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Vi gratulerer

Fremlysning Dødsfald

Blad nr. Udkommer Deadline
27 07. nov. 23. okt.
28 21. nov. 06. nov.
29 05. dec. 20. nov.
30 19. dec 04.  dec.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

MOGENS RASMUSSEN, DAN 012 
NAKSKOV

Det er med stor sorg, at Nakskov 
Brevdueforening må meddele, at 
vores aktive medlem, Mogens Ras-
mussen sov ind, søndag den 30. sep-
tember 2018.

Blot 12 dage før havde Mogens og 
alle medlemmerne været samlet til 
100 års jubilæumsfest for DAN 012, 
og her havde Mogens været i strålen-
de humør og uagtet han havde tabt 
sig voldsomt på det sidste, været helt 
fremme i forberedelsen af duesæson 
2019 og købt en unge på auktion un-
der festen.

Mogens blev meldt ind i Nakskov 
Brevdueforening den 01.10 1963 og 
døde således dagen før hans eget 55 
års jubilæum. Mogens har gennem 
alle årene været en del af forenin-
gens trivsel med poster som for-
mand, bestyrelsesmedlem og meget 
andet i faktisk alle årene. Brevduer 
fik han ind med modermælken, idet 
både hans far og svigerfar havde 
brevduer hele livet og som svoger til 
Mogens har mange familiefester og 
øvrige sammenkomster været præ-
get af livet med brevduer.

Mogens fik for nogle år siden DDB’s 
sølvnål for sit lange virke i Brevdues-
porten, hvilken hæder han var stolt 
af. 

Vi var mange, der vidste, at helbre-
det ikke var helt på toppen, men Mo-
gens troede til det sidste, at hvad der 
kommer af sig selv, også forsvinder 
af sig selv. Det gjorde det desværre 
ikke og da kræften blev konstateret, 
tog det kun 4 dage, hvorefter Mogens 
sov stille ind.

Vores tanker går til Jette,  børn og 
hans elskede børnebørn, som han 
satte over alt andet.

Nakskov Brevdueforening udtaler 
et æret være Mogens Rasmussens 
minde.

Henning 

FREMLYSNINGER
DAN 019-16-1410 (død)
DAN 114-18-1303 (død)
DAN 182-15-1615 (død)
NORGE 15-18-591 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DAN 114-18-1225
Torben Larsen
5600 Faaborg
Tlf 22737498

NL 18-1000986
S. E. Vestergaard
8700 Horsens
Tlf 51 89 18 12

NL 18-1784713
Flemming Bojsen
6600 Vejen
Tlf 61307317

70 ÅR
2/11 Jørn Bentsen DAN 182 Nibe

5/11 Børge Nielsen DAN 216 Aulum/

Vildbjerg

NL 14 - 4180228 
Steen Jørgensen
7100 Vejle
Tlf  40551763

DV 07336-18-669
Leif Gytkjær
8920 Randers NV
Tlf. 2092 7651

DAN 140-15-0019
DAN 038-15-0988
WHU 14-b00697
Haci Enson
2980 Kokkedal
Tlf 27141558

Sektion 63’s nybegynderslag indvendigt. Foto Jesper B. Iversen, Hjørring

HUSK!
SIDSTE FRIST FOR INDSENDELSE  

AF FORSLAG TIL  
REPRÆSENTANTSKABSMØDET  

DEN 2. FEBRUAR 2019 ER  
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2018

/SEKRETARIATET
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SKIFTEDAG

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Pia West Christensen, 
Gavnøvej 35, 8930 Randers NØ. Tlf. 
26 28  53 62 
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.
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, Dalby, 
4690 Haslev, tlf 22 17 95 60
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8,  
9800 Hjørring, tlf 30 61 41 87
Michael Th. Larsen, Herslev Kirke-
vej 47, 7000 Fredericia, tlf 40 45 01 15
Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 
9900 Frederikshavn,  tlf 25 34 19 36
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 
8680 Ry, tlf 23 20 35 88

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, har der været af-
holdt ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i Brædstrup. Op til mødet 
meddelte Erik Dybdahl at han ikke 
stiller op til formandsposten eller til 
hovedbestyrelsen. Men ellers kendes 
den nye ledelse af De danske Brevdue-
foreninger ikke i skrivende stund.

Her fra Sekretariatets medarbejdere 
skal der lyde en stor tak for den måde 
at Erik Dybdahl har været øverste an-
svarlig os som medarbejdere på. Han 
har altid været parat til hjælpe når der 
har været udfordringer, som krævede 
mere end en administrativ beslutning. 
Erik har stået til rådighed 24/7/365 for 
Sekretariatet og DdB. Det er ikke altid 
vi har været helt enige men der er altid 
blevet fundet en god gangbar og accep-
tabel løsning.  

Gennem de sidste mange år har der 

ind i mellem været stormvejr mod DdB, 
fugleinfluenza i 2006, tab af millioner 
i tilskud, gedigne miljøsager men al-
tid har Erik taget ansvaret på sig og 
sammen med Sekretariatet taget de 
nødvendige møder med ministre, mi-
nisterier, styrelser og kommuner. Ikke 
altid med helt de ønskede resultater 
men der ingen tvivl om at de alle ved 
hvem DdB er, hvad vi står for og med 
respekt for den seriøsitet hvormed vi 
driver organisationen. Erik’s optræden 
har altid været professionel, positiv og 
med respekt for modparten.

Den nødvendige omlægning af Sekre-
tariatet til at være mere en forretning 
har Erik også haft sin væsentlige ind-
flydelse og opbakning på og til. Selv-
følgelig i samarbejde med den øvrige 
Hovedbestyrelse og ikke mindst Se-
kretariatet. Salg af TauRIS elektro-
nisk udstyr, service aftaler på TauRIS, 
salg af vaccine til fornuftige priser, 
salg af SIM-kort mm. Beslutningen 

om at trække trykningen af Brevdu-
en hjem til Sekretariatet finansiering 
heraf og dermed opnåelse store bespa-
relser, har Erik haft din andel i.

Til nogens irritation har Erik ofte 
været på Sekretariatet for at følge med 
i tingene. Det har altid været fint for 
os, for han har aldrig været bleg for at 
give et nap ned hvis det gjaldt. Han 
har pakket, taget telefonen, samlet re-
oler og da det kneb med at få hjælp til 
at male alt træværk på Sekretariatet 
og villaen ja så klarede Erik også det 
med en enkelt brevduemand fra Hor-
sens som effektiv hjælper.

Erik overlader en bedre økonomisk 
funderet organisation uden gældsfor-
pligtigelse end den han overtog i 2001, 
til den næste.

Samarbejdet med Sekretariatet altid 
sket på en ligeværdig måde med stor 
respekt for os som medarbejdere! Tak 
for det, Erik.

De fleste foreninger har fået udleve-
ret deres bestilte vaccine i Brædstrup. 
Der er sørget for at de få foreninger der 
ikke var tilstede har fået det leveret 
med hjem til foreninger lige i nærhe-
den. Sekretariatet har et lille lager og 
næste gang vi bestiller hjem vil være 
medio marts 2019.
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Kære repræsentanter, tilhørere og 
hovedbestyrelse

Jeg vil gerne sige jer alle sammen 
mange tak for den tillid, der er blevet 
vist mig ved at vælge mig som formand 
for De danske Brevdueforeninger.

Jeg er glad og stolt, men også en smu-
le skræmt over, at her blot 260 dage 
efter, at jeg netop i dette lokale blev 
valgt ind i hovedbestyrelsen, nu står 
som formand for De danske Brevdue-
foreninger.

I skal vide, at det på ingen måde var 
sådan jeg så verden, da jeg tilbage i ja-
nuar måned efter lange overvejelser og 
mange snakke sagde ja til, at jeg godt 
ville prøve at stille op til valget som 
hovedbestyrelsesmedlem for Region 
Midt. Det har på intet tidspunkt været 
min hensigt eller ambition at skulle 
overtage formandens plads, hverken 
nu eller senere. Rygterne har været 
mange, men jeg kan helt præcist sige, 
at jeg sidste torsdag aften blev præ-
senteret for, at nogle gerne så mig som 
formand. Det blev et klart nej tak fra 
min side, men som weekenden skred 
frem blev vi alle enige om, at det var 
den bedste løsning for et samlet DdB 
her og nu. 

Min første tid i Hovedbestyrelsen 
af De danske Brevdueforeninger blev 
på ingen måde, som jeg havde forud-
set, selvom jeg brugte lang tid på at 
tænke mig om, inden jeg takkede ja til 
at være min foreningskammerat Erik 
Rasmussens efterfølger på mandatet i 
Region Midt. Jeg kom til at stå i  et job-
skifte kun 16 dage efter min indtræ-
den i Hovedbestyrelsen. Det har givet 
nogle måneder, hvor jeg ikke har skul-
let arbejde, indtil jeg nu er startet i mit 
nye job. 

Min private situation sammenholdt 
med, at jeg kun bor 7 km. fra sekre-
tariatet i Linde har givet mig mulig-

hed for at være rigtig meget tilstede på 
sekretariatet i de seneste måneder, og 
jeg har fået god viden og indsigt i de 
opgaver, som de to dygtige og kompe-
tente medarbejdere Bjarne & Bjarne 
står i spidsen for. Det er gået op for 
mig, at sekretariatet er livsnerven i 
vores organisation. Jeg har tillige haft 
mulighed for ofte at mødes med Erik 
Dybdahl på sekretariatet, så samlet 
set har det givet mig rigtig megen vi-
den om mangt og meget. 

En anden ting, som kom til at præ-
ge min første tid i Hovedbestyrelsen, 
har været den forfærdelige og kedelige 
besked, som jeg modtog fra forman-
den fredag i uge 31. I ved alle, hvad 
det handler om, og jeg vil ikke nævne 
mere her, men blot sige, at netop dette 
har givet anledning til, at der mildest 
talt har været en forfærdelig stemning 
i hele vores organisation de seneste 
måneder. Beskyldninger, injurier, dår-
lig omtale og meget andet er det, der 
har præget organisationen. Det har på 
godt jysk været rigtig rigtig træls, og 
I skal vide, at jeg på ingen måde sy-
nes det har været i orden. Det er jo når 
man er i krise, man virkelig skal stå 
sammen.

Jeg har selv været på Facebook og an-
dre sociale medier de sidste mange år. 
Jeg har 3 drenge på nu 18, 18 og 16 år, 
som vi derhjemme har lagt stor vægt 
på at opdrage og præge til, at Face-
book på ingen måde kan erstatte det at 
være sammen med andre mennesker. 
Skolerne bruger mange kræfter på at 
give børnene en digital opdragelse. De 
fleste unge mennesker er rigtig godt 
opdraget i forhold til, at man aldrig, 
aldrig bruger Facebook til at skrive 
negativt til andre og at svine andre 
til. De ved, at når man vil skrive på 
Facebook, så gør man det i et sobert og 
præcist sprog og man henvender sig på 

anden måde til sine kammerater, hvis 
man har et budskab, som kan misfor-
stås, når det skrives. Det kan og skal 
vi lære noget af i DdB, og jeg håber, at 
alle, der har haft behov for at udtrykke 
noget på en træls måde på de sociale 
medier, i dag har haft mulighed for 
komme med deres budskaber face to 
face fra talerstolen, og at der fremover 
bliver en god og konstruktiv tone på de 
sociale medier. Jeg vil snarest drøfte 
med hovedbestyrelsen, om vi er klar 
til at lukke mere op for DdB’s officielle 
Facebook-side. Det kræver dog, at alle 
medlemmer giver hinanden hånd på, 
at dialogen der kommer til at foregå i 
en god, ordentlig og respektfuld tone.

I Brevduen vil I snarest få informati-
on om min mailadresse, så I får mulig-
hed for at kontakte mig direkte i stedet 
for at bruge Facebook.

Jeg har selv haft fornøjelsen af 
sammen med formanden, forret-
ningsføreren og flere af mine hovedbe-
styrelseskollegaer at være med rundt 
på alle regionsmøder. Det har været 
dejligt at få hilst på en lang række 

DdB’s nye landsformand
Pia West Christensen

har ordet
(Pia’s tale i Brædstrup 21. oktober 2018)

Pia West Christensen
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medlemmer alle 3 steder. Det har og-
så givet mig indsigt i, at vi som brev-
duefolk desværre ofte kun ser sagerne 
fra vores eget perspektiv, særligt når 
det f.eks. drejer sig om kapflyvnings-
planerne. Det har altid været en ud-
fordring, at få kapflyvningsplanen for 
såvel de enkelte regioner som for hele 
brevdue-Danmark til at gå op. Som 
Danmark geografisk ser ud, så er og 
bliver det en vanskelig opgave. Det er 
mit indtryk, at kapflyvningsplanen for 
2019-2020 efterhånden er nogenlunde 
på plads, men vi vil naturligvis vende 
den endnu engang i den nye Hovedbe-
styrelse. Det er jo sådan, at Hovedbe-
styrelsen i henhold til DdB’s love skal 
fremlægge deres bud på kapflyvnings-
planen den 1. november, altså om 9 
dage, så den bliver formentlig ikke væ-
sentlig anderledes end den, I har set.

Der er ved deadline den 15. oktober 
ikke fremkommet ønsker om ændrin-
ger til Hovedbestyrelsens forslag til 
kapflyvningsplanen.

I perioden mellem den 1. og den 15. 
november kan foreningerne fremsætte 
ændringsforslag til enkelte flyvninger, 
hvorefter kapflyvningsplanen for de 
kommende to år vedtages på repræ-
sentantskabsmødet til februar.

Omkring DdB’s økonomi, så er det 
jo noget af det, som jeg sammen med 
Bjarne, Bjarne og Erik har brugt de 
tidligere omtalte måneder på sekre-
tariatet til at se på og gennemgå. Vi 
er i gang med at implementere et nyt 
system til økonomistyring. Vi vil na-
turligvis sikre, at medlemskredsen fø-
ler sig bedst mulig orienteret omkring 
DdB’s økonomiske situation og det 
glæder mig, at organisationen heldig-
vis har en sund og god økonomi, hvor 
rettidig omhu tydeligvis har været et 
omdrejningspunkt gennem årene.

Jeg byder velkommen til de nye ho-
vedbestyrelsesmedlemmer Michael 
Th. Larsen, Anders Brøbech og Søren 
Andersen. Jeg glæder mig til samar-
bejdet med jer og resten af hovedbe-
styrelsen og jeg ved, at I ligesom jeg, 
vil det bedste for dansk brevduesport 
og De danske Brevdueforeninger. Jeg 
glæder mig til, at den nye hovedbesty-
relse skal i arbejdstøjet sammen og det 
eneste, jeg er helt sikker på, er, at det 
bliver hårdt arbejde for os alle. Vi står 
i dag med en hovedbestyrelse, som til-

sammen har 38 års erfaring i bestyrel-
sen. Indtil valget for 8 måneder siden 
her på Pejsegården, da havde hovedbe-
styrelsen 111 års erfaring, så det bli-
ver nye tider og benhårdt arbejde for 
det enkelte hovedbestyrelsesmedlem. 
Vi skal have organiseret tingene på en 
ny måde og det er også min intension, 
at vi i langt højere grad end hidtil kom-
mer til at bede medlemskredsen om 
noget hjælp og assistance, herunder 
f.eks. i forhold til praktiske opgaver, 
PR-arrangementer m.v. Den allerfør-
ste opgave bliver at få klarlagt de en-
kelte hovedbestyrelsesmedlemmers 
kompetencer og særlige interesseom-
råder således, at vi får lavet en god og 
rigtig organisering af arbejdet i besty-
relsen. Vi bliver derfor nødt til at holde 
en række møder i den kommende tid, 
så vi får lavet en ny og god ledelse i De 
danske Brevdueforeninger. Vi har kun 
få måneder til at forberede det ordinæ-
re repræsentantskabsmøde i februar. 

Jeg vil ikke lige nu holde en lang tale 
for vores afgående formand Erik Dyb-
dahl. Det er jeg endnu alt for påvirket 
af situationen til at kunne gøre. Jeg 
håber at få lejlighed til at gøre dette 
på et senere tidspunkt. Jeg er person-
ligt meget, meget ked af, at Erik Dyb-
dahl ikke fortsætter som minimum 
en valgperiode endnu. Det ville have 
givet mulighed for en god og løbende 
overdragelse af viden og opgaver til en 
kommende formand. Som jeg nævnte, 
så er ikke mindst Eriks afgang fra 
Hovedbestyrelsen lig med, at der for-
svinder godt 25 års bestyrelsesancie-
nitet og heraf de 18 ½ år som formand. 
Det kommer vi i den grad til at kunne 
mærke. Heldigvis er Erik stadig brev-
duemand med stort B og jeg ved, at 
han om nogen ønsker det allerbedste 
for De danske Brevdueforeninger. Hvis 
man kunne se han hjerte, så vil jeg tro, 
at det er formet som DdB’s logo. 

Erik får nu tid til andre gøremål og 
herunder ikke mindst til familien og 
duerne. Jeg er sikker på, at mere tid 
med hans egne duer hjemme i Vejle vil 
gøre, at han skriver sig endnu mere 
ind på de kommende års resultatlister.

På vegne af kollegaerne i Hovedbe-
styrelsens og på vegne af De danske 
Brevdueforeninger, vil jeg gerne sige 
dig, Erik tusind, tak for alt det, du har 
gjort for organisationen. Jeg ved, at jeg 

på ethvert tidspunkt kan kontakte dig 
og du vil gøre hvad du kan for at hjælpe 
såvel mig som DdB og det er jeg glad og 
taknemmelig for. Havde det ikke væ-
ret sådan, havde jeg ikke sagt ja til at 
blive formand.

Som en sidste bemærkning for nu 
til Eriks formandsperiode, så vil jeg 
nævne, at Erik i sit virke har været en 
meget fremsynet leder. Ved sin tiltræ-
den som formand i 2001 havde DdB en 
formue på 1,6 mio. kr. Den er pt. på 2,7 
mio. kr. og det på trods af færre med-
lemmer samt et fald i de årlige tilskud 
fra tips- og lottomidler fra 2,1 mio. kr. 
til ca. 300.000 kr. masser af nye tiltag 
og initiativer, herunder ikke mindst 
det seneste projekt omkring totalisato-
rens genopståen. 

Der bliver noget at leve op til og jeg 
beder fuld opbakning og tålmodighed 
fra medlemskredsen. 

Jeg vil gerne anbefale, at vi nu alle 
ser fremad og forener kræfterne om 
at styrke og udvikle De danske Brev-
dueforeninger til fælles bedste og det 
håber jeg, at I alle sammen vil bakke 
op om og hjælpe til med. Det meste af 
det, der foregår i vores sport, sker ude 
i lokalforeningerne. Det er netop der, 
hvor der skal rekrutteres nye medlem-
mer, hvor der laves spændende arran-
gementer, hvor det sociale foreningsliv 
skal forankres og og der, hvor det gode 
kontrolarbejde skal foregå. Når alt det-
te fungerer og går godt, så går det godt 
i De danske Brevdueforeninger. 
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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 



219#26 2018

af Brian Dalsgaard, 224 Sct. Kjeld

JEG HAR IKKE HAFT GANG I TASTA-
TURET GENNEM FLERE SÆSONER, 
DA DUERNE PT. ER BLEVET ANDEN-
PRIORITET HOS UNDERTEGNEDE. EN 
SØN, DER SPILLER FODBOLD, OG ”MÅ 
TRÆKKES” MED SIN FAR SOM TRÆ-
NER, ER DET BLEVET EN TIDSRØVER, 
UD OVER DET SÆDVANLIGE. DET ER JO 
SJOVT OG MED AT NYDE SINE UNGER, 
SÅ LÆNGE DE GIDER AT HAVE EN MED 
PÅ SIDELINJEN. INDEN MAN SER SIG 
OM, ER DE JO BLEVET FULDFJEDREDE 
OG FLYVER FRA REDEN!

Denne artikel er dog bare nødt til 
at blive skrevet, da min gode kam-
merat, Lars Hansen, har præsteret 
på et niveau, der efterlader os andre 
på perronen. Med 24 enkemænd og 10 
naturlige hunner blev nedenstående 
hjemfløjet i 2017:

Nr. 1 Regionsmesterskabet Åben Re-
gion Nord

Nr. 1 Regionsmesterskabet Lang 
åben Region Nord

Nr. 1 Langflyvermesterskabet Åbent 
Sektion 61 med 140 point i forspring

Nr. 1 Langflyvermesterskabet Sport 
Sektion 61 med 100 points forspring

Nr. 1 Generalmesterskabet Sektion 
61 med 5500 points forspring.

Nr. 5 DM Sport
Nr. 9 DM Åbent
Nr. 2 Mellemdistancemesterskabet 

Åbent Sektion 61
Nr. 4 Regionsmesterskabet Mellem 

Åben
Nr.5 Mellemdistancen Sport Sektion 

61
Nr. 6 til etårsmesterskabet Sektion 

61

Nr. 7 Sprint Sport Sektion 61
Nr. 8 Sprint Åben Sektion 61
Nr. 2 og 3 Esduer Lang Sektion 61
Nr. 2 Esdue A Sektion 61
Nr. 2, 7 og 8 Esdue U Sektion 61
1 x regionsvinder
3 x Sektionsvinder

INGEN HEMMELIGHEDER
Der er ikke så meget at komme ef-

ter, hvis man tror Lars gode resulta-
ter bygger på hemmeligheder eller en 
særlig struktureret indsats. ”Det er 
kærlighed til slaget”, plejer Lars at si-
ge, og et eller andet sted har han ret. 
Der er aldrig flere duer, end Lars kan 
overskue. Hver enkelt dues særkende 

er noteret hos Lars, der er en mester i 
at finde de enkelte duers formtegn og 
se potentialet i duer, der endnu ikke 
har vist det forventede. Hver enkelt 
due trivsel er i fokus.

Fodersystemet er ret enkelt med 
standfodring gennem hele sæsonen, 
når denne først er i gang. Der er inden 
sæsonstart fokus på, at duerne ikke 
må blive for tunge, men fra de første 
DdB-flyvninger er der fuldt trug. Des-
uden bruges en del jordnødder, men el-
lers intet ekstra tilskud. Duerne har 
altid adgang til en god gritblanding 
samt naturligvis picksten.

Den enkelte foderblanding tillæg-

Kan man virkeligt det?
5 mesterskaber til Lars Hansen, 224 Sct. Kjeld

Lars Hansen med 224-15-49 U. Hun blev regionsvinder fra Altona Sport. Desuden var hun i år Esdue hun 

nr. 3 i DDb-regi. I 2017 blev hun esdue-hun nr. 2 i sektionsregi med 13394 point.
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ges ikke den store værdi. Der blandes 
mellem tre-fire forskellige, og ikke 
nødvendigvis de samme hvert år. I 
år skiftede Lars fra Mariman til Na-
tural, men han skifter gerne tilbage 
igen. Skiftet skyldes udelukkende, at 
det i år var Brian fra avlsfællesskabet, 
der skulle deltage i Marimans Gyldne 
Mesterskab, og derfor fløj på Mariman. 
De tre slag i samarbejdet bruger ikke 
nok foder til, at alle kan deltage i dette 
mesterskab.  Derfor flyver de to øvrige 
slag på Natural for at kunne deltage i 
deres kornmesterskab.
DÅRLIGE ERFARINGER 
MED NYE DUER

De seneste mange år, er der blevet 
tilført avlsslaget nyt blod årligt. Lars 
har fælles avlsslag med undertegnede 
og Jakob Noe, og dette er placeret hos 

Lars. Der går 12 par i det fælles avls-
slag og der er gennem de seneste år 
blevet tilført nye duer – især hunner 
årligt, men dette er pt. stoppet.

Tilførslen af nye duer gav nemlig et 
større sygdomsudbrud, som Lars måt-
te kæmpe med gennem det meste af 
vinteren, og der blev givet forskellige 
kure. Det var overvejende hunnerne, 
der var ramt, så derfor tilskrives ny-
indkøbene skylden for udbruddet. Ef-
terfølgende er det blevet besluttet, at 
der ikke tilføres avlsslaget nyt blod 
lige foreløbigt. 
FLYVESYSTEMER

Der er de seneste par sæsoner blevet 
fløjet med både enkehanner og natur-
lige hunner hos Lars. Enkehannerne 
efter det helt gængse system, hvor der 
er blevet lavet vinteravl på enkemæn-

dene, og herefter har de stort set ikke 
set deres mager før sæsonstart. I år 
var der dog ikke mager til alle enke-
mændene, da alle hunner med blot det 
mindste tegn på sygdom, var blevet 
fjernet! Derfor fik flere af flyvehanner-
ne heller ingen unger inden sæsonen.

Dette forhindrede ikke hannerne i 
at præstere overordentligt godt, og ef-
terhånden som der blev tyndet ud på 
flyveslaget, var der hunner til alle ved 
hjemkomst.

De naturlige hunner får ikke lov at 
få unger inden sæsonstarten. De bliver 
– efter avlssæsonen - parret med avls-
hannerne, der ALLE er stillet hos Lars 
og kan flyve ude. Dette gælder både 
indkøbte duer, og tidligere kapflyvere 
fra Jakob og Brian. Disse hanner pas-
ser så flyvehunnerne op i sæsonen og 
får samtidig motion, hvilket er med til 
at holde dem i vigør, så de trives og for-
mentligt holder længere i avlen.

Hunnerne flyves fra voliere og har 
virkeligt præsteret i top, når redekon-
ditionen har været rigtig. Spræk-æg 
eller den første lille unge, som de får 
lov at få hen sidst på sæsonen, har vist 
sig at være den bedste kondition. En 
anden årsag til de gode resultater med 
hunnerne ligger i træningen. De fleste 
er nok klar over, at naturlige duer skal 
trænes jævnligt, men det er ikke en di-
sciplin Lars er vild med. Til gengæld 
viser det sig ofte, at når Lars er sendt 
udenbys med sit arbejde, uanset ret-
ning, og hunnerne er med, forbedres 
resultaterne.
ET PAR HØJDEPUNKTER

Sæsonen 2017 bød på flere højde-
punkter for Lars Hansen, men særligt 
to flyvninger skal fremhæves. Antwer-

Lars haveslag. Hunnerne flyves fra volieren til højre, når avlssæsonen er slut. Volieren til venstre er un-

gernes ”udestue”. Volieren foran er vinterudestue til enkehannerne, Soim man fornemmer ligger skoven 

lige bagved slaget, og høgen er begyndt at kigge forbi!

224-15-70 A: Sektionsvinder fra Altona samt Soltau 

2 gange. Nr. 2 Esdue Allround DdB Sektion 61, Nr. 

4 Esdue Sport, Nr. 5 Esdue Sektion 61 med 15040 

point, og nr. 4 til Årets Fund Sektion 61 2016. Har 

også været 4-5-10-10 i Sektionen.  22 placeringer på 

2 år. Søn på vores pt. bedste avlshun, der er mor til 

8 x sektionsvinder og Selv var 2.3.4 i sektionen som 

etårs – Nr. 1 til Årets Fund hunner. Faren er ”286”, der 

også var nr. 1 Esdue i sektion 61 og Regionsvinder 

Bremen og Sektionsvinder og bl.a. også er far til 

”1318”, 2 x nr. 1 OL-due og ”1328” 2 x sektionsvinder. 

Fætter til ”46” og ”501”.
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pen, som undertegnede i øvrigt elsker 
at hade, er en af Lars’ yndlingsflyvnin-
ger, og dette fortsatte i 2017. 2 halv-
brødre hjemkom samtidigt, men kun 
den ene blev registreret. Lars fik dog 
125 over antennen igen og de blev 1 og 
2 i sektionen. 5 minutter senere hjem-
kom yderligere en han fra sydvest, og 
så var der hattrick: 1, 2, 3 i Sektionen 
mod 191 duer og yderligere også nr. 17 
på kun 6 medsendte duer. Lars var i 
øvrigt også sektionsvinder fra Ant-
werpen i 2016 – jeg er nok nødt til at 
indrømme, at Antwerpen ikke kun er 
tilfældigheder, selvom det ofte har vir-
ket sådan!

Sæsonens sidste langflyvning blev 
endnu en stor sejr til Lars. 1, 4, 8, 11, 
og 18 på 6 medsendte duer. Første due 
var 1072 fra 2014, der tidligere havde 
været sektionsvinder som etårs, og nu 
kan tilføje regionsvinder på cv’et. Til-
med med 45 meters forspring – klasse. 
I øvrigt er 1072 bare endnu et bevis 
på det, Lars kan med duerne: 1072 

var fremragende som etårs, men hang 
med næbbet som toårs og fik ikke leve-
ret som forventet. Fra Antwerpen blev 
han væk i 3 uger og var kun skind og 
ben ved hjemkomst. Alligevel fik han 
endnu et skud i bøssen, da Lars havde 
tillid til ham – og han svigtede ikke.
DER MÅ DA VÆRE EN HEMMELIGHED

Når det nu ikke er foder, flyvesyste-
mer, tilskudsprodukter eller noget i 
den retning, der er baggrunden for 
de gode resultater, må man kigge ef-
ter andre steder, hvor Lars skiller sig 
ud. Og det er der faktisk. Lagflyverme-
sterskabet er hjemfløjet i 2012 (sport), 
2013 (sport), 2016 (åbent) samt 2017 
(både sport og Åbent), så der må være 
et par punkter, der gør Lars lidt skar-
pere end de fleste. Og jeg har fundet to:

Lars’ første hemmelige våben er 
Jakob Noe, der gang på gang agerer 
slagpasser, når Lars er i Sverige, på 
sommerferie eller andet. Jakob havde 
i år passet duerne op weekenden med 
Antwerpen, og det er næsten sikkert, 

at når Jakob har passet vores duer er 
der gode resultater i weekenden!

Den anden hemmelighed er duernes 
kvalitet og det mangeårige samarbej-
de omkring avlsarbejdet med Jakob og 
undertegnede, der virkeligt har givet 
vores duer et løft. Jeg har for år til-
bage skrevet om dette, men synes det 
i disse tider, hvor vi døjer med at hol-
de på vores medlemmer fortjener en  
genopfriskning, da vi er alle tre er eni-
ge om, at det er grunden til, at vi kan 
holde gejsten oppe. Vi glæder os over 
hinandens gode resultater, særligt når 
det er med duer, hvor forældrene er fra 
de andre slag.
AVLSSLAGET ÅRETS FUND

Navnet gav i sin tid sig selv, da vi i 
2007, 2008 og 2009 havde den bedste 
etårs i sektion 61’s konkurrence for et-
års hanner. Denne konkurrence har 
navnet Årets Fund og er ganske pre-
stigefyldt. Desuden synes vi den sym-
boliserer, at man er på rette spor i sit 
avlsarbejde, hvis man har den bedste 

224-14-1035 A: Sektionsvinder Antwer-
pen foran sin halvbror. Desuden afgø-
rende for Langflyvermesterskabet Åbent 
2016, hvor han var Lars’ første due fra 
den sidste Dresden, nr. 6 i sektionen. Søn 
på ”196” og dermed bl.a. halvbror ”1271” 
og ”103”. Moren er halvsøster til ”105”.

224 -15 23 A: Nr. 1 Esdue Lang Sektion 
61. Nr. 4 fra Hannover, nr. 9 fra Antper-
pen, Nr. 2 Dresden (slået af slagfælle) og 
nr. 22 fra Dresden. Var også bl.a. nr. 5 fra 
Göttingen som etårs. Søn på Knurhanen, 
der var nr. 1 Esdue Årets Fund Sektion 
61 og en hun fra Goovaerts-van Eynde. 
Halvbor til bl.a. Nr. 1 Esdue Lang Sek-
tion 61 og nr. 2 nationalt og dobbelt sekti-
onsvinder på Landsflyvning.
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unge due i sektionen. 
Omkring år 2007 begyndte vi vores 

samarbejde. Vi var løbet ind i lidt ud-
fordringer hver især, da vi havde rige-
ligt med duer af samme afstamning 
og begyndte at bytte unger. I 2011 var 
avlsslaget med 12 reder for første gang 
fyldt op med duer af den rette kvalitet 
og særligt 4 duer har haft afgørende 
betydning:

Lars’ gamle van den Merve-han 224-
01-617, far til 8 x sektionsvinder og 2
regionsvindere. Min gamle topflyver
bl.a. dobbelt sektionsvinder 224-98-
863, der bla. er far til 3 x nr. 1 Esdue,
Jakobs van den Merve-hun 224-04-
561, der bl.a. er mor til 5 x nr. 1 Es-
due samt Vervoort-hunnen 053-03-589 
mor til både nr. 1 og 2 Esdue nationalt
og bedstemor til vinder af 300.000 kro-
ner i Sydafrika.. Disse duer er i dag en
eller flere gange på stort set samtlige
vores duer, og vi er overbeviste om,
at vi kan arbejde videre med denne
familie i et par sæsoner yderligere,
inden der skal tilføres nyt igen.

Senest har det vist sig at 224-08-134 
A, Knurhanen, også er ved at skabe sig 
en linje i avlen. Han er søn af Brians 
bedstelang flyver nogensinde, Zorro, 
og er bl.a. far til 2 x nr. 1 Esdue Lang-
flyvninger i Sektion 61 i 2014 og 2017, 
begge hos Jakob. Desuden er han far 
til 224-12-1328 A, der har været en su-
per langflyver: Nr. 2 nationalt lands-
flyvning og 2 gange sektionsvinder på 
overnatningsflyvninger!

Strategien for avlsarbejdet har siden 
starten været, at vi ønsker at befolke 
avlsslaget med duer, der har præste-
ret noget særligt. ”Vindere avler vin-
dere”, og vi har aldrig helt forstået, at 
så mange danske duemænd køber duer 
efter børnebørn af topflyvere eller efter 
søskende eller børn af søskende til top-
flyvere. Det er ganske enkelt ikke tæt 
nok på det rigtige. Duerne skal være 
ud af en stærk familie gennem gene-
rationer og kun de bedste finder vej til 
avlsslaget. Hver generation skal sor-
teres. Og vi har haft held med denne 
strategi:

Siden 2007 er det blevet til 27 x Nr. 1 
Esdue i diverse Esduekonkurrener og 
i alt 34 mesterskaber i DdB og sekti-
onsregi.

Denne vinter er der 10 par i avlssla-
get, og så kommer der yderligere to til 
fra Brians flyveslag, når de har avlet 
her. Vi har hele tiden som mål at kom-
me ned i antallet af avlsduer, da vi øn-
sker kvalitet frem for kvalitet. Måske 
er vi på vej, da en del af avlshannerne 
er ved at være pænt oppe i årene.

Der gælder tre principper i avlen: Der 
avles aldrig på to gamle duer sammen, 
der sættes aldrig to ”langflyvere” sam-
men, og alle par parres om hvert år.

Alle ovennævnte principper kan selv-
følgelig brydes, men der er sjældent 
hunner på avlsslaget, der er mere end 
5-6 år. Så skal de have været noget
ganske særligt! Når hunnerne runder
de seks år og der fortsat ønskes at avle
på dem flyttes de som regel over i flyve-
slaget, hvor de kan få yngre mager. En
gennemgang af slaget mange topduer
viser, at mange af dem er avlet på unge 

224-15-70 A: Sektionsvinder fra Altona samt Soltau 

2 gange. Nr. 2 Esdue Allround DdB Sektion 61, Nr. 

4 Esdue Sport, Nr. 5 Esdue Sektion 61 med 15040 

point, og nr. 4 til Årets Fund Sektion 61 2016. Har 

også været 4-5-10-10 i Sektionen.  22 placeringer på 

2 år. Søn på vores pt. bedste avlshun, der er mor til 

8 x sektionsvinder og Selv var 2.3.4 i sektionen som 

etårs – Nr. 1 til Årets Fund hunner. Faren er ”286”, der 

også var nr. 1 Esdue i sektion 61 og Regionsvinder 

Bremen og Sektionsvinder og bl.a. også er far til 

”1318”, 2 x nr. 1 OL-due og ”1328” 2 x sektionsvinder. 

Fætter til ”46” og ”501”.

224-14-1072 A: Regionsvinder Dresden 
med 40 meters forspring. Desuden Sek-
tionsvinder mellemdistancen som etårs. 
Søn på ”193”, der selv var regionsvinder 
fra Soltau og 3 x nr. 2 i sektionen – Di-
rekte på ”617”. Moren var Esdue hos ja-
kob Noe.
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duer og yderst sjældent på to duer, der 
er oppe i alderen… Desuden er der no-
get med nyhedens interesse: Selvom en 
due beviseligt er en god avlsdue, er det 
ikke altid den, der er mest attraktiv for 
os at tage unger på; det er bare nogen 
gange sjovere at prøve at avle på dens 
afkom.

For at avle langflyvere, der kan vin-
de og ikke blot ”komme hjem”, er ud-
gangspunktet i avlen af langflyvere, at 
der skal være en god langflyver og en 
mage, der kan give noget fart. Mange 
af slagenes vindere på de lange flyv-
ninger er lavet ud fra denne opskrift, 
og det er jo et faktum, at også de lange 
flyvninger går hurtigere og hurtigere 
år efter år.

Omparring af avlsduerne har væ-
ret praktiseret gennem al den tid, der 
har været avlssamarbejde. Findes 
et super-par skilles de omgående ad, 
så man kan se, om man kan gøre det 
endnu bedre! Desuden betyder ompar-
ringerne at familien bliver lettere at 
arbejde med, når der ikke sidder en hel 

stribe helsøskende, der så måske er de 
eneste, der kan præstere.

Ungerne deles i øvrigt i fred og for-
dragelighed. Jakob skal have ca. 20 
unger, Brian 25 og Lars 30. Med en del 
avl på de bedste flyveduer, er der som 
rigel rigeligt med unger, og fik man 
ikke på ”favoritten” sidste, står man 
først for i år. Desuden kan man frit øn-
ske fra de andres flyveslag, hvis de har 
nogle topduer, man gerne vil prøve. 
Den der har duen på flyveslaget sla-
get får to unger, og de andre kan så få 
æggene trukket og få/dele de to øvrige 
unger. Denne måde har endnu aldrig 
givet anledning til diskussioner, og 
kommer heller ikke til det i fremtiden.

Hvad med de to andre
Som det ”tynde øl” i avlsfællesskabet 

skal Jakob og Brians resultater også 
da også lige vendes: Jakob blev nr. 2 til 
Langflyvermesterskabet Sport og nr. 3 
til det åbne. Desuden havde Jakob Nr. 
1 og 5 Esdue Langflyvning i Sektion 
61.

Brian vandt Mellemdistancen Sport 

224-15-105 A: Nr. 3 fra Antwerpen, nr. 3 
fra Dresden, nr. 8 Dresden og 15 fra Han-
nover. Nr. 2 Esdue Lang Sektion 61 2017. 
Placeret 17 gange på 2 år. Søn på ”171”, 
der bl.a. var 4 x nr. 2 og 2 x nr. 3 i Sektio-
nen (barnebarn 589) og ”44”, sektionsvin-
der oldebarn 617) 

224-16-450 A: Dobbelt Sektionsvinder 
Sprint og desuden …. Faren er ”897” 1 x 
sektionsvinder men et MANGE topplace-
ringer Sprint – halvbror til faren til ”70” 
og moren til ”46” og ”501”.

og havde Esdue nr. 1, 2 og 4 DdB all-
round, Nr. 1, 4 og 8 sportsflyvningerne 
og desuden bedste etårs i sektionen.

Hvis læsningen af denne artikel kan 
give andre lysten at komme i gang med 
at samarbejde om avlen og duesporten, 
har Lars, Jakob og jeg nået det vi ville. 
Hvis man skal have resultater med du-
erne kræver det en stor indsats og stor 
motivation. Her har vi kæmpefornøjel-
se af hinanden.
SÆSON 2018:

Da ovenstående er skrevet til Brev-
duen i januar 2018, men ikke blev 
bragt, da Bjarne og jeg havde misfor-
stået hinanden vedr. billedmateriale, 
skal det efterfølgende læses som en 
kort opfølgning på Lars’ supersæson 
2017.

Målet for sæsonen var ikke at genta-
ge de mange mesterskaber fra 2017, da 
Lars nok var klar over, at det ikke ville 
kunne lade sig gøre. Som tidligere var 
udgangspunktet for sæsonen at slutte 
så højt til DM Sport som muligt. Det er 
som regel både Lars og Brians målsæt-
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ning for sæsonen.
Efter ”boet blev gjort op”, må det kon-

stateres, at Lars lykkedes overordent-
ligt godt med denne målsætning, idet 
det endte med en tredjeplads til DM 
Sport og nr. 2 til såvel Lang Sport som 
mellem sport i sektion 61. Dertil kom 
endnu engang sektionens store Gene-
ralmesterskab hjem, ligesom Lars lige 
nappede Sprintermesterskabet Sport 
i Sektionen. Det er da mere end god-
kendt.
MASSER AF UDFORDRINGER

Sæsonen i år bød på masser af nye 
udfordringer for Lars. Godt nok var 
alle de tidligere sygdomsproblemer hi-
storie, men alle os, der har haft brev-
duer i mange år, ved jo godt, at der 
altid venter udfordringer eller proble-
mer rundt om det næste hjørne.

Efter en god start på sæsonen var 
Lars klar til en af vores normale favo-
ritstationer: Göttingen. Her har vi tid-
ligere haft masser af gode resultater, 
og Lars’ hold var stærkt: 7 duer, der al-
le havde præsteret godt i 2017, og den 

første langflyvning fra Münster var 
gået nogenlunde: 9 hjemme i flyveti-
den af 10 medsendte og nr. 14 og 16 på 
de to første duer. Göttingen endte som 
en katastrofe for Lars, der kun fik en 
due hjem i flyvetiden og yderligere en 
enkelt hjem senere! Hvad der gik galt, 
må guderne vide, for det var topduer 
fra en ende, der blev sat. Dermed var 
langflyverholdet stort set væk, og der 
måtte tænkes i alternativer. Sjovere 
blev det jo ikke af at Jakob Noe denne 
weekend havde seks duer med på sam-
me flyvning og blev 1, 2, 8, 9 og 23 og 
dermed havde den store håneret!

Der blev dog fortsat sendt duer på 
alle distancer fra Lars’ slag, og resul-
taterne var fortsat gode og Lars holdt 
sig fremme til de fleste mesterskaber 
i Sektionen. Efter Antwerpen var det 
blevet ferietid, og undertegnede og 
Henning Sørensen overtog pasningen 
af duerne på Lundevej. Torsdag aften 
efter afsendelse på DdB-flyvninger var 
der dog noget der gik galt: Lars kom 
hjem fredag og to af de gamle avlshan-

ner manglede ligesom de resterende 
duer var skræmt fra vid og sans. Vi 
fandt aldrig ud af, hvad der var sket, 
men da duerne hverken ville spise eller 
drikke den efterfølgende uge og abso-
lut ikke være på gulvet, blev konklu-
sionen, at der havde været en kat eller 
lignende inde på slaget.

Gode råd var nu ved at være dyre. 
Hannerne var ”ikke til pænt brug” og 
havde været parret hele ugen for at 
skabe ro, så det var op til de naturlige 
hunner. Disse var knap så ramt, så de 
blev trænet med ungerne og lørdagen 
efter klokkede Lars en regionsvinder 
med de naturlige hunner. Flot arbejde.

Den resterende del af sæsonen blev 
der arbejdet hårdt med at få hannerne 
på ret køl: Duerne var kun ude midt på 
dagen, enkehannerne var enten par-
ret eller ude sammen med de naturlige 
duer. Jeg må indrømme, at indsatsen 
og ikke mindst resultaterne aftvinger 
den største respekt. Der blev afsluttet 
med 3 naturlige hunner, man kunne 

224-16-501 A:  Nr. 1 Esdue Årets Fund 
2017. 12 x placeret i Sektion 61 som et-
års med 6-7-9-11-16-20-21 som de bedste. 
Halvbror til ”46” (samme mor) og fætter 
til ”70”.

224-15-009 A: Sektionsvinder Dresden, 
Nr. 6 fra Dresden, Nr. 31 fra Hannover. 
Nr. 5 Esdue Lang. Søn på dobbelt sekti-
onsvinder direkte på ”863” og ”561” samt 
datter på ”589”.

fortsættes på bagsiden →



225#26 2018

af Bendt Nielsen, Kasserer DAN 009

Efter at havde læst John Bech-
Willumsens redegørelse i sidste blad, 
finder jeg anledning til at forklare, 
hvad der er op og ned i denne sag. På 
sektionsmødet i Ringsted, hvor han 
erfarede, at vi i bestyrelsen havde 
underskrevet en anmodning om at få 
indkaldt til et møde i DdB. Det var 
ikke noget, vi i bestyrelsen besluttede 
alene, men vi talte med hovedparten 
af medlemmerne, da vi havde 
afslutningsfest i foreningen samme 
dag, som der var Regionsmøde i 
Hedehusene. Vi har så efterfølgende 
den 9. oktober 2018 afholdt et møde 
omkring P. A. sagen, hvor foreningens 
holdning til sagen blev debatteret. 
Jeg blev i slutningen af september 
ringet op af John Bech-Willumsen, 
hvor han bad om at blive udmeldt af 
foreningen. Jeg skal samtidig citere 
John Bech-Willumsens indlæg i 
blad nr. 25. Jeg citerer:  ”For øvrigt 
har alle jo lov til at stille op til de 
forskellige poster, men det er jo 
betydeligt nemmere at kritisere alle 
andre” citat slut. I sommer havde 
jeg en uoverensstemmelse med John 
vedr. en bagatel. Jeg blev ringet op af 
ham på min fastnet og mobiltelefon 
om søndagen efter en flyvning over 
10 gange på samme dag, hvor jeg til 
sidst måtte sige til ham, at vi vist ikke 
kom videre i denne sag. Dette blot for 
at forklare vores formand Niels Peter 
Hansens reaktion på Johns indlæg i 
debatten i Ringsted. 

Læserbreve

Sektion 54
MESTERSKABER 2018
Generalmesterskab  Point
1. Karl Christensen 074 21.649 
2. Brian Jensen 074 21.416 
3. M. & C. Hansen 023 21.324 
4. Team Eilif 053 21.220 
5. Hans-Jørn Thomsen 074 21.059 
6. Thorkild Kristensen 034 20.935 
7. Brdr. Folkersen 074 20.520 
8. Torben Andersen 074 20.364 
9. Lasse Lindstrøm 074 20.334 
10. Henrik Stæhr 053 19.954 

1-års mesterskab Point 
1. Henrik Skov 023  8.983 
2. M. & C. Hansen 023  8.947 
3. L. & M. Sørensen 023  8.918 
4. Peter Liljendal 074  8.893 
5. Regnar Schutze 023  8.870 
6. Marius & Kristin 023  8.840 
7. Eigil Jensen 053  8.750 

8. Jørgen Juul 034  8.708 
9. Team Eilif 053  8.704 
10. Ole Faber 074  8.663 

 Indlandsmesterskab - Åben  Point 
1. Henrik Skov  023 8.983 
2. Peter Liljendal  074 8.958 
3. M. & C. Hansen  023 8.953 
4. L. & M. Sørensen 023 8.919 
5. Bent Knudsen  023  8.890 
6. Marius & Kristin  023  8.883 
7. Regnar Schutze  023  8.882 
8. Ole Faber  074  8.819 
9. Eigil Jensen  053  8.772 
10. Team Eilif  053  8.757 

Indlandmesterskab - Sport  Point 
1. Peter Liljendal  074  8.956 
2. Henrik Skov  023  8.919 
3. M. & C. Hansen  023  8.908 
4. L. & M. Sørensen  023  8.882 
5. Bent Knudsen  023  8.873 
6. Marius & Kristin  023  8.838 
7. Ole Faber  074  8.809 
8. Regnar Schutze  023  8.786 
9. Team Eilif  053  8.703 
10. Eigil Jensen  053  8.702 
 Ungemesterskabet  Point 
1. Brian Jensen 074  4.916 
2. Karl Christensen 074  4.852 
3. Thorkild Kristensen 034  4.826 
4. Henning H. Hellemann 074  4.724 
5. Hans-Jørn Thomsen 074  4.461 

Meddelelser

S.F.Kn: Navn I alt point Præmie
1 Præmie 2111403 Bjarne Jensen 114 -18- 1313 1927 13.568
2 Præmie 1214801 Niels Larsen 148 -18- 0328 1907 6.784
3 Præmie 1206217 Egon Nielsen 062 -18- 0015 1892 4.240
4 Præmie 2111404 Usman Ullah 114 -18- 1024 1886 2.968
5 Præmie 1206217 Egon Nielsen 062 -18- 0020 1885 1.696
6 Præmie 1219215 Team Jakobsen 192 -18- 0150 1839 500
7 Præmie 1206216 Eigil Nielsen 062 -18- 0795 1826 500
8 Præmie 1219217 Poul Nielsen 192 -18- 0466 1812 500
9 Præmie 1206207 Henrik L. Jensen 062 -18- 0812 1809 500

10 Præmie 1219207 P.E. Meulengracht 062 -18- 0828 1796 500
11 Præmie 1107103 Danny & Preben 071 -18- 0595 1791 500
12 Præmie 1206206 Per Larsen 062 -18- 0243 1777 500
13 Præmie 1111622 Yusein Ferad 116 -18- 0576 1758 500
14 Præmie 1219217 Poul Nielsen 192 -18- 0479 1740 500
15 Præmie 1107103 Danny & Preben 071 -18- 0591 1722 500
16 Præmie 2201805 Jenny & Freddi Nyg. 018 -18- 1258 1697 500
17 Præmie 1104513 Søren Jøns 045 -18- 0183 1692 500
18 Præmie 1104513 Søren Jøns 045 -18- 0165 1666 500
19 Præmie 1219207 P.E. Meulengracht 192 -18- 0594 1658 500
20 Præmie 1206217 Egon Nielsen 062 -18- 0029 1658 500
21 Præmie 2201805 Jenny & Freddi Nyg. 018 -18- 1252 1648 500
22 Præmie 1111622 Yusein Ferad 116 -18- 0593 1619 500
23 Præmie 1209808 Peter Birksøe 098 -18- 0094 1605 500
24 Præmie 2201805 Jenny & Freddi Nyg. 018 -18- 1267 1591 500
25 Præmie 1107120 Herluf Bennetzen 071 -18- 0320 1586 500
26 Præmie 1219217 Poul Nielsen 192 -18- 0449 1583 500
27 Præmie 1200422 Umit Gul 004 -18- 2001 1582 500
28 Præmie 1214813 Ole Frederiksen 148 -18- 0137 1577 500
29 Præmie 1206211 Poul E. Nørregaard 062 -18- 0140 1562 500
30 Præmie 2111403 Bjarne Jensen 114 -18- 1308 1493 500
31 Præmie 1111625 Kjeld & Berill 116 -18- 0118 1475 500
32 Præmie 1111625 Kjeld & Berill 116 -18- 0113 1462 500
33 Præmie 2211201 John Bredahl 112 -18- 8022 1441 500

Due nr. 

Resultat Superungekonkurrence
Region Øst 2018

Stort tillykke til Vinderne og tak til alle deltagere.

Vel mødt i 2019.       p.f.v.  Poul E.

6. Ejvind Larsen 034  4.320 
7. Torben Andersen 074  4.213 
8. Søren Sørensen 034  4.127 
9. Erik Hansen 077  4.082 
10. Knud E. Pedersen 077  3.845 

Ungemesterskab- Sport  Point 
1 Brian Jensen  074  4.839 
2 Karl Christensen  074  4.833 
3 Thorkild Kristensen  034  4.723 
4 Henning H. Hellemann  074  4.706 
5 Hans-Jørn Thomsen  074  4.397 
6 Torben Andersen  074  4.040 
7 Ejvind Larsen  034  4.011 
8 Søren Sørensen  034  3.776 
9 M. & C. Hansen  023  3.002 
10 Kudahl & Co.  053  2.570 

ES - duer, hunner 
1. 023-17-0316, Henrik Skov 023 
2. 023-17-0326, Henrik Skov 023 
3. 023-17-0980, L. & M. Sørensen  023 
4. 023-17-0340, Henrik Skov 023 
5. 023-17-0716, Regner Schutze  023 

ES - duer, hanner 
1. 074-16-1035, Peter Liljendal  074 
2. 023-17-0301, Henrik Skov 023 
3. 074-17-1063, Peter Liljendal  074 
4. 023-14-0032, Bent Knudsen  023 
5. 023-17-0021, M. & C. Hansen  023 
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Vi retter opmærksomheden mod 
følgende blanding til fældeperioden:

Analyse:	 %	
Råprotein	 14,02
Råfedt	 6,14
Råkulhydrater	 49,80
Råaske	 2,07
Råfiber	 4,94	

Analyse:	 %	
Råprotein	 14,50
Råfedt	 7,80
Råkulhydrater	 61,40
Råaske	 2,30
Råfiber	 7,80	

• basissammensætning	til	fældningen
• 17	ingredienser
• franske	Cribs	majs	med	højt	kimindhold

(+85%)
• rig	på	aminosyrer
• rig	på	olieholdige	frø

• Sørger	for	tilførslen	af	den	korrekte
kæde	af	essentielle	aminosyrer.

• Indeholder	hovedsagligt	små,	fine
korn	og	frø.

• Er	rig	på	de	rigtige	byggesten	til
dannelsen	af	den	nye	fjerdragt.

20 kg

20 kg

FINESSE MUTINE

NATURAL FAELDEBLANDING

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

mail:	natural@natural-brande.dk			•			www.natural-brande.dk
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regne med og 13 enkehanner, der alle 
havde været mere eller mindre stress-
ramte, og så slutter man alligevel med 
fremme op alle distancer! Det er en 
brevduemand, der kan sin metier.

For vi to andre i avlsfællesskabet blev 
sæsonen endnu engang lidt i skyggen 
af Lars. Jakobs resultater var den ene 
uge fremragende, men efterfølgende 

224-16-460 A: Sektionsvinder Soltau. 
Faren er ”286” Nr. 1 Esdue og dermed 
er 460 halvbror til bl.a. ”70”, ”1318” og 
”1328”.

224-15 103 A: 24 x placeret i Sektion 61 
på 2 år. Nr. 1 Esdue Årets Fund i 2017 
med 13158 point. Nr. 2 Esdue Sektion 61 
med 16081 point. Desuden nr. 7 Esdue 
DdB allround 2017. Søn på ”196” og halv-
søster til ”105”.

uge desværre for langt efter, så sæso-
nen samlet endte som delvis godkendt.

For Brian var det kun langflyvnin-
gerne der lykkedes, men de gik også 
over al forventning. Samlet vinder af 
både Lang Åben og Lang Sport var jo 
mere end man kan forvente, og når 
man så kan sende Lars ”ned” på an-
denpladsen, bliver det jo ikke mindre 

sjovt.
Slutteligt skal herfra blot lyde en op-

fordring til, at flere af jer finder sam-
men i et avlssamarbejde. Det er både 
inspirerende og motiverende gennem 
vinteren, ligesom det giver langt flere 
glæder om sommeren, når ens duer gør 
det godt på andre slag. 

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!

←fortsat fra side 224


