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Fremlysning Efterlysning

Blad nr. Udkommer Deadline
29 05. dec. 20. nov.
30 19. dec 04. dec.
01 02. jan. 18. dec.
02 16. jan. 01. jan.

Udsendelsesdatoer 
for ”Brevduen”

LANDSUDSTILLING 
2019

Ved udstillingen i Brædstrup 
1. og 2. februar 2019 
vil det være muligt for 
medlemmer at købe
 en stand til salg af duer.

Standen vil være 2 x 2 meter.

Pris kr. 500,-

Bestilling af stand sker til:
Sekretariatet
ddb@brevduen.dk 
tlf. 4828 424490-ÅRS JUBILÆUM

DAN 068 Frederikshavn fylder 
90 år 

og inviterer derfor sportsfæller til 
en uformel reception 

lørdag den 8. december 2018 
kl. 11.00 

i klubhuset Skøjte Alle 4 
Frederikshavn.

Vel mødt!

DAN 068 FREDERIKSHAVN

DAN 023-15-0363 (død)
DAN 046-14-0918 død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

Nor 014-18-188
Jens Jensen
6705 Esbjerg ø
Tlf 30650110

S 28-18-284
Asger Frederiksen
4945 Femø
Tlf 20295102

S 37-18-199
Said Baioumi
4200 Slagelse
Tlf 61704417

DV 09398-17-292
Ulrik Lejre Larsen
2670 Greve Strand
Tlf 40115727

BG 17-s-13953
Peter Rasmussen
9900 Frederikshavn
Tlf 21763392

DAN 086-17-0761
Jørn Hedensted
7300 Jelling
Tlf 40331751

B-18-4109146,
B-18-4109147,
B-18-4109158,
B-18-4109171,
B-18-4109181,
Jesper Jungløw
8700 Horsens
Tlf:+45-41118712

SUPER AUKTION HEDEHUSENE 

Endnu en gang kalder Hedehusene, denne gang med en super auktion over 24 duer årgang 2018. 
12 stk. fra kongerne af 
mellemdistance i DK 

Meldgaard / Jeppesen 070. 

12 stk. fra kongen af 
langdistance i DK 

Anders Brøbech 073. 
Meldgaard / Jeppesen 
resultater 2016 – 2018                                                                                
16 Ddb mesterskab på både 
mellem og lang                                                     
28 x sektionvinder samt et 
utal af Es- duer 

Anders Brøbech deltager 
på alle afstande, mange 
mesterskaber er vundet, 
landsvinder flere gange, 
mere en 75 sektiovinder 
de sidste 8 år.      

Lørdag den 01.12 2018 i Hedehuset Hovedgade 371. 2640 Hedehusene 
Dørene åbnes kl. 9.00, foredrag v/ Anders Brøbech kl ca.10.00   
Pølser / franskbrød m/ pålæg øl og vand kan købes ( kaffe på kanden ) 
Auktion kl 12.30, katalog & kommission samt henv. angående dagen 
Jørgen Larsen 148 mobil : 20789224, email: joesse@outlook.dk      
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NÆSTEN 
DECEMBER

HOVEDBESTYRELSE
Formand: Pia West Christensen, 
Gavnøvej 35, 8930 Randers NØ. 
Tlf. 26 28  53 62 
Mail: 
pia.west.christensen@outlook.dk
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. 42 1940 49.
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

Nu er det lige før at vinteravlerne 
starter sæson 2019. Så der bliver nok 
kigget lidt mere på vejrudsigten end 
normalt. Det kan jo være en kold om-
gang, men i skrivende stund har no-
vember vist sig fra den lune side, og det 
er jo ganske fint. Langtidsprognoserne 
pt. fra DMI talt dog en koldere vinter 
end vi har haft de seneste år. Men pro-
gnoser har det jo ofte med at tage fejl. 
Det kender vi så udmærket fra de vejr-
udsigter, vi støtter os til om sommeren. 
Det går ikke altid som præsten prædi-
ker. Vi håber, det bliver en god start 
på avlssæson med mange dejlige unger 
at fryde sig over her i den mørke tid. 
Ringene afsendes som vanligt fra Se-
kretariatet mellem jul og nytår, så sørg 
nu for, at ungerne ikke bliver klækket 
så tidligt, at det kan give problemer at 
få dem ringet med 2019-ringe.  Skal 

man ekstra ringe med eget foreningsnr 
skal de være bestilt på Sekretariatet 
senest den 15. januar 2019. De vil så 
blive leveret i starten af marts måned.

I mange foreninger er vaccinationer 
allerede i fuld gang. Ved det ekstraor-
dinære repræsentantskabsmøde i ok-
tober fik vi stort set udleveret alt den 
bestilte vaccine, men vi har lidt ekstra 
på lager og det har der da allerede væ-
ret bud efter. Vi bestiller hjem til for-
års vaccinationerne igen i marts 2019. 
Her i november starter de første sek-
tionsklubber med at afholde de årlige 
repræsentantskabsmøder, hvor man 
får forberedt den kommende sæsons 
afvikling. I nogle sektioner arrange-
res der fine udstillinger, men man i 
andre sektioner er kommet ned på så 
lavt et antal udstillere at man har følt 
sig nødsaget til at aflyse udstillingen. 
Måske er det vinteravlen der står i ve-
jen eller også er tiden bare løbet fra de 
traditionelle udstillinger. Måske skal 

der tænkes i nye baner, for det er al-
tid godt at have noget at mødes om. 
Husk at Sekretariatet stadig tilby-
der at trykke kataloger til auktioner, 
udstillinger mm. til fordelagtige pri-
ser. Vi hjælper gerne med opsætning, 
skanning mm, men modtager også 
gerne trykklare PDF-filer. Vi tryk-
ker i såvel farver som sort-hvid, fol-
der, hæfter i formaterne A4 og A5 
inkl. afskæring af forkant. Det er ba-
re at kontakte os. Vi løser også ger-
ne med andre typer trykkeopgaver. 
I dette nummer er også indbydelsen 
til DdB’s repræsentantskabsmøde, 
som afholdes i dagene 1. og 2. febru-
ar 2019 på Pejsegården i Brædstrup. 
Det er håbet at så mange medlemmer 
som muligt vil møde op og deltage i 
disse dejlige dage i brevduesportens 
tegn. Der vil også i år være arrangeret 
foredrag mm fredag aften, som de sid-
ste mange gange har trukket mange 
sportsfæller af huse. Indholdet af fre-
dag aften annonceres senere. Det kan 
allerede annonceres at tilmeldingen 
til repræsentantskabsmødet og aften-
festen kommer til at foregå via DdB’s 
hjemmeside og ikke via Postnord.  
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Referent: Sekretariatet

Tilstede: Pia West Christensen (PW) 
Niels Larsen (NL) Tommy E. Rasmus-
sen  (TR) Villy Petersen (VP) Jan Qvor-
trup, Frank Juul Nielsen, (FJ) Michael 
Th. Larsen (ML)Søren Andersen (SA) 
Anders Bo Brøbech (AB)

Sekretariatets medarbejdere Bjarne 
Borresen (BB), Bjarne Strazek (BS)
1.INDLEDNING VED FORMANDEN

Pia West (PW) bød velkommen 
til nyvalgte som genvalgte med-
lemmer af DdB’s Hovedbestyrelse. 
PW oplyste, at formålet med dette mø-
de primært er, at klæde hele HB på i 
forhold til det kommende arbejde i be-
styrelsen.

PW tog udgangspunkt i DdB’s love. 
Mødets resultat skal pege frem mod 
HB-møderne sidst i november og re-
præsentantskabsmødet i februar. Iflg. 
DdB’s love skal HB efter et repræsen-
tantskabsmøde konstituere sig med 
næstformand og intern revisor. HB 
har div. udvalg, der primært retter 
sig mod flyvesæsonen. HB har des-
uden haft et forretningsudvalg (FU). 
Man kan have et FU, men det er ik-
ke noget man skal have. Hidtil har 
FU bestået af af formand, næstfor-
mand, TR og NL. Det besluttedes at 
vente med valg af næstformand og FU.  
Det blev besluttet, at VP fortsætter 
som HB’s interne revisor. DdB har 
desuden en repræsentantskabsvalgt 
revisor Finn Nielsen (FN), 189 samt 
statsautoriseret revisor John Hansen 
tilknyttet revisorfirmaet Beierholm. 
VP noterer og gennemser alle regn-
skabsbilag. FN har direkte online ad-
gang til regnskaberne.

Kørepenge udbetales som hid-
til efter statens takster, når HB-
medlemmer kører i DdB’s tjeneste. 
Ifl. skattelovgivningen kan alle frivil-

Hovedbestyrelsesmøde
2. november 2018

lige ledere, dvs. medlemmerne af HB 
få et skattefrit beløb på 2350 kr. som 
udbetales sidst i november..

Der er normalt møder i HB sidste 
weekend i november, dagen før repræ-
sentantskabsmødet første weekend i 
februar, sidste weekend i februar og 
sidste weekend i august. På august-
mødet indbydes medlemmernes sambo 
mv., ligesom æresmedlemmer deltager. 
Sekretariatet laver referater af HB-
møder til offentliggørelse i Brevduen 
og/eller hjemmesiden. Før møderne 
har det hidtil været sådan, at FU har 
været samlet for at forberede en dags-
orden. 

DdB’s økonomisystem udskiftes pr. 
01/12 med udsigt til færre løbende ud-
gifter. Foreningerne bliver bedt om at 
indlevere mailadresse til formidling af 
foreningens regnskaber mm.
2. ØKONOMI

PW ville ikke udtale sig om DdB’s 
økonomi på nuværende tidspunkt pga. 
flere udeståender, herunder bl.a. det 

ekstraordinære HB-møde mm. Sekre-
tariatet og PW er i gang med at ska-
be overblik over regnskab/resultat for 
2017/2018. Vi drøfter det ved næste 
HB møde.

HB vil forsøge at fremlægge et bud-
get for næste år, når regnskabet for 
indeværende fremlægges på næste re-
præsentantskabsmøde. 

Der indsendes ikke budget til Kul-
turstyrelsen. Det har tidligere været 
et krav, men dette er ændret.
3. SEKRETARIATETS OPGAVER

BB gennemgik årets gang og arbejds-
opgaver på sekretariatet. 
4. AFTALER – NUVÆRENDE

BB havde lavet et samlet overblik 
over aftaler og kontrakter. Overblik-
ket omfatter bl.a. aftaler med diverse 
leverandører af serviceydelser, trans-
port af duer, servicering af kopimaski-
nen, der trykker ”Brevduen”.
5. MATERIEL – NUVÆRENDE

BB havde lavet et samlet overblik 
over materiel til transport af duer 

Hovedbestyrelsen: Fra venstre Anders Brøbech, Søren Andersen, Michael Th. Larsen, Jan Qvortrup, Niels 

Larsen, Tommy Rasmussen, Frank Juul Nielsen, Villy Petersen, Pia West Christensen
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samt kopimaskine m.v. 
Der er i indeværende år købt en ny 

Geraldy trailer. 
6. HB’S KAPFLYVNINGSPLAN 2019-
2020

Indkomne bemærkninger
Forventnings afstemning
Tilblivelsen og processen vedrørende 

det aktuelle forslag til kapflyvnings-
planen blev drøftet. Vores love §18 re-
gulerer kapflyvningsplanen. Det blev 
fremhævet, at ændringer på HB-mø-
detidspunktet krævede en lovændring. 
Nuværende lov giver ”den menige” 
brevduemand mulighed for at komme 
til orde på regionsmøderne.

Den forrige lovbestemmel-
ses delegeretmøde bestod ude-
lukkende af medlemmer fra 
sekt ionsbesty relser ne.K apf ly v-
ningsplanens tilblivelse ifl. lovene. 
Drøftelse af HB-plan hvert andet år på 
regionsmøder, hvor alle har møde og 
taleret. 

HB-forslag på baggrund heraf offent-
liggøres 1. sep.

Foreningerne kan indsende forslag til 
ændringer senest 15. september – der er 
ikke indkommet ændringsforslag i år.  
HB drøftede kapflyvningsplanens sam-
mensætning af lang- og landsflyvninger. 
Enkelte HB-medlemmers forslag til 
ændringer skulle stilles gennem deres 
forening, da HB er forpligtet af lovenes 
§ 4. Det blev besluttet, at de to første 
landsflyvninger slippes som morgen-
slip. De to sidste som eftermiddagsslip.

Sekretariatet offentliggør HB’s ende-
lige forslag til kapflyvningsplan primo 
næste uge. Det præciseres, at der kan 
stilles ændringsforslag til flyvninger 
i eget område senest den 15.11.2018. 
Forslag skal være stillet af foreninger 
(formand og mindst 1 bestyrelsesmed-
lem).
7. MESTERSKABER – INDLEDENDE 
DRØFTELSER

Behandles først endeligt ved HB-mø-
det sidst i november. HB evaluerede 
enkelte af sidste års mesterskaber.
8. BREVDUEN

Fakta omkring vores nuværende 
måde at udgive ”Brevduen” på blev 
debatteret, herunder blev den aktu-
elle økonomi fremlagt af Sekreta-
riatet. ”Brevduen” som månedsblad 
med dobbelt antal sider koster me-
re porto end to blade hver 14. dag. 

”Brevduen” online vil formentlig be-
tyde tab af abonnenter og annoncører, 
der lige så godt selv kan annoncere på 
deres egen webside. Stillingtagen til 
evt. beslutning om ændring af udgivel-
sesform på ”Brevduen” blev udskudt. 
9. REPRÆSENTANTSKABSMØDET – 
INDLEDENDE DRØFTELSER

Der er for nuværende modtaget et par 
forslag til dagsorden på repræsentant-
skabsmødet.

TR har ansvar for at få aftaler om-
kring fredag aften på plads.

Landsudstillingen blev drøftet. Ud-
stillere og besøgende skal indskær-
pes, at det ikke er tilladt at medbringe 
drikkevarer. Drikkevarer skal købes 
på stedet. 
10. NÆSTE HB-MØDE

Afholdes den 24. – 25. november 
2018. Her bliver det kommende repræ-
sentantskabsmøde det store tema.
11. EVENTUELT 

PR-stand på Europa hobbydyr-ud-
stilling i Herning droppes, da invita-
tionen til at deltage som udstiller blev 
indskrænket til ”et lille bord”.

BS & BB har været i Kassel og har 
afholdt møder med flere af DdB’s leve-
randører.

Landsdommerstævne. Der er eks-
traordinært afsat 15.000 kr. til årets 
landsdommerstævne i Brædstrup 9. 
nov.

En sektion har ansøgt om, at det 
årlige sektionsgebyr for resultatfor-
midlingen på DdB’s hjemmeside skal 
reguleres i forhold til sektionens med-
lemstal fremover. PW anfører, at en 
anden mulighed er beregning ift. af-
sendt antal duer. Behandles senere.

HB præciserer, at medlemmer eks-
kluderet af DdB ikke kan blive med-
lem af en forening og at der ikke kan 
flyves med duer fra de pågældendes 
matrikel.

Michael Th. Larsen 227 Koldinghus

Søren Andersen, 086 Bangsbo

Anders Brøbech, 073 Skanderborg

De 3 nye 
medlemmer af 

DdB’s Hovedbe-
styrelse
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Af Jan Rasmussen, 207 Tinglev

JEG HAR IKKE FORSTILLET MIG, DET 
KUNNE LYKKES SÅ GODT. HELE 3 STK. 
NATIONALVINDER PÅ 1. SÆSON PÅ 
LANGFLYVNING.

Hvem: Jeg er 50 år og arbejder til 
daglig i psykiatrien, hvor der tit er 
stressfuldt og meget pres på. Jeg ar-
bejder fortrinsvis om aften. Jeg bruger 
duerne til at koble af og lade op igen, 
hvilket er forbyggende i forhold til krop 
og sjæl og et langt arbejdsliv. 

Jeg er gift på 5. år med en kvinde fra 
Thailand. Hun formår at bakke mig 
op og har forståelse for, at i flyvesæso-
nen er hendes mand ”optaget til anden 
side” og tit fraværende i samtaler, når 
der ventes/arbejdes med duer.

Jeg begyndte med brevduer først i 
80’erne første gang i ca. 6-7år. Og igen 
år 2000 kun i 3 år pga. jeg fik mulig-
hed for at komme til Grønland og ar-
bejde. Det blev til godt 8 år i Grønland. 
Og jeg startede så op med brevduer 
i 2013 igen. Siden jeg fik mine første 
brevduer, har de ”kørt på lystavlen” i 
mit hoved i alle årene. Selv de år, jeg 
ikke har haft duer, har jeg tænkt på 
brevduer. 

Jeg er den tænksomme type, der el-
sker at nørdet med stamtavler og avl. 
Internettet er en gave, for der findes 
rigtig meget materiale, der bare ven-
ter på at blive udforsket. Det er heldig-
vis mange, der lægger beskrivelser ud, 
dels hvordan de gør, men også hvad det 
er, der virker. 

Jeg er ikke det store konkurrence-
menneske, der vil gøre alt for at vinde, 
og glædes da, når andre vinder. Men 
til gengæld er det, der betyder mest, 
når mine avlspar ruger på æggene og 
ungerne kommer ud (livet starter) og 

følge/føre dem igennem årene frem, til 
de selv præsterer et topresultat en dag. 
Det er noget af det højeste og bedste, 
jeg kan opleve... Det at vide, at man 
har tænkt over, hvordan det skal gø-
res, og man lægger en plan, og man er 
tro og gennemfører den, – det er spæn-
dende, og udfordrende.

Jeg var så heldig at blive nr. 2 sidste 
år (2017) fra Baden-Baden. Så jeg hav-

de da ambitioner om at gøre det bedre 
i år - 2018. Da min første due kom fra 
Baden- Baden 672 km, en tidlig lørdag 
morgen, min rødbåndede han 207-15-
423 kom susende fra syd helt lavt – li-
ge over trætoppene og landede på taget 
tæt fulgt af 207-15-452 blåtavlet han, 
der landede et splitsekund efter. De 
gik lynhurtigt ind på slaget. Stemp-
let kl. 6.58 og 6.59 og fløj 1193,599 og 

Drømmen om en 
nationalvinder 

på en langflyvning

Landsvinder fra Baden-Baden - DAN 207-15-0452
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1190,849 m/min.  Da jeg bor tæt på den 
tyske grænse (ca. 3 km. i luftlinje) – er 
jeg den, der har kortest til de fleste 
flyvninger, da vi kun flyver fra syd. Så 
jeg får tit den første due i landet, men 
normalt ved jeg ikke, om den holder, 
før 4-5 timer efter, da der er over 300 
km til Skagen + nattids fradrag. Men 
efter over 1½ time er der én, der får en 
due hjem i Vejen og næsten 2 timer ef-
ter i Kolding, men ingen af dem kan 
slå mine 2, så spændingen er på sit hø-
jeste de næste timer, hvor folk opad i 
landet får duer hjem, men ingen slår 
mine 2. 

Så jeg har nået mit mål om at få en 
nationalvinder og endda de 2 første/
hurtigste i landet. 

Det var en rigtig stor dag for mig.

  Måske en af de største, jeg har op-
levet med duerne. Vi er nogle folk, der 
er i kontakt med hinanden rundt om-
kring i landet via telefon, FB og Mes-
senger. Det gør det hele meget sjovere 
at vi kan følge hinandens resultater 
online, og tale om vejr, vind, slipsted 
og osv. 

Det er noget af det, der gør lands-
flyvningerne/maraton/langflyvninger 
meget spændende for os, der elsker at 
sidde og vente på og se, at de kommer 
hjem. 

Jeg gør, hvad jeg kan for selv at se mi-
ne duer komme hjem, selv om jeg har 
elektronisk registrering, og at det hele 
kører automatisk. Så er det, der gør, 

man er ”rigtig brevduemand” og har 
fortjent de helt store resultater i mi-
ne øjne;-). Og nogle gange, når duerne 
kommer rigtig tæt, er afgørelsen tit, at 
man kan få sin due hurtigt ind ved at 

fløjte/rasle med en bøtte mm.
Det kom bag på mig og nok også man-

ge andre, at jeg også skulle få 2 Natio-
nalvindere mere i år fra: 

Karlsruhe 648 km. overnat med 207-
15-406, Bb hun med 840 m/min. 

Freiburg 766 km. overnat mørktavlet 
Hv.sl. han med 1300 m/min.

Men nu efter sæsonen tænker jeg, 
”Hvad så? Kan du gøre det bedre?” Ja, 
der er plads til forbedringer. Der er 
ting, jeg vil ændre og justere på.  

Jeg har i 2 år brugt ”Matador” foder-
produkter, og jeg er først ved at lære, 
hvordan jeg skal fodre. Jeg kikker al-
tid efter, hvordan duerne går til fode-
ret, og hvad de spiser først, og hvad 
der er tilbage. I forsæsonen inden den 
første langflyvning får de alm. Flyve-
foder, men lidt hamp, jordnødder og 
småfrø, når de har været ude at flyve 
om aftenen. Omkring en uge før første 
langflyvning blander jeg ½ langfly-
ver og ½ alm. flyvefoder. Er lidt mere 
rundhåndet med hamp mm. Op til den 

Landsvinder fra Freiburg DAN 207-16-0749

Avlsslaget hos Jan Rasmussen
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første landsflyvning får de mere lang-
flyverfoder og kun 1/3 alm. 2 dage før 
de sendes, får de hamp og jordnødder 
og alt, hvad de gider æde om aftenen. 
Men det er hele tiden små justeringer 
og detaljer, der lægges mærke til. 

Jeg har lavet alle reder og sidde-
pladser med trådnet, så jeg ikke skal 
tænke på rengøring i hverdagen. Der 
er grus på gulvet og det rives én gang 
om ugen i sæsonen. Jeg bruger tiden 
på duerne. De skal ud at flyve rundt 
om slaget. Eller hvis de ikke gør det til-
strækkeligt, træner jeg dem fra enten 
28-39-95 km afstand. På trods af, vi 
har kapflyvninger fra syd, træner jeg 
specielt før sæsonen i alle retninger + 
over vand f.eks. fra Als og Fyn. Unger-
ne trænes med de gamle ind imellem. 
Jeg lægge meget mærke til, hvor fra 
de kommer, og om de kan følge med. 
Jeg træner alle lige meget. Der er in-
gen, der får lov at blive hjemme, hvis 
de er klar og i orden. Jeg lægger un-
ger til hele året og har haft held med 

senunger mange gange, når de bliver 
ældre, bl.a. min bedste han 207-15-773 
er født i september, regionsvinder Sol-
tau + rigtig god på landsflyvningerne. 

Han er ½-bror til min Nationalvinder 
fra Freiburg. 
HVORDAN GØR JEG?

Ungerne trænes, fra de er omkring 2 
måneder gamle fra 2-5 km. Afstand, 
selvom de ikke har slået slagfjer. Når 
de starter træningen så tidligt, er de 
fremover mere ”slagfaste” og mister 
færre, når de bliver ældre. De kurve-
trænes fra de bliver taget fra ca. 25 
dage gamle. Jeg sætter dem ud på ta-
get, når andre duer er ude, så de kan 
se, hvordan de gør –indgang–, jeg sæt-
ter dem i indgangen, så de selv kan gå 
ind. De lærer det hurtigt 2-3 dage. Jeg 
forlanger, at alle skal ud, når jeg åbner 
for udflyvningen. Jeg kan godt finde på 
at lukke indgangen i en time. Ungerne 
trænes fra alle retninger og skal med 
på kapflyvning, når de har alderen. 
Jeg synes, det er sjovt at flyve med un-
gerne. Dels fordi de er så uforudsige-
lige. Man kan aldrig regne med, at de 
er som ungerne fra året før. Pludselig 
gør de noget helt uventet. Resultaterne 
er ikke afgørende. De skal være stabile 
og gerne komme hjem alene. Hvis de 
bumler én dag, er det helt fint (træning 
til overnatsflyvninger).

De etårs duer, som har fløjet som 
unger, skal deltage på alle 5 langflyv-
ninger (hvis de er i orden). Resultatet 
betyder mindre. Hele tiden er tanken 
at gøre dem klar til de lange flyvnin-
ger (over 500 km). Alt under 500 km er 
træning. Det er først, når de har væ-
ret ud over 500 km, at jeg begynder at 

Landsvinder fra Baden-Baden - DAN 207-15-0406

Avlsrede
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regne med dem (som en del af holdet). 
Jeg er rimelig alene med den holdning/
passion for de helt lange flyvninger i 
min forening. Og jeg kan nogle gange 
godt blive lokket til at bryde mit eget 
princip uden at tænke over det. Og så 
komme i tanke om, hov, det er jo ikke 
det, jeg brænder for, at mine duer skal. 
F.eks. melder jeg fire duer til Super 
Cup, som består af 7 faste flyvninger 
og ingen flyvninger over 500 km! Jeg 
tilmeldte 4 stk. etårs til, som så ikke er 
prøvet af på de 5 langflyvninger, men 
kun på en. Det sker ikke igen. Også 
fordi jeg fodrer efter de lange flyvnin-
ger. Ikke sprint. 

Jeg forsøger at gøre det enkelt og 
simpelt at overskue mine duer i dag-
ligdagen med alt: foder, træning, kap-
flyvning og avl. I sæsonen får duerne 
”Wonder Pigeon” hver anden dag i van-
det. Jeg har prøvet den grønne version 
denne sæson og det forsætter jeg med 
næste sæson. Der er elektrolytter i 
vandet ved hjemkomst. Ellers får de 
to forskellige vitaminpulvere i fode-
ret sammen med olie et par gange om 
ugen. Medicin bliver brugt efter behov.  
En gang imod gul knop, en gang imod 
orm forbyggende før sæsonen. For luft-
vejene en til to gange i sæsonen forbyg-
gende. Jeg har aldrig haft ”ungesyge”. 
Hvis en unge ikke trives, når den er 

blevet taget fra, fjernes den. Ellers la-
der jeg kurven sorterer mine duer. Det 
er den i øvrigt bedst til.
AVL: 

Jeg er løbende på udkik efter mate-
riale, der kan supplere / forbedre mine 
duer. Jeg krydser lang / maratonduer 
med mellemdistance pga. min place-
ring i landet og dermed kort afstand til 
slipstederne. Jeg har købt / køber du-
er på forskellige auktioner og tilfører 
gerne nogle stykker hver år. Selv om 
det ikke er ”stamtavlen”, der er garanti 
for, at en due kan flyve eller avle, er det 
vigtigt for mig, at forældrene har vist 
noget på flyvning eller i avl. Bedstefor-
ældrene skal være noget særligt. Jeg 
forsøger at lære af min og andres erfa-
ring hele tiden. I avlen er jeg begyndt 
at bruge mine bedste flyveduer til at 
parre med avlsduerne til en runde 
vinterunger. Så parrer jeg avlsduerne 
sammen efterfølgende, hvilket er en 
måde at sikre afkom efter de bedste og 
hurtigt at få afprøvet flyveduerne i avl. 
Det er første år i år, jeg har gjort det, 
men bestemt ikke det sidste, da jeg er 
meget tilfreds med dette års unger.
MAGIEN ER FOR MIG

At gøre det optimale hele året rundt. 
Være vågen og at se på duerne, hvad 
har de brug for. Hvad fortæller de i 
dag, for at jeg kan nå mine mål om at 

skabe topresultater og ikke gå på kom-
promis. Middelmådighed er dræbende 
for enhver rigtig brevduemands drøm 
om succes. Lad ikke andre fortæller 
dig, hvordan du skal gøre.  Find ud af 
det selv. Være ærlig og passioneret i 
det du gør med og for duerne. Tro på 
det! Jeg elsker at gå til foredrag/læse/
høre om, hvordan andre gør. Jeg ta-
ger gerne imod råd og lytter godt ef-
ter ”guldkornet”. Det betyder mindre, 
hvem det er fra. Stof til eftertanke er 
altid spændende. 

Til sidst. Jeg kan og gør ikke noget 
andre ikke ville kunne og gøre. Hvis 
man har viljen, er der også en vej. Find 
din vej. Lade være med at kopiere an-
dre eller at lade andre fortælle, hvor-
dan du skal gøre, for de er ikke dig! Tro 
på, at hvis du yder en indsats og passer 
duerne godt hele året, kan du også få 
en Landsvinder;-) og nå dine mål. Man 
kan godt kalde mig ”brevduetosset”, og 
det er jeg slet ikke ked af, men jeg er 
lidt ked af, at gå så meget alene med 
min passion for de helt lange flyvnin-
ger og avlen.

Jeg håber en dag, at der kunne bli-
ve et fysisk fællesskab/klub, som er 
for ligesindede med den interesse lige 
meget om de er høj el. lav i brevduever-
den. Og så at vi kunne ”kloge os” sam-
men og få nogle flere til at deltage på 
disse flyvninger. Åbenhed er et must, 
hvis brevduesporten skal overleve i 
fremtiden. Loger og lukkethed hører 
fortiden til. Set ud fra mit synspunkt 
er ”Facebook” og internettet et red-
skab til formidling af hurtig oplysning 
imellem mennesker. Det kan ikke er-
statte det fysiske møde, men supplere 
og forbedre kontakten. Jeg er lykkelig 
for mine fb.venner og det fællesskab, vi 
kan have sammen (og uden dem havde 
jeg intet). Det er også fedt, at man kan 
finde nye venner, der deler ens passion 
og at man kan dele erfaringer/glæder/
sorger mm. Jeg har valgt, at dette me-
die skal være positivt for mig og det vil 
jeg gerne kæmpe for! Det er desværre 
nogen, der forsøger at ødelægge det for 
andre ved at være negativ og sortseen-
de. Dem vil jeg ikke bruge tid på. Og 
det synes jeg heller ikke andre skal. 
Det kommer der ikke noget godt ud 
af. Og det skræmmer måske nye væk 
fra Brevduesporten, og det har vi ikke 
brug for.

773
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Af Franz Steffl  oversat fra Die Brieftaube

LAD OS KOMME I GANG 
EFTER DEN GYLDNE OKTOBER MÅNED 
BANKER EFTERÅR OG VINTER PÅ DØ-
REN. MEN LAD OS SE TILBAGE. I PRIN-
CIPPET ER DET SOMMER FRA SIDST I 
APRIL. FOR VORES FJEREDE VENNER 
ER HVER EN SOLSTRÅLE GULD VÆRD. 
I DE SIDSTE TRE MÅNEDER AF ÅRET 
MERE END RESTEN AF ÅRET. SOLEN 
GIVER KONDITION OG SUNDHED. 
UDEN SOL KAN DER IKKE EKSISTERE 
NOGET LIV! 

Fældningen i flyveslaget er ved at 
være til en ende. Avlsduerne er hos 
mange allerede færdigfældet og skin-
ner med deres nye fjerdragt. De skri-
ger bogstaveligt talt om at blive parret.  
Systematisk forberedelse af av-
len er ”halvvejen” til succes 
Vinteravl er sikkert ikke for alle. Hold-
ningen til fordele og ulemper må man 
afgøre med sig selv. En god ting, for 
alle sportsvenner er altid selv ansvar-
lige for det, der sker i deres dueslag. 
Ikke desto mindre skal fordelene ved 
vinterunger ikke afvises. Selvfølgelig 
ikke. Med vinteravl bliver arbejds-
byrden med duerne større. Vinterun-
ger skal som det mindste passes tre 
måneder længere end forårsungerne. 
Det kan også være problematisk, at 
rovfugle kan spille en ikke ubetydelig 
rolle for de første flyvninger om slaget. 
Men der findes måder og midler til al-
ligevel at nyde sine vinterunger. Uan-
set om duerne er parret i december 
eller marts, er opskriften den samme 
og forbliver den samme. Første prio-
ritet bør være sundhedstilstanden, de 
foreskrevne og de frivillige vaccinatio-
ner*). Tidspunktet for vaccinationer 
afhænger altid af datoen for parring. 

Imidlertid bør immunisering med nå-
len kun finde sted, hvis duerne er fri 
for bakteriologiske sygdomme såvel 
som fri for parasitter.

Derfor kan turen til dyrlægen ikke 
undværes! En fælles afføringsprøve 
fra slaget eller en afføringsprøve fra 
hver enkelt due, en hals- og kloak-
prøve på vatpind og muligvis en blod-
prøve giver meget hurtigt information 
om duernes sundhedstilstand. Sunde 
duer er normalt også et spørgsmål om 
slag og miljø. Grundig rengøring i ef-
teråret efter fældningen og om foråret 
før parring giver næsten sig selv. Du 
ved ligeså godt, som jeg, hvor meget 
snavs og støv, der kan samle sig i løbet 
af et par måneder. En konstant belast-
ning fra støv og snavs er hverken godt 
for dig eller for duerne. Overbelastede 
slimhinder i luftvejene hos mennesker 
og dyr er døråbneren til mange forskel-
lige andre sygdomme.

Orm og coccidiose
Hvis duer har adgang til alminde-

ligt jord i volieren eller græs uden for 
slaget, er der altid risiko for en infek-
tion med orm eller coccidiose. Begge 
dele skyldes parasitter. Hårorm og 
rundorm er almindelig i dueflokke og 
lever i tyndtarmen hos duerne. Det 
er sjældnere at finde båndorm. Infek-
tion med båndorm forekommer, når 
duerne spiser små snegle, som er mel-
lemvært for parasitten. Infektion med 
rundorm og hårorm sker, når duerne 
indtager smitsomme ormeæg. Det kli-
niske billede af ormeinfektion er ik-
ke altid identisk i starten. Som regel 
indeholder inficerede duers afføring 
med varierende konsistens ormeæg se-
nest 14 dage efter de selv har indtaget 
smitsomme æg. I begyndelsen spiser 
duerne meget. Nogle gange mere end 
normalt, men appetitten falder meget 
hurtigt i det videre stadium. Ved kraf-

Avlssæson 
2019 står for døren

Coccidiose oocyster fra en afføringsprøve. “Det snigende ved coccidier er, at de berørte inficerede duer 

ser sunde ud og kun viser sig lidt mindre aktive på slaget”, siger Franz Steff. Afføringen er lidt blød i begyn-

delsen, så den ikke længere hænger ordentligt sammen. Hvis infektionen bliver værre, virkeligt værre, 

bliver det en stinkende og delvis grønlig plamage.
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tigt angreb kan man se duerne sidder 
nedslået og apatisk på slaget med en 
uordentlig og kedelig fjerdragt. 

Det er også interessant, at rundor-
mens æg er smitsomme efter en ud-
viklingscyklus på to til tre uger, mens 
hårormes æg er smitsomme efter otte 
til ni dage. Tiden fra indtagelse af 
smitsomme æg til den næste gene-
ration af orme er forskellig for begge 
parasitter. Den er omkring seks uger 
for rundorme, men kun ca. fire uger for 
hårorm. Det er også vigtigt at bemær-
ke, at begge typer orm kan forårsage 
lunge-, lever- og nyreinfektioner. Hvis 
duerne er inficeret med orm, anbefa-
ler jeg altid, at smittekilden under alle 
omstændigheder skal fastslås. Hvis 
det mislykkes, er der risiko for en til-
bagevendende infektion. Så vil duerne 
kun være fri for orm i kort tid efter en 
behandling.

Det stiller sig anderledes, hvis man 
får disse tarmparasitter ind på slaget 
via et køb af duer. Efter helbredelsen 
er det uundgåeligt at uskadeliggøre 
orme og æg med en slagdesinfektion. 
Dyrlægen vil helt sikkert give dig et 
produkt med den aktive ingrediens 
levamisol eller fenbendazol. Med disse 
lægemidler bør du være i stand til at 
bekæmpe et ormeangreb med succes.

Også coccidiose på slaget er en tik-
kende tidsbombe. Coccidier er meget 
almindelige på dueslagene. De kan 
i høj grad reducere vores duers kon-
dition og sundhed. De koloniserer 
tyndtarmen og findes, utroligt nok, i 

næsten alle duer. Så at slippe af med 
coccidiose er en vanskelig opgave. Der 
er så vidt jeg ved to forskellige arter af 
disse protozoer, som kun angriber duer 
og fjernes med samme slags medicin. 
Coccidier har et permanent stadium, 
oocyster, der kun bliver smittefarlige 
efter en modningsproces i omverdenen 
efterfulgt af   optagelse i en due. Disse 
oocyster beskadiger tarmvæggen un-
der deres udvikling. Omkring fem 
dage efter optagelsen af oocyster ud-
skiller duen allerede igen nye oocyster. 
Når duen er passende inficeret, forår-
sager det en eksplosion af coccidier. 
Den snigende ting ved coccidier er: De 
inficerede duer ser sunde ud og viser 
sig kun lidt mindre aktive på slaget. 
Afføringen er lidt blød i begyndelsen 
og den hænger ikke længere ordent-
ligt sammen. Hvis infektionen bliver 
værre, virkeligt værre, bliver det til en 
stinkende og delvis grønlig plamage. 
Hvis diaréen er blodig, sidder duerne 
ulykkeligt med pjuskede fjer på slaget, 
indtager meget vand og spiser næppe. 
Sportsvenner, det må aldrig komme så 
langt!

Efter en kur skal der også være en 
slagdesinfektion. Eliminer våde plet-
ter rundt om drikketrug. Gritkrukker 
og overskudsfoder fjernes fra gulvet.  
Oocyster vil ofte finde et miljø, hvor de 
kan overleve. Riste på gulvet og et tørt 
slag forhindrer en coccidiose infektion. 
Trichomonader (gul knop) er dybest 
set også en “uendelig historie” blandt 
duer og opdrættere. Næsten alle duer 

bærer på trichomonader, som befinder 
sig i næbbets slimhinder, spiserøret og 
endda i skjoldbruskkirtelen.

Udskillelsen af    trichomonader og 
dermed inficering af   den resterende 
bestand er næsten altid via drikke-
vandet eller afføring. Unger i reden 
bliver inficeret af forældrene, når de 
fodrer. I en sovende fase lever vores 
duer i symbiose med flagellaterne. 
Hvis der imidlertid tilsættes stress 
af enhver art, kan organismen ikke 
længere forhindre en eksplosiv for-
mering af de encellede organismer. 
Gule aflejringer i svælget er et umis-
kendeligt tegn på trichomonader. I 
sådan et tilfælde er behandling nød-
vendig for at kontrollere sygdommen.  
Sammenfattende, men det er min helt 
personlige mening, bør der være kun 
kunne spores lidt coccidier og tricho-
monader før avlssæsonen, så jeg er 
sikker på, at avlsduerne “rene”. Dog 
kan en reinfektion af slaget ikke ude-
lukkes, når der bliver indsat nye duer. 
Herefter får avlsduerne en hel sæson 
uden nogen form for medicin. Hvis de 
ikke kan klare det, skal du virkelig 
overveje, om du har de rigtige duer på 
avlsslaget. Så vil deres svaghed og føl-
somhed gå i arv, er jeg ret sikker på. 

*) I DK er det kun paramyxo vaccina-
tionen, der er foreskrevet – og tilladt. 
Oversætterens bemærkning

COCCIDIOSE
Sygdommen skyldes en snylter, en lille encellet parasit der 

optages gennem duens fodersøgning som umodne æg (oocy-
ster), der modnes i dens tarmsystem og borer sig ind i tarmen 
og beskadiger slimvæggen. Duerne får let diarré, der hurtigt 
kan accelerere og medføre dehydrering og slimet, grønlig affø-
ring i løbet af ganske få dage. Da snylteren trives absolut bedst 
i våde omgivelser uden sollys, er det i denne tid, den florerer. 
Parasitten er så hårdfør, at i våde omgivelser, uden for megen 
sol, kan æggene overleve i op til 1 år i eksterne omgivelser. 
De ødelægges let, når de udsættes for varme, udtørring el-
ler ultraviolet stråling. Alt inventar bør derfor ofte rengøres, 
sættes ud i solen og tørres.

TRICHOMONADER (GUL KNOP)
Gul knop skyldes en éncellet parasit, der hedder Tri-

chomonas, som tilhører flagellaterne. Trichomonader-
ne inficerer duer i alle aldre, men giver som regel kun 
synligt sygdomsudbrud hos ungerne. Gul knop smit-
ter gennem kromælk, sekret fra næb og svælg, samt 
gennem afføring. Når infektionen opstår, kommer der 
gullige svampede belægninger i mundhule og svælg. 
Der kan også observeres grønlig diarré og vægttab, og 
det er karakteristisk, at duen sidder og strækker hals.  
Trichomonader overlever meget dårligt i tørre omgivel-
ser, men forbliver til gengæld infektionsdygtige i flere 
døgn, når de befinder sig i vand og andre fugtige miljøer 
(jo lunere jo bedre). De hyppigste infektionsveje hos duer 
er gennem kromælk, samt gennem drikke- og badevand.

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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Sektion 63
Brevduehuset Hjørring arrangerer 

samlet sektionsudstilling for sekt 53-
54 og 63

Lørdag den 12 januar 2018 i Højene 
Skole Vellingshøjvej 368  Hjørring

FREDAG:
Indlevering af duer fra 19-21.
Husk vacc skemaer
LØRDAG:
Kl. 09.00 Morgenkaffe m/rundstyk-

ker og pålæg kan købes.
Kl. 10.00 Generalforsamling.
Kl. 11.30 Mad til rimelige priser.
Kl. 12.00 Udstillingen åbner.
Kl. 14.00 SUPERAUKTION
Ca. 20 unger årg. 2019 ( sælges på 

stamtavler )
Duerne kommer på pre.auk.

MC.Hansen
Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse.
Kl. 16.00 Udstillingen slutter
HELE DAGEN SALG AF LODDER
MED UNGER FRA TOPSLAG!
Udstillingsklasser:

Sektion 61
MESTERSKABER
ESDUE HUN 2018
1 233-13-0604 233 - STARBÆK/PEDERSEN  14496 
2 165-16-1103 165 - NIELS & BENTE   13494
3 165-16-1104 165 - NIELS & BENTE   13431
ESDUE HAN 2018
1 165-17-0047 165 - NIELS & BENTE    14754 
2 224-16-0460 224 - LARS HANSEN   14446 
3 021-15-2496 224 - POUL H. NIELSEN  14419
ÅRETS FUND HUN
1 165-17-0030 008 - NIELS & BENTE   12664
2 224-17-0480 008 - FRANK HALSKOV  12170
3 165-17-0107 012 - POUL ERIK BACH   
11241
ÅRETS FUND HAN
1 165-17-0047 165 - NIELS & BENTE   14754
2 165-17-0032 165 - NIELS & BENTE   13857
3 224-17-0092 224 - POUL E. NOE   13333
ES UNGE 2018
1 021-18-0266 224 - U & E LETH   5384 
2.  224-18-0148 224 - POUL E. NOE   4506
3 021-18-0011 224 - JOHS.JØRGENSEN  4488
SPRINT ÅBEN
1 165 - NIELS & BENTE   15659
2 180 - JYTTE & EIVIND   15509
3 224 - PREBEN SØRENSEN   15507
SPRINT SPORT
1 224 - LARS HANSEN   15456 
2 165 - NIELS & BENTE   15446 
3 233 - STARBÆK/PEDERSEN   15390
GENERAL MESTERSKAB
1 224 - LARS HANSEN   24574
2 190 - MORTEN JENSEN   24395 
3 093 - HEINE RASMUSSEN   23830
LANDSFLYVNINGER
1 190 - SKOVBO MADSEN   1797
2 093 - D. SOKOLOWSKI   1569
3 165 - NIELS & BENTE   1415
UNGER ÅBEN
1 224 - JOHS.JØRGENSEN   5773
2 233 - BO KNUDSEN   5768
3 224 - POUL E. NOE   5763
UNGER SPORT
1 224 - Poul Erik Noe   5676
2 233 - Bo Knudsen   5648
3 224 - Birthe Damgård   5539
JUNIOR OG BEGYNDER
1 190 - Isabella Feldbak
1 ÅRS KONKURRENCE
1 224 - POUL E. NOE   2906
2 180 - JØRGEN KRIEGBAUM   2873
3 224 - PREBEN SØRENSEN  2828

Meddelelse  fra foreninger og sektioner
SEKTIONSVINDERE
18 AABENRAA  190 LEIF NIELSEN 190-17-1929
18 AABENRAA 237 K. B. SØRENSEN 237-15-0959
19 LØGUMKLOSTER 165 POUL ERIK BACH 165-16-1209
19 LØGUMKLOSTER 165 NIELS & BENTE 165-16-1118
20 GRAASTEN  180 JYTTE & EIVIND 180-17-0077
20 GRAASTEN 190 SKOVBO MADSEN 068-17-1523
21 AABENRAA 165 NIELS & BENTE 165-17-0042
22 LØGUMKLOSTER 190 LEIF NIELSEN 190-16-1464
23 GRAASTEN 165 NIELS & BENTE 165-17-0032
24 AABENRAA 190 KAY MADSEN 190-16-1208
25 LØGUMKLOSTER 224 POUL H. NIELSEN 021-16-2741
26 GRAASTEN 180 JYTTE & EIVIND 180-16-0582
27 AABENRAA 224 POUL E. NOE 224-15-0186
28 AABENRAA 224 POUL CHR. JENSEN 021-16-2771
28 AABENRAA 224 JACOB NOE 224-18-0618
29 LØGUMKLOSTER 224 POUL E. NOE 224-17-0092
29 LØGUMKLOSTER 224 BIRTHE DAMGÅRD 224-18-0755
30 GRAASTEN 093 HEINE RASMUSSEN 093-16-0311
30 GRAASTEN 180 JØRGEN KRIEGBAUM 180-18-0534
31 AABENRAA 233 NIELS CLEEMANN 233-18-0228
31 AABENRAA 224 POUL E. NOE 224-17-0125
31 AABENRAA 180 FAM. SØRENSEN 180-18-0617
32 LØGUMKLOSTER 224 PREBEN SØRENSEN 021-17-2547
32 LØGUMKLOSTER 233 IVAN NIELSEN 233-18-0134

Klasse 1 Hanner, der i 2018 var 
mindst 2 år, og som på DdB opnåede 
mindst 5 plac. indenfor 25% eller min. 
1600 pr. km. Der tildeles ¼ point for 
hver 500 præmiekilometer over 1600 
præmiekilometer.

Klasse 2 Hunner, der i 2018 var 
mindst 2 år, og som på Ddb opnåede 
mindst 3 plac., indenfor 25% eller min. 
1000 pr. km. Der tildeles ¼ point for 
hver 500 præmiekilometer over 1000 
præmiekilometer.

Klasse 3 Hanner, som i 2018 var 
mindst 2 år (ingen flyvekrav).

Klasse 4 Hunner, som i 2018 var 
mindst 2 år (ingen flyvekrav).

Klasse 5 Hanner, som i 2018 var 1 år 
og som på DdB og eller sekt.flyv. opnå-
ede mindst 2 plac. inden for 25%.

Klasse 6 Hunner, som i 2018 var 1 år 
og som på DdB og eller sekt. flyv. opnå-
ede mindst 2 plac. indenfor 25%.

Klasse 7 1 års hanner (ingen flyve-
krav).

Klasse 8 1 års hunner (ingen flyve-
krav).

Klasse 9 Hanunger, der i 2018 har 
deltaget på mindst 2 flyv.

Klasse 10 Hununger, der i 2018 har 
deltaget på mindst 2 flyv.

Klasse 11 Hanunger (ingen flyve-
krav).

Klasse 12 Hununger (ingen flyve-
krav).

Klasse 13 Sektionsvindere. (Gratis)
Duerne anmeldes foreningsvis senest 

den 28  december til Frank Juul Bøge-
vej 8 9800 Hjørring

Gebyr pr. due 25,00 kr. indbetales 
sammen med anmeldelsen. Husk vacc. 
skemaer.

Guldringe 2019

Har du fået bestilt dine 

2019-guldringe?
 

Bestil dem nu og få dem leveret 
sammen med 2019-ringene
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Modulet skal udstyres med et 
SIM-kort og kan sende SMS’er til 
optil 3 telefonnumre herunder 

DdB’s  resultatservice 1919.

GSM modulet leveres med 
nødvendigt kabel, software til 

terminalen og dansk brugervej-
ledning. 

Pris kr. 1.750,- og modulet er klar 
til levering.

Julegave ide
GSM-modul til Tauris-systemet

DdB’s trailer 9 sælges

TRAILER 9 SÆLGES FOR HØJESTE BUD. INDEHOLDER 24 ALUMINIUMSKURVE MED PLADS
 TIL CA. 500-600 DUER. VANDINGSSYSTEM DER DÆKKER ALLE KURVE. 

SERIØSE BUD SENDES TIL SEKRETARIATET SNAREST MULIGT.
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227#26_2011 227#25_2011

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

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

Region Øst
          

7784 p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
7763 p. Gavekort kr. 5.000 + diplom
7762 p. Gavekort kr. 2.500 + diplom

1. Folmer K. Mikkelsen 071
2. Peter Mejdahl 09
3. Karsten Risager 071
4. Henrik Tang 071 7746 p. Gavekort kr. 1.500 + diplom

Henrik Fasting 071
Herluf Bennetzen 071 
Dennis Madsen 071
Team Jakobsen 192
Jenny & F. Nygaard 018
Henrik Jensen 062
Jesper Dresler 098
P.E. Meulengracht 192
Carl Erik Nielsen 071
Finn Hansen 087
Yrsa & Bendt 192

Aage Faurholt 222
Preben & Hanne 071 
Poul E. Nørregaard 062 
Sv. Aa. Nielsen 148 
Ole Frederiksen 148
Claus Nielsen 071 
Bent F. Hansen 09 
Jørgen Schmidt 071 
Benny Jakobsen 151 
Eigil Nielsen 062
Jan Bo Rasmussen 033 
Niels P. Hansen 09 
Willy Nielsen 09

Per Larsen 062 Søren 
Andersen 012 Egon 
Nielsen 062 Said&Else 
Baiomi 009 Piotr 
Grabarski 018 Rene 
Lindegaard 087 Henning 
Hansen 012 Keld 
Henriksen 09 Niels 
Larsen 148 
Finn Christensen 071
Mogens Christiansen 018

Finn Trier 04
Lisa & Rene 030
Jens Pedersen 062 
Tage Hansen 09 
Ole Nielsen 225 
Ove Seneca 018 
Steffen Hansen 225 
Pawel Grabarski 018 
Team Karlsson 012 
John Skafte 012 
Jørgen Jensen 081 
Ole Vigholt 09 
Mogens Larsen 071 
Jørn & Yvonne 012 
Alice & Ove 071 
Gert R. Nielsen 012

GAVEKORT KR. 1000 (7705 - 7528 point)

GAVEKORT kr. 500 (7468 - 5067 point)

NATURAL CUP 2018

Gavekort skal afhentes 
på landsudstillingen - 
bliver ikke eftersendt
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227#26_2011 227#25_2011

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

Spar penge 
Flyv og ha det sjovt 

Brug mindre men bedre foder 
BRUG NATURAL

Region Vest
7913p. Gavekort kr. 10.000 + diplom
7910p. Gavekort kr.  5.000 + diplom
7903p. Gavekort kr. 2500 + diplom

1. Lasse Lindstrøm 074
2. Vivi & H. Hansen 028
3. Bendt Andersen 068
4. S&G Thowsen 086 7901p. Gavekort kr. 1500 + diplom

Dorit & Jan P. 216 
Jørn Hedensted 055 
Brdr. Nielsen 172 
Team Eilif 053 
Lauge Bak 066
Sv Aage Krogsgård 172
E.&M. Rasmussen 156 
Gert Middelbo 237 
Carsten Lindhardt 156 
Ann & Flemming 028 
Palle Sanderhoff 086 
Verner Kjær 190

Hans Pedersen 142 
Erik Christensen 028 
Jens P. Pedersen 031 
J.&P Kristiansen 026 
Finn Norup 189 
Knud E. Pedersen 077
Leif Nielsen 046
Carsten & Nathasja 093
Moesby 190
H. Skov 028
Arne Larsen 053
Olav Jensen 084
Ejler Hansen 144

Jørgen Tønnesen 142 
Skjold Pedersen 027 
Claus Henriksen 053 
Brdr. Folkersen 074 
Tage Gravesen 172 
Linda-Henning 076 
Søren Andersen 086 
Frank Jensen 046 
Eigil Jensen 053
K.B. Sørensen 237 
Bjarne Nutzhorn 153
Svend Kærgård 166
Jens Emil Poulsen 031

GAVEKORT kr. 1000 (7875 - 7779 point)

GAVEKORT kr. 500 (7763 - 7384 point)

John & Kurt 211
Poul Erik Juul 144
Søren Kristensen 066
Karl Kristensen 074
Hans-Jørn Thomsen 074
N.J. Pedersen 127
K.&L. Andersen 053
Vagn Hansen 144
Leif Nielsen 190
Arne F. Pedersen 190
John Conradsen 027
Ingolf Laursen 027
Bent Bøgh 086
Fritz L. Pedersen 170

NATURAL CUP 2018

Gavekort skal 
afhentes på 
landsudstillingen - 
bliver ikke eftersendt
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Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Repræsentant-
skabsmøde 2019

Afholdes på  
Hotel Pejsegården  

lørdag d. 2. februar 2018
Repræsentantskabs-  

mødet starter  
kl. 13.00 præcis

Festmiddagen indledes 
kl. 18.30

Værelsesbestilling,  
Hotel Pejsegården tlf. 75 75 17 66

Opgiv venligst, at det er vedr.  
De danske Brevdueforeningers  

Repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Bjarne Borresen

Forret
Laksetatarmed løg, capers oghjemmebagt brød

HovedretDuet af unghane bryst ogkalvemørbrad med køkkenets specielle garniture
DessertDesserttallerken med rørt is

Kaffe med sødt
Kuvertpris kr. 340,-

De danske Brevdueforeninger afholder 
Landsudstilling, foredrag, auktion,

 repræsentantskabsmøde og festaften 
fra den 1. til den 3. februar 2019 

på Pejsegården i Brædstrup 

Kom med og få en
hyggelig festaften

med god mad
og dejligt selskab

Musikken
leveres af 

PETMIC’s PETMIC’s leverede forrygende musik i 2018


