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Blad nr. Udkommer Deadline
07 28. mar. 16. mar.
08 11. apr. 27. mar.
09 25. apr. 10. apr.
10 9. maj 24.  apr.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

Vi gratulererFremlysning Efterlysning

DAN 140-18-0008 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN  144-17-1172
Orla Kærgaard
6270 Tønder
Tlf 30525431

DV 6278-17-277
Peter Jacobsen
8740 Brædstrup
Tlf 53291411

FREMLYST FRA HOLLAND
DAN 021-15-2248

DAN 098-12-0149
Jan Kania
4800 Nykøbing F.
Tlf. 20112593

70 ÅR
17/3 Thorkild Andersen 046 Horsens
3/4 Johnny Karlsen, 025 Hjørring

50 ÅRS JUBILÆUM
1/4 Leif Rønnov Andersen, 189 Vend-
syssel

STADIG VINTER I MARTS. FOTO FREDDI NYGAARD, DAN 018
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FORÅR?

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Erik Dybdahl, Askevej 16, 
Uhrhøj, 7100 Vejle. Tlf. 30 68 19 48 
(ma.-ti.-on. kl. 15.30-17.00). 
Næstformand Peter Andersen, 
Jegstrupvej 63,  
8361 Hasselager. Tlf. 24 47 25 98.
Medlemmer: 
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

Sekretariatet er ved tygge sig igen-
nem persondataloven, som træder i 
kraft til maj i år. Det er et digert værk 
og kan måske have indflydelse på den 
måde, vi i dag håndterer de forholds-
vis få informationer, vi har om hvert 
enkelt medlem. Det er meget dyrt ik-
ke at følge loven, som gælder for alle 
fra de største virksomheder ned til 
de mindste foreninger i dette land, ja 
hele Europa. Vi kan, allerede nu, næ-
sten godt forudse, at vi får behov for 
en samtykkeerklæring fra samtlige 
medlemmer bl.a. omkring anvendelse 
af navneoplysninger til udsendelse af 
Brevduen, Ringlister, fremlysninger 
mm. Derudover skal vi have lavet æn-
dring til hjemmesiden, således at visse 
oplysninger kun kan vises, såfremt 
man er logget ind på hjemmesiden, 
samt have kigget på hvilke oplysnin-

ger, vi må give fra sekretariatets side 
ved telefoniske henvendelser. Derud-
over er der strenge regler for, hvordan 
disse personoplysninger opbevares, ar-
kiveres og endelig slettes, når de evt. 
ikke længere er relevante. Når vi har 
fået endeligt vurderet denne udfor-
dring, vil I blive nærmere orienteret. 
Det sker formentlig i april, starten af 
maj. 

Det er blevet besluttet, at Ordens-
udvalget og Sekretariatet vil afholde 
orienteringsmøder ved. reglementet 
og diverse emner omkring brugen af 
it-systemerne herunder primært det 
nye medlemsprogram. Disse møder vil 
blive afholdt 4 steder i landet i april 
måned. Lige så snart, aftalerne med 
mødestederne er endelig fastlagt, vil 
dette blive meldt ud. Der vil blive plads 
til to personer fra hver forening, kon-
trolformanden og den it-ansvarlige.

Igen i år vil medlemmer, der var 
sektionsvindere på de to DdB unge-

flyvninger i 2017, blive indbudt til at 
deltage i SBU landskampen 2018. Bre-
vene til disse medlemmer er på ud med 
posten. Duerne skal indleveres og flyve 
fra Team Femhøjes one-loft slag i Hjør-
ring. De indbudte medlemmer, der ik-
ke ønsker at deltage, vil blive erstattet 
af unger fra andre medlemmer efter 
HB’s valg. Det er det norske forbund, 
der er ansvarlige for landskampen og 
de har besluttet, at alle SBU-ungerne 
skal fotograferes og at disse biller skal 
anvendes i PRmæssig sammenhæng, 
hvor det vil være muligt. De har gode 
presseerfaringer fra brevdueslip i Nor-
ge bl.a. fra WM i cykling i 2017, som 
blev afholdt i Norge. Der kommer 30 
unger fra hvert af de tre lande.

Medio denne måned begynder vi at 
pakke materialerne til den kommende 
sæson. Vi kan se, at der er flere for-
eninger, der ikke har bestilt materia-
ler til den kommende sæson. Det kan 
selvfølgelig godt være, at man har ri-
geligt, men skulle det være en forglem-
melse, så er det med at få det gjort. 
Skal vi pakke dem efterfølgende har 
HB for lang tid siden besluttet, at det 
koster et ekspeditionsgebyr. Så kan 
det udgås, er det nok bedst for alle 
parter.  
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af Bjarne Borresen

Tilstede: Erik Dybdahl, Peter Ander-
sen, Niels Larsen, Tommy Rasmus-
sen, Villy Petersen, Henrik Larsen 
(lørdag), Jan Qvortrup, Frank Juul 
Nielsen, Pia West Christensen, Sekre-
tariatets medarbejdere, Bjarne Stras-
zek, Bjarne Borresen
VELKOMST OG INDLEDNING VED 
FORMANDEN

Formanden bød velkommen og spe-
ciel velkomst til Pia West Christensen. 
De normale procedurer som medlem af 
HB blev gennemgået herunder stem-
meprocedurer. Andre forhold omkring 
arbejdet i HB blev gennemgået herun-
der de faste mødetidspunkter.
KONSTITUERING
Næstformand: Peter Andersen
Forretningsudvalg: Opgaver blev 
gennemgået. Erik Dybdahl, Peter An-
dersen, Tommy Rasmussen og Niels 
Larsen.
Ordensudvalg: Kontrol i foreninger, 
reglement mm. Tommy Rasmussen, 
Henrik Larsen, Frank Juul Nielsen og 
Jan Qvortrup. Forventet tidsforbrug 
blev gennemgået.
Pakkepladsansvarlig: Peter Ander-
sen og Niels Larsen. De skal sammen 
med Ordensudvalget forestå kontrol-
len!
Transportudvalg: Peter Andersen, 
Niels Larsen og Bjarne Borresen
Løsladerudvalg: Villy Petersen, Chr. 
Mikkelsen og Niels Johansen
PR-udvalg: Jan Qvortrup, Frank Ju-
ul Nielsen, Pia West Christensen 
Mentorordning: Henrik Larsen
Naboudfordringer: Pia West Chri-
stensen og Bjarne Borresen 
IT-udvalg: Bjarne Borresen, Tommy 
Rasmussen og Erik Dybdahl
Veterinærudvalg: Bjarne Borresen, 
Tommy Rasmussen og Hans Schou-
gaard

HB-møde 23. og 24. februar 2018

Udstillings– og auktionsudvalg: 
Peter Andersen, Tommy Rasmussen, 
Niels Larsen og Villy Petersen
Intern revisor: Villy Petersen
Kasserer SBU: Villy Petersen
SBU opgaver: Frank Juul Nielsen og 
Pia West Christensen
Totalisator og Skatteudvalg: Jørn 
Boklund, Erik Dybdahl og Bjarne Bor-
resen
GENNEMGANG AF ARRANGEMENT I 
BRÆDSTRUP

Lokalerne var som sædvanlig i skøn-
neste orden. Klasse 13 og 14 bør drop-
pes igen. Det var ingen succes. Auktion 
bør måske flyttes væk fra det store lo-
kale. Det er og føles meget tætpakket 
og lettere kaotisk. Udstillingen havde 
flere duer end sidste år. Rent teknisk 
kørte det rigtig godt uden problemer. 
Dommerprinterne skal yde mere ved 
hjælp af en anden programstyring af 
printopgaverne. Der var en enkelte 
fejl, men den blev hurtigt rettet. En 
enkelt forenings tilmelding var blevet 
voldsomt forsinket hos PostNord og 
kom ikke rettidigt frem, så deres duer 
måtte ikke udstilles. Det er vigtigt, at 

vaccinationsattesterne følger med du-
erne, når de indleveres, så de ikke skal 
afvises. Der skal laves en strømlinet 
elektronisk tilmeldingsprocedure, som 
gælder for alle, så vi undgår at bru-
ge postvæsnet. OL-duerne skal være 
fremme senest lørdag morgen inden 
udstillingen åbner. Der bestilles eks-
tra sæt OL-medaljer, hvis nødvendigt. 

Sekretariatets placering og opgaver 
blev gennemgået. Der kunne godt væ-
re brug for et par ekstra hænder ind 
imellem.

Præmieoverrækkelsen gik fint. Præ-
miebordet var flot såvel for flyvepræ-
mierne som udstillingspræmierne. 

Vi skal være opmærksomme på, at 
der altid er diverse kataloger til rådig-
hed for de besøgende. 

Den private udskænkning tog igen i 
år overhånd på visse stande. Det skal 
stoppes nu.  Nogen har forstået de tid-
ligere udmeldinger på dette område, 
men det gælder desværre ikke alle.

Repræsentantskabsmødet blev gen-
nemgået. Dirigenterne havde gjort et 
fint stykke arbejde.

Lovændringsforslagene fremsat af 

Hovedbestyrelsen i arbejdstøjet
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HB blev alle vedtaget. Konsekvenser 
heraf blev kort gennemgået.

189’s forslag blev nedstemt og det 
blev kort debatteret. Mødet var kort i 
år, men det kan undre at diskussions-
lysten ikke var større.

Det havde været et par uheldige epi-
soder i løbet af dagene, som vi ikke 
kan være bekendt og som vi gerne skal 
være foruden til vores arrangementer. 

Aftenfesten havde været god med 
dejlig mad, rigtig god musik af et par 
fine musikere. De er engageret til kom-
me igen næste år. De havde gjort sig 
den ulejlighed at lære de melodier, som 
aftenens sange gik på. Pejsegården 
havde, som sædvanligt, lavet et flot  
aftenarrangement.

Udmærkelserne blev gennemgået. De 
faldt alle i god jord.

SBU mødet blev kort gennemgået. 
Det havde været en streg i regningen, 
at den norske sekretær ikke var mødt 
op og heller ikke havde meldt afbud. Et 
kort opkald til ham opklarede, at han 
var syg og ikke kom. I øvrigt stoppe-
de han med øjeblikkelig virkning som 
sekretær. Frank Juul Nielsen skrev 
herefter referatet. Villy Petersen blev 
kasserer i SBU efter Erik Rasmussen.
REGLEMENT 2018

Antallet af duer på landsflyvninger 
bliver tilpasset det sædvanlige antal 
når den nye trailer tages i brug. GPS-
ringenes brug skal indarbejdes i regle-
mentet. Duen skal kunne kontrolleres 
i foreningen på vanlig vis. Der skal 
udarbejdes et regelsæt for fjern aflæs-
ning af TauRIS terminalen. 

Medlemmer i restance blev debatte-
ret.

OL- propositionerne blev debatteret. 
Man ønsker, at flere duer kan komme i 
betragtning, så der sker en bedre geo-
grafisk fordeling. FU fik til opgave at 
modificere disse inden reglementets 
udgivelse.

SBU flyvningerne blev fastlagt såle-
des:

Øst: Soltau uge 21, Bremen uge 24 og 
Hannover uge 32

Syd: Soltau 21, Celle 22 og Göttingen 
25

Nord: Husum uge 21, Henstedt 25 og 
Soltau 28

Alle er sportsflyvninger og med 2 
tællende sportsduer pr. flyvning

Reglementet bør rettes sprogligt til.

TRANSPORT 2018
Opsamlinger ser på nuværende tids-

punkt ud til at blive stort set som i 
2017. De 2 lange Sveriges flyvninger 
køres med samme firma som i 2017. 
Det forventes et par småændringer i 
det jyske.

Den nye trailers arbejdsopgaver blev 
gennemgået og flyvninger besluttet. 4 
landsflyvninger samt 2 x Giessen.

Landsflyvningernes løsladelser blev 
gennemgået. Skal løsladerne have 
større beføjelser til at ændre løsdelses-
tidspunktet? Lukkes de ud for sent? 
En evt. generel ændring skal nøje be-
skrives, vurderes og evt. vedtages på 
et repræsentantskabsmøde.
ØKONOMI

Budget fra november 2017 blev gen-
nemgået. Det var blevet foretaget en-
kelte justeringer. Der skulle afholdes 
et nordisk landsdommerstævne, som 
betyder en lille ekstra udgift. Udgifter 
til PR blev gennemgået. Der vil blive 
forsøgt at fremstille en film omkring 
hele opsamlingen, udenlandske trans-
porter og slip. Desuden vil jubilæums-
filmen vil blive forsøgt renoveret. Der 
skal laves en opdatering af diverse æn-
dring mellem år 2000 og i dag, bl.a. er 
Sekretariatet flyttet. Gebyrernes stør-
relse blev debatteret og det blev beslut-
tet af fastholde dem på det nuværende 
niveau. Sektionsvinderpræmierne blev 
debatteret herunder hele grundlaget 
for, at de er, som det er. Sekretariatet 
finder denne sæsons præmier.

Der skal kigges på at ansøge diverse 
fonde for midler til totalisatorprojek-
tet. Mulighederne og metoderne blev 
kort debatteret.

Brugen af postvæsnet skal minime-
res og der skal igangsættes tiltag, der 
løser denne udfordring. Det vil inddra-
ge foreningerne og DdB’s hjemmeside. 
Det sikres, at data er sikre.

ER’s oplæg til transportplan blev ud-
leveret og gennemgået.
VETERINÆRE SITUATION

Vaccine skal være bestilt senest den 
15. marts 2018 til ungesæsonen. Der 
holdes løbende øje med leverandører og 
priser. Det konstateres, at ved god for-
handling har vi den billigste leveran-
dør overhovedet i Danmark.
PR-TILTAG

Udvalget redegjorde for de kommen-
de aktiviteter. Starter den 6. maj med 

slip til Årets Børnehjælpsdag. Den bli-
ver tv-dækket i København og Århus.

30/6 Børn & Dyr på Bregentved på 
Sjælland. Der vil blive bygget et be-
gynderslag.

28/8 Vores levende hobby i Forum 
i København. Her vil DdB have en 
stand og et lille slag.

9/11 Europa-show i Herning kunne 
være en mulighed, men det er lidt dyrt. 
Det er tidligere besluttet ikke deltage 
og det står ved magt.

Evt. ny stand til brug på PR-arran-
gementer og demo-slag forventes ikke 
at trække på budgettet, men laves via 
hjælp fra lokal sponsor.

Der arbejdes på at skaffe hjælpere og 
evt. sponsorer til de forskellige arran-
gementer.

Kontakter til Ældresagens marke-
tingafdeling. 215 lokalforeninger med 
ca. 1 mill. medlemmer. Kan der ind-
ledes et samarbejde med dem til fæl-
les bedste? Evt. annoncering i deres 
blad vil blive dyrt. Vores dueslag på 
Skæring Plejehjem havde vakt deres 
interesse. Udvalget vender tilbage om-
kring et møde om et muligt samarbej-
de.

Koncepterne og mulighederne blev 
vendt grundigt. Der foregår mange 
ting lokalt, som ikke nødvendigvis er 
nævnt her.

Der er i årets budget afsat penge til 
filmprojekterne, renovering af filmen 
”De flyvende atleter” og optagelse af 
en film af DdB duernes vej fra slaget, 
indlevering, opsamling, konsolidering 
i Horsens/Hedehusene og frem til løs-
ladelsesstedet. Det økonomiske over-
slag blev accepteret og opgaverne blev 
igangsat.

Opsøgende mulighed omkring mu-
lighederne for dyrehold i landets kom-
muner skal kortlægges. Alle landets 
kommuner skal kontaktes for at få de 
ønskede oplysninger.
SEKRETARIATET HERUNDER IT-
OPGAVER

Forskellige justeringer af it-syste-
merne til den kommende sæson er 
igangsat og forventes klar primo april. 
BREVDUEN

Det går lidt bedre med artikler lige 
pt. Det er et håb, at det fortsætter i den 
kommende tid.
HÆDERBEVISNINGER

Der forelå et par ansøgninger, som 

→
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blev behandlet. 
ALT MELLEM HIMMEL OG JORD

Hvordan skal udvalgene give feed-
back til den øvrige bestyrelse? Én gang 
pr. måned vil være fint specielt i udval-
gets aktive periode.  Chat-forum eller 
Facebook? Undersøges. Sekretariatet 
og IT-udvalg har bolden.

SBU-kontingentet er steget til kr. 
5,- pr. medlem pr. år. Alle SBU unger 

skal fotograferes og disse billeder skal 
bruges i PR-sammenhæng. SBU diplo-
mer er ikke lavet af SBU sekretæren 
de sidste år. Sekretariatet vil lave dem 
snarest muligt.

Informationsmøder i april blev gen-
nemgået. Der arbejdes med at afhol-
de 4 møder: Nordjylland, Midtjylland, 
Sydjylland, og Sjælland. Sekretariatet 
informerer så snart at tider og steder 

er endeligt fastlagt.
De kommende regionsmøder blev 

planlagt således: Region Øst 19/8 i He-
dehusene, Region Nord 20/8 Randers 
og Region Syd 21/8 Vejle. 

Tekst & foto Ove Fuglsang Jensen

EN KOLD OG KLAR JANUARDAG KØRER 
JEG TIL SKAGEN HVOR KNUD ERIK 
ANDERSEN BOR. KNUD ERIK ER 69 ÅR 
OG BLEV INDMELDT I DDB I 1992. MAN 
KAN ROLIGT SIGE, AT KNUD ERIK HAR 
DE LÆNGSTE AFSTANDE TIL DDB ´ S 
STATIONER, OG HAN HAR FX 539 KM. 
TIL BREMEN OG 794 KM. TIL ANTWER-
PEN. PÅ TRODS AF DISSE AFSTANDE 
HAR SLAGET GJORT SIG GÆLDENDE 
TIL MESTERSKABERNE I SEKTION 63. 

Resultater i DdB 2017
1 etårsmesterskabet sektion 63
4 mellemdistance åbent sektion 63
1 sektionsvinder
Esduer:
4 Mellemdistance Åben

SLAGET
Slaget er et almindeligt haveslag på 

7 x 4,4 meter, der blev bygget da Knud 
Erik startede. Slaget er indrettet med 
4 rum, hvoraf de 2 rum er med reder, 1 
rum til hunner og 1 rum til unger. der 
er fodergang foran rummene hvor vin-
duerne kan vippes til frisk luft, hvilket 
er tilfældet en stor del af året. 
AVLSDUER/KRAV TIL DUERNE

Af avlsduer er der to indkøbte duer, 
henholdsvis Denise og Leekens, og 
derudover de bedste duer frea egen 
stamme der ikke kapflyves.

Der er ikke specielle krav til duerne, 

Etårsmesterskabet 2017 Sektion 63

Knud E. Andersen, 084 Lilleheden

KNUD ERIK ANDERSEN
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andet end at de skal komme stabilt.
FODER

Foderplanen er meget enkel, idet der 
fodres med Natural Flyve og avls blan-
ding året rundt, både ved de gamle du-
er og ved ungerne. Der er adgang til 
grit, picksten samt mineralpulver året 
rundt. 
TRÆNING AF DUERNE

I midten af april startes træningen 
når vejret tillader det. Der startes få 
kilometer syd for Skagen, hvorefter 
næste slipsted er Jerup 20 km. Næste 
slipsted er Pikkerbakkerne u Frede-
rikshavn 40 km., hvor efter der afslut-
tes ved Aså 70 km. Der træners i alt ca. 
15-20 gange.

Samme procedure benyttes ved un-
gernes træning.
FLYVESYSTEM

Der bliver fløjet med det totale sy-

stem, hvor der gøres fuldt brug af både 
hanner og hunner. De toårs og ældre 
duer er afsendt på DdB flyvninger 6-8 
gange. Knud Erik kapflyver alle un-
ger, og ud fra de resultater ungerne vi-
ser, udvælges 3 etårs til at flyve DdB 
mellemdistance. To af disse etårs har 
lavet udmærkede resultater, men den 
tredje blev desværre skadet. Den ene 
han 599, har fløjet i alt 4133 km og den 
anden han 600 har fløjet i alt 5042 km 
på DdB mellemdistance. Hannen 599 
har gjort det totalt suverænt, hvilket 
kan ses til sidst i artiklen med duens 
statistik. De mellemdistance flyvnin-
ger Skagens-duerne skal ud på, er ik-
ke vitesse flyvninger, men flyvninger 
hvor en almindelig mellemdistance er 
450-540 km. Dette faktum må mane 
til respekt hos medlemmer i det syd-
lige.

HÅNDTERING AF DUERNE
Efter fotograferingen af de to etårs 

hanner, blev der lejlighed til at håndte-
re duerne. Den rødtavlede han 600 har 
en stærk benbygning hvor brystbenet 
er medium i længde, en god indervinge 
med godt hvælv og muskulatur. Flyve-
musklerne er i fylde udmærkede og har 
nogen karakter af en mellemdistance 
due. Ved hannen 599 er kroppen no-
get anderledes, hvor benbygningen er 
superstærk og brystbenet er rimeligt 
langt med gode flyvemuskler. Inder-
vingen er helt i top med godt hvælv og 
muskulatur og vingen lægger godt til 
i hånden. De fleste duer er noget uro-
lige ved fotografering, men 599 blev 
sat ind og satte sig roligt i positur til 
et billede. Hannen 599 er en klassedue 
der viser en rolig og ligevægtig opfør-
sel - ingen panik! Hannen 599 fik 92½ 

084-16-0599A
Sektionsvinder fra Henstedt 5/8 2017, samt nummer 

3 og 4 i Sektion på to andre flyvninger. Statistikken 

for denne fantastiske etårs due står nedenunder. 

599 blev også Es-due nummer 4 som den eneste 

etårs i rækken.

Afstamning: Moren er ud af avlsparret Denise/Leek-

ens. Faren egen stamme.

 599 er far til en unge 739 der blev sektionsvinder fra 

Horsens og nummer 6 fra Altona.

084-16-0600A
Bedste placering nummer 2 Altona 29/7-

2017. Denne placering var med til at sikre 
etårsmesterskabet.

Afstamning: Egen stamme med gener 
fra Delbar van Riel. 



88 #06_2018

point i udstilling - men det ved duen jo 
ikke for han kommer bare først i kap-
flyvningerne!
GØR DET ENKELT

Ved besøget hos Knud Erik, bliver 
man rusket lidt op i en måske lidt ind-
groet forestillinger om det at flyve med 
duer. Hos Knud Erik er måden at flyve 
med duer på helt enkel, og der er ingen 
mystiske tilskuds produkter der bliver 
brugt. Alle kornforhandlere faldbyder 
dusinvis af tilskuds produkter der helt 
sikkert vil gøre en forskel, og helt sik-
kert vil give brugeren resultater helt i 
top. Det minder lidt om eventyret om 
"Kejserens nye klæder", hvor de tre 
skræddere siger, at hvis du er dum 
kan du ikke se det fine stof. For at be-
vise et produkt har en effekt, skal der 
være et videnskabeligt bevis for denne 
påstand, og er der ikke det, er det rent 

salgsgas. Det er selvfølgelig nødven-
digt med de rent basiske tilskud til du-
erne såsom grit, picksten, vitamineral, 
ølgær og elektrolyt, men at tro man ved 
køb af et vidunderpulver af ubestem-
melig karakter, vil øge duernes form-
kurve og vinde, er lidt for langt ude. 

At bringe sine duer i topform har 
intet at gøre med et vidunderpulver, 
men burde være et solidt stykke arbej-
de med sine flyveduer. Der kan i den 
forbindelse henvises til Dr. Colin Wal-

kers artikler på hjemmesiden Brevdu-
eNord.dk, hvor der under Artikler A 
nederst til venstre står 3 udmærkede 
artikler om at bringe sine duer i form, 
og der står intet om noget vidunderpul-
ver. Lad os gøre det enkelt!
RÆV PÅ BESØG

Kort før Jul havde Knud Erik des-
værre besøg af en ræv i sit dueslag, og 
den tog 28 hanner fra slaget. Snedig 
som en ræv er, lykkedes det for den at 
passere en tremmedør og 1 skydedør 
ind til duerne. Ræven tog bla. en del 
gamle duer der skulle bruges til lang-
distance i 2018, men heldigvis overle-
vede hannerne 599 og 600. Knud Erik 
har fået en del unger fra sine kamme-
rater i foreningen for at øge bestanden 
igen. Det bliver nok en underlig sæson 
2018 for Knud Erik, men mon ikke vi 
ser noget til duerne fra Skagen i den 
kommende sæson.  Knud Erik i fodergangen

Slaginteriør
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Af André Roodhooft oversat fra Die Brieftaube

DET ER I SLUTNINGEN AF OKTOBER, 
JEG SKRIVER DISSE LINJER. JEG HAR 
LIGE LAGT TELEFONEN. DET VAR EN 
NYBEGYNDER FRA HOLLAND, DER 
FORINDEN HAVDE BEDT AD SCHAER-
LAECKENS OM GODE RÅD. JEG KAN 
BESTEMT IKKE SIGE NOGET, SOM 
AD IKKE VED NOGET OM, MEN HAN 
HAVDE SAGT TIL MANDEN: "RING 
BARE TIL ANDRÉ, SÅ DU OGSÅ HØRER 
HANS MENING.

Vores nybegynder havde købt 30 sen-
unger hos en dygtig opdrætter. Han 
ville så begynde at træne dem flere 
gange i december / januar for at kunne 
kapflyve dem den kommende sæson. 
Hans venner havde imidlertid sagt, at 
det ville være nytteløst. Efter et par 
kapflyvninger næste år ville der ikke 
være en fjer tilbage.
SENUNGER HOS MIG

Jeg fortalte ham ikke, hvad han skul-
le gøre, men jeg fortalte ham lidt om, 
hvad jeg mente om senunger og om, 

hvordan jeg håndterer dem. De fleste 
opdrættere værdsætter ikke senunger 
og bestemt ikke, når det kommer til 
kapflyvning med dem. De er mærket 
"dumme", og det er sandt, hvis de får 
lov at passe sig selv.

Man skal lære og studere, mens man 
er ung. Dette gælder både mennesker 
og dyr. Hvis jeg læste noget to gange i 
min ungdom, blev det brændt ind i min 
hukommelse. Hvis jeg læser indlægs-
sedlen for et medikament eller et nyt 
dueprodukt 10 gange en aften, har jeg 
glemt jeg navnet den næste dag. Dette 
er ikke anderledes med duer. De skal 
lære, træne, udvikle muskler, bruge 
orienteringssansen og kende miljøet, 
når de er unge. Senunger, avlet i sep-
tember eller oktober, når nætterne er 
meget lange, mens de korte dage er 
kolde og overskyede, kan nemt blive 
dumme. Hvis opdrætteren ikke har 
særlig opmærksomhed på dem, kom-
mer de næppe ud og går kun lejlig-
hedsvis rundt på taget. Hvis sådanne 
uerfarne duer i det tidlige forår ryger 
ind i en forbipasserende sværm af an-
dre duer, bliver de forvirrede med store 

tab til følge.
Senunger er ikke dummere end før-

stekulds unger, men vi gør dem dum-
me, hvis vi ikke giver dem mulighed 
for at udvikle orienteringssansen i lø-
bet af deres første måneder af livet.
PÅ MIT EGET SLAG

Jeg har aldrig haft noget imod et par 
senunger. Hvert år i september / okto-
ber ringes flere unger. Sædvanligvis 
kun fra gode gamle avlsduer, der gav 
ufrugtede æg, da jeg vinterparrede 
dem. Jeg prøver igen om efteråret, før 
jeg fjerner dem. Samtidig sætter jeg 
også en superavler sammen med en be-
slægtet ung hun som for eksempel et 
barnebarn. Efter et par dages rugning 
lægger jeg æggene under et andet par. 
Parringen og den meget korte avlssæ-
son forhindrer ikke duen i at starte 
vinteravlen med sin sædvanlige hun 
nogle uger senere.

I slutningen af oktober 2017 satte 
jeg fire pibeunger på flyvebrædtet. To 
unger efter "295/05", der ellers kun 
gav én unge hele sæsonen, og to efter 
"Tom", der er fra 2004. Forskellen mel-
lem de enkelte duer er enorm og mær-
kelig. Jeg har fjernet flere duer fra 
2007 og 2008, fordi de ikke var på top-
pen mere eller ikke længere befrugte-

Senunger 
(del 1)

”Senunger er ikke dummere end tidligt tillagte unger, men vi gør dem dumme, medmindre vi giver dem 

chancen for at udvikle deres orienteringssans i løbet af deres første måneder af livet. ”

Andre Roodhooft
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de. "Tom" er fra 2004. Jeg parrede ham 
med "025/14" i november. Med denne 
hun befrugtede han alle æggene, så 
at sige. Jeg tog hans æg og hans faste 
hun væk tre gange, og gav ham hver 
gang en anden hun. Parringen og æg-
lægning gik glat, men alle seks æg af 
de tre andre hunner var ubefrugtede. 
Det er underligt.
LÆRING OG TRÆNING

For at spare så meget arbejde som 
muligt sidder mine kapflyvere i voli-
ere fra midten af oktober til midten af 
marts. Bortset fra det rum, hvor de fi-
re senunger sidder, er kapflyverslaget 
tomt hele vinteren.

Sidste år parrede jeg mine enkehun-
ner i slutningen af januar. Jeg ved end-
nu ikke, hvad jeg vil gøre i år. Det vil 
afhænge af, om vinteravlen går godt 
eller ej. Når senungerne begynder at 
flyve rundt, begynder jeg ret hurtigt 
med korte træningsflyvninger. Man 
bør ikke forvente, at de flyver i timevis 
ad gangen ligesom førstekuldet gør om 

foråret.
Jeg er meget forsigtig med det. Før-

ste gang slipper jeg dem i en god 500 
meters afstand. Så fortsætter jeg grad-
vist, trin for trin. Retningen er ligegyl-
dig. Når jeg tager et sted hen og vejret 
er fint, tager jeg dem med mig, nogle 
gange endda to eller tre gange på sam-
me dag. Jeg tager dem maksimalt ud 
på 12 kilometer. Det er afstanden til 
avlsstationen, hvor jeg tager hen re-
gelmæssigt. Har jeg sluppet dem fra 
avlsstationen mindst ti til tolv gange, 
er det nok, og de kommer i volieren. I 
løbet af marts, når førstekuldet begyn-
der at flyve og trække væk, sætter jeg 
dem sammen. De slippes nu ud sam-
men med førstekuldet, trænes og er 
med på de første korte flyvninger. I 
starten kommer senungerne ofte dår-
ligere end førstekuldet og nogle gan-
ge først hjemme næste dag. Nu og da 
bliver en væk. Hvis man vil håndtere 
dem hårdt, skal man slet ikke starte 
på det her.

Jeg har også set et par gange, at en 
senunge begynder at flyve godt og 
få topplaceringer efter en vanskelig 
start. På en svær flyvning er en due, 
som har vist gode resultater, nogle 
gange gået tabt, og man ser den aldrig 
igen. Derfor efterlader jeg ofte en hå-
befuld senunge derhjemme, hvis vejr-
udsigten er ugunstig.

I en af mine næste artikler går jeg 
mere i detaljer om senunger. 

For at spare så meget arbejde som muligt, er André Roodhoofts duer i voliere fra midten af oktober til midten af marts

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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Af Michael Th. Larsen

JA, OVERSKRIFTEN INDGYDER TIL 
STOR RESPEKT FOR EN DYGTIG BREV-
DUEMAND – OG DET MED RETTE, FOR 
OVENI DENNE FANTASTISKE PRÆSTA-
TION, SOM DE FLESTE SKAL BRUGE EN 
HEL KARRIERE FOR AT OPNÅ, SÅ ER 
DETTE RESULTAT OPNÅET AF ET SLAG 
MED BLOT 16 REDER TIL RÅDIGHED I 
FLYVESLAGET, HVOR DET YDERMERE 
KUN ER HANNERNE, DER INDSÆTTES 
PÅ KAPFLYVNINGERNE PÅ DET KLAS-
SISKE ENKEMANDSSYSTEM.

Mit besøg hos Evald, som jeg her skal 
dele med jer, var derfor en eneståen-
de oplevelse. Besøget kom i stand via 
Svend Juul Jensen, som jeg nysger-
rigt ”afhørte” om Evalds brevduehold 
efter at have fulgt topslaget gennem 
de seneste år. Jeg havde derfor aldrig 
tidligere truffet Evald forud for mit be-
søg, men fra første færd blev jeg meget 
venligt modtaget, og det stod helt klart 
for mig, at her var jeg kommet til en 
ægte brevduemand af den gode gamle 
skole. Inden vi går videre med de tek-
niske detaljer om slaget, metoderne 
og duerne, så vil jeg gerne fremhæve 

netop denne egenskab, nemlig ”brev-
duemandsskabet”. Det er tydeligt, at 
Evald er en skarp iagttager og hele ti-
den tænker over, hvad han observerer 
på slaget for derefter at omsætte det 
til taktiske og velovervejede beslutnin-
ger. De få, men særdeles gode duer, gør 
naturligvis dette arbejde muligt, men 
man må så også blankt erkende, at ud-
byttet er helt enestående!

Evald er en beskeden mand trods 
sine store resultater, og da jeg spørger 
ind til, hvad der er hemmeligheden bag 
de gode resultater, svarer han med be-

skeden jysk sindighed, at duerne ”kom 
fint ind i 2017”, det vil sige direkte ind 
fra flyveretningen og ofte 2 og 2 på de 
for Evald vigtigste flyvninger – DdBs 
sportsflyvninger på mellemdistancen. 
Dette er ikke nogen tilfældighed, for 
Evald arbejder hårdt med træningen, 
og han mener, at man altid skal træne 
duerne fra stationerne i lige linje med 
den direkte indflyvningsrute fra kap-
flyvningsstederne til slaget. Evald hol-
der mest af sportsflyvningerne, fordi 
han mener, at disse kræver mest af 
duerne, der på grund af slippets be-
grænsede størrelse ikke hjælpes af et 
stort træk i flokken og dermed skal ”gå 
selv”. Til trods for, at Evald satser på 
netop sportsflyvningerne på mellemdi-
stancen, er han ikke tilbageholdende 
med at deltage på mest muligt af kap-
flyvningsprogrammet trods sit meget 
beskedne flyvehold. Det blev dog til 
begrænset deltagelse på langflyvnin-
gerne i 2017 – mest grundet tabet af 
tre enkehanner. Top-hannen 339 ude-
blev fra Bremen, ligesom hannen 4113, 
der med guldring blev medsendt til 
Dresden og tabt derfra. Ugen forinden 
havde 4113 fra Soltau brilieret med sin 
femte sektionsvinderplacering. Dette 
tab fik Evald til at droppe langflyv-

29 sektionsvindere på 3 sæsoner: 

Evald Jensen, 076 ”Holstebro”

Mesteren foran slaget. 
I anledning af sit 50 års jubilæum i 2017 blev Evald hædret med DdBs sølvnål for sit store arbejde for 
sporten

Og her har vi det så - mesterslaget - lyst, tørt og velventileret. 

Større behøver det ikke at være for at flyve i top
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ningerne for resten af sæsonen. Selv 
om disse flyvninger tidligere var sla-
gets hovedinteresse og topprioritet, vil 
satsningen på disse flyvninger i frem-
tiden blive reduceret, ganske enkelt på 
grund af bestandens størrelse.
RESULTATER

I 2017, for øvrigt Evalds 50-års jubi-
læumssæson, blev det i mesterskabs-
sammenhæng til sejre i Sektion 62 
til såvel Mellem Sport samt 1-årsme-
sterskabet i DdB-regi, ligesom hannen 
076-14-359 vandt DdBs esduekonkur-
rence i kategorien sport, hvor Evald 
også havde 3.duen med den 1-års 076-
16-631. Samme to duer placerede sig 
som nr. 2 og 3 i den åbne esdue-kon-
kurrence. I 2016 vandt Evald sektio-
nens championat i kategorierne sport 
og åben.  De omtalte 29 sektionsvin-
dere på de seneste tre sæsoner forde-
ler sig med 11 i 2017, 9 i 2017 samt 9 
i 2015.

DUERNE
Med de store resultater på en meget 

lille bestand af flyveduer, er det oplagt 
at forvente, at der må være tale om et 
meget stærkt duemateriale, hvor der 
ikke er for mange ”nitter” imellem – 
det er der simpelthen ikke råd til, hvis 
man med denne bestand skal klare sig 
igennem sæsonen og præstere i top 
uge efter uge. Og netop denne klasse 
på duerne viser sig også at blive be-
kræftet ved en nærmere gennemgang. 
Evalds duer er opbygget på Thoné du-
er, hvoraf Evald indkøbte de første til-
bage i 1997 hos afdøde Jens Chr. Leth 
i samarbejde med en sportskammerat, 
der nu er ophørt med sporten. Dette 
satte for alvor gang i resultaterne, og 
i 2009 blev Thoné-samlingen suppleret 
med 076-09-220, der var dobbelt olde-
barn af ”Sumo”. En søster til ”220” er 
mor eller bedstemor til mere end 45 
sektionsvindere, så det er blod med 
enormt potentiale i avlen, og således er 

dette blevet hjørnestenen i opbygnin-
gen af slagets bestand. ”220” er selv 
mor til 7 sektionsvindere og har dan-
net par med tophannen 076-13-264, 
der er 5-dobbelt sektionsvinder fra 
Dresden, Altona, Henstedt, Gøttingen 
og Tinglev – altså en all-round super-
kapflyver, hvis forældre er ophav til alt 
15 sektionsvindere!

Der drives linieavl på disse Thoné-
duer, og årligt tillægges cirka en snes 
unger, som alle trænes 10 gange på af-
stande ud til Brande. Derefter stoppes 
de bedste hanunger, medens de reste-
rende unger kapflyves på ungeflyvnin-
gerne. At Evald tror på sine duer og 
kender dem godt ses blandt andet ved, 
at han i 2016 tillagde seks senunger. 
Disse blev trænet, og på en træning fra 
Herning gik det galt. Efter 4 timer i 
luften landede blot én unge, og 2 ½ må-
ned senere returnerede endnu en ha-
nunge. Denne faldt i Evalds smag, og 
modsat de fleste andre gav Evald den-
ne sene hanunge chancen med en rede 
i flyveslaget. Hannen kvitterede i 2017 
for tilliden med at blive dobbelt sekti-
onsvinder! En flot præstation, men og-
så et flot eksempel på brevduemandens 
evne til at have øje for en dues talent og 
muligheder til trods for duens uheld.
ENKEHANNERNE

Efter at have snakket lidt om flyve-
taktikken og resultaterne kom vi så 
nærmere ind på flyveduerne og syste-
met. Og her var der ægte guldkorn at 
hente! Evald flyver sine duer efter det 
klassiske enkemandssystem, mit eget 
foretrukne system at kapflyve duer 
på, så jeg spidsede naturligvis ører, 
da Evald med sit store engagement 
og dygtige fortæller-evne begyndte at 
berette om, hvordan hannerne passes 
og sættes op til flyvningerne. Flyve-
duerne, og jeg skal her skynde mig at 
indskyde, at der på slaget kun findes 
flyveduer – ingen avlsduer overhove-
det – parres omkring den 1. februar. 
Da der ikke rådes over avlsduer, bli-
ver æggene efter de bedste par trukket 
og ruges ud af sekundære ammepar 
for at få dobbelt træk efter de bedste 
par. Hunnerne fjernes sammen med 
ungerne før lægning af andet kuld. 
Parrene går derefter adskilt i cirka 
14 dage, hvorefter de igen sættes sam-
men. Denne gang får de lov at lægge 
andet kuld, sådan at det passer med, 

Et typisk eksempel på én af de lækre Thoné hanner

Evald snakker med hannerne. Ro og harmoni mellem mand og duer er nøgleord på slaget.r
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enkehannerne kan afsendes på den 
første kapflyvning som naturlige og 
afslutter tiden som naturligt parrede 
med en redetilstand på cirka 14-15 
dage gamle æg til den sidste sekti-
onsflyvning, før DdB-flyvningerne 
starter. Efter hjemkomsten adskilles 
parrene igen, og enkemandssystemet 
startes op. Ved denne fremgangsmå-
de med relativ sen overgang til syste-
met, opnår Evald efter sin erfaring, at 
hannerne er i stand til at opretholde 
motivationen over hele sæsonen. Der 
gøres ikke de store anstrengelser med 
at lære hannerne systemet, idet de 
kun får en træning som enkehanner, 
før de indsættes på kapflyvning, men 
tydeligvis har denne metode ikke vist 
sig at have nogen negativ indvirkning 
på hannernes præstationer. Enkehun-
nerne kapflyves som sagt ikke, men de 
er vigtige spillere på holdet alligevel, 
for uden topmotiverede og velpassede 
hunner, udebliver hannernes motiva-
tion og præstationsiver. Hunnerne hol-
des i bokse i ugens løb, hvor de fodres 
knapt, men lørdag morgen før hanner-
ne returnerer fra kapflyvning, lukkes 
de ud til et bad. Evald er af den me-
get klare overbevisning, at hunnerne 
ALTID skal vises før træning og kap-
flyvning og ikke mindst ALTID sidde 
klar til at modtage hannerne i reden 
ved hjemkosten. Hannerne må bestille 
noget, og ingen duer får under normale 
omstændigheder lov til at sidde hjem-
me. Når vi er ved omgangen med en-
kemændene og det store fokus, Evald 
har på de enkelte duer, kommer vi og-
så ind på en anden af Evalds ”fiduser”. 
Enkehannerne kan ofte være hårde 

ved hinanden i forbindelse med pak-
ning og indlevering til kapflyvning. 
En egenskab, der koster meget energi 
og eventuelle fysiske skrammer. For 
at komme dette problem til livs, tyer 
Evald til at indlevere enkemændene 
i enkeltrumskurve, hvori duerne be-
varer roen og kan indleveres i topmo-
tiveret og afbalanceret tilstand. Ro 
og harmoni på enkemandsslaget er 
et tema, Evald i vores samtale bliver 
ved med at kredse om – ganske enkelt, 
fordi jeg fornemmer, det er et af hans 
absolutte kriterier for succes med du-
erne. Da jeg spørger lidt mere konkret 
ind til dette, svarer Evald: ”Ja, en vild 
due, der flyver rundt inde i slaget som 
en svale – den bliver jeg gal på! De du-
er, som tager det hele afslappet i sla-
get, er dem med de stærkeste nerver, 
og dem, der tåler mosten!”. Sådan kan 
det siges i al sin enkelthed, og i dagens 
anledning havde jeg ved besøget hos 
Evald følgeskab af min gode læreme-
ster, Henning Jørgensen, som lyste ge-
valdigt op, da Evald formulerede sin 
holdning til vilde og ustyrlige gemyt-
ter på dueslaget. Netop denne lære-
sætning er jeg også af Henning blevet 
tudet ørene fyldt med gennem årene, 
og i de tilfælde jeg har trodset dette 
råd, er det altid gået galt. Jeg er derfor 
ikke et øjeblik i tvivl om, at vi alle kan 
lære af Evalds princip, og at vi ved at 
arbejde med denne helt særlige ro og 
balance på flyveslaget, kan opnå store 
resultater. Når Evald på sin venlige 
og hyggelige facon bruger udtrykket 
at ”blive gal” på disse vilde duer, be-
tyder det ganske enkelt, at de ikke får 
lov til at optage en plads på slaget. Tag 

Et kig ind i ungernes afdeling

ikke fejl: Sorteringen og konsekvensen 
i slagledelsen er jern-hård! Enkehan-
nerne trænes på en del korte ture før 
sæsonen, som afsluttes med 3-4 ture 
til Brande, før kapflyvningerne indle-
des. Når DdB-flyvningerne er i gang, 
indstilles træningen, og hannerne hol-
des i gang ved den daglige eksercits 
morgen og aften omkring slaget i kom-
bination med den ugentlige afsendelse 
til kapflyvning.
FODER, BIPRODUKTER OG SUNDHED

Heller ikke på denne front har Evald 
en stribe avancerede systemer og hem-
melighedsfulde produkter. Medicin 
bruges ikke på slaget, medmindre der 
er et dokumenteret behov for en given 
kur. Hver mandag tildeles duerne vi-
taminer på kornet, og får udover dette 
ikke andre tilskud. Foderet indkøbes 
lokalt i foreningen fra MVL, og Evald 
bruger to forskellige færdigblandinger, 
som bruges i forholdet 50/50.

Det er en rød tråd i denne beskrivelse 
af Evald og hans arbejde med duerne, 
at der er tale om en simpel, men me-
get vedholdende og omhyggelig måde 
at passe duerne på – hver eneste dag 
året rundt. Forholdet mellem brevdue-
mand og duer er slående, og Evald bru-
ger gentagne gange udtryk som ”jeg 
er god ved mine duer” og ”jeg snakker 
med duerne ligesom med hunden – og 
det kan de lide”. Personligt tror jeg, 
at dette i kombination med et kanon-
stærkt duemateriale er den væsentlig-
ste baggrund for Evalds fantastiske 
resultater. Da vi efter interviewet sid-
der og taler sammen over et veldæk-
ket kaffebord, kommer Evald med et 
andet ”guldkorn”, som giver stof til ef-
tertanke. Evald sørger altid for i videst 
muligt omfang at deltage i indleverin-
gen af foreningens duer til kapflyvning 
som den, der indsætter duerne i kurve-
ne. Derved får man mange kapflyvere i 
hånden, og med tiden får man igennem 
dette arbejde en rigtig god lærdom om, 
hvordan duer i topform – eller det mod-
satte – føles i hånden, og denne læring 
kan man med fordel bruge på eget slag.

Dermed vil jeg afslutte min beret-
ning om et fascinerende og utroligt 
spændende slagbesøg og ønske Evald 
og de til den kommende sæson 15 ud-
valgte hanner god vind med stor tak 
for en hyggelig, lærerig og ikke mindst 
inspirerende due-dag i Holstebro! 
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For yderligere oplysninger: besøg vores hjemmeside www.natural-granen.com

Hvad er Finesse Mineral Mix?

Finesse Mineral Mix er en komplet, supplerende mineralblanding til duer. 
Finesse Mineral Mix sørger for en komplet tilførsel af mineraler via 1 produkt.
Denne mineralblanding adskiller sig ved det store antal forskellige naturlige ingredienser suppleret 
med småfrø, trækul, æggefoder, vitamineral og oregano. Mineral Mix består af 18 forskellige ingredienser. 
Den rene trækul stimulerer fordøjelsen og absorberer eventuelt uønskede stoffer i tarmene.

Pris 
200,- / 20 kg !

Nyhed ! 
FINESSE MINERAL MIX

ALLE NØDVENDIGE MINERALER 
I 1PRODUKT!

20 kg 
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Kun en god forberedelse af avlen samt optimal
forplejning giver gode sunde unger. Herunder spiller
en korrekt sammensat blanding en vigtig rolle. 
Vi anbefaler at holde duerne slanke i vinterperioden,
og ca. 10 dage før sammenparring at gå over 
til at anvende Finesse Unge & Avl.
Samtidig gives Naturamine i drikkevandet. 
Det er ligeledes vigtigt at duerne har fri adgang 
til Vitamineral – Grit samt Picksten.
I hele opvækstperioden er det vigtigt at duerne 
tildeles Natural hvidløgsolie og Vitaminor (ølgær)
som tilsættes Finesse blandingen. Udvælgelsen 
af de enkelte frøsorter (min. 85% spireevne) 
og den procentvise sammensætning bevirker at 
ungerne opnår optimal udnyttelse af blandingen. 
Det er vigtigt idet ungen – når den er 25 dage 
gammel – har fordoblet sin vægt 100 gange.
I forbindelse med anvendelse af gamle avlsduer 
eller ved vinteravl vil det være en fordel også 
at anvende Nutripower.
Nutripower indeholder 85% fordøjelig protein 
hvilket selvsagt udvikler muskulatur optimal.

NATURAL FINESSE UNGE & AVL

RÅHPROTEIN: 15,59
RÅFEDT: 8,16
KULHYDRATER: 44,94
FUGT: 11,41
RÅASKE: 2,30
CELLULOSE: 6,33

N A T U R A L  B R A N D E
GL. KÆRVEJ 17 • 7330 BRANDE 
TLF. 97187040 • FAX 97187090
mail: natural@natural-brande.dk 

www.natural-brande.dk

• FINESSE UNGE & AVL - 25 kg
12% GULE ÆRTER
12% FINESSE SMÅFRØ

HØRFRØ, HIRSE,
KANARIE, RAPS

11% DARI
10% POPCORN MAJS
10% HVEDE
9% KARDI
8% BORDEAUX MAJS 
6% MAPLE PEAS
5% MILO
5% PADDY RIS
4% DUNPEAS
4% GRØNNE ÆRTER
4% VIKKER

FINESSE UNGE & AVL - 25 kg

ADV_UK_FINESSE_UNGE_AVL  02-02-2011  18:14  Pagina 1
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

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!


