 
det er også lidt flere end normalt.  

Jeg hører ofte om dårlig befrugtning fra 
andre brevduefolk her i Danmark, når de 
laver vinterunger. Jeg tror, det nogle gan-
ge handler om at få gjort duerne klar til 
opgaven. 

Det, jeg selv gør, er;
- 10 dage før sammenparring tændes 

der lys (04.30-15.30 så det bliver na-
turligt mørkt) ved alle duer, der skal 
parres. 

- samme dag begynder jeg en 5 dages 
kur mod trichomonader.

- og tre dage efter lyset tændes, går jeg 
på avlsfoder. 

Fra fældningen er færdig og til nu, har de 
fået en vinterblanding, jeg selv blander.

Når alle æg er lagt, så får de igen denne 
tynde blanding ind til 5 dage, før de første 
unger klækker. Jeg tror ikke, det har no-
get at sige, men det er sådan, jeg gør. 

Når jeg vinteravler, bruger jeg normalt 
Start Plus blandingen fra Meldgaard. Det 
er hovedsageligt på grund af de kroketter, 
der er i. De, tror jeg, har en god effekt her 
om vinteren. Senere på året bruger jeg en 
anden avlsblanding. 

Med det samme æggene er lagt i flyve-
slaget, så slukkes lyset her (for at undgå 
fældning af slagfjer). Ved avlsduerne har 
jeg lys på frem til dagen før, de første un-
ger klækker der.

Så en god forberedelse er for mig meget 

vigtig, mindst lige så vigtigt som kvalite-
ten af duerne selv. 

Sammensætning af avlsduer
Nu til noget jeg har glædet mig til at  
skrive om, for det er virkelig det, jeg 
brænder for. Det med at avle gode duer 
og ikke mindst hvorfor er det så svært, 
som det er. 

For det er bestemt ikke let. 
For 6-7 år siden satte jeg mig for at  

undersøge, hvad der egentlig er i spil, når 
vi avler duer. Det startede med en artikel 
på Pipa udgivet i 2010 om mitokondrie 
DNA (MIT-DNA). DNA, der kun nedar-
ves via mødrene linje. DNA’et fortæller, 
hvordan vores celler forbrænder energi. 
Det fik mig til at tænke over, om forskel-
len på langflyvere og sprinterduer blandt 
andet kunne findes her. 

Jeg var godt klar over, at der sikkert 
ikke var lavet nogle undersøgelser på 
duer. 

Jeg fandt dog frem til et studie fra Fin-
land udgivet i 2005, hvor der netop var 
forskelle i MIT-DNAet på professionelle 
kortdistance løbere og udholdenhedslø-
bere. Dette er jo rigtig interessant i for-
hold til brevduesporten. 

Dette fik mig til at lede efter hunner af 
de samme hunlinjer, som avler de bedste 
duer i verden som eksempelvis 1. natio-
nale ES-duer, olympiade duer m.m. De 
seneste år er det den type hunner, der er 
blevet tilføjet til slaget. 

Så en opfordring herfra vil være, at hvis 
du leder efter en ny avlshun, så find en 
hun, hvor du kan se, at mødrene linje av-
ler gode duer til de afstande, du selv inte-
resserer dig for. >

Enkehanner
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I 2016 kontaktede jeg Steven Van Bree-
men. Jeg ville gerne lave min egen familie 
af duer, og det vidste jeg, han havde ar-
bejdet med i mange år, og jeg håbede på 
en genvej. Men der var ingen. I hvert fald 
ikke, før jeg selv begyndte at åbne op om 
mine egne tanker om avl. Steven satte 
mig på prøver konstant, han ville, at jeg 
selv skulle se tingene. 

Han sagde blandt andet; “Hvis du kun 
kigger på én ting, så lad venligst duerne 
parre sig selv, for de bruger øjnene, og du 
bør gøre det samme.” 

Jeg tog en stol og satte mig foran reder-
ne. Her observerede jeg, at duerne oftest 
valgte lys/mørk <—> mørk/lys. 

Jeg kontaktede igen Steven og sagde: 
“De vælger modsætninger/kontraster”. 

Så var det som om, Steven åbnede mere 
op, og siden har vi udvekslet forskellige 
teorier. 

Jeg købte senere hans bøger, og dem vil 
jeg godt anbefale, de er med til at sætte 
tankerne i gang.  

Der er bestemt noget om det, hvis man 
gerne vil lave en familie, så må duerne i 
parret ikke ligne hinanden. Det gælder 
om at parre modsætninger - ikke mindst 
for at holde et godt immunforsvar i sin 
bestand for at undgå medicin og også for 
at holde fart i duerne.

Jeg har en forkærlighed for at parre lys 
han med mørk hun og ikke den anden vej. 
Dette er på grund af et studie fra Frankrig, 
der beviser, at jo mørkere, jo flere antistoffer 
har duerne i blodet mod parasitter og virus. 

Et andet studie viste også, at jo mørkere 
hunner var, jo bedre gav de deres immun-
forsvar mod herpesvirus videre til deres 
afkom. Dette målte forskerne ud fra, hvor 
meget af vingerne, der var dækket af tavl. 
Allerede igennem ægget gives dette vide-
re og kan ikke nedarves fra faderen, en 
lys hun har heller ikke denne egenskab.

Forsøget blev kun gjort på herpes virus, 
og et kunstigt virus som jeg forstår det, 
og om der vil blive forsket videre i flere 
sygdomme, er sikkert tvivlsomt, men jeg 
tænker, at det sagtens kan gælde for flere 
sygdomme. 

Vi har to slags brevduer: Lyse og mør-
ke, og de mørke kan allerede kendes, når 
de klækker, deres ben er nemlig mørke på 
grund af melanin. Melanin er det, der far-
ver fjerene mørke, men samtidig har det 
stor betydning for, hvordan immunsyste-
met fungerer. 

Der er selvfølgelig flere ting, der er vigti-
ge, når man sætter duer sammen. Jeg kan 
for eksempel ikke så godt lide at parre to 
korte duer sammen, så også her laves der 
kompensationsparringer. Øjenfarve er jeg 
til gengæld ligeglad med i dag, men i man-
ge år forsøgte jeg også at krydse øjenfarver 
gul/klar. Men med den viden, jeg har fået, 
så mener jeg, det er langt vigtigere at kryd-
se lyse og mørke duer. 

Et skotsk studie fra 2010 om immunsy-
stemet hos får på en ø synes jeg også er 
ret interessant, da det har vist sig, at fåre-
ne med flest nedarvede antistoffer fik 
færre lam end de får, der havde et svagere 
immunsystem.

Det stærkere immunsystem gjorde, at 
fårene bedre kunne overleve vinteren, 
men det gik ud over deres evne til at få 
flere lam per læmning. De får med et dår-
ligere immunsystem fik simpelthen flere 
lam for at kompensere for deres egen 
manglede evne til at overleve. 

Jeg synes dette er interessant, for jeg sy-
nes, der er en tendens til, at jo længere af-
stande, jo mere kommer de mørke duer 
til deres ret. Der kan måske godt være en 
tendens til at mørke duer er lidt langsom-
mere, men samtidig mere stabile og ud-
holdende.

Det sidste her står for egen regning, og 
måske er det kun min egen familie af 
duer, det gælder for, men det kunne være 

Hjemmelavet vinterblanding
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interessant om andre har haft disse tan-
ker. Derfor har jeg valgt at lave en gruppe 
på Facebook for de brevduefolk, der går 
meget op i genetik. Det kan være for folk, 
hvor det er det interessante og måske ikke 
så meget konkurrencen i sporten, der er 
det centrale.

Hvor smukt en kanariefugl synger, arves 
kun fra hans mor…   Denne sætning har 
jeg læst flere gange, og det er jo ret inte-
ressant, at hvordan en fugl af hankøn syn-
ger, kun nedarves fra mødrene side. 

Nu kan man jo godt tro, at jeg kun kø-
ber mørke hunner. Det gør jeg ikke, for 
nogle gange vil jeg gerne have fat på en lin-
je. Blandt andet den første Van Den Bulck 
hun, jeg købte, hun er lys blå båndet. Det 
var simpelthen en måde at få den rigtige 
hunlinje uden at skulle af med en formue.

Men jeg vil i fremtiden forsøge at be-
skytte afkom af lyse hunner som unger og 
1 års, indtil de har haft tid til at opbygge 
et godt immunforsvar selv. 

Jeg håber, denne artikel har vakt inte-
ressen for, hvordan gener virker i brevdu-
er i forhold til sundhed. Jeg synes i hvert 
fald selv, at det er virkelig spændende. 
Måske er man ikke enig, men hvis det har 
fået de små grå lidt i gang, så er det en 
succes for mig.

I næste del er vi kommet tættere på sæ-
sonen, og der vil jeg blandt andet fortælle 
lidt om, hvad vi gør/har gjort for at blive 
helt klar og hvilke produkter, vi vil bruge 
i sæsonen.

Mark Skovbo Madsen
0190 Ikast

For uddybende læsning om emnet kan du med fordel kigge på følgende links:

https://www.pipa.be/en/newsandarticles/pigeonandloft/mitochondrial-significance-maternal-line

https://www.researchgate.net/publication/227696286_Melanin-based_coloration_is_related_to_parasite_intensity_and_
cellular_immune_response_in_an_urban_free_living_bird_the_feral_Pigeon_Columba_livia

https://www.researchgate.net/publication/240178131_Darker_female_pigeons_transmit_more_specific_antibodies_to_
their_eggs_than_do_paler_ones

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6819560/

https://www.princeton.edu/news/2010/10/28/wild-scottish-sheep-could-help-explain-differences-immunity

Lyse og mørke duer

Lystavlet hun Mørk blå båndet muslet han
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TEKST/FOTO: OVE FUGLSANG JENSEN

Bent bor i Frederikshavn og har sine duer 
i et haveslag ved bopælen. Han blev med-
lem af DdB i 1970. Bent har selv skrevet  
artiklen i samarbejde med mig.

Resultater i DdB 2019
1 Langdistance Sport
2 Langdistance Åben
2 Mellemdistance Div. 2
Es-duer Lang:
2. 068-14-4159A
5. 068-16-0158A

Slaget
Mit slag er et almindeligt haveslag med 
fodergang, og slaget er bygget over 2 om-
gange. Første gang, da jeg blev meldt ind i 

brevdueforeningen i 1970, og senere byg-
gede jeg 4 meter til, således jeg i dag har 
et slag på 7x4 meter med 3 rum. Et rum 
med 16 reder, og rum 2 er med plads til 
enkehunner og rum 3 med 12 reder. Jeg 
har et avlsslag med plads til 11 par avls-
duer. Ungerne har jeg i en delvis åben vo-
liere om sommeren med plads til 40 un-
ger. Om vinteren er de inde i dueslaget.

Foder
Jeg fodrer med Finesse blandinger fra Na-
tural og fodrer ud fra en foderplan, lavet 
af Natural. Jeg bruger en del jordnødder 
ved siden af. Om aftenen får duerne 10 gr.  
energiblanding i en skål i rederne.  
Duerne bliver fodret i trug på gulvet, og 

de får det, de vil æde, og resten bliver 
brugt til enkehunnerne.

De biprodukter, som jeg bruger, er fra 
Pigeon Vitality. Jeg er meget glad for disse  
produkter, som kan blandes på kornet 
sammen med omega 3 olie. Der bliver  
fodret 2 gange om dagen året rundt. Når 
jeg sender duerne på flyvning, bliver der 
kun fodret let om morgenen, og cirka 3 ti-
mer før jeg pakker, får de det, de vil æde.

Avlsduer
Jeg har 10 par avlsduer, og de fleste er af 
stammen Flor Vervoort, Roger Grootjans 
og Hugo Morris .

Jeg købte i 2008 en Grootjans han, 901-
08-6373955, som blev parret med Ver-

Bent Andersen,  
068 Frederikshavn
Mester Langdistance Sport 2019

Slaget
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voort hunnen nr. 190 og senere parret 
med en søster til 190. Hannen 955 er der-
ved blevet far til 8 sektionsvindere.

Claus Wormstrup forærede mig i 2012 
en Grootjans han 901-08-6373945, som 
blev parret med Vervoort hun nr. 393, og 
de blev forældre til 4 sektionsvindere. 
Bedste han 068-14-4157 er sektionsvin-
der 3 gange. Det er duer efter disse stam-
mer, som i dag fylder mit avlsslag.

Jeg har et forsøg i gang med en Kanni-
baal han og en Grondelaers + en 
Grootjans han fra Flemming Larsen, 068.

Krav til duerne
Jeg vil gerne have mange duer inden for 
25% og helst 10%.

Der er tre rum i mit slag: I rum1 er der 
16 enkehanner, 2 års og ældre, og i rum 3 
er der 12 enkehanner - 1 års.

Efter vi er færdig med at flyve og har 
set resultaterne, bliver duerne sorteret, og 
det sker på den måde, at der bliver fjernet 
8 enkehanner fra rum 1 med de dårligste 
resultater, og der bliver ikke taget hensyn 
til alder, og de 8 reder bliver overtaget af 
de bedste 1 års. Jeg skal i år prøve at flyve 
med nogle enkehunner.

Rutinerede mellem til lang
Jeg har i mange år kun fløjet indland og 
mellem sport og åben, men da jeg i 2019 
kom meget dårligt fra start, og duerne 
kom for sent uge efter uge, og jeg ikke 
rigtig fandt nogen årsag til dette, satte jeg 
2 gamle hanner, der er noget af det sidste, 
jeg har tilbage af min Morris stamme, ind 
på langflyvningerne. 

Resultater langflyvning 2019:

Uge23 Gøttingen 639,405 km:  158 nr. 5 i sektionen
Uge25 Osnabruck 575,128 km:  158 nr. 28 i sektionen
Uge27 Antwerpen 779,494 km:  158 nr. 18 og 4159 nr. 27 sektionen
Uge29 Giessen 779,289 km:  4159 nr. 2 i sektionen
Uge31 Dresden 741,123 km:  4159 nr. 2 og 158 nr. 45 i sektionen

De vandt hermed Sport lang og nr. 2 til Åben lang i Sektion 53.
4159 og 158 blev Es-due nr. 2 og 5 i Sektion 53.

Bent Andersen

Rederum

>
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Det er hannerne 068-14-4159 A og 
068-16-158. Disse hanner er rigtig stabile, 
men er blevet for langsomme på mellem, 
og dem ville jeg gerne prøve på lang.  
De blev herefter sendt på alle langflyv-
ningerne.

Sæson opstart / træning 
Avlsduerne og de 16 gamle enkehanner 
blev sat sammen i uge 7.

De etårs 14 dage senere, og når de be-
gynder at ruge får de Tricoli Stop Powder 
mod Gul knop på kornet, og det skal de 
kun have 1 dag. Cirka 14 dage før duerne 
bliver parret, begynder jeg at fodre med 
Finesse unge/ avlsblanding.

Træningen begynder cirka i uge 16 
med slip på 10 og 20 km.

Da jeg har bopæl tæt på Dyrekolonien, 
træner jeg med disse slag resten af som-
meren. Der holder en trailer med 16 kur-
ve, hvor jeg køber 1 for sommeren. Trai-
leren kører med duerne til træning, før vi 
starter med sektionsflyvninger, og sidste 
tur er Randers. Derefter trænes om tirs-
dagen resten af sommeren cirka 40 km. Bent og hannen 4159

Hannen 4159 Rederum 1-års
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Mellemdistanceduer til lang?
Hvordan kan en due, man normalt regner for en mellemdistancedue til cirka 500 ki-
lometer nu pludselig flyve op til 280 km længere? Bent fortæller, at de to hanner, han 
brugte til lang, altid var i front i de svære og hårde mellemdistancer, og det var der-
for hans vurdering, at de kunne stå distancen på de længere flyvninger. 

Der er 3 faktorer, der er typiske for de ægte langflyvere: Længere slagfjer, mange 
røde muskeltaver i flyvemusklerne samt en kraftig benbygning. Ser vi på vingen på 
4159, er de fire yderste slagfjer længere end de andre, hvilket kan have betydning i 
de lange flyvninger, idet der hos en ægte lang/landsflyver er de 3 yderste slagfjer 
længere og smallere end de andre. Det er videnskabeligt bevist, at muskeltaverne i en 
typisk langflyver indeholder 94% af de blodrige røde muskelfibre, og at en sprinter-
due har cirka 85% røde muskelfibre. Dvs. at en typisk langflyver kan flyve cirka 14-
18 timer på dens fedtreserver, medens en sprinter due sikkert kan klare cirka 9 ti-
mer. 

At hannen 4159 er nummer 2 i sektionen fra Giessen, 780 kilometer, viser os, at 
der i duen må være de nævnte faktorer med vinge, røde muskelfibre og en stærk 
benbygning. De to hanner må i tilgift også have en god navigerings evne! 

Håndtering af duerne
AF OVE FUGLSANG JENSEN

Ved håndtering af hannen 4159 viste det 
en stærk benbygning med stærkt skulder-
parti, men hvor længde af brystbenet var 
nærmest almindeligt af længde. Flyve-
musklerne er ret fyldige og korpulente. 

Indervingen har en rimelig længde med 
en god bue til god aerodynamik og løft af 
duen. Vingen virker som en almindelig 
mellemdistance vinge, men dog med 
gode spring i de sidste slagfjer. Hannen 

158 viste også god stærk benbygning, 
men her er brystbenet noget længere. Fly-
vemusklerne er af god fylde. Indervingen 
og vinge strukturen ligner meget 4159, 
men duerne er jo også familierelateret. 

Slagfjer hannen 4159

Vinge 068-14-4159A Vinge 068-15-0158A

>
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068-14-4159A 
Resultater 2019: Antwerpen 27, Giessen 2,  
Dresden 2. Es-due lang 2019 nr. 2.
Afstamning fra gamle stamme af Hugo Morris.
Hannen 4159 har haft en utrolig karriere på 
Mellemdistance, og her nævnes kun en del af re-
sultaterne: 1-2-2-2-6-9-11-11-12-13-14-18-20-
24-27-28-28-34-36-38-40-48-53-73-84-99-osv

068-16-0158A  
Resultater 2019: Göttingen 2, Osnabrück 28, Ant-
werpen 18, Dresden 45. Es-due lang 2019 nr. 5. 
Afstamning fra gamle stamme af Hugo Morris.
Hannen 158 har haft en god og stabil karriere 
på Mellemdistance og her nævnes kun en del af 
resultaterne: 5-13-13-18-18-28-45-46-54-62-74-
80-91-osv.


