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TEMA

En stolt far  Foto Jesper B. Iversen

AVL

03
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CLAUS  WORMSTRUP,  
068 FREDERIKSHAVN

HVIS DE IKKE VIL KOMME TIL OS 
- SÅ MÅ VI KOMME TIL DEM

HÆDERSBEVISNING
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Blad nr. Udkommer Deadline
04 14. feb. 30. jan.
05 28. feb. 13. feb.
06 14. mar. 27.  feb
07 28. mar. 16. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning Efterlysning

DAN 009-14-0069 (død)
DAN 237-17-1959 (død)
DAN 250-17-4296 (død)
DAN 225-16-1479 (død)
DV 3911-14-957 (død)
PL 3713-16-0292
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 122-13-0370
DAN 062-17-0707
John Tøfting
8210 Århus V
Tlf 22310521

DAN 245-13-0336
Samer
4800 Nykøbing.f
Tlf 24910354

NL 17-1759506
Linda Simson 
6640 Lunderskov
Tlf 25115674

DV 09142-17-683
Uwe Thomsen
6200 Aabenraa
Tlf 21815087

PL 3641-15-0132
Villy Læsø Nielsen
8300 Odder
Tlf 40715027

DV 06903-16-418
Allan Ljatifi, 026
Tlf. 5289 0087

FREMLYST FRA TYSKLAND
DAN 031-13-0028

NL 17-1638667
John Neergaard
7900 Nykøbing M
Tlf 30640045

80 ÅR
12/2 Arne Kjergård, Koldinghus 227

75 ÅR
17/2 Alice Rasmussen  071 Rødovre

70 ÅR
3/2 Finn L. Jensen, 068 Frederikshavn
14/2 Frank Laugesen 046 Horsens

65 ÅR
7/2 Niels Rønn 046 Horsens

60 ÅR
8/2 Frits Lyn Pedersen, DAN 170 Je-
bjerg
17/2 Poul Erik Ullits,182 Nibe

40 ÅR
14/2 Kim Høgedal, DAN 170 Jebjerg

SKANDINAVISK BREVDUE UNION
SKANDINAVISK MESTERSKAP 2017

1 Ulrik L. Larsen  242 2000 DK Kr. 1500
2 Peter Mejdahl 009 1984 DK Kr. 1000
3 Th. & P.Pedersen 013 1982 DK Kr. 500
4 Lauge Bak 066 1979 DK
5 Roman Zakrzewski  1975 N
6 Jenny & Freddi Nygaard 018 1974 DK
7 Lars F. Hansen 224 1974 DK
8 Johnny Plath 240 1973 DK
9 Arne Knudsen  1966 N
10 Verner Jensen 215 1966 DK
11 Dennis Madsen 071 1961 DK
12 Tuncer Sahin 225 1961 DK

Bedste resultat Sverige: 
Khaled Kories  1944 S

Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine 

2018-guldringe?

Bestil nu og få dem med fodringene
 

Kan bestilles via foreningen, 
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet
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FEBRUAR

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, afhængig af 
PostNord, enten på vej til Brædstrup 
eller også er vi netop kommet hjem fra 
nogle, forhåbentlig, gode dage på Pej-
segården i Brædstrup til DdB’s repræ-
sentantskabsmøde og landsudstilling. 
Mange dages forberedelse er nået til 
vejs ende med et forhåbentlig flot re-
sultat til alles tilfredshed.

Siden sidste nummer af Brevduen 
har Toto-udvalget afholdt møde med 
kulturminister Mette Bock. Mødet var 
blevet udskudt flere gange på grund af 
den politiske situation henover julen 
og ind i januar. Udvalget havde forbe-
redt sig godt og havde udarbejdet et 
godt detaljeret økonomisk overblik for 
projektet. Mette Bock lyttede interes-
seret til vores oplæg, men hun kunne 
ikke give tilsagn til os, idet hun ikke 
havde midler til et sådant projekt i 

Kulturministeriets midler. Der skal 
vi helt klart henvende os til Finans-
udvalget, for at kunne få et tilskud via 
finansloven, var ministerens råd til os. 
Så nu går arbejdet i gang med at finde 
de rette politikere at bearbejde for at 
kunne komme igennem den vej.

I disse digitale tider er det nemt at 
genbruge, skanne og videresende bil-
leder og informationer. Men skal dog 
være opmærksom på copyrights og 
ophavsrettigheder. Det gælder såvel 
Brevduen som DdB’s hjemmeside. Det 
kræver tilladelse fra Sekretariatet at 
bruge, genbruge eller kopiere tekst og 
billeder fra disse medier. Det gælder 
specielt også, hvis de bruges på Face-
book, idet Facebook jævnfør deres be-
tingelser ejer alt det materiale, som 
brugerne uploader til deres medie. 
Sekretariatet vil om nødvendigt tage 
skridt til at stoppe evt. overtrædelse af 
DdB’s rettigheder, hvis det findes nød-
vendigt. DdB vil ikke afgive vores tek-

ster og billeder uden, der foreligger en 
aftale. Det må alle nok kunne forstå.

Vinteren har indtil nu været rimelig 
mild, men dog med masser af nedbør, 
hvilket også kan ses på markerne, 
hvor der er mange steder står blank 
vand. Nogle steder er det blevet til re-
ne søer. Man kan sagtens mærke, at 
dagene er blevet mærkbart længere 
og ikke mindst, kan man mærke og 
høre det på duerne. De er ved komme 
op på mærkerne. Det varer heller ik-
ke længe, før ikke-vinteravlerne skal 
til at sætte duerne sammen. Så vi 
nærmer os med raske skridt foråret, 
hvor en ekstra travl tid tager sin be-
gyndelse. Vi skal i øvrigt henvise til 
Jørn Boklund’s artikel om ungesygen 
i Brevduen nr. 26/2017 side 244: det vil 
være godt allerede, mens ungerne er i 
reden, at lade de gamle have vand med 
den anbefalede surhedsgrad, således 
at ungerne kender smagen i god tid, 
inden de skal flyttes på ungeslaget. Så 
det er godt at starte med denne vand-
ændring, når de gamle duer parres.

Så er vi tæt på eller lige over dead-
line for ringlisterne skal være Sekre-
tariatet i hænde. Mange er modtaget 
og tak for det. Så skal vi bare lige have 
de sidste med.  
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af Franz Steffl. Oversat fra Die Brieftaube

ÅR 2018 ER BEGYNDT OG UDSTILLIN-
GERNE ER I FULD GANG. DEN KLAS-
SISKE VINTERAVLER HAR VÆRET 
I GANG LÆNGE, MENS PARRING AF 
AVLSDUERNE ANDRE STEDER FØRST 
LIGE SKAL TIL AT BEGYNDE. EN BE-
GRUNDELSE STOR NOK TIL IGEN AT SE 
NÆRMERE PÅ NOGLE SMÅ FINESSER I 
AVLSARBEJDET. 

MÅLET ER DEN PERFEKTE KROP
Som det tidligere er beskrevet i 

”Brevduen” nr. 29/2017 er det vigtigste 
i avlen duens fysiognomi og at det er 
vigtigt at observere og undersøge den 
enkelte kropsdels karakter detaljeret.

Med risiko for at gentage mig selv: 
I husdyravl kan kun avles det, man 
også kan se. Det betyder, at man kun 
kan avle på de fysiske egenskaber, som 
forældredyrene besidder. Hvis foræld-
reduerne har svag ryg, dårlig musku-
latur, kort brystben og pigmenteret 
øje, kan man sandsynligvis ikke finde 
de ønskværdige positive egenskaber 
hos afkommet.

I princippet, så vidt det er muligt, bør 
man altid søge en balance mellem de 

eksisterende synlige træk. Den stærke 
ryg parres med en god ryg, et farvet 
øje med klarøjet, blå duer med tavlede 
partnere, for slet ikke at nævne halen. 
Disse avlsprincipper har jeg forsøgt at 
fange i billeder for at lette forståelsen 
af det skrevne.

På foto 1 ses en due med normal ryg. 
På foto nr. 2 en due med en ekstraordi-
nær god ryg. Hvis man parrer duerne 
sammen, kan man helt sikkert avle en 
fysisk god due, der er egnet til kapflyv-
ning. Og afkommet selv vil næsten al-
tid kunne anvendes til avl.
BLÅ ER IKKE KUN BLÅ

Fjerfarver af enhver art findes i for-
skellige udgaver og intensiteter. Vi har 
lys blå og mørk blå duer. Duer, der er 
normalt tavlet, lys tavlet, sodet, røde, 
askegrå, sorte, hvide, skimlet og bro-
gede i utallige variationer. Den efter-
tragtede silkebløde fjerdragt kommer 
med en mangfoldig pigmentering. Blå 
duer, der har været parret med blå i 
generationer, lider ofte efter nogle få 
generationer af mangel på pigment, 
som sædvanligvis kan ses ved at slag-
fjerenes spidser flosser.

Føl efter og fornem selv, at blå duer 
med tykke, stærke og brede bånd har 
bedre og blødere fjer. Skimlet eller 

askegrå duer har normalt altid en god 
fjerdragt forudsat sundhed og ordent-
lig pasning. Det skyldes udelukkende 
efter min mening fjerenes pigmente-
ring. Men lad os komme til avls fines-
serne, teknisk set.

Vi tror, med baggrund i næsten 20 
års erfaring, at undervingens farve 
er meget vigtig og spiller en stor rolle 
med hensyn til sammensætning af avl-
spar. Sodede duer har ligesom næsten 
alle de askegrå, sorte og også mange 
tavlede duer mørkfarvet undervinge. 

Den bedste måde at se farven på er 
de såkaldte hjertefjer. Parring af to 
duer med mørke fjer under vingen gør 
ikke afkommet håbefuldt. Duerne bli-
ver mindre, ryggen bliver dårligere, og 
vigtige kendetegn på den gode due går 
tabt. Derfor anbefaler vi altid, at man 
ALDRIG parrer to duer, hvor begge 
har mørkfarvet undervinge. Lys par-
ret med mørk undervinge er det ideel-
le, fordi man senere også får fornøjelse 
af ungerne. Lys parret med lys går og-
så, men vær venlig at tænke på tabet 
af pigment!

Kan du mindes, om du nogensinde 
har haft tilfredsstillende afkom efter 
to askegrå, to sorte eller to sodede du-
er? Jeg er sikker på, bortset fra meget 

AVL
Kvalitet i avlen findes i detaljen
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få undtagelser, at det ikke har været 
tilfældet. Der vil altid være undtagel-
ser, men de opsøges ikke af mig. Nej, 
jeg leder efter reglen! Succesdelen af 
reglen vil også forøge dine chancer for 
succes.

På foto 3 ses de mørke underfjer, og 
foto 4 til sammenligning de hvide un-
derfjer. Selvom det kun er nuancer, er 
det synligt og spiller en vigtig rolle i ar-
veligheden. Den mørke farve nedarves 
dominant. Det vil sige, at det her alene 
er karakteristikken for den dominante 
mørke farve, der kan ses. Funktionen 
af den recessive lyse farve kan ikke ses 
i afkommet. Man kan derfor ikke avle 
duer med hvide hjertefjer fra to med 
mørke. På samme måde falder der ikke 
afkom med mørke fjer af to med lyse 
fjer i undervingen. Hermed, forresten, 
kan man også kontrollere afstamnin-
gens sandsynlige ægthed!
HALEN ER IKKE KUN EN HALE

Lad os komme til den næste lille ting, 
som man bør være opmærksom på. Fa-
nen på den øverste halefjer er opdelt 
af skaftet, ligesom naturligvis alle 
andre fjer. Skaftets opdeling af fanen 
finder kun sted nøjagtig i midten i de 
sjældneste tilfælde. Enten er delen på 
venstre side eller delen på højre side 
størst. Vi parrer aldrig "samme" haler. 
Prøv at parre duer med "højre" haler 
med "venstre" haler, og jeg er sikker 
på, at du vil opdrætte meget mere har-
moniske duer end i mange år. Resul-
tatet af en "ens-hale”-parring er ofte 
duer, som i hånden fornemmes krum-
me. Man kan få det indtryk, at halerne 
fra afkommet peger som en retningsvi-
ser mod venstre eller højre, så duerne 
giver indtryk af at være sammensat af 
to dele. Kortfattet kan dette lyde og ses 
som en lille ting og som sådan er det 

også i avlen, men også en kendsger-
ning, der bør overvejes.

Foto 5 viser en såkaldt venstre hale, 
det vil sige delen til venstre for fanen 
er bredest. På foto 6 ses en højre hale, 
hvor den højre del er størst.
ØJET: ALTID ET MAGISK KRITERIUM

Ryggen, undervingens farve og halen 
er nu diskuteret. Nu kommer et andet, 
og måske endda det vigtigste krite-
rium, som skal overvejes i parringen: 
øjet!

Vi kender alle blikket ved inspektion 
af duer, når øjets indtryk skal udtryk-
kes ved eksaminationens afslutning. 
Udsagn som, at øjet skal være "ud-
tryksfuldt", jeg ser efter et "levende" 
øje, øjet skal "skinne", "Jeg tager ikke 
hensyn til øjet" eller endda "Jeg er uin-
teresseret" kan læses i mange slagbe-
søgsrapporter. Hvad er der virkelig at 
se i et dueøje? Hos flere end 95 % af alle 
es-duer har én af forældrene et øje med 
en stærk farvet Iris, en komplet værdi-

ring og en god afslutningsring omkring 
iris. Vel at mærke hos den ene af for-
ældrene! To "Super øjne" giver for det 
meste også en "tilbagegang" ligesom 
to "super rygge" eller endda to ens ha-
ler. Kun med det mål at opdrætte nyt 
afkom til avl, skal du sammensætte to 
stærke øjne for at bevare generne. Når 
vi parrer, tager vi altid et såkaldt 50’er 
øje og et normalt, men ikke et meget 
dårligt øje. Hvis det er muligt, forsø-
ger vi også at finde en balance mellem 
farverne. Normalt parrer vi derefter et 
farvet øje med et klarøjet. Hvis begge i 
avlsparret er klarøjet, kan de ikke avle 
unger med farvet øje. Pigmenteringen 
i øjet er avlet bort! Og det ønsker og vil 
vi ikke.

Selv de berømte Brdr. Janssen fra 
Arendonk kendte til vigtigheden af 
øjet. Så de parrede "Witoger" (klar) 
med "RodOger" (rød) eller med "Geelo-
ger" (gul)! Mens vi venter på brødrenes 
genkomst, kan vi studere deres forfæd-
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re. Så godt som altid søgte de balance 
i alle planer og facetter. F.eks. parrede 
"de Donkeren" (mørk) med "de Licht" 
(lys), "de Kras" (tavlet) med "de Blauw" 
(blå) eller med hensyn til kroppen "de 
Taurus" (tyren) med "t'Kleintje" (den 
lille)! Sådan parrede far Drieske Jans-
sen for hundrede år siden og gav sin vi-
den videre til sønnerne, som derefter 
skabte deres egne verdensklasseduer. 
Tilbage til øjnene. Følgende billeder er 
beregnet til at formidle balancen med 
forskellige øjne i avlen.

Billedet "Auge 1" er klarøjet med per-
fekt værdiring, en stærk, tyk og rigt 
farvet iris og en afslutningsring om-
kring iris, der er dyb sort og bred. Det 
passer til øjenfarven hos "Auge 2", som 
ikke har samme intensitet i iris, men 
man kan dog opdage guldstøv i iris ved 
nærmere eftersyn.

Billede "Auge 3" viser et perfekt far-
vet øje med en stærk værdiring, en 
god markeret iris og en god afslut-
ningsring. "Auge 4" passer hertil. Det 
er klarøjet med en forholdsvis smal 
værdiring, irisfarven tyndere, men af-
slutningsringen meget god.

Pas på duer uden nogen værdiring 
med næsten gennemsigtig iris og uden 

afslutningsring. Det er næsten som at 
vinde i lotteriet at opdrætte en es-due 
ud fra det! Som allerede nævnt ovenfor 
er alt muligt i avl. Der vil altid være 
undtagelser, men for alle er det tilrå-

deligt at holde fast ved disse regler. Jeg 
er sikker på, at følger man "finesserne" 
i denne artikel, bliver man i stand til 
at fejre et vellykket avlsår 2018.   

Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine 

2018-guldringe?

Bestil nu og få dem med fodringene
 

Kan bestilles via foreningen, 
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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6 udvalgte mellemdistance
sportsflyvninger og
2 udvalgte langflyvninger

SÅDAN DELTAGER DU:
For at kunne deltage i mesterskabet skal du være Mariman/Versele Laga kunde og købe korn til dine duer hos Meldgaard Pet A/S.
Evt. tvivlsspørgsmål om deltagelse afgøres af meldgaard Pet A/S i samarbejde med forhandleren.

Du kan blive skrevet op hos din lokale forhandler, eller blive tilmeldt ved at kontakte:
Paul Mc Burnie • Tlf.: 20337285 eller email: pmc@meldgaard.com - SENEST TIRSDAG D. 15. MAJ 2018

MARIMAN VERSELE-LAGA
MESTERSKABERNE

Regler ved Sportsflyvningerne:

På hver af de 6 sportsflyvninger (uge 21, 22, 24, 25, 30, 32) og på hver af de 2 langflyvnin-
ger (uge 27, 29) tæller de 2 hurtigste sports duer. Point baseres på sektionspoint i de en-
kelte sektioner. Sektionspoint udregnes som hastighedspoint + placeringspoint divideret 
med 2, som så overføres til en landskonkurrence.

Præmier:

DANMARKS BEDSTE
MARIMAN/VERSELE LAGA SLAG: 
Vi kårer også Danmarks bedste Mariman/Versele 
Laga slag, baseret på det bedste slag med de 2 hur-
tigste duer sammenlagt på alle otte flyvninger.

Alle præmier i kroner udstedes som gavekort, så du 
kan købe korn eller produkter hos din forhandler.

1. præmie:  kr. 10.000,-
2. præmie:  kr. 7.000,-
3. præmie:  kr. 5.000,-
4.-10. præmie:  kr. 1.500,-
11.-40. præmie:  1 unge til
 DAPI Race 2018 
 (værdi kr. 1.200,-)

2018

PRÆMIERFOR IALT830.000,- KR.1. PRÆMIE150.000,- KR.

FINALE 2018LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER
FRA KL. 10.00 PÅ ASKELUND,

AABENRAA, DANMARKGØTTINGEN400 KM

Husk at tilmelde dig til Dapirace - Ring 20 33 72 85 / 20 33 72 30

INDLEVERING

LØRDAG DEN 17. MARTS KL. 9.00-12.00

LØRDAG DEN 14. APRIL KL. 9.00-12.00

LØRDAG DEN 28. APRIL KL. 9.00-12.00

På hver af de 8 flyvninger kåres en vinder samt nr. 2 og nr. 3 på landsbasis:
• 1. præmie: 1 unger (deltagelse) til DAPI Race 2018 (værdi kr. 1.200,-)
• 2. præmie: 1 unger (deltagelse) til DAPI Race 2018 (værdi kr. 1.200,-)
• 3. præmie: Gavekort på kr. 500,-
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Tekst & foto Ove Fuglsang Jensen

EN KOLD, OG KLAR JANUARDAG 
KØRER JEG TIL STRANDBY NORD FOR 
FREDERIKSHAVN, HVOR CLAUS BOR. 
CLAUS ER EFTERHÅNDEN BLEVET 54 
ÅR OG BLEV INDMELDT I DDB I 1979. 
HAN BOR I DAG SAMMEN MED AN-
NETTE OG HENDES DATTER CECILIE 
PÅ 13 ÅR. DE BOR I HUSET I STRAND-
BY, HVOR CLAUS HAR BOET I SNART 
25 ÅR. 

SLAGET
Duehuset er snart 25 år gammelt og 

trænger efterhånden til en renovering 
(Allan Svendsen). Det er meget enkelt 
bygget med plader og fladt tag med 
tagpap. Slaget har ingen strøm, så lys 
ved duerne kan ikke praktiseres. Der 
er 3 flyveafdelinger: 1 rum med 14 re-
der og 2 rum med 8. Desuden er der 
en afdeling til enkehunnerne, et unge-
slag og et lille avlsslag med plads til 8 
par. Der er sputnikker til alle indgan-
ge. Udluftningen foregår ved luftind-
tag under sputnikkerne og trækker ud 
ved loftet.

DUERNE/AVL
Når man efterhånden har været i 

”branchen” i næsten 40 år, har man 
efterhånden fået sin egen stamme, og 
derfor har Claus ikke noget specielt 
stammenavn på sine duer. Han kø-
ber en gang imellem en due eller byt-
ter med en sportsfælle. Duen bliver 
da parret ind på hans egen ”stamme”. 
Fungerer sammenparringen bliver 
krydsningen parret med en slægtning 
til forældrene (linjeavl). Fungerer det 
ikke, bliver duen fjernet fra slaget. 
Claus har normalt en eller 2 prøvepar-
ringer i gang. I dag er det helsøskende 
eller unger efter 601 (Danmarks bed-
ste ES-due 2008), som er gennemgå-

ende på stamtavlerne. Der tages gerne 
unger efter de 1 års og viser ungerne 
fra flyveduerne gode evner, flyttes for-
ældrene til avlsslaget. I år er 2 par flyt-
tet til avlsslaget.
FODER

Claus ś fodersystem er meget enkelt. 
Han har i mange år brugt årstidens 
blandinger med kroketter. I avlssæson 
og til ungerne bliver der brugt ”start-
plus”. I flyvesæsonen fordres med 50% 
”Champion-plus” og 50% ”Superstar-
plus” ved hjemkomst, tirsdag aften, 
onsdag og torsdag. Søndag, mandag 
og tirsdag morgen fodres med ”Ger-
ry-plus”. Fodringen foregår i trug på 
gulvet. Efter endt fodring om morge-

Langdistancemester Sport 2017 

Claus Wormstrup 
068 Frederikshavn

Resultater i DdB 2017

1 Langdistancemester Sport sektion 53

5 Langdistancemester Åben sektion 53

2 Mellemdistancemester (2. division) sektion 

53

4 Etårsmesterskab sektion 53

1 sektionsvinder

Es-duer:

2 - 5 Langdistance hunner
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nen fjernes fodertrugene. Om afte-
nen gives småfrø, majs og jordnødder 
i rederne. Mængden er afhængig af, 
hvor duen skal flyve fra til weeken-
den. Som biprodukter har Claus brugt 
”Pigeonvitality”s produkter. Ved hjem-
komst er der elektrolytter og druesuk-

ker i vandet. Om tirsdagen gives der 
vitaminer på kornet. Hver 14. dag gi-
ves forebyggende kur mod gul knop.
SÆSON 2017

Sæsonen fik ikke den bedste start. På 
en ferietur sidst i april måned i Dubai, 
blev Claus kørt ned, hvilket gjorde, 
at han blev sygemeldt og kunne næ-
sten ikke gå i næsten en måned. Det 
bevirkede, at duerne ikke blev trænet 
i maj måned. Af samme årsag deltog 
Claus ikke på de første sektionsflyv-
ninger og i de første 2 DdB uger var 
han hjælpeløst bagefter. Men i uge 23 
vendte det. Fra Münster var Claus ri-
meligt med og så blev det bare bedre, 
som sæsonen skred frem. På de første 
3 langflyvninger var han nr. 2 i for-
eningen lige efter vinderen og på de 
sidste 2 blev han foreningsvinder. Det 
var de 3 hunner, 068-14-4398, 068-15-
0314 og 068-13-3044, som vandt me-
sterskabet. Desværre udeblev 314 fra 
den første Dresden flyvning. På grund 
af den dårlige start på sæsonen, blev 
Claus placeret i 2. division til mellem-
mesterskabet. Her var han med i top 
indtil den sidste flyvning og endte på 
en 2. plads. Også de 1 års duer viste 

gode resultater. Her sluttede han på en 
4. plads, hvor det bl.a. blev til en sek-
tionsvinder fra Elmshorn med hunnen 
068-16-0597.
DAGLIGDAG/PASNING

En ting er sikkert, hvis man skal ha-
ve resultater med duerne, de skal være 

DAN 068-14-4398 Interiør

Claus Worstrups slag i Standby
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i form. Form slår alt. Claus har selv 
haft sæsoner, hvor gode duer ikke kom 
i form og bare kom længere og læn-
gere bagefter for til sidst helt at ude-
blive. Men en anden ting, som Claus 
mener er vigtigt for gode resultater, 
er harmoni hos duerne. Han mener, 
at duerne kan mærke om duemanden 
er stresset eller irriteret og det påvir-
ker duerne. Derfor ”snakker” han bl.a. 
med duerne, når han er på slaget. Så 
kan de bl.a. høre, at det er ham, som er 

DAN 068-13-3044 U
På sidste langflyvning fra Dresden, blev 3044 nr. 17 i 

sektionen, og sikrede dermed Sportsmesterskabet.

3044 er direkte datter af 2 af mine bedste avls- og 

flyveduer. Faderen 068-07-0641 var en fantastisk 

langflyver. Han havde 7 topplaceringer på 2 sæsoner 

på langflyvning (3 -8 - 11 -17 - 18 - 25 -37) og var bl.a. 

3 år i træk top placeret fra Giessen (782 km.)  og ES-

due i sektionen, inden jeg satte ham på avlsslaget. 

Moderen er 068-07-601, som allerede som 1 års var 

Danmarks bedste ES-due. Hun havde 13 placeringer 

på 13 flyvninger som 1 års heraf 10 mellemdistance 

flyvninger. Hun var en væsentlig grund til, at jeg 

vandt 1 års mesterskabet, mellemdistance og 

Danmarksmesterskab i 2008. Herefter fortsatte hun 

med imponerede resultater de følgende år. Lige fra 

topplacering fra Vejle 200 km på 1600 mpm for deref-

ter at blive nr. 2 i sektionen fra Giessen på 782 km. 

Over 40 placeringer blev det til, inden hun blev flyttet 

til avlsslaget. 641 og 601 har gennem årerne lavet 

mange gode unger, bl.a. flere sektionsvindere.

DAN 068-13-3044 U
På sidste langflyvning fra Dresden, blev 3044 nr. 17 i 

sektionen, og sikrede dermed Sportsmesterskabet.

3044 er direkte datter af 2 af mine bedste avls- og 

flyveduer. Faderen 068-07-0641 var en fantastisk 

langflyver. Han havde 7 topplaceringer på 2 sæsoner 

på langflyvning (3 -8 - 11 -17 - 18 - 25 -37) og var bl.a. 

3 år i træk top placeret fra Giessen (782 km.)  og ES-

due i sektionen, inden jeg satte ham på avlsslaget. 

Moderen er 068-07-601, som allerede som 1 års var 

Danmarks bedste ES-due. Hun havde 13 placeringer 

på 13 flyvninger som 1 års heraf 10 mellemdistance 

flyvninger. Hun var en væsentlig grund til, at jeg 

vandt 1 års mesterskabet, mellemdistance og 

Danmarksmesterskab i 2008. Herefter fortsatte hun 

med imponerede resultater de følgende år. Lige fra 

topplacering fra Vejle 200 km på 1600 mpm for deref-

ter at blive nr. 2 i sektionen fra Giessen på 782 km. 

Over 40 placeringer blev det til, inden hun blev flyttet 

til avlsslaget. 641 og 601 har gennem årerne lavet 

mange gode unger, bl.a. flere sektionsvindere.

på slaget, når der er mørkt om morge-
nen i vintertiden.  En anden god ting 
er, når ungerne hygger sig på græs-
plænen før fodring, for på den måde 
ved man, at de slapper af og har det 
godt. Derfor sørger han også altid for 
ikke at have for mange duer i kurven 
ved indlevering eller vaccination. Tit 
ser han selv sportsfæller komme med 
overfyldte kurve, hvilket må stresse 
duerne med risiko for, at de bliver hak-
ket i øjne eller andet også er til stede. 

EN HISTORIE FRA DAGLIGDAGEN
I 2013 var huset i Strandby sat til 

salg og Claus vidste ikke hvordan 
fremtiden så ud med duerne. Derfor 
besluttede han at sælge alle sine før-
ste kulds unger og nogle fra 2. kuldet. 
Her købte Jensen & Brakstad en unge 
efter 601. Da dagen kom, hvor ungerne 
skulle tages fra, kom Aage og Frode ud 
for at vælge den ene af ungerne. Valget 
faldt på den blåbåndede hununge 3045. 
Hun kom ned i deres ungeslag i dyre-
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kolonien. Desværre røg hun i luften 
den første gang, hun var ude på slaget 
og forsvandt. En uge efter sad en lille 
forkommen dueunge på fliserne foran 
duehuset – i Strandby. Claus ringede 
til Aage, som straks hentede duen. 
Den blev herefter sat i avlsslaget, da 
de ikke ville risikere, at hun forsvandt 
igen. (Det var jo et af de dyrere indkøb, 
som Frode havde gjort).  Efter sæsonen 
2017 spurgte Claus Aage & Frode, om 
det ikke var tiden til, at 3045 kom hjem 
igen. Og flink som Frode er, accepte-
rede han dette, hvis de til gengæld fik 
et par unger. Så sidst i november blev 
3045 hentet hjem igen. Hvad Claus 
glemte at fortælle var, at redesøsteren 
3044 var blevet foreningsvinder på den 
sidste Dresden og havde dermed sikret 
langflyvermesterskabet for næsen af 
Jensen & Brakstad. Kort før jul blæste 
døren til Claus ś dueslag op og en due 
røg ud – 3045. Dagene efter var blæ-

sende og regnfulde, men 2. juledag var 
vejret bedre. Pludselig sad en forkom-
men due på fliserne foran ungeslaget 
i Strandby. Så selv efter 5 sæsoner i 
Jensen & Brakstads avlsslag, havde 
hun ikke glemt, hvor hun kom fra. 
HÅNDTERING AF DUERNE

Af de duer der var med til at vinde 
langflyvermesterskabet, er der 3044 
U og 4398 U, og disse duer fik jeg til 
håndtering. Tager vi den bedste hun 
4398, er hun ikke stor af størrelse, men 
der er, hvad der skal være, som man si-
ger, og man kan kun kalde hende en 
"smækker" og elegant hun, der absolut 
må have gode navigationsevner. Hun-
nen 3044 virker mere som en typisk 
langflyverdue, med et langt brystben 
og god muskulatur, samt en stærk 
benbygning og en indervinge med god 
hvælving og muskulatur. Udover disse 
to hunner fik jeg også en typisk mel-
lemdistancedue i hånden, og denne 

hun virker mere, som det jeg kalder en 
"500km" due, med kortere brystben og 
kraftig, fyldig muskulatur.
3 GENERATIONER BREVDUEFOLK

Når man snakker med Claus, opda-
ger man hurtigt, at her har man en 
udøver af sporten, der har mange års 
erfaring. Claus er faktisk 3. genera-
tion af brevduefolk i Frederikshavn, 
hvor både hans bedstefar og far var 
brevduefolk. Claus begyndte derfor al-
lerede sin brevduekarriere som dreng 
og har siden dyrket sporten, og har 
specielt siden 2000 vundet flere me-
sterskaber, der kulminerede med et 
Danmarksmesterskab i 2008. Som 
man kan læse ovenfor, har Claus fak-
tisk sin egen stamme, og prøver jævn-
ligt med nye gener til sin stamme og 
laver derefter linjeavl.  Dette må være 
et eksempel til efterfølgelse, hvis man 
vil frem i rækkerne til mesterskaber-
ne.  

Meddelelser 

1 055-15-0185 A 055 BENTE & STEEN 2.000,000

2 074-15-0011 A 074 H. H. HELLEMANN 1.997,176

3 086-15-1045 A 086 PALLE SANDERHOFF 1.994,023

4 086-15-0976 A 086 PALLE SANDERHOFF 1.992,879

5 909-15-4103 A 046 FRANK JENSEN 1.958,855

6 190-15-0499 A 190 SKOVBO MADSEN 1.954,651

7 055-15-0348 U 055 TOMMY GYDESEN 1.949,744

8 126-15-0755 U 126 I & J. KRISTENSEN 1.945,250

9 068-15-0035 A 068 BENT ANDERSEN 1.943,107

10 068-15-0675 U 068 CLAUS WORMSTRUP 1.941,278

Holdkonkurrencen 2017

3 074 Vejgaard I 7.684,436
1 074 Vejgaard II 7.635,992
2 046 Horsens II 6.860,283
4 027 Esbjerg 5.824,959
5 053 Sølyst 5.644,923
6 046 Horsens I 4.813,058
7 068 Frederikshavn 4.781,901
8 066 Skive I 3.912,617
9 066 Skive II 2.892,663

10 164 Midtdjurs 1.743,981

KLASSE 3 & 4

RETTELSE TIL FLYVEKONKURRENSEN
Der har været en tastefejl i Udstillingskataloget, således at en due ikke er blevet 
taget i opgørelsen. Det er nu rettet og protesten er rettidig. Vi beklager.



45#03_2018



46 #03_2018

af PR-udvalget

EN OVERSKRIFT SOM DEN KRÆVER 
EN FORKLARING – OG DET VIL VI 
GERNE GØRE REDE FOR.

SIDEN VORES TOTALISATOR OPHØRTE 
I 1991, HAR VI IKKE HAFT DEN STORE 
SYNLIGHED I BEFOLKNINGEN, DET 
HAR DESVÆRRE MEDFØRT EN STOR 
TILBAGE GANG AF NYE MEDLEMMER 
TIL VOR SPORT OG SELVFØLGELIG 
SAMMEN HOLDT MED DEN UDVIKLING 
DER HAR VÆRET INDEN FOR FRITIDS 
INTERESSER GENERELT.

Hvordan kan vi så opnå større syn-
lighed i befolkningen?

Markedsføring via medier er for dyre 
eks. Indslag/reklame på Tv2 (lokalsta-
tionerne) i hele Danmark vil koste ca. 
750.000,- kr. for 3 indslag á ca. 1 min. 
Pr. dag i en mdr. – så det er nok ikke 
den vej vi skal gå – men det er i brev-
duesporten som i virksomheder – hvis 
man ikke er omstillings parat og vil 
investere i fremtiden så lukker man 
inden for en år række.

Hvad kan vi så gøre for at det ikke 
sker og hvilke muligheder har vi uden 
at det koster en formue!

Foreningerne i hele landet er blevet 
af sådan en størrelse at det er svært 
at få medlemmerne til at bakke  op om 
nye tiltag - udstilling, dyrskuer, byfe-
ster og andre arrangementer uden at 
det bliver de samme personer der udfø-
rer arbejdet som også gør det i forenin-
gerne til dagligt.

Vi ved godt at der er mange der gør 
en stor indsats i hele landet, hvor der 
er mulighed for at synliggøre vor sport 
– og en stor tak for det! 

Det er derfor nødvendigt at vi for et 
større samarbejde i regionerne (sektio-
nerne) til sådan opgaver.

Vi vil derfor komme med et par for-
slag som kunne blive afviklet  og mar-
kedsført på TV og Facebook i 2018

Regionsudstilling i december (lørdag) 
hvor der kunne afholdes bankospil (og 
det behøver ikke at være gammeldags) 
for koner, børn, familier og venner, 
imens duerne bedømmes derfor så skal 
vi ikke kun have auktion og 100 duer 
at vise frem – det bliver hurtig til at 20 
mænd står og kigger og ”bytter” penge 
og det vil vi ikke få evt. pressen til at 
omtale i medierne. Overskuddet for 
sådan en dag skal udsættes som flyve 
præmier året efter på de duer der var 
udstillet. Præmier til banko og udstil-
lingen skal skaffe fra sponsorer.

Her vil alle medlemmer kunne del-
tage, selvom man ikke har udstillings-
duer kan man være med til at vinde 
præmier året efter og helt sikkert få 
en hyggelig dag sammen.

Vi har en mulighed for at få medier-
nes interesse, da dette kan dække et 
større område geografisk – en udstil-
ling med 500-800 duer ville jo alt i alt 
syne af noget mere – kunne evt. afhol-
des i et storcenter?

DdB har lovet at hjælpe til ved Bør-
nehjælpsdagen d. 6/5-2018 med slip af 
duer i Århus og København, dette er 
en kanon mulighed vi har fået,  både 
at give  børnene en god oplevelse og 
samtidig at få den  medieomtale i TV. 
Vi arbejder i øjeblikket med detaljerne 
omkring selve dagen – hvor det ligger 
os meget på sinde at få H.K.H. Kron-
prinsesse Mary til at slippe duerne i 
KBH (tjek evt. deres web side i det nye 
år www.bhd.dk) her er der så også en 
mulighed for at udvise et socialt an-
svar plus de referancer der i de fonde 
der støtter op omkring børnehjælpsda-
gen. 

Vi har også julemærke Fonden i spil 
– med et evt. samsarbejde omkring at 
få opstillet et eller to dueslag, som de 

selv skal drive som medlemmer af DdB 
– men gratis – ja og hvorfor gratis – vi 
mener ikke vi har råd til at lade være, 
da der er mange børn som har brug for 
positive oplevelser i hverdagen – og 
hvis der bare er 1 ud af de børn – hvert 
år vil starte op med duer eller sprede 
det gode budskab om hvordan det er at 
flyve med duer – har vi taget et skridt 
i den rigtige retning.

Alt dette kræver meget arbejde og op-
bakning af alle medlemmer i hele lan-
det og vil i PR udvalget gøre alt for at 
det lykkes såvel økonomisk.

Vi håber, på Jeres opbakning så vi 
sammen kan gøre en forskel.

NB! Alle er velkommen til at kontak-
te os for yderligere information.  

”Hvis de ikke vil komme til os 

– så må vi komme til dem”
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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
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NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17  -  7330 Brande   •   Tlf. 97187040   •   Fax. 97187090

mail: natural@natural-brande.dk   •   www.natural-brande.dk
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Hædersbevisning
DdB’s sølvnål

HERLUF BENNETZEN - DAN 071 RØDOVRE
Herluf Bennetzen blev indmeldt i Rødovre Brevdueforening den 1. juni 1988 og har siden været medlem 

af De Danske Brevdueforeninger.Herluf er en af dem, som yder en stor frivillig arbejdsindsats i vores 

brevdueforening. Han har tidligere været formand i foreningen og nu er han er den ledende arbejds-

hest i forbindelse med vores kornsalg til foreningens medlemmer. Det bidrager til en væsentlig del af 

foreningens økonomi. Han har også en stor part i vaccination af vores duer, ligesom han også træder til, 

hvis vi mangler en på dueholdet, eller opgørelsesholdet. Herluf er også en meget ærekær person, som 

lægger en stor flid i det, som han brænder for, hvilket man tydelig ser i vores kornrum, hvor der er orden 

på sagerne. Herluf har sine duer derhjemme og han har haft fine resultater på sine duer, som tæller en del 

sektionsvindere, samt flere placeringer både til sektionsmesterskab og mellemdistancemesterskabet. 

Herlufs store interesse er også hans sommerhus på Falster, hvor han hygger sig sammen med sin kone 

Lilian, når han ikke flyver med duer. Vi håber, du får rigtig mange gode år endnu, som du ønskes af alle os i 

071.

PREBEN LOW . DAN 071 RØDOVRE:
Preben har trådt sine sko i brevduesporten i over 50 år. Han blev meldt ind i de danske Brevdueforeninger 

som 17 årig og har siden med en lille afbrydelse huseret i duesporten. Vi i Rødovre har kendt Preben fra 

midt i halvfjerdserne, hvor han sørgede for, at hans lillebror Johnny Low blev meldt ind i Rødovre brev-

dueforening, mens han stadig fløj i Damsø Brevdueforeninger. I starten af firserne blev han så meldt ind i 

Rødovre, da Damsø lukkede. Han var så medlem af Rødovre brevdueforening indtil kærligheden til Hanne 

Low fik ham til at flytte til Amager i 1986 og dermed skifte til Tårnby Brevdueforening. Skæbnen ville, at 

man skulle bygge en bro til Sverige og så blev Hanne og Prebens hus i Tårnby eksproprieret. De købte så 

hus i Ishøj og Preben kom tilbage til Rødovre brevdueforening i 1993, og vi har siden haft stor glæde af 

Prebens vældig gode humør og hans utrolige hjælpsomhed. For et par år siden fik Preben så et dueslag i 

kolonien igen, hvilket er en stor hjælp for foreningens andre medlemmer, da Preben passer dueslag for en 

stor del af medlemmerne. Han passer også sit arbejde med stor flid i foreningen, når vi indleverer duer til 

kapflyvninger. Preben har gennem tiden også haft meget flotte resultater på sine duer, hvor der bl.a. kan 

nævnes Langflyvermester i Gruppe 1, flere gruppe- og sektionsvindere, samt Landvinder fra München. Vi 

håber, at du får rigtig mange gode år endnu, som du ønskes af alle os i 071.

FLEMMING HENRIKSEN - DAN 071 RØDOVRE:
Flemming blev indmeldt i Rødovre brevdueforening i 1978, så 40 års jubilæet er lige om hjørnet (1. april 

2018). Flemming havde dog fløjet med duer i sine drengeår, men han startede hos os i Rødovre, mens vi 

havde grunden på Slotsherrens vej og han blev ret tidligt medlem af vores bestyrelse. Han var en del af 

den “gamle” bestyrelse, som sørgede for, at vi fik grunden på Korsdalsvej, hvor vi nu har til huse. Flem-

ming har også altid deltaget i kontrolhandlinger i brevdueforeningen, i rigtig mange år som urmager, på 

indleveringsholdet og senere som en fast del af vores opgørelseshold. Flemming passer endvidere også 

vore øl- og vandsalg i foreningen, hvilket bidrager til en del i foreningen. Flemming hjælper også til med 

kornsalg til foreningens medlemmer. Flemming har tidligere haft sin store interesse for landsflyvninger-

ne, hvor han har høstet fleres sektionsvindere. Flemming har også stor interesse for udstillinger, hvor han 

tit høster mange præmier. I en del år har han indgået i makkerskab med sin kone Jonna, og de bruger en 

del tid i kolonien, hvor de sammen nyder fritiden i deres lille “sommerhus”. Vi håber, at du får rigtig mange 

gode år endnu, som du ønskes af alle os i 071.


