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Blad nr. Udkommer Deadline
02 17. jan. 2.  jan
03 31. jan. 16. jan.
04 14. feb. 30. jan.
05 28. feb. 13. feb.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Dødsfald

Vi gratulererFremlysning LANDSUDSTILLING 
2018

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

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

SEKRETARIATET 
INFORMERER

TILMEDING TIL REPRÆSENTANT-
SKABSMØDET 3. FEB. 2018 SKER 

VIA DDB’S HJEMMESIDE.

RINGLISTER INDBERETTES VIA 
FORENINGSPROGRAMMET.

SKEMA FINDES DESUDEN PÅ 
HJEMMESIDEN.

DAN 097-16-0010 (død)
DAN 144-16-0326 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 030-17-0293
Henning Hansen
4100 Ringsted
Tlf: 50424986

70 ÅR
7/1 Gerda Sørensen, 018 Vordingborg
25 ÅRS JUBILÆUM
1/1 Preben Low, 071 Rødovre
50 ÅRS JUBILÆUM
15/1 Arne Nielsen, DAN 081 Midtlol-
land

Ny Danskbaseret 
auktionsside 

gik i luften den 20. december 2017, 
med et fantastiske udbud af nye muligheder 

SPÆNDENDE ALMINDELIGE AUKTIONER
HOLLANDSKE AUKTIONER

NYHEDER OG ARTIKLER
FILM M.M.

STØTTE TIL FORENINGERNE
I får som køber og sælger, en professionel service, laveste handelsomkostninger,  

spændende nye metoder og muligheder, samtidigt med en salgsportal i flere lande.
Vi glæder os til at se jer på PigeonOnNet.com og alle der indgår kontrakt  

inden udgangen af januar 2018, på salg af duer i 2018, handler til halvt salær.

www.pigeonOnNet.com
Tlf. 71202555

E-mail. Info@pigeonOnNet.com

NYHED

Det var meget trist, at vi i 076 Hol-
stebro modtog meddelelsen om, at 
Mogens Brunsvig  Nielsen var død d. 
6. december 67 år gammel.

Mogens har fløjet med duer i 130 
Hurup siden 2001 indtil for 2 år si-
den 

Han var med i bestyrelsen 130 
Hurup og havde flere tillidsposter, 
blandt andet som kasserer. Da 130 
Hurup blev nedlagt september 2016, 
meldte Mogens sig ind i 076 Holste-
bro og gav udtryk for at han glædede 
sig til at komme i gang med at flyve 
i 2017.  Men desværre slog kræfterne 
ikke til, på grund  af sygdom.

Æret være. Mogens Brunsvig Niel-
sen's minde.

076 Holstebro
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2018

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand: Erik Rasmussen,  
Demstrupvej 30, 8930 Randers NØ.  
Tlf. 86 43 05 65.
Medlemmer: 
Peter Andersen, Jegstrupvej 63,  
8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.
Niels Larsen, Maglehøjvej 9, 2640 
Hedehusene. Tlf. 22 95 35 39.
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,  
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.
Villy Petersen, Egelunden 69,  
6700 Esbjerg Ø. Tlf. 75 13 86 91.
Henrik Larsen, Østkystvejen 262
Voersaa, 9300 Sæby Tlf. 20 46 60 12
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, Dalby, 
4690 Haslev, tlf 22 17 95 60
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8,  
9800 Hjørring, tlf 30 61 41 87

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44. 
Telefax 48 28 46 44.
Telefontid: Mandag-fredag kl. 10.00-
14.00.

Forretningsfører: Bjarne Borresen.
Sekretariatet: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger  
med ulige nummer.

Ansvarshavende redaktør:  
Bjarne Borresen, Sekretariatet, 
Lindegårdsvej 27-29, Linde,  
8981 Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.  
ddb@brevduen.dk

I redaktionen: Bjarne Straszek, 
Sekretariatet. Tlf. 48 28 42 44. 
ddb@brevduen.dk

Alt materiale sendes til Sekreta-
riatet. -

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

Tryk: DdB’s Sekretariat

Ophavsret gældende for Brevduen 
BREVDUEN er beskyttet af dansk lov 
om ophavsret, og må hverken helt eller 
delvis gengives uden skriftlig godken-
delse fra De danske Brevdueforeninger. 
Gengivelse med De danske Brevduefor-
eningers skriftlige godkendelse kræver 
udtrykkelig kildeangivelser. 
Enhver må fremstille eller lade frem-
stille enkelte eksemplarer til privat 
brug. Sådanne eksemplarer må ikke 
udnyttes på anden måde, hverken som 
kopier eller på Internettet.

ANNONCETAKSTER
Annoncetakster
pr. 1. april 1997:
1/1 side  3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00

Køb/salg  
rubrikannoncer
Pr. linie  40.00

Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00

Resultatlister:
Pr. spalte 300.00

Priserne er incl. moms.

af Bjarne Borresen

Når dette læses, er vi nået ind i 2018. 
2018-ringene blev sendt fra Sekreta-
riatet den 27. december, så de nåede 
frem til alle foreninger før årskiftet. 
Sekretariatet vil gerne have ringli-
sterne, så snart de er klar, så vi kan 
få dem lagt ind i systemet, så der kan 
sendes korrekturer ud. Vi håber i år 
på, at så mange som muligt vil bruge 
Foreningsprogrammet til at lave en 
fil med ringlisterne og sende den til 
Sekretariatet. Sekretariatet hjælper 
gerne, hvis det giver anledning til 
spørgsmål. Vi har lagt en PDF-blanket 
op, som man kan udfylde og indsende. 
Gerne som vedhæftet en mail. Husk, 
at vi skal bruge medlemsnummer og 
ikke kodenr i den forbindelse. Dead-
line er 1. februar 2018.

Hvis, der er foreninger, der skulle 
have behov for ekstra ringe, skal de 

være bestilt senest 15. januar og de 
forventes at blive leveret primo marts 
måned. Skulle det knibe, har vi som 
vanligt også 250-ringe til salg.

Dette, årets første nummer af Brev-
duen, er som altid indeholdende for-
mandens og dermed bestyrelsens 
beretning for det forgangne år. Den 
er en beskrivelse af DdB’s tilstand 
og de opgaver, der har presset sig på 
i de seneste 12 måneder. Beretningen 
vil selvfølgelig blive suppleret af den 
mundtlige beretning, som bliver aflagt 
på repræsentantskabsmødet den 3. fe-
bruar og som vil indeholde de ting, der 
måtte være sket siden den skriftlige 
beretning blev færdig eller om de for-
hold, som bestyrelsen ønsker at lægge 
særlig vægt på.

Bladet indeholder derudover også 
dagsordenen til repræsentantskabs-
mødet. Vi har i år flere lovændringer 
til vedtagelse. Vi har i fået Fødevare-
styrelsen tilladelse til at afholde vores 

udstilling, men der er heller ikke indtil 
nu været konstateret fugleinfluenza i 
Danmark eller tæt herpå. Vi må håbe, 
at det holder ved fremadrettet.

Udstillingsudvalget indkalder til 
DdB’s landsudstilling med enkelte 
ændringer. Der kommet et par supple-
rende klasser til som er lig med klasse 
1 og 2, men uden tillægspoint. I 2018 
vil det være Natural og Herbots, der 
sponserer flyvekonkurrencerne for 
klasserne 1-2 og 3-4. Forhåbentligt vil 
rigtig mange medlemmer støtte op om 
landsudstillingen til glæde og gavn for 
os alle sammen.

Som det har været kutyme de sene-
ste år, så vil der igen i år, fredag af-
ten, blive arrangeret nogle spændende 
timer for at gøre hele weekenden til en 
attraktiv begivenhed for hele brevdue-
Danmark. Det er belgiske Jos Thoné 
der kommer og holder foredrag og auk-
tion. Det er håbet, at så mange som 
muligt vil være med til gøre denne 
weekend til noget særligt at se frem til 
og mødes om. Det er dejligt at DdB har 
et Udstillingsudvalg og nogle positive 
mennesker fra medlemskredsen, der 
virkelig ønsker at gøres indsats og kan 
og vil gøre en forskel for hele brevdu-
esporten.

Godt nytår til jer alle og tak for det 
gamle år skal det lyde her fra redak-
tionen.  
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af Erik Dybdahl, Landsformand

ENDNU ET ÅR ER GÅET OG DET ER BLE-
VET TID TIL DET ÅRLIGE TILBAGEBLIK 
EFTER EN SÆSON, DER IKKE HØRTE 
TIL DE NEMMESTE, MEN ALLIGEVEL ET 
ÅR, DER PÅ ANDRE MÅDER SKILLER 
SIG UD FRA DET MEST NORMALE MED 
SPÆNDENDE PROJEKTER OMKRING 
PR ARBEJDET OG FREMTIDIG MULIG 
TOTALISATORDRIFT.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Vanen tro blev vore præmietagere 

hyldet på senen og igen hjalp flere 
hundrede medlemmer undertegnede i 
på værdig vis at klare denne opgave. 
Jeg føler, vi kan være lidt stolte af den  
respekt, der omgiver denne hyldest, 
der for os alle er det, vi gerne vil opnå 
med vor sport.

Straks efter præmieoverrækkelsen 
gik vi i gang med selve mødet og di-
rigenterne var til dette møde Peter 
Petersen og Ole Lundbøll, der var stil-
let i forslag fra bestyrelsen og ganske  
naturligt blev bestyrelsens valg som 
vanligt vel modtaget.

De to dirigenter klarede, som van-
ligt, mødet på bedste måde for os alle, 
og mødet blev som altid afviklet i en 
god kammeratlig ånd, hvor alle repræ-
sentanter, der ønsker det, kan komme 
ordentlig til orde.

Beslutningerne kan i sagens natur 
ikke blive lige godt modtaget hele ve-
jen rundt, men der hersker en god ånd 
over mødet og alle er jo bevidste om, at 
muligheden for fremme af egne ideer 
er der allerede året efter.

Ud over arbejdet med vedtagelse af 
flyveplanen var der også som vanligt 
valg til bestyrelsen på programmet. 

På forhånd havde Tage Gravesen med-
delt, at han ikke ville modtage genvalg 
til bestyrelsen. I hans sted blev Frank 
Juul fra Hjørring valgt. Vi takker Tage 
for de år, han her været med i arbejdet.

I Region Øst var der kampvalg mel-
lem Jan Qvortrup og det mangeårige 
bestyrelses-medlem Ole Nielsen. Jan 
vandt afstemningen og Ole måtte så se 
sig slået efter over 18 år i bestyrelsen 
med de sidste 10 år i forretningsudval-
get. Oles indsats for DdB hører til de 
rigtig store og vi er mange, der varmt 
takker Ole for indsatsen.

Selvfølgelig er der absolut ikke noget 
forkert i, at bestyrelsesmedlemmer ud-
skiftes. Det er helt efter bogen og nyt 
blod giver selvfølgelig et nyt pust. Vore 
nye bestyrelses medlemmer arbejder 
sammen i såvel PR – udvalget som i 
Ordensudvalget.
PR – ARBEJDET

Specielt i Øst har Jan af egen lomme 
sponseret mini-dueslag mm. til brug 
på et børnedyreskue i lokalområdet 
med stor bevågenhed og med TV og 
hele molevitten til stede.

I Vest er det lykkedes at få etableret 
et brevdueslag ved et plejehjem i nær-
heden af Hornslet. Ud over sekretari-
atet og PR - udvalget har flere lokale 
brevduefolk lagt meget arbejde i pro-
jektet, der også blev indviet efter alle 
kunstens regler med TV i over 15 min. 
Godt gået og en stor tak herfra. 

PR – udvalget arbejder videre med 
flere projekter og det er målet, at den 
fine opstart i år ikke skal stå alene og 
det er to gode målgrupper, der sigtes 
på med børn og gamle. 
UDSTILLING OG AUKTION

Igen havde vi en flot og en god udstil-
ling. Rammerne er jo perfekte i Bræd-
strup.

Udstillingsudvalget inklusive deres 
fruer og lokale brevduekammerater 
fra Brædstrup, yder en flot indsats for 
at få det hele til at fremstå i en klasse 
for sig. De mange vinderduer i de en-
kelte klasser hædres og fotograferes 
på glimrende vis, og jeg takker alle, 
der med deres indsats gør det muligt 
at danne disse perfekte rammer for ar-
rangementet.

For at det hele skal lykkes, er det nød-
vendigt, at dommerklubberne rundt i 
landet skaber interessen blandt med-
lemmerne. De gør en flot indsats, men 
jeg fornemmer, det er vanskeligt at få 
nye med i dommerklubberne. Det er 
ærgerligt og jeg tror rigtig mange med-
lemmer ville få større glæde af spor-
ten, hvis de deltog i dette klubarbejde. 
Så opfordringen er hermed givet. 

Auktionen arrangeret med udenland-
ske duer giver ikke et provenu til DdB, 
men det åbner for nye forventninger 
hos køberne. Det er jo bl.a. forventnin-
gens glæde, der holder hjulene i gang 
hos os alle. Arbejdet med auktionen 
klares på glimrende vis af udvalget og 
sekretariatet i fællesskab, og det er en 
stor indsats, der danner rammen.

På samme måde er de mange stan-
de, der efterhånden er på udstillingen 
med både gode duer og alt det, der an-
vendes ved pasningen og fodringen af 
vore duer et uundværligt bidrag til et 
perfekt arrangement. Ærgerligt, at der 
ikke som året før var besøg af hollæn-
deren på gangen med de mange ”bil-
lige” duer til salg. Men når sygdomme 
hærger blandt duer i Europa bliver alt 
vanskeligere.

Igen skal der lyde store roser til per-
sonalet på Pejsegården med Jytte og 
Erik i spidsen. På trods af duefjer og 
støv fremtryller de perfekte rammer 

Beretningen 2017
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for os år efter år. Har vi glemt noget, 
så er de altid klar til at hjælpe med at 
fikse problemet, hvilket er af uvurder-
lig hjælp for de mange gøremål, der jo 
udspinder sig mange steder i huset.  
FREDAG MED SUCCES

De sidste par år har vi gennem hjælp 
fra meget aktive medlemmer fået et 
rigtig fint arrangement stillet på be-
nene fredag aften. Således også i år. 
Denne gang med Herbots mod forrige 
års M & C Hansen.

Det blev igen en fantastisk god aften, 
der høster stor ros fra alle sider og en 
aften, der både er til glæde for firma-
erne bag arbejdet og for DdB’s med-
lemmer.

Søgningen til denne fredag aften, 
hvor foredrag af udenlandske kapaci-
teter og auktion, har været rigtig stor, 
og succesen skal selvfølgelig fortsætte 
i årene fremover.
AFTENFESTEN

År efter år arbejdes der på, at denne 
fest bliver et flot punktum for en god 
brevdue weekend og en god start på 
det nye brevdueår. En fest, hvor alle 
kan slå sig løs, og hvor der er mulighed 
for at vise hinanden respekt.

Med de altid hyggelige taler fra vore 
nordiske venner og overrækkelse af 
gyldne smykker, blev den gode stem-
ning, mad og dans til en uforglemme-
lig oplevelse.
FLYVE- SÆSONEN 

En vanskelig sæson med ungesyge, 
kopper og rigtig dårligt vejr er hvad vi 
lægger bag os. Ja, faktisk havde vore 
løsladere så vanskelige betingelser, at 
de opfordrede bestyrelsen til aflysning 
af alle en weekends flyvninger. En an-
modning bestyrelsen valgte at følge. 

Vore løsladere arbejdede konstant 
under pres, for det var som om, at der 

skulle være dårligt vejr i hver week-
end, og mange var faktisk glade for 
aflysningen i uge 26, der lige gav et til-
trængt pusterum til duerne.

På vore Regionsmøder er problemstil-
lingerne vendt i en god tone, så en læn-
gere udredning undlader vi her, men 
specielt de længste flyvninger drillede 
os og hjemkomsterne i flyvetiden var 
absolut for ringe. Lavtryk efter lavtryk 
kørte på tværs lige syd for Hamborg. 
Derfor slap vort største område, region 
Nord også heldigst fra årets flyvninger 
og dette var medvirkende til, vi økono-
misk klarede sæsonen fint.

Et spørgsmål rejser sig naturligt ef-
ter de besværligheder sæsonen bød på. 
Skal vi have et par lettere flyve week-
ends undervejs og skal vi være mere 
forsigtig i opstarten? Nu her, om vinte-
ren, kan vi jo det hele. Men er det mere 
end vore duer magter om sommeren? 
Mange tror det og flere vendte det på 
Regionsmøderne.

Årets flyvninger medførte ud over 
dårlige hjemkomster også mange over-
ligger døgn, hvilket medførte ekstra 
udgifter på 61.000 kr. Ærgerlige, nød-
vendige omkostninger.
SYGE DUER MANGE STEDER 

Ungesygen, mest i Vest Danmark 
og kopper på Sjælland, gav også sto-
re ærgrelser og besværligheder samt 
selvfølgelig tristhed til følge.

Ungesygen har virkelig hærget dan-
ske brevduefolk i år. Jørn Boklund og 
Sekretariatet har brugt sommeren 
til at indsamle relevant information 
og Boklund har med udgangspunkt 
i FCI’s rapport om ungesyge fra 2016 
udarbejdet en bredt favnende rapport. 

Den foreløbige konklusion ud fra det-
te materiale er, at det vil være muligt 
at gøre en egen indsats, som hindrer 

eller minimerer risikoen for de fatale 
konsekvenser af denne sygdom, som 
langt de fleste tilfælde af ungesyge 
medfører. Men det kræver en konse-
kvent indsats af det enkelte medlem. 
Boklunds arbejde blev offentliggjort i 
Brevduen nr. 26,hvilket mange med-
lemmer så frem til.

 Der har i Region Øst, mest på Sjæl-
land, været udbrud af kopper hos med-
lemmer fra flere foreninger med store 
udfordringer omkring håndteringen 
både i foreningerne på opsamlings-
pladserne med evt. sammenpakning 
af duerne. Det var på trods af be-
sværlighederne lykkedes at håndtere 
situationen fornuftigt. Det kan ikke 
udelukkes, at der har været udbrud af 
kopper, der ikke blev observeret, da der 
skal et godt brevdueøje til at opdage 
sygdommen tidligt, men det er betryg-
gende, at vore medlemmer er agtpågi-
vende, når situationen indtræffer.
AF SKADE BLIVER MAN KLOG,  
MEN SJÆLDENT RIG

Sidste år vedtog vi en flyveplan, der 
på flere områder kunne være fornuf-
tigere opbygget. Bestyrelsen har gen-
nemgået den nuværende flyveplan med 
en tættekam og kunne se, at små ju-
steringer kunne have billiggjort vore 
udenlandske transporter betragteligt. 
Regionsmøderne har været et fint fo-
rum til debat om den situation, og det 
varmer, at opbakningen har været 
massiv til de nødvendige ændringer, 
men det er først om et år, vi igen skal 
tale flyveplan.
TOTALISATOR PROJEKT KAN VÆRE 
VEJEN

Vi har arvet en god sport med gode 
rammer for os alle, men spørgsmålet 
om, hvordan vi sikrer en overdragel-
se til vore efterkommere i sporten, så 

Beretningen 2017



6 #01_2018

også kommende generationer kan op-
leve glæden ved brevduesporten, er det 
store spørgsmål. 

Mange af de nuværende medlemmer 
deltager kun spontant på DdB flyvnin-
gerne og disse medlemmer samt for-
håbentlig mange nye medlemmer kan 
ikke eller ønsker ikke stressende flyv-
ninger over lange afstande der ”stjæ-
ler alle sommerens weekends”. Vi må 
nytænke situationen, hvis organisatio-
nen skal have en god fremtid.

I bagklogskabens ulideligt klare lys 
og som en af de ledere, der har væ-
ret med i rigtig mange år, ærgrer det 
mig i dag, at vi ikke kunne se nød-
vendigheden af, at vi fastholdt vore 
totalisatorer, da det lykkedes at opnå 
milliontilskud fra tips og lottopuljen. 
Vi burde ikke med rund hånd, som vi 
gjorde, have skruet ned for de enkelte 
medlemmers omkostninger ved spor-
ten. Vi burde nok have støttet en fort-
sat drift af vore totalisatorer for at vise 
flaget og være synlige i samfundet. Så 
havde vi givet været flere medlemmer 
i dag.

Forsøget på at rette op på den situa-
tion er yderst vanskelig, men bestyrel-
sen har sammen med Jørn Boklund, 
der har mange års erfaring med to-
talisator drift i København, udar-
bejdet et prospekt for at forfølge vore 
muligheder. Jørn Boklund har efter 
bestyrelsens henvendelse til ham om 
assistance været en central person og 
Boklund har været med til alle Regi-
onsmøderne, hvor han på glimrende 
vis har redegjort for prospektet. 

Mange svære forhandlinger skal gå 
vores vej, hvis det skal lykkes. Flere 
forhandlinger i såvel skatteministeri-
et og kulturministeriet har pågået det 
sidste år og på samme måde har der 
løbende været sondringer og forhand-
linger med hestesportens ledelse og 
folketingsmedlemmer. Bestyrelsen er 
klar over, det er op ad bakke, men vi 
skal have en tro på, det vil lykkes for 
os, hvis vi fortsat vil have en brevdues-
port på højt niveau.  
MINISTER BESØG I BREVDUESLAG

I forbindelse med vore forhandlinger 
i skatteministeriet fik ministeren lyst 
til ved selvsyn at inspicere sporten. 
Ministeren med sine fremmeste em-
bedsmænd kom således på besøg i for-
mandsslaget og det forløb fint med en 

mini kapflyvning på programmet. Det 
er givet, at den viden og indsigt, mini-
steren erhvervede ved besøget, på sigt 
vil veje positivt for brevduesporten og 
det luner, når fremtrædende politikere 
viser sand interesse for vores sport.
REGIONSMØDERNE

Hvert andet år får alle medlemmer 
mulighed for at møde frem på Regi-
onsmøderne og derigennem være med 
til at forme fremtidens flyveplan for de 
næste 2 år. Sådan står det skrevet i lo-
vene. Alligevel har vi nu for fjerde år i 
træk afholdt Regionsmøder og det med 
fint fremmøde og i en dejlig kammerat-
lig tone. 

Alle tre møder var velbesøgte hvert 
sted med omkring 80 medlemmer. Mø-
derne bar overskriften om, at vi kan 
gøre det lidt bedre med bedre rammer 
for bestyrelsens muligheder at kunne 
få det hele til at hænge bedre sam-
men omkring kapflyvningsplanens 
tilblivelse. Fremadrettet vil det være 
op til bestyrelsen at fastlægge week-
ends, hvor regionerne skal indstille sig 
på, at der arrangeres gennemgående 
flyvninger i DdB. Totalisator projek-
tet blev også grundigt vendt på alle 
tre regionsmøder. Her er det vigtigt at 
pointere, at der pågår for nærværende 
tidspunkt sonderinger med samar-
bejdspartnere, politikere og teknikere 
på højt plan. Kommer vi i bestyrel-
sen frem til, hvad jeg inderligt håber, 
et koncept, der med rimelighed kan 
sættes i gang, vil repræsentantskabet 
blive hørt. Sygdomme hos duerne har 
fyldt meget hos mange brevdueejere i 
det forgangne år. Derfor var det rigtig 
godt at se, hvor godt indlæggene om-
kring disse genvordigheder blev mod-
taget på møderne.

Det første af møderne blev afviklet i 
Hedehusene i en god konstruktiv to-
ne, de ”nye” tiltag, Hovedbestyrelsen 
spillede ud med, blev overordnet vel 
modtaget af forsamlingen, hvor flere 
advarede mod en fremtidig opstart 
med for vanskelige flyvninger på pro-
grammet. 

Andet møde blev afholdt Randers. 
Også her var der en god positiv dia-
log omkring Hovedbestyrelsens udspil 
med de nye tiltag. Igen var der bange 
anelser omkring for lange langflyv-
ninger, der gerne skulle afkortes efter 
nogles mening.

Det sidste møde havde til huse i Vejle. 
Også her var der god forståelse for nød-
vendigheden af, at bestyrelsen fik nye 
værktøjer at arbejde med. Et gennem-
gående ønske var, at alle flyvninger 
blev afviklet med Regionsslip og ikke 
som nu med størst mulig slip i Vest 
Danmark.
ØKONOMI

På den økonomiske front måtte vi 
igen nøjes med et beskedent beløb på 
307 tkr. fra tips og lottopuljen, men 
der foregår forhandlinger med totali-
satorprojektet i fokus, der gerne skulle 
munde ud i nye muligheder.

Det er lykkes på trods af manglende 
forventelig hjælp fra kulturpuljen og 
på trods af mange overligger døgn på 
bilerne at fastholde organisationens 
stærke økonomi. 
STØTTE TIL BREVDUESPORTEN

Når det lykkes år efter år at fastholde 
både et flot kapflyvningsprogram, et 
glimrende blad og ikke mindst et vel-
fungerende sekretariat med dygtige 
medarbejdere er det af stor betydning, 
at sporten støttes af andre end med-
lemmerne, og her vil jeg gerne rette 
en stor tak til Peter Olesen, Natural 
Brande. Selv om Peter for nogle år si-
den valgte lystbåden i stedet for brev-
duerne, har han år efter år været en 
uundværlig støtte for organisationen, 
og det siger vi naturligvis tak for.

Også andre yder en fin støtte. Her 
tænker jeg ikke mindst på vort dejlige 
blad Brevduen, hvor flere har begået 
spændende indlæg. Bliv endelig ved 
med denne tak.  
PRÆMIER

Et ønske om præmier til vore sek-
tionsvindere er efterkommet i den 
sæson, vi har lagt bag os. Fire flotte 
ølglas med DdB’s logo indgraveret vid-
ner om, der er duer på slaget, der gør 
en forskel.
DE NYTILKOMNE OG DE FÅ, DER 
FORLOD OS

Det gør ondt, når vi på sekretaria-
tet som grund til en udmelding fra 
et mangeårigt medlem er manglende 
lyst. Dette ord kan afspejle mange for-
skellige faktorer bl.a. dårlige resulta-
ter gennem lang tid, men det kan også 
skyldes, der er kommet nye til fra luk-
kede foreninger, der fylder for meget og 
måske har været den direkte årsag til 
en forenings lukning. Vi er nødt til at 
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respektere og tale ordentlig til hinan-
den ellers sættes DdB i et dårligt lys.

De helt nye medlemmer skal vi passe 
særligt godt på. Mange af de nye har 
anden etnisk baggrund end dansk. Det 
er indtrykket, vi her har med dygtige 
nye medlemmer at gøre, der ikke er 
bange for at løfte sporten. For de kom-
mer fra samfund, hvor brevduesporten 
har eksisteret i tusinde år. De gamle 
Persere havde duetårne med passende 
mellemrum til at kunne sende beske-
der hjem fra erobringstogterne og i dag 
er TV mediet i f.eks. Tyrkiet oppe på 
Brevduemærkerne. En stor del af orga-
nisationens fremtid kan ligge her og så 
har vi som foreningsfolk muligheden 
for at yde et godt bidrag til indslusning 
og sprog i samfundet.
BREVDUEN

Brevduen er for mange helt uund-
værligt i den trælse vintertid. Mange 
spændende artikler giver os alle noget 
at tænke over. Mange gode oversættel-
ser finder også vej til vore postkasser 
af den vej og heldigvis har vi en god af-
tale med det tyske blad omkring over-
sættelser og heldigvis har vi en Bjarne 
Straszek, der er en ørn til tysk og hel-
digvis har vi en Bjarne Borresen, der 
er en dygtig redaktør så vi får glæder-
ne i postkassen. Som tidligere år vil 
jeg gerne opfordre alle, der kan og har 
en ide til et godt skriv, gå i gang. Se-
kretariatet hjælper gerne med evt. fejl 
og opsætning.
SEKRETARIATET

Igen i år kan vi fra bestyrelsen kun 
udtrykke den største respekt for det 
arbejde, der udføres på vort sekreta-
riat. Udvalgene støttes flot gennem 
sæsonen, hvor det, der gør mest ondt 
for vore to ildsjæle er at udskrive bø-
der eller mere rigtigt sagt gebyrer for 
sløseri, der medfører ekstra arbejde for 
andre i organisationen.
BESTYRELSEN

Der er fuld fart på alle udvalg, så der 
har været travlhed over alt og alle for-
tjener et stort klap på skulderen.

Ordensudvalget har arbejdet flot, og 
det er indtrykket, at det store arbejde 
med mange besøg på pakkepladserne 
begynder at bære frugt. Mon ikke, vi 
snart når frem til, at de værste fejl er 
udryddet. Det er udvalgets hensigt at 
hjælpe, ikke at straffe, så de herrer i 
udvalget bliver vel modtaget, når de 

kommer på besøg.
ORDENSUDVALGET V/TOMMY RAS-
MUSSEN

I den forgangene sæson har der væ-
ret stor aktivitet. Det er udvalgets for-
nemste opgave at være med til at sikre, 
at vi alle deltager på lige vilkår, samt, 
at vores fælles reglement og retnings-
linjer overholdes. 

Men det er også vigtigt at fastslå, at 
ansvaret ligger i de enkelte foreninger.

Der har været følgende synlige akti-
viteter:

• Uanmeldt slagkontrol
•  Kontrol af vinderduer
•  Kontrol af terminaler
• Kontrol af alle anmeldedels ske 

maer fra hele landet. På alle DdB flyv-
ninger  

• Indkaldt materiale fra foreninger-
ne

• Besøg på pakkepladser og i forenin-
ger

•   Kontrol af hjemkommende trailere
Derud over har situationen omkring 

tilfælde af paratyfus, kopper og unge-
syge selvfølgelig også berørt udvalget 
en del. Det har desværre ikke været 
svært at finde fejl på ompakningsplad-
serne. Primært i papirarbejdet.

Mere end 70 duer med manglende 
kurvenummer på anmeldelsesskemaet 
er mere end 70 for mange. De duer, kan 
der ikke redegøres for. Hvor sidder de? 
I hvilken kurv? Ja, er duen overhove-
det er med? Vi skal kunne redegøre for 
alle medsendte duer.

Fejl på kurve attester, manilamær-
ker og manglende plombering af kurve 
osv..

Mere end 100 gange er der sendt en 
påmindelse til foreningerne. Med alt 
fra advarsel til opkrævning af gebyr. 
Alt er dokumenteret med foto. Men 
sikke et arbejde!!

Selvom der blev sendt en rød A4-side 
med påmindelse rundt med resultat-
bladene, stoppede det desværre ikke 
fejlene.

Det er forbundet med stor gene og 
ekstra arbejde, at der er så mange fejl 
og mangler. Nogle har følt sig forfulgt. 
Men det har ikke været hensigten. 

Meningen har været at få klarlagt 
problemets omfang. Og forsøge at få 
dem rettet. Der er rettet henvendelse 
til foreningerne, for at få dem til at æn-
dre adfærd. Vi var nødt til at reagere 

på de fejl, som blev konstateret. 
Og vi er også godt klar over, at det i 

mange foreninger er de samme få per-
soner, som trækker læsset. Men det 
ændrer ikke på, at tingene skal være 
i orden. Der arbejdes på i foråret 2018 
at lave nogle regionsmøder for dem, der 
har tillidsposter i foreningerne med 
henblik på at få afluset alle de fejl, som 
blev set i 2017. 
TRANSPORTUDVALGET

Transportudvalget har klaret alle de 
ekstra udfordringer, der har været om-
kring udsættelser, aflysninger og æn-
dringer så fornuftigt at vi økonomisk 
kommer fint gennem året. Container-
ne er gennemgået, repareret og klar-
gjort til den nye sæson.
LØSLADERUDVALGET 

Løsladerne kæmpede med dårligt 
vejr hele sæsonen, men indsatsen var 
utrolig flot. Det er helt sikkert, at alle 
oplysninger, der kan tænkes at have 
indflydelse på duernes hjemrejse er 
undersøgt. Mange, ja rigtig mange ti-
mer ydes af udvalgets medlemmer og 
det på de mest ubehagelige tider i døg-
net. Flot og godt arbejde.
VETERINÆRUDVALGET

Veterinærudvalget har jo igen haft 
rigeligt at se til. Vaccinationer – un-
gesyge og kopper. Det er få ord, men 
der skal lige fordeles vaccine til flere 
tusinde duer, når behovet er der. Den 
skal også indkøbes til billigste pris. Og 
det bliver den.
IT-UDVALGET

It – udvalg har ikke igangsat nye til-
tag i året, men sekretariatet har arbej-
det hårdt på at holde os kørende. De 
udfordringer, der står lysende klart 
for de fleste af os med hackere, der kan 
ødelægge alt for os. Se bare på Mærsk 
o.a. Det kommer løbende til at koste på 
bundlinjen, men det er hidtil lykkes at 
holde os fri af disse uhyrligheder.
KONTROLSTEDERNE

Det er let at skrive beretning om-
kring kontrolstederne, for arbejdet er 
så velfungerende med pakning af du-
erne, at det ikke kan gøres bedre. Det 
er Tordenskjolds soldater, der arbejder 
på begge pladser og under kyndig le-
delse af Peter og Niels. Det er en for-
nøjelse at være på pladserne, men der 
arbejdes i ordets oprigtige forstand.

Et tilbagevendende problem, der ikke 
kan nævnes for tit, er, at mange for-
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VINDERE 2017
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

KONG CHR. D. X’S  VANDREPRÆMIE
TUNCHER SAHIN, 225 ....................... 1274,15

DDB’S VANDREPRÆMIE
TEAM ASNÆS, 114  ............................. 1261,47

PRINS HARALD’S VANDREPRÆMIE
SØREN BRØBECH, 164 ....................... 1309,79

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE I
JAN HASSELSTRØM, 111 .................  1201,24

PRINS HENRIK’S VANDREPRÆMIE
PALLE SANDERHOFF, 086 ................ 1325,17

TOXVÆRDS VANDREPRÆMIE II
KARL MARUIUS ÅBERG, 172 ........... 1314,25

DM-SPORT
JAN HASSELSTRØM, 111 ..............12599,028

DM ÅBENT
ANDERS BRØBECH, 073 ......................13,683

REGIONSMESTERSKAB  REGION ØST
LISBET/KIM HANSEN, 242  ..........15673,823

REGIONSMESTERSKAB  REGION SYD
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ........ 15667,515

REGIONSMESTERSKAB REGION 
NORD
LARS HANSEN, 224 ........................15662,664

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION ØST
JOHN NIELSEN, 009 .........................4868,122

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION SYD
MEDLGÅRD/JEPPESEN, 070........... 4947,177

REGIONSMESTERSKAB LANG 
REGION NORD
LARS HANSEN, 224 ..........................4906,957

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION ØST
LISBET/KIM HANSEN, 242  .......... 10816,014

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION SYD
PER THOMSEN, 111 ........................10922,852

REGIONSMESTERSKAB MELLEM 
REGION NORD
LEN & MOGENS, 066 ......................10895,589

DDB’S VANDREPRÆMIE 
GRUPPE 1
P.E.MEULENGRACHT, 192 ................ 253,316

GRUPPE 2
TEAM ASNÆS, 114 ..............................301,484

GRUPPE 3
BENTE & STEEN 055 .......................... 187,294

GRUPPE 4
JAN HASSELSTRØM, 111 ..................186,968
GRUPPE 5
J.& K. SØRENSEN, 086 .......................228,347

GRUPPE 6
FLEMMING LARSEN, 025 .................196,446

MELDGÅRDS VANDREPRÆMIE
TUNCHER SAHIN, 225 .........................56,650

NATURALS VANDREPRÆMIE
FLEMMING LARSEN, 025 ................... 44,118

PKV’S VANDREPRÆMIE
LAUGE BAK, 066 ...................................68,359

TAURIS VANDREPRÆMIE II
JAN HASSELSTRØM, 111 ....................53,030

NBF’S ÆRESPRÆMIE
SØREN NIELSEN, 026 ......................1996,540

SBF’S ÆRESPRÆMIE
OLE P. & SØNNER, 224 ..................... 1997,831

HERBOT’S GYLDNE VINGE
PETER ANDERSEN, 097.....................923,090

LANGFLYVERMESTERSKAB SPORT

SEKTION 11
TEAM NIELSEN, 033 ........................4728,481

SEKTION 12
SV.AA. NIELSEN, 148 .......................4669,336

SEKTION 21
JOHN NIELSEN, 009 ......................... 4739,025

SEKTION 22
STEFAN STENZEL, 018 ....................4693,276

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013  .................. 4731,783

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN,070 ........... 4909,417

SEKTION 33
HELLE & LOUIS, 046 ........................4653,563

SEKTION 34
C.&J.JAKOBSEN, 117 ........................4907,962

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111 ................4676,933

SEKTION 42
JØNNE & HANS, 156 .........................4788,937

SEKTION 52
JOHN RASMUSSEN, 142 ..................4836,673

SEKTION 53
CLAUS WORMSTRUP, 068  ..............4793,834

SEKTION 54
BRIAN JENSEN, 074  ........................ 4773,818

SEKTION 60
CARL NIELSEN, 066 .........................4864,721

SEKTION 61
LARS HANSEN, 224 ..........................4854,110

SEKTION 62
KLAUS RASMUSSEN, 232 ...............4734,627

SEKTION 63
I & J. KRISTENSEN, 126 .................. 4819,178

MELLEMDISTANCE SPORT

SEKTION 11
DENNIS MADSEN, 071 .....................6923,921

SEKTION 12
AAGE FAURHOLT, 222 ...................... 6921,913

SEKTION 13
OLE NIELSEN, 015 ............................ 4770,097

SEKTION 21
BJARNE JENSEN, 114  .....................6761,998

SEKTION 22
JENNY & FREDDI NYGAARD, 018 .6641,300

SEKTION 31
KAJ F. ANDERSEN, 220 ................... 6777,474

SEKTION 32
HOLGER WITTKE, 036 .....................6831,125

SEKTION 33
BENTE & STEEN, 055 ....................... 6847,487

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097 ..................6959,700

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØM, 111 ................6963,059

SEKTION 42
JENS JENSEN, 156 ............................6896,718

SEKTION 52
EIGIL JENSEN, 193 ...........................6888,603

SEKTION 53
S&G THOWSEN, 086.......................... 6947,798

SEKTION 54
L. & M. SØRENSEN, 023  ..................6907,033

SEKTION 60
HANNE & KNUD, 066 ....................... 6957,527

SEKTION 61
BRIAN DALSGAARD, 224 ................ 6917,193

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 .........................6967,456

SEKTION 63
FINN NIELSEN, 189 ..........................6909,802

LANGFLYVERMESTERSKAB  ÅBENT

SEKTION 11
TEAM NIELSEN, 033 ........................ 4781,006

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 .................... 4811,142

SEKTION 21
TEAM ASNÆS, 114 ............................4878,684

SEKTION 22
STEFAN STENZEL, 018 ....................4779,304

SEKTION 31
TH. & P. PEDERSEN, 013  ..................4917,614

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  .........4993,813

SEKTION 33
HELLE & LOUISE, 046  ....................4910,285

SEKTION 34
C.&J.JAKOBSEN, 117 ........................4907,962

SEKTION 41
JAN RASMUSSEN, 240 .....................4902,535

SEKTION 42
JØNNE & HANS, 156 .........................4788,937

SEKTION 52
JOHN RASMUSSEN, 142 .................. 4925,116

SEKTION 53
HENRIK LARSEN, 211 ......................4900,499

SEKTION 54
L.&M. SØRENSEN, 023 ..................... 4897,181
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VINDERE 2017
af de officielle vandrepræmier, pokaler, mesterskaber og ærespræmier

SEKTION 60
CARL NIELSEN, 066 .........................4864,721

SEKTION 61
LARS HANSEN, 224 ..........................4938,726

SEKTION 62
KLAUS RASMUSSEN, 232 ...............4734,627

SEKTION 63
I &J. KRISTENSEN, 126 ................... 4819,178

MELLEMDISTANCE ÅBENT 1. DIV

SEKTION 11
LISBET/KIM HANSEN, 242  ............8896,444

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 .................... 8731,161

SEKTION 13
RENE M PEDERSEN, 015 ................. 3513,011

SEKTION 21
PETER ESPERSEN, 151  ...................8838,827

SEKTION 22
JAN QVORTRUP, 100 .........................8802,815

SEKTION 31
TH. & P.PEDERSEN, 013 ...................8725,905

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070 ..........8880,390

SEKTION 33
ANDERS BRØBECH, 073 ..................8844,529

SEKTION 34
FLEMMING FRIIS, 017  ....................8863,003

SEKTION 41
PER THOMSEN, 111  .........................9000,000

SEKTION 42
JENS JENSEN, 156  ...........................8802,113

SEKTION 52
NIELS & PETER, 019.........................8921,296

SEKTION 53
JENSEN-BRAKSTAD, 068  ...............8962,066

SEKTION 54
TEAM PEDERSEN, 034  .................... 8918,591

SEKTION 60
LENE & MOGENS, 066  ....................8963,726

SEKTION 61
OLE P. & SØNNER,224......................8868,790

SEKTION 62
HELLE & JENS, 076 .......................... 8856,151

SEKTION 63
FINN NIELSEN, 189 ..........................8890,858

MELLEMDISTANCE ÅBENT 2. DIV

SEKTION 11
TEAM ZUFEROV, 045  .......................8202,658

SEKTION 12
ÅGE & SØNNER, 087 .........................8425,954

SEKTION 13
PETER HOLM, 015 ...............................975,839

SEKTION 21
SAID&ELSE BAIOUMI, 009 ............. 8216,212

SEKTION 22
TEAM KARLSSON, 012 .....................6992,719

SEKTION 31
KAJ F. ANDERSEN, 220 ...................8563,682

SEKTION 32
THORKILD THOMSEN, 070 .............8229,468

SEKTION 33
K. A. HANSEN, 046 ............................8505,330

SEKTION 34
ALLAN & TOMMY, 154 .....................8265,233

SEKTION 41
TEAM NOCOLAISEN, 207 ................8201,559

SEKTION 42
JOHN CONRADSEN, 027 ..................8534,115

SEKTION 52
AXEL POULSEN, 127 ........................8582,044

SEKTION 53
OLE JOHANSEN, 128 ........................8815,889

SEKTION 54
OLE FABER, 074 ................................. 8661,149

SEKTION 60
KLAUS EGEBERG, 216 ..................... 8414,138

SEKTION 61
JACOB NOE, 224  ...............................8689,226

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 .........................8731,388

SEKTION 63
TORBEN M CHRISTENSEN, 217  ....8571,398

1-ÅRS MESTERSKAB

SEKTION 11
LAYTH&THAER AL RO, 199 ............ 7876,499

SEKTION 12
CARSTEN & KURT, 205 ....................7692,008

SEKTION 21
TEAM ASNÆS, 114 ............................7634,546

SEKTION 22
SØREN ANDERSEN, 012 ..................7629,995

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................7809,593

SEKTION 32
MELDGÅRD/JEPPESEN, 070  .........7908,132

SEKTION 33
JØRN HEDENSTED, 183 .................. 7911,197

SEKTION 34
PETER ANDERSEN, 097 ..................7793,634

SEKTION 41
JAN HASSELSTRØN, 111  ................7935,931

SEKTION 42
JENS JENSEN, 156 ............................7865,028

SEKTION 52
VICTOR&CHRISTIAN, 113 .............. 7916,194

SEKTION 53
ALLAN LJATIFI, 026......................... 7930,132

SEKTION 54
L. & M. SØRENSEN, 023 ...................7842,499

SEKTION 60
DORIT & JAN P., 216 ......................... 7803,226

SEKTION 61
MORTEN JENSEN, 190 .....................7901,664

SEKTION 62
EVALD JENSEN, 076 ......................... 7937,614

SEKTION 63
KNUD E. ANDERSEN, 084  .............. 7693,735

JUNIOR-BEGYNDERMESTERSKAB

SEKTION 11
PETER B HANSEN, 033  ...................6715,846

SEKTION 12
BENYAMIN ILGAR, 222  ..................6252,095

SEKTION 21
USMAN ULLAH, 114 .........................6504,649

SEKTION 22
BRDR BIBOVIC, 038 .......................... 4927,919

SEKTION 31
TEAM BANG, 013  ..............................6726,340

SEKTION 32
RASMUS THOMSEN, 036 .................3469,186

SEKTION 33
NIELS HANSEN, 055 ........................ 6550,173

SEKTION 34
HAYTAM AHMAD, 164 .....................6535,686

SEKTION 41
TEAM HANSEN, 207 .........................6685,661

SEKTION 42
FREDERIK HANSEN, 028  ............... 6253,759

SEKTION 52
NICOLAI LUNDBØLL, 127 ...............6712,808

SEKTION 53
DORIS & POUL, 026 ..........................3620,483

SEKTION 60
KARIN & JOHN, 075 ..........................6765,956

SEKTION 61
EDIN KOZARCANIN, 224 .................6075,822

SEKTION 62
OLINE & ESBEN, 076 ........................6744,502

SEKTION 63
N. JØRGENSEN, 217 .......................... 5331,061

NATIONAL CUP

UNDER 3000 KM
JAN RASMUSSEN, 207 ..................... 3570,010

3000 - 3300 KM
ANDERS BRØBECH, 073 .................. 4287,081

OVER 3300 KM
TOM MELGAARD, 193 ......................3265,979

SBU MESTERSKAB (DDB)
ULRIK L. LARSEN, 242 ....................2000,000

SBU JUNIOR MESTERSKAB (DDB)
OLINE & ESBEN, 076 ........................6744,502
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eninger har en uheldig holdning til at 
holde kurvemateriellet i orden. Men 
der sker dog fremskridt år for år. Ikke 
mindst takket være indsatsen fra or-
densudvalget.

Faktisk er det nok det vigtigste af alt 
for vore duer, at vi som medlemmer gør 
det bedst muligt for duerne.

Drikkelemmen er her af største vig-
tighed og det skal være sådan, at lem-
men, når den er åben, står lidt skråt 
opad. Ellers er der stor risiko for at 
vandtrugene falder af under kørslen, 
hvilket jo ikke er ret godt for duerne.
SBU

I gennem rigtig mange år har vi stå-
et vagt om samarbejdet i Norden og vi 
har mange gange haft glæde af samar-
bejdet i alle tre lande.

Jeg har som landsformand på nuvæ-
rende tidspunkt fornøjelsen af at være 
Præsident for SBU. Det betyder at vi i 

DdB i forbindelse med vor årssamling 
står som værter for SBU-mødet i år.

Der har været udskiftning på posten 
som Ordførende i det svenske forbund 
og jeg byder den nye Ordførende vel-
kommen. Samtidig vil jeg ikke undla-
de at takke Manfred Kock for et godt 
samarbejde. Du har gjort et godt job 
for både SBU og det svenske brevdue-
forbund. Jeg takker også for tilliden til 
at tage over, da du Manfred, kort før 
vort sidste møde, blev ramt af en ulyk-
ke. Vi håber alle, du er frisk igen.

SBU sekretær Lars Corneliussen fra 
Norge holder styr på papirerne, reg-
lerne, diplomerne mm. og kassereren 
Erik Rasmussen har jo styr på pen-
gene, så min indsats her er til at over-
skue.

Vi i DdB glæder os til at være vær-
ter for vore norske og svenske venner 
i Brædstrup første weekend i februar 

år 2018. 
Året vi forlader havde vi igen stor 

glæde af det store slag i Åbenrå, hvor 
vi afviklede landskampen i SBU regi. 
Vi takker Henrik Meldgård med per-
sonale for indsatsen, der er med til at 
give et ekstra pip til mange deltagere. 
Konkurrencen med ungerne er efter-
hånden den eneste, vi med rimelighed 
kan sammenligne os på, og jeg tror 
fremtiden vil samles om dette projekt.
MEDLEMMERNE

Husk alle, at det er jer, der er DdB. 
Jeg fanger, når jeg er rundt i landet, 
at der er stolthed omkring vor sport 
og vor organisation. Vi er alle vigtige 
brikker i organisationen og sikkert er 
det, at kun positiv omtale gavner vor 
sag. Ingen, der spiller golf taler dårligt 
om golf. Sådan skal det også være hos 
os og jeg tror på det også er sådan.
GODT NYTÅR

JOS THONÉ 
BELGIEN

FREDAG AFTEN I BRÆDSTRUP!!

Pejsegården i Brædstrup tilbyder dig en særlig weekendpris, 
hvis du udvider din weekend med overnatning fra fredag til lørdag, 
så skynd dig at book overnatningen, så du kan få endnu mere ud af  

weekenden - kom frisk og mød venner fra hele landet!

DELTAG BEGGE DAGE OG FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB gentager vi successen fra tidligere år med en spændende
fredag aften 2/2 2018 og inviterer alle sportkammerater til at få endnu mere ud af 

vores årlige weekend i Brædstrup! Vi kan løfte sløret for at vi får besøg af:

Super spændende foredrag med denne verdenskendte brevduemand, 
som har holdt sig på toppen i mange år - kom og hør “mit liv som Jos Thoné”

OG DER BLI’R LIVE-AUKTION MED DUER FRA JOS THONÉ

 Fortsat fra side 7←

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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© KOM GODT I GANG MED S.tESON 2018 ©. . 
STARTPAKKE 

Benyt dig af denne chance - bestil nu og fA pakken udleveret i Br�dstrup 

OIIIUI.PBIS: 11• KIL ��IIIS NU: 1000 IJJL 

Improver™

Begramser modtagelig 
heden for bakterier, sa 
som: • E-coli 
• Paratyfus/salmonella
- og mere!
Reduserer bakteriell og
Trichomonas / gul knopp
spreding via drikekvann!

AntiFungal™

• Altid i kombination
med Improver ™

• Beskytter mod

© 
svampen Candida Afbican.

• Opbygger hurtigere den
naturlige mikroflora

Moulting and Breeding Powder™ Oxy-B™

Rebuild™

lnnholder alle de for 
grenede aminosyrer 
(BCAAs) der giver 
hurtigere rekreation efter 
kapflyvning. Resultatet er at 
duerne gennem scBsonen 
restitueres bedre og kan bruges 
weekend efter weekend. 

• lndeholder de to vigtigste aminosyrer for VcBkst og
ijerkvalitet: - methionin og lysin

• lndeholder en unik afbalanceret
blanding af antioxidanter og B-vitaminer

• Sikre h0j fertilitet og vitalitet for avlsduer• lndeholder essentielle omega 3 fedtsyrer, der
forbedrer immunforsvaret hos avlsduer og unger • Renser blodet, opbygger muskier og hj<Blper

• lndeholder en kombination af udvalgte fibre, der de r0de blodlegemer - hurtig rekreation af dueme
efter kapflyvningstimulerer naturlig og sund

mikroflora i tarmene
• lndeholder citronsyre, og scBnker
dermed pH og modvirker VcBksten
af sygdomsfremkaldende bakterier

• Gavnlig for sund VcBkst, optimal
appetit og styrker immunforsvaret

Osy-B 

© 
BelgaMax™

Forbedrer rehydrering og 
rekreation af dueme efter 
kapflyvning. 
Med sin unikke sammenscBtning, 
der indbefatter elektrolytter, 
vitaminer og udvalgte sporstoffer 
er virkningen hurtigere end 
noget andet rent 
elektrolyt produkt. 

MultiViTra™

En koncentreret, komplet og 
afbalanceret blanding af alle de 
n0dvendige vitaminer, mineraler 
og sporstoffer til duer. 
lndeholder 28 vitaminer, 
mineraler og sporstoffer, 
og er nok det mest komplette 
multivitamin produkt 
pa markedet! 

Omega-3™

Den mest vcBsentlige Omega 3 
fra koldpresset rapsolie blandet 
med de bedste rene arktiske 
marine olier beriget med den 
store antioxidant Astaxanthin. 
Denne kombination er til gavn 
for kapflyvere, 
unger samt 
avlsduer pa 
alle arstider. © 

Prev selv hvor langt denne startpakke rcekker og vurder effekten! 
Bestil senest s111Jndag den 28/1-2018 og fa din startpakke udleveret i Brredstrup 

l0rdag den 3. februar 2018, hvor der ogsa betales. Sa enkelt er det: 

Send mail til: mail@PigeonVitality.com 
Emne: STARTPAKKE 
Oplys: Navn - Forening - telefonnr. 
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Repræsentantskabsmødets

Dagsorden
1. Mødet åbnes kl. 13.00 præcis

Præmieuddeling

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere
a) Blandt repræsentanterne til brug 
ved afstemning med håndsoprækning
b) Blandt tilhørerne til brug ved 
skriftlig afstemning.

4. Beretning.

5. Regnskab 2016/2017

6. Lovændringsforslag
A. Hovedbestyrelsen foreslår:
Kap. 4 §18 stk. 3 tilføjes følgende 
ordlyd: ”Hovedbestyrelsen fastsætter i 
forbindelse med fremsættelsen af kap-
flyvningsplanen i hvilke uger, der skal 
vedtages en gennemgående flyvning 
for hele landet. Landsflyvningerne er 
ikke omfattet af denne bestemmelse”. 

B. Hovedbestyrelsen foreslår:
Kapitel 1 ny § 8. Deltagelse i 
totalisatorvirksomhed eller offentlige 
væddemål med brevduer der bærer 
fast fodring jvnf. Kapitel 6 § 26 
administreres af og skal godkendes 
af De danske Brevdueforeningers 
hovedbestyrelsen under ansvar 
overfor repræsentantskabet.

C. Hovedbestyrelsen foreslår:
Kapitel 1 ny § 9. 
Ophavs- og ejendomsretten til resul-
tatlister og konkurrencer arrangeret 
af De danske Brevdueforeninger 
tilhører De danske Brevdueforeninger.

D. 189 Vendsyssel foreslår:
Kap. 1 ny § 5 indsat. Nuværende § 5-7 
ændres til § 6-8.
§ 5 stk 1 ”2 sektioner kan blive enige 
om at en forening eller et medlem 
overflyttes fra den ene sektion/kon-
kurrenceområde til den anden sekti-
on/konkurrenceområde. Beslutningen 
skal forlægges Hovedbestyrelsen til 
godkendelse. Hovedbestyrelsen kan 
beslutte at forelægge overflytningen 
for repræsentantskabet for endelig 
godkendelse.” 
§5 stk 2 ”Foreninger kan ikke 
fremsætte forslag til ændringer 
af konkurrenceområder til 
repræsentantskabsmødet.”

7. Valg til hovedbestyrelsen.
På valg er: 

Gruppe 1 & 2: Niels Larsen
Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen
Gruppe 4 & 6: Villy Petersen

Landsvalg
Peter Andersen 
Henrik Larsen 

13. Valg af revisor og suppleant.
Revisor:      Finn Nielsen

Suppleant: Henrik Lund Jensen

På hovedbestyrelsens vegne 
    Erik Dybdahl         /Bjarne Borresen
    Formand                 Forretningsfører

DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger ar-
rangerer landsudstilling på Hotel 
Pejsegården, Brædstrup fredag den 
2. februar og lørdag den 3. februar 
2018. Udstillingen er åben fredag kl. 
16.30 til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 
16.30. Uddeling af præmier lørdag ca. 
kl. 10.45. 
DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på 
DdB-kapflyvninger opnåede mindst 
5 placeringer indenfor 25 % eller mi-
nimum 1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 2 HUNNER:
Som klasse 1. Dog kræves 
mindst 3 placeringer eller mini-
mum 1000 placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 3 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 25 %.
KLASSE 4 HUNNER:
Som klasse 3.
KLASSE 5 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 
år. Ingen flyvekrav.
KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.
KLASSE 7 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvnin-
ger.
KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.
KLASSE 9 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
KLASSE 10 HUNNER:
Som klasse 9.
KLASSE 11 HANNER:
Sektionsvinder på DdB-kapflyvnin-
ger i senest afviklede sæson.
KLASSE 12 HUNNER:
Som klasse 11.
KLASSE 13 HANNER
Som klasse 1 dog uden tillægspoint.
KLASSE 14 HUNNER
Som klasse 2 dog uden tillægspoint.



13#01_2018

DdB’s LANDSUDSTILLING
Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 

eller forening. 
 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2018

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA HERBOTS
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2018
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2018
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2018.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse skal ske på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmel-

delse skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 25,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest lørdag den 20. januar 2018.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.

TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogle, som vil være 
sportskammerater behjælpelige med, 
at få transporteret duerne til udstil-
lingen og evt. retur igen, bedes disse 
meddele dette til Tommy Rasmussen, 
der så vil sørge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes 
omhyggeligt og kontrolleres af den 
lokale forening, som skal attestere 
oplysningernes rigtighed. Mangel-
fuldt udfyldt anmeldelse, manglende 
indbetaling, for sen ankomst eller 
andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingsloka-
let torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. 
due i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste 
hun og han sammenlagt i klasse 1 
og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 
og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Erik Dybdahl, Peter Andersen,  
Villy Petersen, Niels Larsen  

og Tommy Rasmussen.
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Pigeon Vitality ble i 2017 et 100% dansk selskap!!
Dette feirer vi i 2018 med å inviterer våre danske kunder til

Pigeon Vitality Cup 2018

Hvordan bestemmes premiene ?
Premiene bestemmes ut i fra antall poeng i DdBs mellomdistanse-
mesterskap i sektionerne basert på de offisielle resultater fra DdB.

Hvem kan delta ?
Alle danske kunder av Pigeon Vitality. For å regnes som kunde
må du ha handlet PV produkter for minst 1000 DKK i 2018 før
uke 21.

Hvordan tilmelder du deg ?
Du tilmelder deg til : mail@pigeonvitality.com senest (senest søndag
20 mai). Oppgi bestilling, navn, adresse, klubb og sektion. 

Å købe en startpakke (se egen annonse I dette blad) eller å handle i
Brædstrup kan også være et alternativ

!! Hurra !!
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MAJS POPCORN:  15 %
GULE & GRØNNE:  27 %
HVEDE:  22 %
FRANSK MILO:  22 %
DARI:  8 %
KARDI:  3 %
SMÅFRØ:  2 %
SOLSIKKE:  1 %

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

20 kg  
kun 

kr. 115,-

ALLROUND   4 SÆSONEN

ny
udgave

ALLROUND

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

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

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Repræsentant-
skabsmøde 2018
Afholdes på  
Hotel Pejsegården  
lørdag d. 3. februar 2018
Repræsentantskabs-  
mødet starter  
kl. 13.00 præcis
Festmiddagen indledes 
kl. 18.30

Værelsesbestilling,  
Hotel Pejsegården tlf. 75 75 17 66
Opgiv venligst, at det er vedr.  
De danske Brevdueforeningers  
Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Bjarne Borresen

Forret
Laksetatarmed løg, capers oghjemmebagt brød

HovedretDuet af unghane bryst ogkalvemørbrad med køkkenets speciele ganiture
DessertDesserttallerken med rørt is

Kaffe med sødt
Kuvertpris kr. 340,-

De danske Brevdueforeninger afholder 
Landsudstilling, foredrag, auktion,

 repræsentantskabsmøde og festaften 
fra den 2. til den 4. februar 2018 

på Pejsegården i Brædstrup 

Kom med og få en
hyggelig festaften

med god mad
og dejligt selskab

Musikken
leveres af 

PETMIC’s


