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136. årgang

TEMA

Magda og Erik Rasmussen. Erik takker af efter 31 år i Hovedbesryrelsen og udbævnes til æres-
medlem af DdB

DM SPORT 2017
JAN HASSELSTRØM, 111 

VEJEN

04

LÆS OM

DUETUR TIL BELGIEN 2017 
BESØG HOS ERIK LIMBOURG

TANKER DER HANDLER DUER.... 
OG MEGET ANDET.

TOTALISATOR

JOS THONÉ UNDERHOLDT I 
BRÆDSTRUP
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Blad nr. Udkommer Deadline
05 28. feb. 13. feb.
06 14. mar. 27.  feb
07 28. mar. 16. mar.
08 11. apr. 27. mar.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning Efterlysning

DAN 033-17-0758 (død)
DAN 062-11-0493 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 100-17-1322
Arne skovbjerg
2850 Nærum
Tlf 23339454

DAN 209-15-0588
NL 17-1304324
Mogens Christiansen
4760 Vordingborg
tlf 52384382

PL 5086-17-320
Torben Mainz Olsen
4550  Asnæs
Tlf 30331292

75 ÅR
21/2 Hartvig O. Hansen, 046 Horsens
 

70 ÅR
19/2 Børge Svenningsen, 129 Dan-
nerhøj
20/2 Svend Erik Jeppesen (Dino), 070 
Åbenrå

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

Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine 

2018-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen, 
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet

UDSTLLINGSPRÆMIER
BRÆDSTRUP 2018
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BRÆDSTRUP 
2018

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 

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
Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 
8930 Randers NØ, tlf  26 28 53 62

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

Tre dejlige dage på Pejsegården i 
Brædstrup er nu vel overstået. Og 
sikke nogle dejlige dage med rigtigt 
mange glade brevduefolk. Hovedbesty-
relsen, Udstillingsudvalget og Sekre-
tariatet havde fået lavet et spændende 
program, som bare kørte slag i slag. 
Fredag aften havde et flot besøg til 
foredrag ved Jos Thoné, Belgien. De 
medlemmer, der står for disse fredags-
aften arrangementer, i år M&C. Han-
sen, gør et stort og flot stykke arbejde 
til glæde for rigtigt mange. Det er su-
per navne, der kommer til Danmark i 
den forbindelse. Det gør samtidig fre-
dag til en spændende udvidelse af he-
le arrangementet og er med til at øge 
stemningen.

Der var god opbakning til udstillin-
gen og en del flere duer end sidste år. 
Postvæsnets ringe service gjorde, at 

endnu flere duer kunnet have været 
med, idet tilmeldingsbreve ikke var 
nået frem overhovedet. Det oplever vi 
også på andre områder. Breve, sendt 
som Q-breve med væsentlig højere 
porto og som jvf. PostNord, skal være 
fremme dagen efter afsendelsen, er 
mange dage om at nå frem op til 10-12 
dage. Udstillingsudvalget og Sekreta-
riatet har derfor besluttet, at der skal 
laves nye muligheder bl.a. bedre elek-
tronisk tilmelding via hjemmesiden.

Der var igen i år utroligt flotte præ-
mieborde såvel til udstillingens præ-
mievindere som til sommerens vindere 
på kapflyvninger, så det er værd at del-
tage i og gøre sig fortjent til.

På Repræsentantskabsmødet blev 
formandens beretning godkendt, regn-
skabet blev godkendt, samt Hovedbe-
styrelsens forslag til lovændringer. 
Der var genvalg til Hovedbestyrelsen 
til Niels Larsen, Villy Petersen, Pe-
ter Andersen og Henrik Larsen. Alle 

uden modkandidater. Erik Rasmussen 
havde allerede på HB-mødet i novem-
ber besluttet ikke at stille op efter 31 
år i Hovedbestyrelsen. Pia West, 031 
Randers, blev valgt uden modkandi-
dat. Tillykke til Pia og tusind tak for 
samarbejdet skal lyde her fra Sekre-
tariatet og Redaktionen til Erik Ras-
mussen. Det har været en fornøjelse.

En super aftenfest løb af stablen lør-
dag aften. Mere end rigeligt med dejlig 
mad, gode sange og festlig hyldest til 
den ene fremmødte Danmarksmester. 
John Mogensen, 148 Hedehusene, blev 
hædret med DdB’s guldnål og Erik 
Rasmussen blev hyldet for indsatsen 
med tale og sang og blev udnævnt til 
æresmedlem af DdB. Afslutningsvis 
blev Erik Dybdahl tildelt DdB’s Guld-
medalje for 25 års arbejde i Hovedbe-
styrelsen, heraf de sidste 17 år som 
formand.

Aftenen sluttede med dans til langt 
over midnat til et rigtigt godt orkester, 
der forstod at få gang i dansebenene 
hos de fleste. Cirka 150 personer del-
tog i festen. Lidt flere end sidste år, så 
det går den rigtige vej. Vi har allerede 
lavet aftale med det samme orkester 
til 2019, så der burde være basis for en 
god fest om under et år. Så sæt kryds 
i kalenderen til den 2. februar 2019 og 
kom med. Der er plads til mange flere 
næste år og vi vil gerne have jer med 
til denne flotte festaften. 
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af Jan Hasselstrøm

JEG ER BLEVET BEDT OM OG SKRIVE 
LIDT OM MIG SELV OG MIN INTERESSE 
FOR BREVDUER. 
JEG HEDDER JAN HASSELSTRØM. JEG 
FLYVER I 111 VEJEN.

Jeg er 46 år og bor sammen med min 
kæreste Jette, som jeg mødte i 2013. Vi 
har to hunde, Sif og Buster og en kat, 
Snurre. Min kæreste har to voksne 
børn og et barnebarn på 2 år. 

Jeg vil starte med en historie fra jeg 
var 14 år og skrev min bedste stil i 
dansk.

Jeg skrev om min far og vores fælles 
interesse for duer. Min største drøm 
var og blive Danmarks mester.

Nu står jeg her og er blevet det i sport 
og har vundet Marimann mesterskab 
i 2017.

Så man må sige at min drøm er blevet 
opfyldt.

INTERESSEN FOR DUERNE
Dueblodet har jeg fra min far, som 

har haft duer i en menneskealder. Jeg 
blev grebet af duerne, da jeg var 12 år, 
i sæsonen 83. Min far havde dengang 
sine duer hos min farmor og farfar. 
Her så jeg en due komme hjem fra Am-
sterdam og det var vildt spændende.

Årets efter fløj min far stærk med un-
gerne og vandt Sektions- mesterskab

I 1986 fik vi så duer hjemme ved os 
selv og derfra er jeg bare blevet mere 
og mere vild med duerne. Vi blev Sek-
tionsmester 3 gange og opnåede endvi-
dere 30 Sektionsvinder.

Jeg har lært meget af min far, som 
er taktisk klog og en stærk totalisator-
spiller.
MIN FAR FORTÆLLER

Min far blev meldt ind i DAN227 
som 17’ årig og skulle have hans fars 
tilladelse, da man skulle være 18 år. 
Han fortæller ”Året var 1962. Vi var 
4 drenge, som have en klub. Alf, Erik, 
Leif og mig. Vi startede med at sende 
duerne med rutebil. En gang stod vi og 
ventede på duerne, som skulle komme 

hjem fra Vejle. Men de kom ikke… For 
rutebilchaufføren havde glemt og løsla-
de duerne” Han forsætter ” når duerne 
dengang kom hjem, skulle vi løbe/cykle 
til et bestemt sted og sætte gummirin-
gen på en pind. Den der sat nederst 
havde vundet” Sådan startede det.

Min far fortæller. ” Jeg havde dueslag 
hos mine forældre og min far gik også 
op i det.  Dengang kunne man spille 
på duerne og det gjorde min far. Han 

Mesterskaber 2017
1 DM Sport
1 Marimann Versele Laga
5 DM åben
1 Mellem sport
1 Lang sport
1 Toxværds vandrepræmie
1 DDB vandrepræmie gr. 4
1 Tauris vandrepræmie
1  1 års mesterskab DDB
2 Mellem åben
2 Lang åben
5 Regionsmesterskab åben
4 Regionsmesterskab mellem
10 Regionsmesterskab lang
7 Sektionsvinder
264 Sektions plc. 76 top 10
1 ES due sport
1 ES due lang hanner
2 ES due lang hunner
2 ES due hunner

DM Sport 2017
Jan Hasselstrøm, 111 Vejen

Jan Hasselstrøms haveslag

111-14-336U AFS: Geerinckx-Flor Engels-Denisse.
Plac: 2016/17 -2-2-2-3-3-4-4-5-5-6-11-11-13-15-
15-22.
Min bedste due over 2 år. De fleste placeringer er 
på mellem sport og lang.
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førte selv resultater og spil op i en bog. 
Denne bog fandt jeg efter hans død. 
Her så jeg en side, hvor han gør spil-
let op. Han havde spillet for 248 kr.  og 
vundet 680 kr.

Han havde spillet på en flyvning fra 
Glückstad. Han skriver i bogen. Pre-
ben kom for sent op. Der sad allerede 3 
duer udenfor. Det var dengang vi ikke 
havde sommertid. ”

” De først år var jeg bagefter. Jeg 
havde kun 18 duer. Jeg kan huske den 
første langflyvning fra Antwerpen og 
der kom ingen duer hjem på dagen. Jeg 
stod tidligt op næste morgen. Kl. 4.25 
landede der en due. Det var min Ant-
werpen due og det viste sig at det var 
en vinder.”

I en sang til præmiefesten stod der ” 
Preben have et dårlig år, men på due-
banen blev det rette op”.

LUNDERSKOV OG MIT FØRSTE DUE-
SLAG

2004 flyttede min daværende kone og 
jeg til Lunderskov.  Jeg hørte om Poul 
Jørgensen DAN 227 kunne lave en teg-
ning af et dueslag, men det blev til, at 
Poul insisterede på at bygge slaget i 
Belgierstil. Slaget blev opført i februar 
2005 i bunden af vores have.

Slaget er 7,32 x 2,85 der er en foder-
gang og 2 flyverum, hvor jeg har mine 
hanner.

Bag i dueslagets længe er der bygget 
en voliere, med 1.5m. i bredden.

Den første due, som blev sat ind i 
dueslaget. En han 227-05-511. Vi døb-
te ham Hr. Hasselstrøm senere bliver 
han til gammelfar pga. han blev gam-
mel og fortræden. Nu nyder sit otium 
stille og roligt og får lov til og gå så 
længe han kan.

Lige efter vi var flyttet til Lunderskov 
fik min kone brystkræft og fik fjernet 
det ene bryst. Hun gik fik kemoterapi 
hele det første halve år. Trods den svæ-
re start i Lunderskov lykkedes det mig 
og vinde Ung-mesterskab i sektionen.

2006/7 fløj jeg stærkt med duerne. 
Det blev til 10 sektionsvinder og me-
ster i sport på både mellem og lang. 2 
til mellem og lang åben og 1 ES due 
både hanner og hunner.

Efter at have været erklæret rask 
kommer kræften tilbage i 2008 og du-
erne bliver nedprioriteret i nogle år og 
i 2011 dør min kone.

Efterfølgende bliver det en svær tid 

for mig og samtidig med bliver jeg nød 
til og sige farvel til en af mine hunde. 
Sif var også meget ked af det og der-
for købte jeg Buster, som var med til 
og få mine tanker på andre ting. Han 
var trofast med i bilen, når jeg trænede 
duerne.

Så kom humøret gradvis tilbage og 
duerne kvitterede ved at vinde Regi-
ons- mesterskab lang, Region Syd og 4 
DM sport i 2012.
DAGLIGDAGEN I FLYVESÆSONEN

Jeg arbejder på skiftehold, hvor jeg 
den ene uge arbejder fra 6-14 og ugen 
efter fra 14-22.30. Det er derfor, en 
kunst at få det hele til og hænge sam-
men. At få sat struktur på slaget især 
med fodring og træning.

Lørdag Står jeg op ved 4’ tiden. Jeg 
kan ikke sove længere. Jeg er alt for 
spændt. Først laver jeg kaffe og så tjek-
ker jeg vejrtjenesterne.

Hver anden lørdag kører vi til Vam-
drup for at hjælpe med og lukke Nord-
jydernes duer ud.

Lise og Frede (tidligere medlem af 
101 Vamdrup. De har ikke duer mere) 
stå for det. Frede er kontakt med løsla-
der og står for det praktiske. Lise står 
for hyggen med kaffe og rundstykker 
med pålæg og ost.

En rigtig hyggelig morgen, hvor vi 
hygger os med snak og sjov. Vi har flere 
slip, altid spændende, at lukke så man-
ge duer ud og se hvordan de går fra.

Super dejligt med  
sådanne to ildsjæle.

Når vi kommer hjem, gør jeg rent og 
skifter vand. Så bliver ungerne fanget 
og sat i kurve.

111-15-239U AFS: Flor Engels
Plac: 2017 1-3-3-4-12-14-17-58-83 111-14-336U AFS: Geerinckx-Flor Engels-Denisse

Gruppevinder Antwerpen 2017 1. ES due lang

Bagsiden af slaget
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Nu venter vi bare på, at sektionsdu-
erne kommer hjem.

Når de fleste duer er kommet hjem, 
bliver hunnerne taget fra, så de kan 
hvile. Ved 18’ tiden, foder jeg duerne 
og lukker ungerne ud, så de kan flyve 
rundt om slaget.

Søndag er jeg igen tidligt oppe, især 
hvis der mangler duer ellers får duerne 
bare wellness med bad og hvile.

Jeg går meget op i og giver duerne 
struktur og ville, hvis jeg arbejde fast 
daghold lukke duerne ud morgen og af-
ten. Men det gør jeg som sagt ikke. Så 
jeg træner duerne hver dag.

Træningen sættes ikke i gang før du-
erne trækker godt fra slaget i et par 
uger.

Duerne trænes hver dag i starten. 
Derved får jeg prøvet mine duer af og 

giver dem den bedste mulige forbere-
delse til kap- flyvningen.

Duerne ved hvad der skal ske, når 
jeg kommer på dueslaget og undgår 
derved stress.

Når jeg kører aftenhold mandag – 
torsdag, er der ro ved duerne fra 13.30 
til næste morgen. Jeg står tidligt op og 
lukker unger ud. Fanger de gamle du-
er og kører ud på træning. Træningen 
varierer fra 37 til 61 km. Torsdag sæt-
tes duerne i foreningen inden jeg kører 
på arbejde.

Fredag bliver ungerne og hannerne 
lukket ud. Kan evt. finde på at køre en 
lille tur med de gamle duer. Ellers er 
der bare ro i slaget indtil de skal fan-
ges til sektionen.

Når jeg kører daghold fanger jeg du-
erne og kører ud på træning. Når jeg 
kommer hjem, bliver ungerne lukket 
ud og hunnerne tages fra og der fodres. 
Derefter får duerne ro til kl. 21, hvor 
jeg foder igen. Herefter er der ro til næ-
ste dag kl. 14.15.
SÆSON 2018

I år bliver det lidt anderledes. Duerne 
fik efter sæsonen lov til og foder unger 
op og de var længe om og slå de sidste 
slagfjer.

Mine forældre har guldbryllup i star-
ten af marts. Så jeg har derfor beslut-
tet og lave lidt om på det i forhold til 
sidste sæson.

Duerne vil gå adskilt til sidst i april, 
der vil de blive parret og bliver så skilt 

igen ugen før første DDB, hvor de bli-
ver sat på Total.

I denne periode giver jeg duerne en 
tynd blanding foder.

Når jeg har besluttet mig for at æn-
dre noget til ny sæson, så holder jeg 
fast i det hele sæsonen. Det er for at 
mindste stress niveauet for både du-
erne og mig selv.

Jeg overvejer kun og træne hunner-
ne på Total system i år og kun lukke 
hannerne ud. Vil på denne måde ha-
ve hannerne i rederne, når hunnerne 
kommer hjem fra træning.

Hannerne vil så kunne komme ud 
og flyve hver morgen og derved få en 
bedre form og være mere motiveret. 
Jeg kan nemlig godt nå og lukker han-
nerne ud, men ikke alle duer om mor-
genen, når jeg kører daghold.

Ja, sådan prøver jeg hele tiden og få 
det bedste ud af duerne. Kun ved gode 
duer, form, sundhed, foder og motiva-
tion som går op i en højre helhed kan 
man vinde.
KAPFLYVNINGSÆSONEN

Hr. Hasselstrøm ca. 40 placeringer i top 10 på 10 år

111-15-201U AFS: Flor Engels
Plac: 2017 1-2-3-6-10-15-17-37-48

111-16-146U AFS: Flor Engels – BAK17
Plac: 2017 1-2-2-5-10-11-15-21-27
Sky hun – Elendig til og gå ind.

111-15.198U AFS: Flor Engels
Plac: 2017 1-4-4-5-7-13-14-40-47-57-71
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Jeg sender aldring så mange duer til 
første kapflyvning, Efter som jeg ikke 
når og får trænet duerne nok, men her-
efter er alle duerne med hver uge.

Jeg forbereder mig ved at observere 
duerne og tjekke vejrtjenester.

Det gør jeg for at finde de rigtige duer 
til og sende på SPORT. Jeg ser på du-
ens form, humør, motivation og vejrfor-
hold i den uge, der skal flyves.
FODER BLANDING

Duerne har igennem sæsonen 2017 
ramt en god form. Jeg har brugt Black 
Label serien fra Versele Laga, som en 
den grad har givet succes. Duerne er 
vilde med sorte majs og ædelysten har 
været stor gennem hele sæsonen. Alle 
4 blandinger i serien har været benyt-
tet og brugt afhængig af hvilken flyv-
ninger der skulle flyves og tidspunktet 
på ugen.
MINERAL BLANDING

Koopman mineral - den indeholder 
de nødvendige mineraler med høj pro-

111-13-361U AFS: Flor Engels- Koopman
Plac: 2017 1-4-4-5-6-10-28-30-34-59

centdel af vitaminer. Dette produkt gi-
ver jeg hele flyvesæsonen

CMK - til forebyggelse af muskel-
krampe og flyvelammelse. Jeg giver 
det Fra starten af marts, når duerne 
lukkes ud.

Aktives Eisen -  et jern kompleks, der 
øger ilttransporten. Jeg giver det 1-2 
gange om ugen i flyvesæson.

Wonder Pigeon -til fordøjelses-sy-
stemet, forebyggelse af ungesyge og 
e-colie bakterier. Jeg giver det til alle 
duerne.

Belgasol – elektrolytter, vitaminer, 
sporstoffer og aminosyrer.

Denne sammensætning af foder og 
biprodukter vil jeg fortætte med, da 
det fungere i mit slag.

Jeg afprøver også nye produkter i 
2018 i mit slag.

Når alt det her er sagt så skal I vide, 
at det først er, når det hele ikke kører 
efter en snor, at ens evner som due-
mand kommer på prøve.

Ved en hård flyvning, når ikke alle 
kommer hjem,

når duerne har overnattet,
hvis slaget ikke fungere, så er det ev-

nen til og rejse sig at få duerne moti-
veret og give dem flyvelysten igen. At 
få dem fodret rigtigt, så de restituere 
ordentligt. At finde en anden vej, hvis 
det man gør på det tidspunkt ikke fun-
gere.

Desuden så arbejder jeg hele tiden 
med og forbedre mit slag, da det ligger 
i nede i et hul i haven, hvor der ikke 
er nogen vind og hurtigt bliver varmt.

Det er ikke noget jeg kan forklare, 
det bare er noget jeg gør.

 Til sidst følger et citat fra Flor En-
gels:

”Når du har gode duer, forstår du 
hvad det handler om inden for dues-
porten. Og hvis du hele tiden skubber 
på og forbedre dig, får du et slag med 
vindere.”  

Super avler. Flor Engels. Far til 13 sektionsvinder og bedstefar til 10 sektionsvinder.

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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aj Jesper Pedersen

VI ER EN LILLE GRUPPE BREVDUE-
FOLK, DER HAR VÆRET I BELGIEN 
I EFTERÅRET 2017. OVE BÆK, DER 
VAR TOVHOLDER I TUREN, HAVDE 
IGEN ALLIERET SIG MED LARS BØJE 
HENRIKSEN, DER ER BOSAT I BELGIEN 
PÅ 20. ÅR. 

Med Lars, som en dygtig mellem-
mand og oversætter, er det lykkes at 
komme på besøg hos flere kendte og og-
så kommende stjerner. Vi har også be-
søgt et ganske almindeligt slag, hvor 
vi en lørdag formiddag i oktober over-
værede, at duerne vendte hjem fra kap-
flyvning. Gruppen denne gang bestod 
af Ove Bæk, Dan 196, Johannes Bæk, 
Dan 084, Bent Andersen (Team Kat-
høj), Dan 196, Mikkel Højen, Dan 025, 
Tobias Bæk, Fotograf, Gert Middelbo, 
Dan 237 og Jesper Pedersen, Dan 126. 
Jeg regnede ikke med, vi kunne få en 
lige så god en tur som for 2 år siden, 
men den blev på samme høje niveau. 
Jeg vil gennem nogle artikler forsøge 
at beskrive nogle af vores oplevelser.

Besøg hos Erik Limbourg langflyver 
specialist gennem de sidste 25 år

3 gange Internationalvinder. 10 gan-
ge Nationalvinder. 9 gange nr. 2 på 
nationalflyvninger. 4 gange ES-due 
vinder på nationalflyvninger + et hav 
af andre topresultater. Mange brev-
duekollegaer verden over har også 
opnået lignende resultater med ”Erik 
Limbourg duer”.

Sæson 2017 blev igen en stor sæson 
for Erik Limbourg, Han vandt det Ge-
neralle Mesterskab i Belgien. Kriteri-
er for dette mesterskab er 1. krydset 
due på Spint-Mellem-Lang og Super-

lang sammenlagt.
Erik Limbourg bor på landet i om-

rådet Brussegem. Han bor i et pænt 
stort hus med stor have til. Grunden 
er afgrænset af temmelig høje og tætte 
hække. Der er hegn mod facaden. Alt 
sammen for at sikre sig så godt som 
muligt mod tyveri.  Den slags hører 
desværre hverdagen til i belgisk brev-
duesport i vore dage. 

Bagest i haven lå dueslaget og til ven-
stre en stor voliere. Slaget er en kom-
bination af mursten og træ. Det var 
tydeligt at se, at der en gang imellem 
var bygget en ny afdeling til. Alle fly-
veduerne bor i flyvesæsonen på 1. sal. 
Når sæsonen slutter får flyveduerne 
et hold æg, som de udruger. Det gøres 
som en gestus for duerne og de stresser 
bedre af efter en hård sæson. Når de er 
færdige med at made ungerne op, flyt-
tes de nedenunder i volieren. ”Det er 

meget sundere for duerne med alt den 
friske luft og de får en bedre fjerkva-
litet samtidigt.” fortalte Erik. ”Det er 
også godt for selve flyveslaget, at stå 
ubenyttet i en længere periode” be-
mærkede han bagefter.

Efter at have gået lidt rundt i haven, 
blev vi inviteret indenfor i udestuen, 
som helt klar har til formål at mod-
tage de mange duegæster, der ganske 
sikkert kommer på besøg hvert år. 
Udestuen er fyldt op med mange store 
pokaler og der er placeret billeder på 
væggene af de mange topflyvere, der 
har haft bopæl på slaget. Computer og 
printer stod også klar.

Erik Limbourg spurgte, om vi havde 
lyst, til at se nogle af de bedste duer, 
og det havde vi selvfølgelig. Han gik ud 
på slaget og imens vartede Eriks dat-
ter Laurence os op med kaffe og cola. 
Vi fik også spurgt Laurence om hendes 

Duetur til Belgien 2017
Besøg hos Erik Limbourg

Slaget hos Erik Limbourg
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interesse i duerne. Den var dog ikke så 
stor, men det lykkedes at få hende til at 
håndtere enkelte af duerne.

Første due, vi fik i hånden, var 
”Nummer One” En blåbåndet 2 års 
han - en fantastisk due. På bordet lå 
der en planche med den og en anden 
dues præstationer de sidste par sæson. 
Den anden due, der var omtalt, kunne 
vi ikke håndtere, da den allerede var 
solgt. Se ”Nummer Ones” præstatio-
ner på et af billederne. Vi fik lov til at 
håndtere stort set alle topduerne, og til 
hver enkelt fik vi en lille historie. Un-
der hele vores besøg var det en snak-
salig og meget imødekommende Erik 
Limbourg, vi mødte. Min gode kollega 
Bent Andersen havde medbragt et par 
stamtavler over duer, der stammede ud 
af ”Limbourg blod”. Efter at have set 
lidt på stamtavlerne, åbnede Erik sin 
computer og begyndte at tilføje Bents 
stamtavler flere oplysninger end der 
var i forvejen. Han kunne blandt andet 
tilføje, at stamhannen ”Eagle Eye” var 
bedstefar til én af duerne på stamtav-
len. Pudsigt nok var ”Nummer One” 
også barnebarn af denne stamhan

For mange belgiske brevduefolk gæl-
der det ikke så meget mesterskaberne 

i de forskellige kategorier. Det, der 
tæller for dem, er ”ES DUER”. Det, at 
kunne opnå en samlet placering inden-
for de 10 bedste ES-duer i hele Belgien, 
er utroligt svært. Den mand, vi besøg-
te her, har stort set hvert år siden 1991 
opnået det umulige.

Slaget omtales ofte som ”Ace pigeon 
loft”

Det er selvfølgelig grunden til, at 
”Erik Limbourg duer” er efterspurgt 
over hele verden. Der har flere gange 
været holdt ophørsauktion over alle 
slagets duer. Dog havde Erik beholdt 
et kuld unger hver gang. Erik oplyste, 
at det var med til at motivere ham, når 
han efter en auktion næsten skulle be-
gynde forfra.

Den seneste ophørsauktion over fly-
veduerne havde indbragt 1,2 millioner 
euro. Derudover havde han solgt alle 
avlsduer på én gang til en kineser for 
godt 3 millioner euro. Erik Limbourg 
er professionel brevduemand og har 
været det gennem en årrække.

Imens vi håndtererede de forskellige 
topduer, fortalte Erik om sin karrierer 
Det var Eriks far, der allerede i en tid-
lig alder 4 til 5 år gammel, fik gjort 
Erik interesseret i brevduesporten.

I 1991 begyndte Erik at dyrke spor-
ten mere seriøst. Med meget få undta-
gelser har han været på toppen siden.

Hans flyvehold i sæson 2017 har be-
stået af 32 gamle enkehanner, 45 1-års 
enkehanner og 30 par totale + unger. 
Erik foretrækker éndags langflyvnin-
ger. ”Duerne skal helst returnere sam-
me dag, som de er lukket ud” fortalte 
Erik.

Han havde i år også deltaget fra Bar-
celona, som er på 1075 km. Her blev 

Bent sidder med 6. hurtigst due national fra Barcelona 2017

Der diskuteres duer. Erik Limbourg ses stående til højre
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han nr. 6 national ud af godt 7000 
duer. Han havde kun en due med på 
flyvningen. Det beskedne antal havde 
noget at gøre med, at han ville undgå, 
at den først krydsede due ikke kom 
først. Forstod jeg det rigtigt, var det 
fordi, han pludselig kunne komme i 
betragtning til et bestemt mesterskab. 
Duen, der opnåede denne flotte place-
ring kom skadet hjem. Han viste os et 
videoklip fra sin mobiltelefon.

Forberedelserne til flyvesæsonen be-
gynder i februar. Alle flyveduer ruger 
på æg i 8 dage og ikke mere. Erik ”fly-
ver med” fra starten af sæsonen i april 
måned. Det gælder om at få mange ki-
lometer i vingerne på duerne inden de 
lange flyvninger begynder i slutningen 
af maj måned. Den private træning be-
gynder i starten af april. Erik følger 
nøje vejrudsigterne, og der skal helst 
være meldt om godt vejr i 8 til 10 dage 
i træk. Denne fremgangsmåde er for at 
lære duerne rytmen og at magen altid 
sidder tilbage i reden og venter på sin 
partner. Da vi skulle til at tage af sted, 
fik vi mulighed for at komme ind i en af 
afdelingerne. Her var der 2 eller 3 små 
rum med en rede i hver. ”Det er mo-
tiveringsrum for flyveduerne” oplyste 

Erik. For at ”sætte” en given duer el-
ler flere ”op” til en flyvning, flytter han 
duen og dens mage ind i et af de rum. 
Ifølge Erik havde det den bedste virk-
ning, hvis de var sammen et par dage 
før afsendelse.

En anden ting, der har meget høj 
prioritet, på de slag, vi besøgte denne 
gang, var flyvningerne med unger. I 
Belgien er der faktisk nogen, der kun 
flyver med unger. Ungeprogrammet i 
Belgien er på 14 uger (Stort set samme 
længde som vores kapflyvningspro-
gram med gamle duer er i Danmark).

Erik Limbourg flyver sine unger me-
get hårdt, hvor ungerne de sidste 4 til 
5 uger er ude på distancer over 600 km 
hver lørdag. Han vægter disse unge-
flyvninger meget højt, da han kun kan 
bruge de allerbedste til ”at sætte ind” 
året efter. Jeg tror nok, han arbejdede 
med ca. 200 unger, der løbende blev 
reduceret gennem sæsonen. Ungerne 
måtte aldrig komme trætte hjem fra 
kapflyvning. ”Det er et svaghedstegn” 
hævdede han.

En ting, der undrede mange af Eriks 
kollegaer for år tilbage, var, da han 
begyndte, at krydse sprinter duer 
ind på sin langflyver stamme. ”Du er 

ikke rigtig klog”. ”Du ødelægger det, 
du har bygget op gennem mange års 
avlsarbejde”, fik han ofte at vide. Han 
har hele tiden forsøgt at være et skridt 
foran konkurrenterne. Det gælder og-
så i avlsarbejdet. Ideen med kombina-
tionen ”sprinterduer/langdistanceduer 
var at give mere fart og at duerne til 
langdistancen blev mere orienterings-
stærke. Kombinationen hastighed/
styrke og udholdenhed var målet for 
denne satsning. Det er faktisk sådan 
i dag at ”Erik Limbourg duerne” er 
allround. For at opbygge/udvikle en 
stamme, der indeholder både fart og 
råstyrke, er der kun en vej og det er 
en stram udvælgelse/sortering. ”Det er 
ikke noget, der sker fra den ene dag til 
den anden” pointerede han.

Når Erik finder nyt blod, er det altid 
fra den øverste hylde. Han studere re-
sultaterne hos kollegaerne og når han 
finder en due, han mener kan forstær-
ke bestanden, køber han den uanset 
pris. Inden jeg fik nærmere kendskab 
til Erik Limbourg, har jeg ind imellem 
set hans navn på onlineauktionerne 
hos Pipa. Flere gange har jeg bemær-
ket, at buddet har været 6 cifferet om-
regnet i danske kroner.

Grundstammen hos Erik Limbourg 
er duer fra Jef De Ridder. I 90érne 
havde de to slag et tæt samarbejde. Se-
nere, men længe før omverdenen opda-
gede De Rauw Salbon/Marcel Aelbredt 
duerne, havde Erik Limbourg allerede 
været der og krydset dem ind på sin 
egen stamme.

Et par time i godt selskab denne tors-
dag eftermiddag nåede til vejs ende. 
Vi har her besøgt en duemand, der i 
mine øjne er af den rigtige slags. For-
stået på den måde, at Erik Limbourg 
deltager med stor iver på alle former 
for kapflyvning gennem sæsonen. Re-
sultaterne, der er nævnt indlednings-
vis, kommer ikke af sig selv, men viser, 
at der er fokus på hver enkelt flyvning. 
Ellers kunne det ikke lade sig gøre.  

Gruppebillede med Erik Limbourg og datter i midten
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Af: Jens Bukh Jensen  075 Morsø

I DET SIDSTE NUMMER AF VORES 
BLAD KUNNE VI LÆSE FORMANDENS 
BERETNING. SOM VANELIGT VAR DER 
EN GRUNDIG GENNEMGANG AF ÅRET 
DER ER GÅET. LÆSNINGEN GAV ET 
GODT INDBLIK I DE PROBLEMSTILLIN-
GER OG OMRÅDER SOM BESTYRELSEN 
HAR ARBEJDET MED GENNEM 2017.

 Indholdet er hvert år kilde til lidt 
tanker omkring hvad jeg egentlig me-
ner om de ting der sker i vores sport. 
Sådan er det vel for de fleste medlem-
mer der læser beretningen tror jeg. 

Noget af det der lige falder mig i øj-
nene denne gang er afsnittet der om-
handler regionsmøderne. Her var en af 
konklusionerne, at nogle af vores flyv-
ninger har en for høj sværhedsgrad og 
skal måske derfor skal kortes lidt ned. 

Det er jeg ikke så pjattet med, så-
dan mildt sagt  Jeg betragter det som 
et faktum, at på flyvninger over 400-
500 km er fordelen ved beliggenhed og 
vindretning så små, at vinderen kan 
ligge hvor som helst. Sådan er det i 
hvert fald i vores område, og lur mig 
hvis det ikke også er tilfældet andre 
steder også. 

På de mellemdistance flyvninger som 
vi har flest af i vores sektion, omkring 
300-350 km her til slaget, kan vinde-
ren spås inden løsladelse omkring 7-8 
gange ud af 10, hvis vinden er i det 
normale hjørne, nemlig vestlig. Kom-
mer vi til Soltau og derover, er forud-
sigeligheden væk, og spændingen er 
tilbage omkring hvor vinderen ligger. 

Så hvis vi begynder at forkorte flyv-
ningerne og dermed sætte sværheds-
graden ned, så forsvinder noget af den 
retfærdighed der er ved de længere 
flyvninger også, og det burde ikke væ-
re sådan. 

I min optik burde vi hellere sætte me-
re fokus på rettidig omhu omkring ud-
sætning af flyvninger, fjerne fastlåste 

aftaler mellem vores grupper/regioner 
omkring løsladelse og til sidst så ingen 
løsladelse på grund af en tradition, 
men på baggrund af den faktiske vejr-
situation. På den måde kunne vi må-
ske få gode flyvninger i de weekender 
hvor vejrret ikke rigtig arter sig, til al-
les glæde og tilfredsstillelse. 

Ved duerne går det faktisk efter pla-
nen, sådan næsten da.  Hos flyvedu-
erne er hannerne er begyndt at tude 
lidt. De har tydeligvis opdaget, at da-
gene er blevet lidt længere og benytter 
derfor hver en lejlighed til at hævde 
deres territorium og gennemføre et 
raskt lille angreb på naboen. De er to-
tal klar til parring om en 3 ugers tid. 
Hunnerne er ikke helt på mærkerne 
endnu, og heldigvis for det. Det er ikke 
ret meget værre end et par hunner der 
ligger i et hjørne og tuder. For at kom-
me lidt i kampvægt til den kommende 
avlssæson, er deres foderration sat en 
anelse ned. Dermed er der en chance 
for at hunnerne ligger deres æg inden 
for rimelig tid og helst så nogenlunde 
samtidig. 

Hos avlsduerne er der store unger i 

alle reder, og et enkelt par har allere-
de lagt æg igen. Ud af de 12 reder som 
er parret er der kommer 22 unger, så 
det er vel godkendt. 2 unger er deref-
ter fjernet, da de ikke udviklede sig på 
tilfredsstillende vis. Hver eftermiddag 
går jeg alle reder igennem og ser til 
hver enkelt unge. Er der det mindste 
jeg ikke kan redegør for, så ryger den 
ud.  Ellers er det er en skøn tid med 
unger i rederne. Det giver ganske vist 
lidt rengøringsarbejde, men at følge 
deres opvækst er for mig ret givende og 
næsten på højde med sommerens flyv-
ninger. 

En enkelt hun begyndte at gøre klar 
til æglægning allerede på 7 dage gam-
le unger. Hun lå på reden i 2 dage og 
nærmest pressede for at få ægget ud. 

En morgen lå hun på reden og var 
død som en sild. Hun havde laget et æg 
ca. 1/3 over normal størrelse. Ægget 
var helt smurt ind i blod, så jeg tænker 
om der er sprunget et blodkar i hen-
des æggeleder, og derefter død af indre 
blødninger. 

Desværre en hun i en klasse, jeg må-
ske ikke får fingre i lige foreløbig.  

Tanker der omhandler 
duer... og meget andet...

Et ungt håb årgang 2018 af bedste Gerrinckx/Gaston V.D Wouver afstamning.
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af P.L. Pallesen 0246

MÅTTE DET VÆRE MIG TILLADT 
AT KALDE TIL ORDEN OG BEDE OM 
AT MAN SER PÅ HISTORIKKEN, 
AT MAN GØR SIG KLART HVILKEN 
STRUKTUR MAN VIL VÆLGE OG 
OM HVORDAN MAN VIL HÅND-
TERE LØBSUDSKRIVNING, INDSKUD 
OG RESULTATFORMIDLING  MV.                                                                                                                                   
MÅSKE KAN JEG HJÆLPE LIDT MED 
HISTORIKKEN. 

Denne har jeg været i stand til at 
betragte, siden jeg selv begyndte med 
duer i 1950. Min farbror, pastoren i 
Kgs. Lyngby, havde sin bolig 50 m fra 
en bro, der førte over til ”Hotel Ru-
stenborg”. Her spillede man på duer i 
visse af sæsonens uger og der var et 
stort publikum formentlig også til be-
nefice for hotellet. Et simpelt 1 – 2 spil 
kunne som regel indbringe et indskud 
på den anden side af 450.000 Kr. I an-
dre uger var totalisatoren overtaget af 
F.a Ø. (af hensyn til det par håndfulde 
medlemmer af de yngre vi har, så stod 
det for ”Fællesforeningen af Ø-forenin-
gerne”), som drev totalisatorspillet fra 
Roskilde.

I disse uger indsatte DSB særtog fra 
Valby Station til Roskilde a.h.t. du-
espillerne. Ak Ja! Sådan var det en-
gang. Dengang havde det spillende 
publikum ikke mange muligheder. 
Tipstjenesten, som er ”det danske spils 
moder”, og som nu er vokset til mono-
polet ”DANSKE SPIL” kom først til i 
slutningen af 1940’erne. 

Der var kun fire travbaner og ga-
lopbanen i Klampenborg, så dengang 
havde duetotalisatoren gyldne tider. 
De var så gyldne, at vi endog havde en 
”landspulje”. Denne lands= pulje blev 
kraftigt debatteret på repræsentant-
skabsmøderne. Fra den afgik også et 

anseeligt beløb til div. ”Velgørende for-
mål”. Der blev dog også ”lidt” til os selv. 

I Meulengracht’s tid som forretnings-
fører lykkedes det at få frigivet det, der 
svarede til ”gebyret for 3 flyvedage”, 
hvilket i 1978 var omkring 1,7 mio. kr. 
Altså et beløb der i 2018- kr. er meget 
mere end det vi i de seneste år har fået 
ved at stå med hatten i hånden hos en 
eller anden minister.  

Pga. tilkomst af internationale spil, 
Lotto, Skrab og lignende, øjnede DdB 
allerede i 70’erne, hvad vej det gik og 
man fik ved en karosserifabrik i Skal-
borg fremstillet tre skurvogne indret-
tet til transportable totalisatorer. Den 
første fik sin debut på Skive Travbane 
ved et Jyllandsløb.  Jørgen Henriksen, 
Vejgaard, var manden, som skulle kon-
taktes. Og det var vel oprindelig hans 
ide. 

Nu er vi ved at nærme os: STRUK-
TUREN. Tanken var, at man f.eks. 
lavede en totalisator i det nordjyske, 
omfattende Frederikshavn – Hjørring 
og Brønderslev.  Så flyttede man kio-
sken til en af byerne, hvor der så var 
totalisatorflyvning fra de to andre, og 
således gik det på omgang. 

Omsætningen var meget svingende. 
De rare mennesker i disse byer havde 
kun begrænset kendskab til vilkårene 
for vores form for kapflyvninger og pro-
jektet blev opgivet. 

Vi fik en af vognene til Aarhus og den 
blev brugt resten af tiden, da der var 
totalisator der. Jeg tror den endte sine 
dage som ungeslag hos et medlem i Sa-
bro. Med eksemplet vil jeg vise, hvor-
dan man kunne arrangere det, der i 
så fald  er en slags ”vidensspil”. Eller 
tænker man på noget, der er det rene 
lotteri. 

Et vidensspil som det af Jørgen 
Henriksen udtænkte, vil kun kunne 
gennemføres i få områder og med med-
lemstallet i disse byer vil det, hvis der 

bare skal være 12 duer med, være nød-
vendigt, at nogle medlemmer kommer 
til at sende mere end en enkelt due. 

Nogle steder kunne der være lokale 
omstændigheder, der gjorde det at-
traktivt. 

Der var en totalisator i Helsingør, der 
levede højt på spillelysten hos svenske-
re der kom over med Sundbusserne. I 
Frederikshavn lå der i flere år en tota-
lisator på Danmarksgade, det største 
fine strøg i byen. 

Alt dette er fortid. Måske bortset fra 
dueløb arrangeret i forbindelse med 
byfester eller lignende.  Lilleåmarked 
i Hadsten i begyndelsen af august har 
en sådan hyggelig totalisator, hvor folk 
spiller, fordi de er der alligevel og sy-
nes, det er sjovt. Men det er peanuts og 
ikke noget, der kan give pote på lands-
plan.  

Hvad så det rene lotteri?  På værftet 
med 600 medarbejdere spillede vi på 
døde duer om fredagen. Kun 1 – 2 spil, 
hvor vi omsatte ca. 4.500 Kr. 

Min bedre halvdel mødes med et par 
veninder hver tredje uge på et sted ved 
åen kaldet ”Hos Anders”. Her arrange-
rer de spil på døde duer. Man betaler 
30 Kr. for en kombination, og har man 
den rigtige, vinder man 300 Kr. 

Sikkert brandulovligt, men hvad pok-
ker! Her er så altså tale om en slags 
”faste odds”. Har DdB gjort sig tanker 
om, hvordan dette kan arrangeres? Og 
hvem skal i givet fald være ”oddssæt-
ter”?  Hvilke distancer taler vi om? 

Da jeg var dreng fløj vi en-slip fra 
Kolding, ca. 100 km. Det var dengang 
noget af det længste. Min far, der ikke 
interesserede sig for duer overhovedet, 
kunne dog huske fra sin ungdom, at 
vi i Hasle havde et medlem, der deltog 
med en due kaldet ”Den blå dreng”, 
men det har været i 1925 eller så. 

Totalisatoren i Aarhus lukkede i 
90’erne, hvor den lå på Vesterbro Torv. 

Totalisator



62 #04_2018

I perioden 1950 – til den lukkede, lå 
den på syv forskellige adresser, men 
inden da havde den haft sin glorvær-
dige tid på netop Vesterbro Torv. 

Mange af vore medlemmer i byen 
sagde tit ”Kunne vi bare få den ned på 
Vesterbro Torv igen. Og det fik vi. 

Men det blev en skuffelse. Til sidst 
var det medlemmer, der sad i bonsal-
get på skift. Årets overskud var kom-
met ned på Kr. 8000 som deltes af 
foreningerne. Smuler er også brød. Det 
stoppede, da et lyst hoved i byrådet 
fandt ud af, at en stadeplads på et torv 
kostede netop 8.000 om året, og var det 
ikke rimeligt, at AROS (fællesforenin-
gen for århusforeningerne) også skulle 
betale det? Således var vilkårene. 

Vi skulle altså sidde der til nar og 
grin. Den var svær at sælge. Det har 
også betydning, hvordan man kommer 

fra start.  Totalisatoren i Esbjerg fik 
lov til at arrangere TRIO – spil, og blev 
begunstiget af vinderboner på 1.600 til 
1.800 kr. Sådan noget rygtes. 

Det var omkring 1977 og deres om-
sætning steg i en periode. I Aarhus 
prøvede vi det året efter. Det gik i mog. 
Årsag: De gevinster, vi kunne fremvi-
se, lå ved skæbnens ugunst på sølle kr. 
300 – 500, hvilket ikke trak mange nye 
kunder til. 

Mine sidste bemærkninger er citat af 
Uffe Ellemann: ”If you can’t beat them, 
join them”. Altså: Kan du ikke slå dem, 
så slut dig til dem. 

Søg om en tilslutning til DANSKE 
SPIL, opfind et koncept, der kan gøre 
dem interesseret, og vigtigst: Få dem 
til at markedsføre det! Hvad med en 
100 km flyvning til et begrænset områ-
de med slagene indtegnet på et kortud-

snit, med prikker, som så blinker, når 
der er due. Det er kun et forslag. Skal 
det på Internet eller endnu meget bed-
re på TV?  

Få det fintænkt så ”vi ikke skal kaste 
gode penge efter dårlige”. Når jeg mø-
der mennesker, der nysgerrigt spørger 
til, hvad jeg har haft ud af alle mine 
år i sporten, plejer jeg bl.a. at sige, at 
jeg har sat en rekord, der aldrig bliver 
slået. ”Hvordan det?” siger de så. 

Jeg fortæller dem da, at jeg på en 
totalisatorflyvning fra Låsby (25 km) 
satte rekord med 12 min 21 sek. Den 
skulle lige med. Den er 47 år gammel, 
den rekord, men måske holder den ik-
ke alligevel.  Jeg ønsker DdB HELD og 
LYKKE med projektet  

Jos Thoné 
underholdt i Brædstrup
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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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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

STUDIETUR BELGIEN/HOLLAND
TUREN VIL FINDE STED I PERIODEN 19/9 – 23/9 2018 

HOTELLET VIL BLIVE MIDT I ANTWERPEN (SAMME SOM DE ØVRIGE ÅR)
PROGRAMMET VIL ENDELIGT BLIVE FASTLAGT HEN OVER SOMMEREN

PRIS KR. 2500,- INDBEFATTER BUS (MED MAD UD OG HJEM) – HOTEL MED MORGENMAD 
(INDKVARTERING PÅ DOBBELTVÆRELSE)

BINDENDE TILMELDING TIL: PETER@NATURAL-BRANDE.DK ELLER TLF. 20250575
TILMELDING EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET

TILMELDING ER FØRST GÆLDENDE NÅR INDBETALINGEN ER REGISTRERET.

86 #05_2016102 #06_2015

79#05_2014

NATURAL GRANEN - B2900 SCHOTEN - BELGIUM

EKSPERT INDENFOR DUEFODERBRANDE
SJÆLLAND: Tlf. 43 52 48 96

v/ Peter Olesen, Uhre Byvej 38
7330 Brande, tlf. 97 18 70 40

Guldringe 2018

Har du fået bestilt dine 

2018-guldringe?
 

Kan bestilles via foreningen, 
hjemmesiden eller 

direkte på Sekretariatet

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!


