15.02.2021 | 139. årgang
Magasin for De danske Brevdueforeninger

2

LÆS BL.A. OGSÅ:
• E. & M. Ramussen, 156 "Pax"
• Referat HB-møde
• Tillægsberetning
• Kapflyvningslan 2021

ANNONCETAKSTER

HOVEDBESTYRELSE

Pr. 1. januar 2021:
1/1 side 2.960,00
2/3 side 2.000,00
1/2 side 1.552,00
1/3 side 1.036,00
1/4 side 772,00

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

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 4.40
Mindstepris 132.00
Køb/salg rubrikannoncer
Pr. linie 32.00
Tillæg pr. farve
Kr. 320.00
4-farve
Kr. 8.00,00

Næstformand:
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
egsvang@rasmussen.mail.dk

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 352.00
Mindstepris 56.00
Resultatlister:
Pr. spalte 240.00
Priserne er ekskl. moms.

MEDDELELSE FRA
SEKRETARIATET
Der udsendes snart til alle
kasserere i alle foreninger en
oversigt over hvilke medlemmer,
som har abonnement til SIMkort, SMS og TauRIS.
Venligst giv besked tilbage til
sekretariatet inden d. 1. marts,
hvis der er ændringer.
Besked sendes pr. mail på
ddb@brevduen.dk.
Der udsendes fakturaer for disse
abonnementer medio marts, så
vi er klar til sæson 2021.

Bestyrelsesmedlemmer:
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

Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor
abonnement (pr. år) kan tegnes. Pris
for abonnement: Danmark 550 kr./
år, Udland 750 kr./år inklusive
moms.
Reklamationer over udeblevne numre af bladet bedes rettet til sekretariatet på ddb@brevduen.dk
Ophavsret gældende for Brevduen
BREVDUEN er beskyttet af dansk
lov om ophavsret, og må hverken
helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger. Gengivelse med De
danske Brevdueforeningers skriftlige
godkendelse kræver udtrykkelig
kildeangivelser.
Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat
brug. Sådanne eksemplarer må ikke
udnyttes på anden måde, hverken
som kopier eller på Internettet.
FORSIDEBILLEDE: MARTIN
RASMUSSEN, 156 "PAX"

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981
Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.
Mail: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk
Åbnings- og telefontid: Tirsdag 9-12
og fredag 9-12. Personlig henvendelse kun efter forudgående aftale.
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
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Brevduen nr. 3 udkommer
den 15/03/21.
Deadline for indsendelse af
stof til dette nummer er senest
26/02/2021.
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Den sidste vintermåned
Mens jeg skriver denne leder, står kalenderen på 30. januar, og
udenfor har vi en smuk vinterdag med frostgrader og flot, klart
vejr. Dagens længde er tiltaget med hele 94 minutter siden 21.
december, og vi er på vej ind i den sidste vintermåned med bedre og bedre udsigter til foråret og dermed kapflyvningssæsonen.
Vinterungerne er sat i ungeslaget hos vinteravlerne, og for de
mere traditionsbundne forårsavlere bliver de næste 3-4 weekender nok brugt på at sætte duerne sammen. En super dejlig tid,
hvor den nye årgang på slaget skal fremavles og forberedelserne
til sæsonen begynde.
Jeg har skrevet det før, og gør det gerne igen – gudskelov for
vores fantastiske hobby, der giver så mange glæder gennem hele
året, og særligt det sidste år har lært os at sætte særlig pris på
denne glæde nu, hvor vi har været stort set isoleret derhjemme.
Og ja, dette leder frem til endnu en gentagelse på denne plads
i Brevduen, om end af den kedelige slags – situationen omkring
Corona. I sidste nummer af Brevduen bragte vi det traditionsrige nummer med årsberetning og mødeinformationer omkring
vores vigtige repræsentantskabsmøde. Arbejdet med forberedelserne til dette møde har været store, og det var Hovedbestyrelsens håb, at mødet kunne gennemføres under forholdsvis normale rammer. Imidlertid skulle det ikke gå sådan, og vi er nu i
en situation, hvor nedlukningen af vores samfund er forlænget
frem til udgangen af februar. Heldigvis er der gode nyheder at
læse i smittetallene alt imens, vaccinationsprogrammet i stigende grad rulles ud til os. Der er derfor grund til optimisme lidt
senere på foråret, men lige nu ser det sagt på jysk ”træls” ud.

Myndighedernes forsamlingsforbud stillede Hovedbestyrelsen
i en vanskelig situation, som blev drøftet på bestyrelsesmøde i
begyndelsen af januar. Referat af dette møde er tidligere offentliggjort på DdBs hjemmeside og kan læses andetsteds i dette
nummer. En aflysning af mødet var definitivt nødvendig, og
man enedes om at skrinlægge samtlige dagsordenens forslag til
behandling på repræsentantskabsmødet i 2022 bortset fra punkterne omkring kapflyvningsplan, slipformer og mesterskaber.
Disse emner behandles ved afstemning, hvor de stemmeberettigede afgiver deres stemmer på mail. Fristen for at stemme er sat
til 1. februar, og efterfølgende vil Dansk Revision foretage optælling. Resultatet af afstemningen vil naturligvis snarest blive offentliggjort, og når afgørelsen foreligger, starter en travl tid for
specielt Transportudvalget med at forberede sæsonen i forhold
til bl.a. vognmandsaftaler og logistik.
I dette nummer af Brevduen bringes også grundet aflysningen
af repræsentantskabsmødet en tillægsberetning af Landsformanden, som blandt andet giver nogle uddybende kommentarer til
DdBs regnskab for sidste regnskabsår.
Jeg er overbevist om, at vi i den næste leder, som udkommer i
årets første forårsmåned, får lejlighed til at skrive en god fortælling om de mange spændende ting, vi arbejder med hjemme på
slagene og i DdB uden negativ indflydelse af restriktioner og andet. Indtil da ønskes I alle god fornøjelse med duerne og held
med arbejdet, uanset om dette består i at opdrage på vinterungerne eller gennemføre forårsavlen.
/M.T.L.

FREMLYSNING:
250-19-1964
Bjarne Janik
Tlf: 21481498
023-20-0196
182-20-0204
220-16-0878
053-16-5712
Leif Hansen
Hestegårdsvej 26
8920 Randers NV
Tlf: 25303021
151-20-2149
Burkhard Storm
Oldesloer Str. 7
23795 Klein Gladebrügge
Tlf: 0162-3468115
E-Mail: janinestorm@gmx.de

242-16-1404 A Tavlet
242-20-0010 U Tavlet
Peter Dahl, 009 Slagelse
Tlf: 31745745
Mail: pd@dahl-aps.dk
NL-19-1178384
070-18-0793
Jørgen Greve
Tøndervej 267
6200 Aabenraa
Tlf: 22906704
E-mail: jrgr@mail.dk
NL-20-1002551
Jørgen Dalgaard
Danasvej 8
7100 Vejle.
Tlf: 30579470
Mail: j.dalgaard164@gmail.com

PL-20-2757
Kaj Olsson
Hedbovej 35
3700 Rønne
Tlf: 29266313
Mail: annieogkaj@mail.dk
GB-18-33865
Jørgen Damgaard
Blåbærvej 33
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 51207420
E-mail: J.damse@hotmail.com

Dødfundne:
068-19-0602, Falkenberg, Sverige
023-19-0142, Bremervörde, Tyskland
224-19-1251, Bremervörde, Tyskland
017-20-9365, Hjortshøj
093-20-3191, Brørup
086-16-0878, Sivested
NL-18-5180578

DV-199-20-6919
Erik Nielsen
Borsholmvænget 2
3100 Hornbæk
Tlf: 45 28582074
E-mail: bitten-erik@outlook.dk
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AF NIELS JOHANSEN 0100 ”HASLEV”

Min hverdag med duerne
Her midt i januar er der stadig fuld gang i
avlen, hunnerne er taget fra i de 2 første
flyveslag og hannerne står nu selv for at
made første kuldet op de sidste 12-14 dage.
Andet kuld er ved at blive ringet, så der
bliver brugt anselige mængder korn for
tiden.
Avlsduerne er blevet parret om og
ruger nu på første runde i de nye kombinationer.
Normalt på denne årstid ser mange af
os frem til en hyggelig weekend i Brædstrup, hvor man mødes med sportsfæller
fra nær og fjern og der skal tages store og
små beslutninger, der har betydning for
vores sport, men sådan skal det jo som
bekendt ikke være i år.
Der var ellers lagt op til et meget spændende repræsentantskabsmøde med en ny
flyveplan, nye sektionsgrænser i det jyske
mm. Personligt er jeg mest spændt på forslaget omkring de 3 maratonflyvning hvor
München som vanligt er med som afslutning på sæsonen, med de udfordringer det
kan give i form af meget varmt vejr i centraleuropa i august måned. En gammel
kending Rouen er med igen og som noget
helt nyt Paris, og selvom vi nok ikke kan
slippe duer på Champs-ÉLysées, så synes
jeg det er en spændende ide. Det der interesserer mig mest omkring vores maratonflyvninger er selve afviklingen af dem. Vi
har i Danmark desværre en årelang tradition for at afvikle vores landsflyvninger helt
utrolig dårligt. Med det mener jeg, at vores
setup til den slags flyvninger har fejlet.
Inden nogen nu tænker ’det var sgu
ikke bedre, da han selv var løslader’ så
lad mig forklare hvad jeg mener.
I en årrække indleverede vi duerne til
maraton torsdag aften, hvorefter de hastede afsted til slipstedet, hvor de med et
enkelt kort stop på vejen skulle spise og
drikke, sjældent var fremme før kl. 14.
Det betød, at duerne måske max stod en
time, inden de blev sluppet. Denne håbløse procedure blev faktisk afskaffet efter
repræsentantskabsmødet i 2019, da det
blev vedtaget at maratonduer indleveret
tordag, tidligst kunne slippes lørdag mor48 | BREVDUEN NR. 2 | 2021

Sunde unger med perfekte klatter rundt om redeskålen.

gen, alligevel så vi denne type afvikling en
enkelt gang i 2020.
I Brevduen nr. 9 2020 har jeg oversat en
artikel fra Holland, der netop omhandler
vigtigheden af transporten på de længste
flyvninger, et emne de stadig er ekstremt
optaget af i både Holland og Belgien.
En anden stor fejl set med mine øjne er
valget af ’for korte’ martonflyvninger
sammenholdt med, at det skal være 2
dags flyvninger. Det tvinger løsladerne til
at slippe duerne langt ud på eftermiddagen, for at der ikke skal være duer der når
til de nærmeste slag på dagen, disse sene
slip giver i langt de fleste tilfælde en elendig afvikling.
Efter min bedste overbevisning skal
duer slippes om morgenen og hvis flyvningen absolut skal vare 2 dage for alle
slag, så må afstanden bare være større.
Men faktisk kan jeg ikke se et problem i, at
der ind imellem kommer duer på dagen
til enkelte slag, vi har jo netop nattiden til
at kompensere for differencen i afstand.
Forslag om nye konkurrencer, sektionsgrænser osv. er altid spændende, men
også tit et spørgsmål om følelser og traditioner. Vi har i vores sport nogle kæmpe
udfordringer med at finde en form for
udligningsmodel, der kan gøre alle konkurrencer lige. Dette er såmænd ikke kun

et dansk problem, når man snakker med
sportsfæller fra udlandet er historien fuldstændig den samme, vind, beliggenhed,
slipformer osv. bruges som forklaringer på
enten gode eller dårlige resultater, alt efter
hvor man ligger i tabellen.
Det er nok en smule naivt at tro. at vi
gennem nuværende eller kommende sektionsgrænser, beregningsformer, valg af
stationer eller lign. kan opnå millimeterretfærdighed, men mindre kan vel også
gøre det.
Som jeg ser det, har vi alt for stor fokus
på mesterskaber hvilket er med til at holde liv i den evige diskussion omkring
grænser og konkurrenceformer. I 2020
blev der uddelt ikke mindre en 1680 diplomer fra DDB, så det er vel ikke ligefrem præmier der mangler, men måske
tiden er inde til, at vi begynder at fokusere lidt mere på det enkelte resultat end på
de traditionelle mesterskaber, der næsten
uden undtagelse, alle er lavet efter samme
skabelon. En anden mulighed kunne
være konkurrencer med 1 krydset due pr.
slag eller med nominerede duer (altså at
man på forhånd skal forudsige rækkefølgen på sine duer) eller lign. På denne
måde kunne langt flere medlemmer have
en reel mulighed for at vinde en officiel
præmie. ◆

REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN

REFERAT AF
HOVEDBESTYRELSESMØDE
d. 9. januar 2021
Mødeleder: Tommy Rasmussen
Mødet blev afholdt på Microsoft Teams
med deltagelse af den samlede Hovedbestyrelse. Under gennemgangen af regnskabet deltog DdBs eksterne revisorer
samt den repræsentantskabsvalgte revisor
Jørn Boklund.

Indledning v/formanden
Formanden bød velkommen og introducerede mødets dagsorden, som primært
ville omhandle det forestående repræsentantskabsmøde og situationen omkring
dette.

Punkt 1: Repræsentantskabsmøde 2021
Situationen om COVID-19 og de nugældende restriktioner blev gennemgået og
drøftet.
På nuværende tidspunkt og indtil 17.
januar 2021 kan et fysisk møde under ingen omstændigheder afholdes. Forsamlingsloftet blev den 6. januar 2021 sænket
til 5 personer og de hidtidige undtagelser
til forsamlingsloftet blev ændret, således
at der ikke længere må være 500 siddende
personer ved visse arrangementer, som
vort repræsentantskabsmøde vil være
omfattet af. Der er samtidig stærke indikationer på, at restriktionerne forlænges
jf. den aktuelle status på smittesituationen
og frygten for udvikling af virusmutationer. En stor del af mødedeltagerne tilhører desuden risikogrupper, hvilket samtidig stiller spørgsmålstegn ved det forsvarlige i at samles. Sundhedsstyrelsens plan
for vaccinationer, der blev offentliggjort
8. januar, indikerer, at programmet ikke
er fuldt implementeret før ultimo juni, og
at de mest udsatte befolkningsgrupper
ikke er dækket ind førend ultimo marts.
En udsættelse af repræsentantskabsmødet anser bestyrelsen ikke for mulig af

hensyn til forberedelserne af den forestående kapflyvningssæson. De tekniske
muligheder for afholdelsen af et virtuelt
møde anses også for at være utilstrækkelige i forhold til at sikre en demokratisk
og ordentlig afvikling af repræsentantskabsmødet.
På baggrund af disse overvejelser besluttedes det med stor beklagelse at aflyse
Repræsentantskabsmødet 2021 og først at
afholde møde igen i 2022.
Med udgangspunkt i denne beslutning
gennemgik man dagsordenen for at tage
stilling til, hvordan de enkelte punkter
skulle håndteres i den ekstraordinære situation, hvor vores repræsentantskabsmødet grundet force majeure må aflyses.

dentligvis derefter. På repræsentantskabsmødet 2022 vælges samtidig de øvrige
hovedbestyrelsesmedlemmer, der efter
den sædvanlige turnus, er på valg.
Pia West Christensen fortsætter som
landsformand for 1 år, mens Frank Juul
Nielsen fortsætter som bestyrelsesmedlem for gruppe 4 og 6 for 1 år.
Jan Qvortrup og Tommy Rasmussen
har ikke ønsket at modtage genvalg og
udtræder af Hovedbestyrelsen den 6. februar 2021. Dermed er der to vakante
pladser. Hovedbestyrelsen vil senest på sit
ordinære møde ultimo februar og i forbindelse med sin konstituering tage stilling til, om bestyrelsen vil supplere sig
selv eller vælge en anden løsningsmodel.

Punkt 1, 2 og 3:
Disse punkter er relateret til den praktiske afvikling af mødet og bortfalder naturligt.

Punkt 8: Kapflyvningsplan 2021-2022
Der var en længere drøftelse om den demokratiske proces i forhold til kapflyvningsplanen. Der var to primære vinkler
på denne problematik: At fortsætte med
den nuværende kapflyvningsplan, som
har været gennemført i 2019 og 2020 ud
fra argumentet om, at denne plan har et
mandat fra tidligere repræsentantskabsmøde. Imod dette ræsonnement taler det
forhold, at denne kapflyvningsplan principielt er udløbet og erstattet af Hovedbestyrelsens forslag, som har været behandlet på efterårets regionsmøder.
Kapflyvningsplanen samt forholdene
omkring mesterskabsproportioner og
slipformer er logisk sammenhængende.
Ud fra dilemmaet omkring den demokratiske proces i forhold til aflysningen af
repræsentantskabsmødet, besluttede Hovedbestyrelsen at gennemføre afstemning
via brevstemmer om kapflyvningsplan,
mesterskaber og slipformer for den kommende sæson.
Her gives mulighed for at tilkendegive,
om man ønsker en fortsættelse af kapflyv-

Punkt 4: Formandens beretning
Den skriftlige beretning er aflagt og bringes i Brevduen nr. 1/2021, som allerede er
gået i tryk og som udgives den 15. januar
og vil være tilgængelig for alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger.
Punkt 5: Regnskab 2019/2020
Revideret regnskab offentliggøres på
DdBs hjemmeside.
Punkt 6: Lovforslag
Disse kan ikke behandles og må genstilles
til repræsentantskabsmødet i 2022.
Punkt 7: Valg til Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på
valg på repræsentantskabsmødet 2021,
fortsætter frem til repræsentantskabmødet i 2022, hvor valg gennemføres for ét
år, således deres valgturnus fortsætter or-
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ningsplanen, slipformerne og mesterskabsproportionerne for 2020, eller om
man ønsker at tiltræde det af Hovedbestyrelsen foreslåede med hensyn til kapflyvningsplan, mesterskabsproportioner
og slipformer for 2021, dvs. for 1 år. Der
stemmes således om 2 forslag:
• En forlængelse af kapflyvningsplan,
slipformer og mesterskabsproportioner for sæson 2021 som i 2020.
• Hovedbestyrelsens samlede forslag til
kapflyvningsplan, slipformer og mesterskabsformer jf. Repræsentantskabsmødets dagsorden (Brevduen
nr. 17 2020, side 260).
Formular udsendes på mail til foreningsog sektionsformænd samt Hovedbestyrelsesmedlemmer og æresmedlem (svarende
til alle stemmeberettigede jf. DdBs love
og som optrykt i Brevduen nr. 14/2020
side 172) med nærmere fastsat deadline.
Stemmeoptællingen foretages efter afstemningens gennemførelse af vores eksterne revisionsselskab, Dansk Revision,
for at sikre uvildighed i processen. Ved
afstemningen tildeles foreningerne naturligvis mandatantal jf. offentliggjorte lister.

Punkt 9: Grænseændringer
Idet der ikke er mulighed for at gennemføre et fysisk møde med den deraf følgende mulighed for en ordentlig og demokratisk behandling af dette komplekse
emne, bortfalder forslaget og behandlingen udsættes til 2022.
Punkt 9.a.: Ansøgninger om dispensationer. Under behandlingen af dette punkt
deltog Anders Brøbech af habilitetsårsager ikke.
Som en generel rettesnor fandt Hovedbestyrelsen det rimeligt at forlænge dispensationer i forhold, der har været praktiseret i den forgangne sæson. Det skal
bemærkes, at disse dispensationer skal
genfremsættes på repræsentantskabsmødet 2022, og derfor kun er meddelt for
sæson 2021.
a. Fam. Bakkedal, 030 ”Ringsted” –
samme praksis som i 2020 godkendt
for 2021.
b. Emmert Emmertsen, 019 ”Brædstrup” – ikke relevant jf. bortfald af
grænseændringsforslag
c. Herluf Christensen, 019 ”Brædstrup”
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– ikke relevant jf. bortfald af grænseændringsforslag
d. Anders Bo Brøbech, 073 ”Skanderborg” - fortsat tilknytning til Sektion
33 i 2021 som hidtil praktiseret, idet
slagets beliggenhed ved en administrativ fejl hos Sekretariatet er blevet
meddelt hertil trods placering i Sektion 52.
e. Torben Steen, 073 ”Skanderborg” fortsat tilknytning til Sektion 33 som
hidtil praktiseret, idet slagets beliggenhed ved en administrativ fejl hos
Sekretariatet er blevet meddelt hertil
trods placering i Sektion 52.
f. Brøbech & Steenberg, 073 ”Skanderborg”. Slaget blev forud for sæson
2020 tildelt en tidsbegrænset 1-årig
dispensation til at flyve i Sektion 33
trods slagets beliggenhed i Sektion
52. Hovedbestyrelsen kan bakke op
om en forlængelse af denne dispensation gældende for sæson 2021 under forudsætning af, at sektionsbestyrelserne i de 2 involverede sektioner (33 og 52) i enighed kan tilslutte
sig dispensationen. I modsat fald
bortfalder denne for 2021. Sektionsformændene for de to sektioner tilskrives og bliver bedt om at give en
fælles tilbagemelding.
g. Poul Erik Bach, 224 ”Sct. Kjeld” –
ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
h. Agner Fisker Nielsen, 190 ”Ikast” –
samme praksis som i 2020 godkendt
for 2021.
i. Victor & Christian, 113 ”Frijsenborg” – her er der tale om en ny dispensationsansøgning, som ikke kan
godkendes, og slaget er fortsat hjemmehørende i Sektion 52 i 2021.
j. John Steen Petersen, 224 ”Sct. Kjeld”
– samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.
k. Aage Faurholt, 222 ”Sjælsø” – samme
praksis som i 2020 godkendt for
2021.
l. Jan Sørensen, 113 ”Frijsenborg” –
ikke relevant, da grænseændringsforslag bortfalder.
m. Mustafa Okutan, 049 ”Lyngby” – sagen undersøges nærmere i forhold til
den nøjagtige slagadresse, og besty-

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

relsen tager på baggrund heraf endelig stilling til spørgsmålet.
Günter Krieg, 031 ”Randers” – ny
dispensationsansøgning, som ikke
tidligere har været praktiseret. Kan
derfor ikke godkendes.
Ferdinand Nielsen, 193 ”Hadsund –
ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
Karl Erik Schwarz, 193 ”Hadsund” –
ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
Villy Møller, 075 ”Morsø” – samme
praksis som i 2020 godkendt for 2021
udvidet til også at omfatte kapflyvninger i DdB-regi.
Christian Georg Pentrea, 075 ”Morsø” – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021 udvidet til også at
omfatte kapflyvninger i DdB-regi.
Mogens Brix, 053 ”Sølyst” – ved nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om
dispensation er derfor ikke relevant.
Arne Larsen, 053 ”Sølyst” – samme
praksis som i 2020 godkendt for
2021.
Johnny Andersen, 053 ”Sølyst” – ved
nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om dispensation er derfor ikke
relevant.
Rosa & Johannes, 053 ”Sølyst”- ved
nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om dispensation er derfor ikke
relevant.
Kjeld Laxy Andersen, 151 ”Hvalsø” –
samme praksis som i 2020 godkendt
for 2021.

Punkt 10: Slipformer
Punktet vil som tidligere anført blive behandlet ved brevafstemning, hvor der
stemmes om en fortsættelse af nuværende
praksis henholdsvis det af Hovedbestyrelsen foreslåede.
Punkt 11: Mesterskaber
Punktet vil som tidligere anført blive behandlet ved brevafstemning, hvor der
stemmes om en fortsættelse af nuværende
praksis henholdsvis det af Hovedbestyrelsen foreslåede.

Punkt 12: Valg af Løsladerudvalg
Region Øst: Peter Pedersen, 100 ”Haslev”,
genopstiller til posten, og Hovedbestyrelsen udpeger på denne baggrund Peter til
at fortsætte for sæsonen 2021.
Region Syd: Villy Petersen ønsker ikke
genvalg, og Hovedbestyrelsen udpeger
som afløser Flemming Bojsen, 111 ”Vejen”,
som har indvilget i at påtage sig opgaven.
Region Nord: Christian Mikkelsen, 075
”Morsø”, ønskede oprindelig ikke at genopstille, men har accepteret at fortsætte
på posten for yderligere ét år, og Hovedbestyrelsen udpeger derfor Christian til
opgaven.
Punkt 13: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Jørn Boklund, 135 “Tårnby”. Jørn
Boklund havde på forhånd meddelt, at
han modtog genvalg, og Hovedbestyrelsen finder det derfor optimalt, at Boklund
fortsætter i denne rolle.
Suppleant: Poul Christensen, 117
“Hornslet”. På grund af sit ansættelsesforhold hos DdB kan Poul ikke bestride denne post af habilitetsårsager. Da der ikke
findes kandidater til posten og en demokratisk proces er forhindret, besluttede
man at lade posten forblive vakant indtil
repræsentantskabsmødet i 2022.

Punkt 2: Gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat
Til dette punkt deltog Kurt Telling Jørgensen og Jens Henrik Ring Lauritsen fra
Dansk Revision, DdBs eksterne revisorerer samt repræsentantskabsvalgt revisor,
Jørn Boklund.
De eksterne revisorer præsenterede
kort deres ansvarsområder og tilrettelæggelsen af deres arbejde.
Derefter blev årsrapporten i detaljer
gennemgået af Jens Henrik Ring Lauritsen og suppleret af formanden.
Årets resultat udgør kr. 525.116, hvilket
står i forhold til budget kr. 138.115 og
sidste års resultat kr. -243.522, hvilket er
særdeles tilfredsstillende. Der henvises i
øvrigt til den samlede årsrapport, som offentliggøres på DdBs hjemmeside, hvor
læseren kan orientere sig nærmere i detaljerne og ledelsesberetningens kommentering af resultatet og de underlig-

gende forklaringer til DdBs finansielle
poster.
Jørn Boklund tilsluttede sig i sin egenskab af repræsentantskabsvalgt revisor
den eksterne revisions arbejde og kommenterede på de opnåede besparelser på
omkostninger til hovedledelsen, som i de
seneste to regnskabsår er nedbragt betydeligt. Påpegede dog også for muligt behov for fremtidig tilførsel af ekstra personaleressourcer, idet organisationen i det
forløbne år i stor udstrækning har baseret
sig på frivilligt arbejde, der ikke kan forventes at fortsætte på samme niveau. Ligeledes på organisationens IT-område må
der forventes et fremtidigt behov for udgifter til forskellige nødvendige opdateringer.
Hovedbestyrelsen tiltrådte sig ledelsesberetningen, som i al væsentlighed redegør for såvel årets resultat som afvigelserne til budget og sidste års resultat. Der er
samlet set realiseret væsentlige besparelser i forbindelse med vores tilpasninger
og optimering af organisationen.
Der var enighed om, at årsregnskabet
udviste et retvisende billede af De danske
Brevdueforeningers finansielle stilling
med et særdeles tilfredsstillende resultat,
og der kvitteres med tilfredsstillelse for en
blank revisionspåtegning af årsrapporten
samt et revisionsprotokollat, som ikke har
særlige opmærksomhedspunkter og som
samtidig tilkendegiver, at de forhold der
har været tidligere år omkring bl.a. udbetaling af skattefrie godtgørelser nu er i
overensstemmelse med skattereglerne.
Hovedbestyrelsen enedes afslutningsvis
om at godkende det udarbejdede regnskab til repræsentantskabets godkendelse
samt at godkende og underskrive såvel
tiltrædelsesprotokollat som revisionsprotokollat pr. 9. januar 2021.
Formanden afklarer formaliteter omkring den manglende behandling af årsrapporten på repræsentantskabsmødet
med Kulturstyrelsen og meddeler sig efterfølgende til såvel Dansk Revision, som
repræsentantskabsvalgt revisor og hovedbestyrelse.
Der var enighed om, at der nu laves en
udmelding omkring vores beslutning om
aflysning af repræsentantskabsmødet og
herunder omkring den forestående af-

stemning vedrørende kapflyvningsplanen
og i konsekvens heraf slipformer og mesterskaber.
I Brevduen nr. 2 følges der op med en
tillægsberetning, som udover sidste nyt
også giver en overordnet gennemgang af
regnskabstallene, som der ikke bliver mulighed for at give ved repræsentantskabsmødet. Den repræsentantskabsvalgte revisor bliver bedt om også at lave et lille
indlæg til Brevduen nr. 2.
Hovedbestyrelsen beklager situationen,
der har fremtvunget en aflysning af repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har i
sin håndtering af de mange spørgsmål,
som denne aflysning medfører, forsøgt at
tilgodese vores medlemsdemokrati på
bedste måde, selv om situationen naturligvis er langtfra optimal. Vores store forventning er dog, at COVID-situationen
ser ud til at lysne i løbet af forårsmånederne, og vi kan glæde os over gode udsigter til en kapflyvningssæson, der med
største sandsynlighed kan gennemføres
uden restriktioner og begrænsninger.
Frem for alt er brevduesportens hjerte
kapflyvningssæsonen, og vi kan situationen til trods være taknemlige for, at udsigterne til sæsonen tegner lyse! Vi håber
på medlemmernes forståelse og opbakning til den vedtagne fremgangsmåde og
praksis. ◆
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AFLYSNING AF ÅRETS
REPRÆSENTANTSKABSMØDE …
Tillægsberetning
AF LANDSFORMAND PIA WEST CHRISTENSEN

Lørdag, den 9. januar 2021 afholdtes et
planlagt hovedbestyrelsesmøde. Mødet
var forlængst berammet og mødet var
planlagt til at være et forberedende møde
i forhold til det forestående repræsentantskabsmøde den første lørdag i februar og
herunder et møde med De danske Brevdueforeningers nye revisionsfirma Dansk
Revision.
Den alvorlige situation omkring Covid19 rammesatte imidlertid mødet, som
pga. situationen måtte afholdes som et
virtuelt møde på Teams. Referatet fra mødet kan læses i dette nummer af Brevduen
og såvel referat som følgende konklusion
blev offentliggjort på DdBs website og
Facebookside i umiddelbar forlængelse af
mødet:
’Hovedbestyrelsen har ved sit møde den
9. januar 2021 med beklagelse måttet
beslutte at aflyse repræsentantskabsmøde i Brædstrup den 6. februar 2021’
Det var en meget svær beslutning at træffe og det blev truffet alt imens Danmark
stort set var lukket ned indtil den 17. januar 2021. Det skulle senere vise sig, at
vores Statsminister og Sundhedsmyndighederne få dage efter hovedbestyrelsesmødet forlængede de meget omfattende
restriktioner frem til den 9. februar 2021,
så en gennemførelse af repræsentantskabsmødet den 6. februar 2021 på Pejsegården ville ikke have været mulig under
nogen omstændigheder. Her i slutningen
af januar 2021 er restriktionerne igen forlænget og nu frem til udgangen af februar
måned 2021.
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En total aflysning af repræsentantskabsmødet har så vidt vides inden fortilfælde og Hovedbestyrelsen har derfor
måttet træffe en række beslutninger, som
vi har vurderet værende de rigtige i denne helt specielle force majeure situation.
Der er redegjort for alle vore beslutninger
i referatet.
Det er min vurdering, at medlemskredsen overvejende er tilfredse med vores
beslutninger om f.eks. følgende:
- Aflysning af repræsentantskabsmødet
- Ingen beslutninger omkring eventuelle
grænseændringer uden et repræsentantskabsmøde
- Ingen lovændringer
- Skriftlig afstemning mellem en fortsættelse af flyveplanen for 2021 eller
hovedbestyrelsens forslag
Tak til alle der efterfølgende har rettet
henvendelse til os med reaktioner på beslutningerne. Det er altid dejligt at høre
hvad medlemmerne mener. Som altid er
der dog nogle der mener, at noget kunne
have været gjort anderledes. Og ja! Det
kunne det! Vores opgave som Hovedbestyrelses er imidlertid til tider den, at det
er os der må træffe beslutninger og det
har vi gjort. Man må gerne mene noget
andet, men når man henvender sig til organisationen, dvs. til sekretariatet eller til
Hovedbestyrelsesmedlemmerne, så gør
man det ordentligt og uden ukvemsord.

Kapflyvningsplanen
I skrivende stund er kapflyvningsplanen
til afstemning blandt de 234 stemmeberettigede mandater, svarende til det antal

repræsentanter, som foreningerne ville
kunne have sendt til repræsentantskabsmødet samt sektionsformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer og æresmedlem. Resultatet vil være optrykt andet steds i dette nummer af Brevduen. Jeg håber, at afstemningen kommer til at vise et resultat,
hvor der er stor majoritet for enten det
ene eller det andet forslag, således at vi
kommer til at flyve en kapflyvningsplan i
2021, som tilfredsstiller flest muligt.

Regnskabet
Ved hovedbestyrelsesmødet den 9. januar
2021 blev årsrapporten (= regnskabet) for
regnskabsåret 01.12.2019 – 30.11.2020
gennemgået og godkendt af den samlede
hovedbestyrelse. Vores repræsentantskabsvalgte revisor Jørn Boklund samt registreret revisor Kurt Telling Jørgensen og
registreret revisor Jens Henrik Ring Lauritsen fra Dansk Revision deltog ligeledes
i mødet.
Årsrapporten er offentliggjort på hjemmesiden den 20.01.2021 og der henvises
til denne.
Da der nu ikke bliver mulighed for en
behandling af regnskabet på repræsentantskabsmødet, så vil hovedtallene bliver
kommenteret her.
Som det fremgår af nedenstående, så
udviser regnskabet et resultat på kr.
525.116. Der var budgetteret med et resultat på kr. 138.115 og der er således realiseret en positiv budgetafvigelse på kr.
387.001.
I forhold til sidste års underskud på kr.
243.522 er der en resultatforbedring på
kr. 768.638.

Vi har kunnet konstateres et lavere antal
afsendte duer end budgetteret på sæsonens kapflyvningerne, hvilken primært
skyldes aflysning af flyvningerne i uge 28
og 32. Samlet set er der en negativ budgetafvigelse på kr. 221.432 i afsendelsesgebyrer på kapflyvningerne. Indtægter fra
materialeslag ligger væsentligt over budgettet, men modsvares af et tilsvarende
højere materialeforbrug.
Afsendelsesgebyrerne udgør kr. 221.432
mindre end budgetteret, men da der samtidig har været en reduktion i omkostningerne på kr. 157.119, så gør det, at vi har
kunnet realisere et nettoresultat på kapflyvningerne, som alene afviger negativt
med kr. 64.312 i forhold til det budgetterede resultat, hvor vi i regnskabsåret 2018/19
måtte konstatere et underskud på kapflyvningerne på kr. 293.778.
De samlede omkostninger udgør kr.
3.971.931, hvilket er kr. 203.331 mindre
end forudsat i budgettet og kr. 397.953
mindre end i regnskabsåret 2018/19.
Samlet set ser regnskabet for kapflyvningerne således ud:
Figur 1
KAPFLYVNINGER
Indtægter

REGNSKAB 2018/19
1.663.974

BUDGET 2019/20
1.800.940

REGNSKAB 2019/20

BUDGETAFVIGELSE

1.579.508

-221.432

Udenlandsk fragt

-880.692

-699.594

-699.594

Indenlandsk fragt

-640.385

-483.254

-483.254

Ompakning og pladsleje

-165.261

-224.265

-224.265

-46.309

-15.161

-15.161

Præmier

-105.617

-100.752

-100.752

Container, vedligeholdelse

-103.088

-55.709

-55.709

Korn

Fællesudgifter
Omkostninger i alt
RESULTAT KAPFLYVNINGER

-27.459

-27.459

-1.957.752

-16.400
-1.763.313

-1.606.194

157.119

-293.778

37.627

-26.686

-64.313
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Omkostningerne kan excl. omkostninger til kapflyvninger og materialer opgøres således:
Figur 2
OMKOSTNINGER

REGNSKAB 2018/19

Andre driftsomkostninger

118.159

Bestyrelse og udvalg
Landsudstilling

REGNSKAB 2019/20

BUDGETAFVIGELSE

AFVIGELSE FRA
2018/19 TIL 2019/20

89.200

117.797

28.597

-362

302.774

320.000

272.851

-47.149

-29.923

101.420

98.000

98.380

380

-3.040

Brevduen

163.136

336.749

290.592

-46.157

127.456

Ejendommens udgifter

102.627

105.000

72.737

-32.263

-29.890

Administrationsomkostninger

845.301

713.000

611.018

-101.982

-234.283

1.633.417

1.661.949

1.463.375

-198.574

-170.042

OMKOSTNINGER
I ALT

Omkostningerne er kr. 198.574 lavere
end budgetteret og kr. 170.042 lavere end
i seneste regnskabsår.
Omkostningerne til medlemsbladet
Brevduen udgør kr. 290.592, hvilket er kr.
46.157 mindre end forudsat i budgettet.
Trykningen af Brevduen er i regnskabsåret outsourcet til eksternt trykkeri, hvilket alene har medført øgede omkostninger på kr. 127.457 i forhold til regnskabsåret 2018/19. Det skal dog bemærkes, at
vi i 2018/2019 havde flere udgivelser af
Brevduen, mens vi i indeværende regnskabsår har haft i alt 18 udgivelser af
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BUDGET 2019/20

medlemsbladet, som nu udgives i en væsentlig højere kvalitet og med meget højere sideantal end tidligere. Yderligere vil
jeg pointere, at de faktiske omkostninger
til produktion og udsendelse af Brevduen
ikke tidligere har været specificeret i
regnskabet, idet det har været sekretariatets medarbejdere der har anvendt en
ikke uvæsentlig del af arbejdstiden på layout, fremstilling og kopiering samt pakning og forsendelse af Brevduen. Det vil i
fremtiden ikke være økonomisk forsvarligt at ansætte medarbejdere til dette,
men i stedet bør vi fortsætte med at out-

source dette. Der har ligeledes været væsentlige omkostninger til den trykkerimaskine, skæremaskine, foliemaskine,
frankeringsmaskine m.v. som vi har på
sekretariatet. Omkostninger til disse indgår heller ikke i de historiske tal for produktion af Brevduen.
Der er igen i år sket et fald i omkostninger til hovedbestyrelse og udvalg svarende til kr. 29.923.
Administrationsomkostningerne på kr.
611.018 er væsentligt lavere end i
2018/19, hvor disse udgjorde kr. 845.301.
Der er tale om et fald på kr. 234.283.

Administrationsomkostningerne kan opgøres således:
Figur 3
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Kontorartikler

REGNSKAB 2018/19

BUDGET 2019/20

REGNSKAB 2019/20

BUDGETAFVIGELSE

AFVIGELSE FRA
2018/19 TIL 2019/20

29.365

4.000

2.645

-1.355

-26.720

147.751

137.000

119.305

-17.695

-28.446

Mindre nyanskaffelser

15.014

10.000

7.995

-2.005

-7.019

Telefon

13.961

6.000

4.170

-1.830

-9.791

Revisor

140.455

160.000

148.386

-11.614

7.931

Advokat

64.091

100.000

80.114

-19.886

16.023

Porto

67.368

25.000

40.516

15.516

-26.852

Tab på debitorer samt
ændring i hensættelse

10.651

7.000

-5.469

-12.469

-16.120

Forsikringer

23.273

32.000

23.287

-8.713

14

333.372

225.000

185.085

-39.915

-148.287

Kopiering

IT-omkostninger
Diverse
OMKOSTNINGER
I ALT

0

7.000

4.984

-2.016

4.984

845.301

713.000

611.018

-101.982

-234.283

Som det fremgår, så er der budgetafgivelser på stort set alle poster. Det har været et år, hvor vi har haft behov for at gennemgå samtlige omkostninger og der er
sket tilpasninger til de forhold, som en
organisation af De danske Brevdueforeningers omfang og størrelse efter vores
opfattelse bør have. Aftaler og kontrakter
er opsagt eller genforhandlet.
Det skal dog bemærkes, at der også i
dette regnskabsår har været væsentlig
øgede omkostninger til henholdsvis revisor og advokat. Disse omkostninger vedrører de nødvendige undersøgelser af or-

ganisationens forhold, som Hovedbestyrelsen desværre har måttet lade gennemføre. Der forventes ikke omkostninger i
en sådan størrelsesorden fremover. Samlet set har omkostninger til revisor og advokat kostet organisationen i alt kr.
204.546 i 2018/19 og kr. 228.500 i
2019/20. Beløbene indeholder dog sædvanligt honorar til vores eksterne revisionsfirma.
IT-omkostningerne er væsentligt reduceret, men der bliver behov for at reservere budget til opgraderinger fremadrettet.
Til gengæld falder omkostninger til kopie-

ring meget fremover. Vi har reduceret en
meget dyr serviceaftale på trykkerimaskinen, således at den er tilpasset vort begrænsede kopibehov. Trykkerimaskinen,
som blev købt for 5 år siden for ca. kr.
750.000, er nu fuldt afskrevet, men repræsenterer desværre ikke større værdi ved afhændelse. Omkostningerne til serviceaftale og investering/afskrivning har belastet
økonomien gennem de sidste mange år.
Personaleomkostningerne udgør kr.
579.480, hvilket er væsentlig lavere end
tidligere år og kr. 242.307 lavere end i
2018/19. Der er i regnskabsåret 2019/20
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afholdt væsentlige lønomkostninger til
nu fratrådt medarbejder, som ikke har
udført arbejde for organisationen i året.
Hovedbestyrelsen valgte ikke at bemande
sekretariatet med fuldtidsansatte medarbejdere, men der forventes behov for
mere assistance i det kommende år. Mange frivillige har erlagt et ikke uvæsentligt
stykke arbejde for vores sekretariat og organisation.
Hovedbestyrelsen har af forsigtighedsgrunde valgt at foretage en væsentlig nedskrivning af ejendommen i Linde. Der er
lavet en afskrivning på kr. 223.683 over
egenkapitalen, hvorefter ejendommen
samlet set er indretning til kr. 1.000.000 i
balancen. Ejendommen vil snarest blive
sat til salg og det er forventeligt, at ejendommen ikke vil kunne sælges til den
værdi, som den har været indregnet til i
tidligere regnskabsår.
Som det allerede er angivet i ledelsesberetningen i årsrapporten, så var der
budgetteret med et overskud på kr.
138.115 og med et regnskabsresultat på
kr. 525.116 er der således realiseret en po-
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sitiv budgetafvigelse på kr. 387.001, hvilket Hovedbestyrelsen anser for at være
meget tilfredsstillende. Det er Hovedbestyrelsens vurdering, at vi er godt på vej
til at have trimmet organisationen og tilpasset omkostninger m.v. til den organisation vi er nu, herunder under skyldig
hensyntagen til det medlemstal vi er i De
danske Brevdueforeninger. Vi har med en
egenkapital på kr. 2.638.087 og en tilpasset drift et godt fundament for de kommende års nødvendige investeringer i et
nyt og opdateret IT-setup samt opdateringer af det transportmateriel der anvendes i forbindelse med gennemførelse af
kapflyvningerne.

fundet løsninger, hvis det ikke bliver muligt at nå at afholde generalforsamlinger
under Covid19.
Lad os fokusere på, at det vigtigste for
os alle lige nu er, at vi i Danmark får styr
på pandemien, så vi igen kan komme til
at leve et mere almindeligt liv. I Hovedbestyrelsen og i organisationen vil vi gøre
alt hvad der står i vores magt for, at vi
kommer til at flyve med duer som normalt. Vi forbereder det hele fuldstændig
planmæssigt. Vi ved hvad der skal gøres
og det går i gang så snart vi kender den
kapflyvningsplan, som kommer til at
danne grundlag for det allervigtigste i sæson 2021, nemlig at flyve med vores duer.

Den kommende sæson er i gang

Repræsentantskabsmødet 2022

Sæson 2021 er i gang. Der er leveret fodringe og materialer til foreningerne. Vi
håber alle, at vi kan få en opstart, hvor det
igen bliver muligt at mødes, således at der
kan blive lavet forårsrengøring, standerhejsning og lignende ude i lokalforeningerne. Det skal måske holdes generalforsamlinger og sektionerne skal også have

Pejsegården er booket til repræsentantskabsweekenden i dagene 4. – 6. februar
2022 og vi håber, at vi her kan få et fantastisk arrangement, hvor vi kan indhente
alt det vi ikke fik med pga. aflysningen af
mødet og weekenden i 2021. ◆

REVISIONSNOTAT
vedrørende De danske Brevdueforeningers årsrapport 2019/2020

AF JØRN BOKLUND, KASTRUP DEN 31. JANUAR 2021

Som repræsentantskabsvalgt revisor er det min opgave at kontrollere hvorvidt bestyrelsen følger de økonomiske beslutninger
og retningslinjer som repræsentantskabet har vedtaget. Min opgave er desuden at påse at regnskabet er ført i henhold til årsregnskabsloven og bogføringsloven hvor dette er relevant i forhold en skattefri forening. Jeg skal sagt på en anden måde, på
vegne af repræsentanterne se bestyrelsen over skulderen.
Jeg kan konstatere at bestyrelsen nu har indrettet godkendelsesprocedurene således at de lever op til lovenes § 22. Det er desuden min opfattelse efter gennemgangen af året regnskab og bilag
at kulturen i bestyrelsen er ændret i forhold til tidligere år, med
hensyn til omkostningsforbruget. Det er positivt at se at bestyrelsen har indtaget en mere konservativ holdning til forbrug af udgifter og til indgåelse af aftaler. Det kommer tydeligt til udtryk i
året driftsresultat. Det er der grund til at rose bestyrelsen for.
Jeg kan ligeledes nu konstatere at der kun udbetales skattefri
godtgørelser, til frivillige hjælpere, der er i fuld overensstemmelse med den gældende skattelovgivning.
Det er dog vigtigt at påpege et par forhold som der skal fokus
på i den nære fremtid. Bestyrelsen har klogelig valgt at nedskrive
ejendomsværdien på huset i Linde. Om det kommer til at stå
mål med den realiserede værdi når huset afhændes er svært at
spå nøjagtigt om, men jeg tror at hovedparten af nedskrivningen

vil være dækket ind for nærværende. Det skal endvidere påpeges
at organisationen må forvente at der fremover skal bruges midler til opgradering af organisationens IT- platform og IT- arkitektur, ikke for at lave forbedring eller nyudvikling, men blot at
få de nuværende systemer til opfylde medlemmernes forventning til systemernes funktionsdygtighed. Det er også min forventning at organisationen ikke kan forvente at administrationen kan fortsætte med bestyrelsens frivillige indsats suppleret
med en deltidsansat medarbejder på den lange bane, derfor må
man påregne højere udgifter på dette område fremover.
Alt i alt er der grund til at glæde sig over at bestyrelsen, med
baggrund i sidste års grundige gennemgang af de senere års
regnskaber, har fået rettet administrationen og økonomiforvaltningen ind på et godt og positivt spor.
På denne baggrund kan jeg tilslutte mig den registrerede revisors påtegning på årsregnskabet. ◆
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AF MICHAEL TH. LARSEN

På besøg hos Esbjerg-topslaget

E. & M. Rasmussen,
156 ”Pax”
På Horsensvej i Esbjerg – meget tæt på Esbjergforeningernes
Brevduehus, som mange kender – hører ét af byens topslag
hjemme. Turen går denne gang til Erik og Martin Rasmussen,
som igen i 2020 har haft en fremragende sæson med topresultater inden for stort set alle kategorier af flyvninger. Kompagniskabet består af far Erik og sønnen Martin, og det var Martin, som
tog imod ved mit besøg, da Erik var optaget af andre gøremål.
Det kan selvfølgelig læses ud af resultaterne, at slaget gerne vil
være med over hele linjen og deltager engageret i kapflyvningsprogrammet, men det bliver ikke mindre tydeligt, når man hører
Martin fortælle, at der arbejdes hårdt på at begå sig i top på alle
slags flyvninger. Da sæsonstarten i 2020 for Sektion 42s vedkommende måtte indledes med indenlandske flyvninger fra
nord, holdt slaget sig heller ikke tilbage og deltog for fuld styrke.
Dejligt, når engagementet for sporten i den grad er tilstede. Men
lad os se lidt nærmere på, hvordan det esbjergensiske makkerskab arbejder med duerne.

Resultater 2020

med 2 tællende unger blev vundet samt førstepladsen til bymesterskabet. Det er for øvrigt i 2020 fjerde gang på blot fem år, at
dette prestigefyldte mesterskab vindes af Erik og Martin.Sektionens ES-due konkurrencer gav også topplaceringer med placeringer som nr. 2 og 9 i klassen for hanner og serien 1-5-6-7-9 for
hunnerne.
I DdB-regi placerede slaget sig som nr. 39 til DM sport, nr. 2
til Langflyvermesterskabet Sport og Åben samt nr. 2 til Mellemdistancemesterskabet, medens 1-års mesterskabet i Sektionen
blev vundet. Også i DdB-regi blev det til flotte ES-due placeringer som nr. 4 og 8 i gruppen for hannernes vedkommende i den
åbne konkurrence. Til ES-duekonkurrence for hanner på langdistancen gør slaget sig fremragende med placeringerne 1-6-10 i
gruppen og en fornem 1. ES-due han i Region Syd.
Foruden disse flotte resultater til de sammenlagte konkurrencer, blev det i sæsonen yderligere til en række fornemme enkeltresultater i form af 7 sektionsvindere og intet mindre en 3 regionsvindere.

Den forgangne sæson blev resultatmæssigt helt suveræn. På foreningsplan gjorde slaget stort set rent bord ved at vinde 6 ud af 7
mesterskaber – fra sprint til langdistance samt unger.
I sektionsklubbens regi vandt slaget sektionsmesterskaberne
med gamle duer i både kategorierne sport og åben samt sportsmesterskabet med unger. Også ungemesterskabet i sektionen

Flyvesystem og taktik

156-17-1537

168-06-419
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Slagets målsætning er enkel: At deltage på alle flyvninger med
bedst muligt resultat. Bestanden af kapflyvere udgør 31 par, som
alle kapflyves efter det totale system.
Flyveduerne parres omkring 20. februar, og totalsystemet opstartes cirka 2 uger før den første kapflyvning. Der ydes en stor og

koncentreret indsats med træningsarbejdet, og i perioden op til
sæsonen må duerne således i kurven 6 dage om ugen, hvilket reduceres til ”kun” 2-3 ugentlige ture i sæsonen, som typisk afvikles
mandag, tirsdag og onsdag. Den typiske afstand for træningerne
er 35-37 kilometer, og slaget træner gerne fra Rømø-dæmningen.
Denne station virker meget velovervejet, og kigger man på landkortet, vil man se, at dette stemmer fint overens med den helt optimale indflyvningsretning til Esbjerg. Parrene er sammen både
før og efter træning, og duerne slippes på den måde, at hunnerne
løslades først, så de er hjemme i rederne til at modtage hannerne.
Ved afsendelse til kapflyvning i DdB-regi om torsdagen tages
hanner og hunner blot fra deres respektive afdelinger og ser således ikke hinanden. Duerne, som fredag indsættes på sektionsklubbens flyvninger, er til gengæld sammen i reden inden afsendelse. Efter hjemkomst fra kapflyvning er parrene typisk sammen
resten af dagen, og man tager det ikke så højtideligt, at duerne på
totalsystemet må afvente deres mages hjemkomst. I starten af sæsonen, hvor kapflyvningsafstandene er korte, får parrene dog kun
at være sammen nogle timer efter hjemkomsten.
Den daglige rutine på slaget foregår sådan, at enkehannerne
hver dag har udflyvning fra kl. 18 om aftenen og helt ind til kl. 8
næste morgen, hvor de lukkes ind. I tidsrummet fra kl. 9 til 15 er
det ungernes tur til udflyvning, medens enkehunnerne kommer
i luften fra kl. 16 til 18, hvorefter turnussen starter på ny. Slaget
råder over 10-12 avlspar, hvoraf mange er stillede, og disse duer
luftes nogle timer hver søndag.

Erik og Martin

I reglen tømmes flyveslaget hver uge, idet alle duer kapflyves
hårdt, og eneste undtagelse er, hvis en due virker slidt. I sådanne
tilfælde gives en undtagelsesvis pause. De 1-års duer kapflyves
primært på sprint og mellemdistancen, men enkelte 1-års afprøves også på de lange flyvninger, og dette system er der, nævner
Martin, ofte blevet fundet mange gode kapflyvere ved.

>
Sunde duer i god orden
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Masser af luftindtag i loftet…

ungerne i flyvesæsonen hver mandag produktet 4-i-1 sammen
med et hvidløgstilskud, som erfaringsmæssigt holder den frygtede ungesyge i skak. I avlssæsonen suppleres derudover med et
æggefoder, hvoraf der årligt bruges 3-4 sække.

Ungerne

Martin håndterer en af slagets topduer

Fodersystemet, der praktiseres hos Erik og Martin, er ganske
simpelt. Der standfodres året rundt med en blanding af god kvalitet, nærmere bestemt Naturals Finesse-blanding ”unge/avl”, og
denne fodringsmetode omfatter samtlige duer på slaget. Der benyttes et sortiment af biprodukter bestående af Picksten, Vitamineral og All-in-One gritmix, ligesom drikkevandet undertiden
tilsættes Natural-produktet Aqua Care, der stimulerer tarmfloraen og duernes stofskifte. Der gives principielt ingen forebyggende kure, da medicin udelukkende benyttes ved behov. Dog gives
Martin med pokalhøsten for 2020

Det årlige ungetillæg udgør 70-80 styk, og også ungerne må
igennem et omfattende trænings- og kapflyvningsprogram. Jeg
fornemmer tydeligt, at Martin brænder meget for ungeflyvningerne, og det kan også aflæses i resultatlisten. Ungerne trænes
hver dag, når de er gamle nok til at komme i kurven, og træningen foregår efter samme opskrift som for de gamle duer. Ungerne kapflyves, og her kommer den ihærdige træningsindsats virkelig slaget tilgode. I 2020 bød ungesæsonen på flere store oplevelser, hvor der var op imod 20 unger samlet på flyvebrættet ved
registreringen af de første duer. Dette betød flere superflotte serier i toppen af sektionen, og mon ikke disse talentfulde unger
tager deres gode erfaringer og talenter med sig ind på flyveslaget
til den kommende sæson? Der bruges ikke nogle særlige motivationstrick på ungerne, men Martin kan finde på at sætte udvalgte unger ind på enkemandsslaget, hvor de tildeles en rede, hvilket dels motiverer disse unge hanner og dels ”hærder” dem til
tilværelsen som enkehanner.
Det hører også med til historien, at ungerne har adgang til en
voliere, som er placeret i direkte forbindelse med ungeslaget.
Dette betyder, at de har adgang til rigelig og frisk luft, og der er
næppe tvivl om, at dette har stor betydning for sundheden og
dermed resultaterne på ungeflyvningerne.

Duerne
Topresultater på alle afstande over en længere årrække får man
selvsagt ikke uden et stærkt duemateriale. Her har Erik og Martin haft stor glæde af hunnen 168-06-419, som stammer fra det
tidligere Esbjerg-medlem, Kesse Hille. Denne hun har gjort sig
fortjent til status som slagets stamhun, og hendes gener løber i
dag i 70 procent af bestandens årer. Hun eksisterer desværre ikke
mere, men der er passet godt på hendes afkom, og generne for60 | BREVDUEN NR. 2 | 2021

søges bevaret i avlsarbejdet. Det nytter ikke at satse på middelmådige duer, når disse gener skal matches, og derfor er Martin
løbende på jagt efter blodfornyelse af den rette kaliber og kvalitet. I dette arbejde er der fra Bent Th. Petersen tilført duer af primært Jos Thoné og Gaby Vandenabeele afstamning. De fleste
danske brevduefolk kender Bent og dennes ”næse” for de gode
duer, og med disse to topafstamninger, er Erik og Martins avlsslag efter alt at dømme fremtidssikret på fremragende vis.
En anden særlig due på slaget, som skal fremhæves, er hannen
156-17-1537. 1537 er en foræring fra foreningskammeraten og
et andet kendt topslag i Esbjerg, Carsten Lindhardt, og 1537 er
efter Carstens såkaldte ”Hollænder-par”. Det var ikke med den
mest optimale baggrund som topflyver, at 1537 kom til slaget, da
han var senunge fra 2017 og dermed uden nogen form for træning og flyveerfaring fra fødeåret. Men dette har ikke gjort ham
skade, for i uge 30 slog han til som regionsvinder på sportsflyvningen fra Minden ud af 547 afsendte duer, og næsten inden
champagnen var blevet drukket, gentog han kunststykket i uge
30, hvor han atter på sportsflyvningen fra Garlstorf sikrede slaget titlen som regionsvinder. Ved håndteringen af 1537 viste det
sig også, at han rent fysisk ligner en ”flyvemaskine” med de rette
bygningsmæssige egenskaber.

Indtryk fra mit besøg
Ved mit besøg er duerne trimmede og klar til sammenparringen
og udover den gode orden på duerne, så er det tydeligt, at det er
en gennemprøvet samling, der opholder sig på flyveslaget. Også
i den kommende sæson er det hensigten af satse på hele programmet, og jeg er ikke i tvivl om, at der også i 2021 vil blive
landet mange topresultater hos Erik og Martin.
Skal man opsummere læringen fra dette besøg må det være, at
hårdt og målrettet arbejde betaler sig i brevduesporten. En seriøs
og ihærdig træningsindsats og god, daglig pasning er i den forbindelse centrale punkter. Derudover er det også meget tydeligt,
at en gennemprøvning af duematerialet er vigtigt, og at man kun
satser på de allerbedste duer – ikke nødvendigvis dyre duer med
fine stamtavler, men ganske enkelt duer, der kan præstere noget.
En sidste ting, som er meget tydeligt på slaget, er det faktum, at
man ikke gør tingene sværere, end de behøver at være – et simpelt, men velfungerende system for fodring, biprodukter og kure
kombineret med et sundt slag uden overbefolkning og god ventilation må siges at være grundelementerne i Esbjergslagets opskrift på succes. ◆

Slaget med tilslutning af ungevolieren i forgrunden
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LÆSERBREV
DdBs IT-systemer
Ifølge Tommy Rasmussen skal D. d. B. til at renovere vores ITsystemer i år, og måske også næste år, og at det som alle sikkert
ved bliver en bekostelig affære, så mener jeg, at det derfor må
være rimeligt, at det Norske- og Svenske Brevdueforbund må
bidrage til dette med et anseeligt beløb. I alle de år hvor jeg har
været revisor for D. d. B. fra 1995 - 2016, har disse forbund
brugt D. d. B. ’s edb-systemer vederlagsfrit. Da vi kan forudse

store udgifter i forbindelse med renovering af vores systemer, må
det være det være rimeligt af man også bidrager fra Norsk og
Svensk side. Da man startede med dette, var dengang da D. d. B.
modtog 2 millioner fra tipsmidlerne, og at man gerne ville hjælpe Norge og Sverige økonomisk. Dette er desværre en saga blot.
Med sportslig hilsen
Bendt Nielsen 09

Læserbrev
Først skal hovedbestyrelsen have ros for at afvente situationen
vedrørende de kommende Repræsentantskabsmøde og deres
udmelding iht til myndighedernes udmelding. Det er lige et par
uddybende spørgsmål til hovedbestyrelsens mødereferat fra 9.
januar 2021.01.24, punkt 9a. (d og e)
I referatet skrives der udfor Anders B. Brøbech og Torben
Steen begge tilknyttet 073 Skanderborg, at de ” - fortsat tilknytning til Sektion 33 i 2021 som hidtil praktiseret, idet slagets beliggenhed ved en administrativ fejl hos Sekretariatet er blevet
meddelt hertil trods placering i Sektion 52”.
• Hvad menes der med adminstrativ fejl hos Sekretariatet?
• Hvilken dokumentation forefindes der, at disse slag er
placeret i sektion 52?
Da sektion 33 opstod i 1991 var der følgende for foreninger tilknyttet sektion 33:
• 019 Brædstrup
• 046 Horsens
• 055 Vejle
• 073 Skanderborg
• 094 Fremad (Horsens)
• 097 Odder
• 119 Start (Horsens)
• 153 Tempo (Horsens)
• 183 Munkebjerg (Vejle)
• 185 Lindved
• 250 Fight (Vejle)
Efter i årrække ønsker 019 Brædstrup og 097 Odder, at udtræde
af sektion 33 og overføres til andre sektioner pga alt for dårlige
sportslige placering i sektion 33.
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Det betød, at der skulle drages en grænse imellem 019 Brædstrup, 073 Skanderborg og 185 Lindved, idet disse foreningers
opland støder op til hinanden.
Vi må forvente, at derblev taget hensyn til eksisterende medlemmers klub tilhørsforhold, således at intet medlem skulle tvinges til en ny forening pga denne nye grænsedeling – eller hvad?
Ligeledes må vi forvente, at grænsedragning er foretaget med
den omtanke, at nye medlemmer har kunnet søge optagelse i
nærmeste beliggende lokalforening, således at tilgang for nye
medlemmer er gjort så nemt, som muligt – eller hvad?
Ingen af de 2 føromtalte slag var etableret på det tidspunkt,
hvor der skulle laves en sektionsgrænse imellem foreningerne
019 Brædstrup og 073 Skanderborg, men bare for en god ordens
skyld vil jeg lige gøre opmærksom på følgende:
- Anders B. Brøbech – Afstand til klubhus 073 Skanderborg
(sektion 33) 10 km , Klubhus 019 Brædstrup (sektion 52)
24 km og Klubhus 113 Frisenborg (sektion 52) 26 km
- Torben Steen – afstand til klubhus 073 Skanderborg (sektion 33) 7 km , Klubhus 019 Brædstrup (sektion 52) 27 km
og Klubhus 113 Frisenborg (sektion 52) 28 km
Hvor er logikken at hævde, at disse 2 slag er beliggende inde i
sektion 52’s område?
Med henvisning til hovedbestyrelsens forslag om nye sektionsgrænser i jylland, må jeg konstatere, at bare lidt afbalancerede
grænsedragninger for den foreslåede sektion 33 ikke ser særligt
gennemarbejdet ud.
Med venlig hilsen
Ebbe Holm, 046 Horsens

RESULTATET AF AFSTEMNINGEN OM
KAPFLYVNINGSPLANEN FOR 2021
AF PIA WEST CHRISTENSEN

Den 1. februar 2021 var der deadline og alle stemmesedler blev overdraget til Dansk Revision den 2. februar 2021.
Dansk Revision har opgjort resultatet af afstemningen, som der fremgår nedenfor.
Fra Hovedbestyrelsen skal der
lyde en stor tak til alle, der har afgivet stemme. Der er en stemmeprocent på 90,5 %, dvs. der er afgivet 209 stemmer ud 231 mulige.
Med udgangspunkt i ovennævnte, så tages Hovedbestyrelsens forslag til kapflyvningsplan for 2021 i
brug og kapflyvningsplanen er optrykt andetsteds i dette nummer af
Brevduen.
Det glæder os, at der dermed er
truffet en beslutning, som Hovedbestyrelsen nu arbejder videre med
i forhold til aktivering af transportog logistikudvalget, som skal have
lavet aftaler om såvel indenlandske- som udenlandske transporter.
Ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde skal disse besluttes og
forberedelserne til sæson 2021 er
således for alvor i gang.
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Vedtaget kapflyvningsplan
for 2021
Uge

Region Øst
Gruppe 1-2

Region Syd
Gruppe 3-4

Region Nord
Gruppe 5-6

20

Jönkøbing (Kort)

Altona (Kort)

Husum (Kort)

Altona

Hannover

Neumünster

21

Altona

Hannover

Neumünster

Örebro

Bad Hersfeld

Osnabruck

22

Celle

Osnabruck

Altona

Celle

Osnabruck

Altona

23

Lüneburg (Kort)

Garlstorf (Kort)

Henstedt (Kort)

Gotha

Gotha

Münster

24

Skövde

Münster

Garlstorf

Skövde

Münster

Garlstorf

Henstedt (Kort)

Altona (Kort)

Schleswig (Kort)

Henstedt

Altona

Schleswig

25

----------Rouen --------Börlänge

Würtzburg

Göttingen

Magdeburg

Göttingen

Altona

Magdeburg

Göttingen

Altona

Garlstorf (Kort)

Celle (Kort)

Henstedt (Kort)

Garlstorf

Celle

Henstedt

26

27

---------Hof (landsslip) --------28

Skövde

Magdeburg

Garlstorf

Skövde

Magdeburg

Garlstorf

Skövde

Magdeburg

Garlstorf

----------Paris --------29

Bremen (Kort)
Bremen

Garlstorf (Kort)

Husum (Kort)

Garlstorf

Husum

---------Antwerpen (landsslip) -------Laxå

30

31

Braunschweig

Altona

Laxå

Braunschweig

Altona

Laxå

Braunschweig

Altona

Lüneburg (Kort)

Garlstorf (Kort)

Schleswig (Kort)

Garlstorf

Schleswig

Lüneburg

----------München -----------------Giessen (landsslip) -------32

Celle

Hannover

Lüneburg

Celle

Hannover

Lüneburg

Celle

Hannover

Lüneburg

Blå - KFK90 -sport

Hvid - KFK93 - lang

Rød - KFK94 - mellem

Orange - KFK91 - marathon
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Grøn - KFK 92 - unger

Præsentation af
026-16-2003
I sidste nummer af Brevduen bragte vi en omtale af
Arne Porsmoses topdue, 026-16-2003. Desværre var
hendes resultatliste faldet ud i korrekturen, og vi bringer hermed denne.
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Nyt om navne
MÆRKEDAGE

DØDSFALD

50-års fødselsdag
Lars Ruskov, 081 Midtlolland,
22. januar 2021.

Knud Pedersen, 0196 Vrå
En tidlig morgen blev jeg vækket med
den kedelige og sørgelige besked, at vores
gode, venlige medlem Knud Pedersen,
var død om natten.
Knud har været medlem i DDb i over
50 år, først i Brønderslev og senere her i
Vrå brevdueforening. Knud var med sit
glimt i øjet og sjove kommentarer med til
at skabe hygge og god stemning i vores
forening og i Brevduehuset.
De sidste år har Knud hjulpet i kurveudvalget og taget imod kurvene ved
hjemkomst.
Knud var en rigtig brevduemand, har
fået DDB sølvnål, og har haft flere sektionsvindere i årene.
Vores tanker går til Laila og Peter.

65-års fødselsdag
Knud Erik Thøgersen, 066 Skive,
4. februar 2021.
75-års fødselsdag
Per Nielsen, 013 Svendborg,
19. januar 2021.
80-års fødselsdag
Tage Hansen, 009 Slagelse,
20. januar 2021.
Lauge Bak, 066 Skive, 21. august 2020.
85-års fødselsdag
Frode Kristensen, 066 Skive
19. januar 2021.
40-års jubilæum
Per Nielsen, 013 Svendborg,
1. januar 2021.

Æret være Knud`s minde.
På 0196 vegne
Ove Bæk

Hans Chr. Pedersen, 098 Isefjord
Det var med sorg at foreningen fik meddelelsen om at vort medlem Hans Chr.
Pedersen var gået bort den 5. januar 2021.
Hans havde i længere tid været syg,
men havde alligevel holdt fast nogle få
par af sine elskede duer.
Hans Chr. startede med duer i den nedlagte forening i Værløse, hvor han fra sin
fader havde fået interessen for duer.
Han var altid i godt humør og kunne
altid fortælle om besøg han havde været
hos andre store duemænd, herunder bl.a.
hos den store mester Helmer Johansson i
Odense, og også om besøg i Skotland,
samt om travsporten som også har fyldt
meget i han liv.
Hans Chr. var selv en dygtig duemand
med mange sektionsvindere, foreningsmesterskaber og også mesterskaber i sektion 12. Hans Chr. havde altid et godt øje
til den rigtige due.
Hans Chr. vil blive savnet i foreningen.
Æret være Hans Chr.´s minde.
På 098 vegne
Jesper Dresler
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Jens Jørn Nielsen ( Jønne ), 156 Pax
Efter kort indlæggelse mistede 156 Pax og
Sektion 42 vores formand Jønne søndag
den 10/1, 74 år gammel.
Jønne har være en god mand for brevduesporten i Esbjerg, han værtsatte sit arbejde som formand.
Jønne har gennem årene fløjet gode resultater og mesterskaber hjem til Slaget.
Vores tanker går til Rita.
På foreningens vegne
Dan 156 Pax
Jens Jensen

Svend Buus Nielsen, 010 Nyborg
Kort før nytårsaften sov Svend stille ind.
En uges tid før sin 87års fødselsdag.
For Svend var duerne en meget stor del
af livet. En interesse, som hans skolelærer
var skyld i han fik lige efter 2. verdenskrig. Hvor han i en alder af 12 år, fik lov
at passe lærerens duer efter skole.
Som ung flyttede Svend fra Nordvestjylland til Nyborg og blev medlem af De
danske Brevdueforeninger.
Svend var uddannet snedker. En god én
af slagsen. Så det med at bygge og renovere dueslag fald ham jo i mange år nemt.
For en del år siden tog han med os, på
sin første men langt fra eneste tur med
Natural. Til Belgien for at se duer og dueslag.
Nogle oplevelser, som har givet anledning til mange gode historier. Men ud
over Naturals imponerende avlsstation
fyldte slag besøgene ikke meget i hans
hukommelse. Men det gjorde derimod
alle duekammeraterne og samværet med
dem på turene.
Æret været Svends minde.
/Tommy

NYHED:
De danske Brevdueforeningers

Årsbog 2020
Grundet stor efterspørgsel på Årsbogen har vi fået mulighed for at trykke et større oplag
og kan derfor tilbyde bogen til en billigere pris:
Indbunden årgang 2020 af Brevduen, inklusive ringliste og resultatblade.

Pris:

300,- + porto. (før kr. 475)

Ved foreningsvis bestilling og levering af
minimum 3 bøger er leveringen fortsat gratis.
138. årgang
Magasin for De danske Brevduefo
reninger

SÆR-TILBUD:
Indbunden årgang 2019 samt 2020
til kr. 625 (før kr. 800)
Grundet et begrænset oplag af Årsbogen 2019 er
dette særtilbud efter ”først-til-mølle princippet”.
Årsbog 2020 forventes klar til levering i februar.
Allerede gennemførte bestillinger faktureres naturligvis
til ovenstående priser.

Udgivelser

2020

Bestilling på mail til Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
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“Brædstrup” tilbud
Årets DdB samling i Brædstrup er desværre blevet annulleret.
Vi i Pigeon Vitality har derfor et ønske om at tilbyde vores mange
loyale danske kunder et ”Brædstrup” tilbud via denne annonce.
Vi præsenterer derfor følgende tilbud, der gælder indtil fredag 
den 12. marts i år:
1) Alle vores produkter tilbydes med ca. 20% rabat - se priser i tabel
2) Alle ordrer sendes gratis i Danmark - leveres til nærmeste GLS
PakkeShop
Din ordre sendes til order@pigeonvitality.com senest den 12. marts.
Du kan downloade vores programforslag (oversat til dansk) fra
vores hjemmeside
www.pigeonvitality.com/product-information/schedules/
eller anmode om at få det sendt ved at sende os en e-mail:
mail@pigeonvitality.com
Spørgsmål?
Kontakt Frode Brakstad på Messenger, e-mail eller
mobil: 51 54 30 49
Med hilsen
Pigeon Vitality Team

