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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

NATURAL CUP 2019 
Ændrede propositioner for deltagelse i Natural Cup 2019.

De deltagende slags totale forbrug af korn skal være indkøbt hos 
Natural i perioden fra den 1/1-2019 til den 31/12-2019.

VERNER KJÆR, DAN 190 IKAST
En af Danmarks store brevdue-

mænd er ikke længere i blandt os. 
Det kom nærmest som et chok for os 
i 190 Ikast, da vi erfarede, at Verner 
Kjær stille var sovet ind den 17. no-
vember 2018, 84 år gammel.

Verner havde været frisk lige til det 
sidste, men var pludselig blevet dår-
lig og måtte indlægges på sygehuset, 
hvor han blev opereret, desværre gik 
noget galt.

Verner blev indmeldt i 190 Ikast 
den 1. januar 1964 og fik således 54 
aktive år som brevduemand.

I foreningen har han været for-
mand, bestyrelsesmedlem. Ja, der 
ikke en post, som Verner ikke havde 
taget ansvar for.

På flyvningerne havde Verner man-
ge fine resultater, Danmarksmester 
og mange sektionsvindere.

Verner kendte mange, som kunne 
holde ham orienteret om, hvad der 
skete i brevdueverdenen. Vi så altid 
frem til, at være sammen med ham, 
hvor han på sin lune og underfundige 
måde hurtig blev midtpunktet.   

Æret være Verner Kjærs minde.
190 Ikast

NEKROLOG
Lørdag den 17. november døde Ver-

ner Kjær, Ikast 84 år gammel efter 
kort tids sygdom, kun et år efter, at 
han mistede sin kone Ingfred.

Verner blev meldt ind i den stærke 
Ikast forening i 1963. På det tids-
punkt tror jeg, at alle slagene i Ikast 
var befolket af Gerhards-Delbar du-
er, men Verner supplerede hurtigt 
sin bestand med duer fra Sigurd 
Henningsen, Horsens. Det blev fun-
damentet til hans store succes med 

duerne.
Verner var konkurrence menneske 

og han havde et vindergen ud over 
det sædvanlige.

Jeg besøgte ham første gang i ef-
teråret 1970 og allerede på det tids-
punkt var Verner med helt fremme i 
vores sport. Mange duer fra Verner 
har i tidens løb fundet vej til mit 
slag og altid fra øverste hylde. Ver-
ner havde evnen til, hvis der var no-
get i en due, at få det frem og det var 
lige meget, om det var egen avl eller 
en due udefra. Havde den ikke den 
ønskede kvalitet, var der hurtigt en 
tom rede.

Verner’s resultater efter et langt liv 
med duerne er imponerende. Nævnes 
skal mere end 50 sektionsvindere, 
et pænt antal gruppevindere, ca. 15 
mesterskaber i sekt. og DdB og ca. 
50 top 3 til mesterskaberne. Til dan-
marksmesterskaberne blev det til en 
1. plads, en 2. plads og to 4. pladser.

Da DdB var en del af forsvaret, 
havde forsvarets medaljer højeste 
prioritet hos Verner. De gik på 2 me-
sterskabsduer sammenlagt på alle 
langflyvninger i gruppen. Det blev 
da også til 3 gange guld, 4 gange sølv 
og 2 bronzemedaljer.

De seneste år skar Verner bestan-
den ned til under 40 duer i alt og sat-
sede på Mellem Sport. Det blev til en 
pæn flok sektionsvindere på sports-
flyvningerne og altid med fremme til 
mesterskabet. Så sent som i år havde 
han en vinder på Sport og 1. og 3. Es-
due A og en pæn 4. plads til mester-
skabet.

Med Verner Kjær’s død har dansk 
brevduesport mistet en af de helt 
store, og personligt har jeg mistet en 
god ven igennem næsten 50 år.

Æret være Verner Kjær’s minde.
Jørgen Kriegbaum, 180 Karup

DAN 087-16-0583 (død)
DAN 164-18-0195 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DV 05578-18-488
Kurth Larsen
9850 Hirtshals
Tlf 28727548

DAN 183-17-0275
Nenad Devic
2860 Søborg
Telf. 23280476

60 ÅR
16/12 Frode Brakstad. 068 Frederiks-
havn
70 ÅR
15/12 Atle Andersen, 086 Bangsbo
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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

Mangler vi ikke nogen traditioner i 
vores kapflyvningsplan? Flyvninger, 
som vi hvert år kan se frem til med 
glæde og forventning. Flyvninger, der 
står en vis ære omkring at skabe et re-
sultat på? For de fleste er der faktisk 
kun Antwerpen tilbage, som vi alle 
flyver, og hvorpå vores kongelige po-
kaler også bliver uddelt. Indimellem 
kan man da godt misunde de belgiske 
brevduefolk, som år efter år flyver de 
samme stationer på de samme tids-
punkter. Man kan sammenligne re-
sultaterne på de enkelte flyvninger år 
for år og ændre lidt på forberedelserne 
med de erfaringer, man har gjort sig 
de forgangne år. Her i Danmark skal 
det hele helst laves om, hver gang mu-
ligheden er der - for gennem flytning 
af flyvninger fra slipsted til slipsted 
forsøge at skabe et bedre resultat - of-

te for de få. Men det positive er dog, at 
det hele sker på bedste demokratiske 
vis, så det kan nok ikke være anderle-
des. Vi må se, hvad fremtiden bringer 
på dette område. Det er en fornøjelse 
at være med i en sport/hobby, hvor der 
altid er noget, man kan foretage sig. Vi 
kan alle gøre det lidt bedre end sidste 
år. Slaget kan sikkert blive lidt bedre, 
avlsmaterialet kan næsten altid for-
stærkes, parringerne kan forberedes 
i god tid og man kan deltage i dom-
merklubbernes arbejde. Måske ikke 
nødvendigvis for at blive dommer, men 
for at udfordre sig selv i samværet med 
sportskammerater. Så er der journa-
lerne, der skal føres enten i de manu-
elle journaler eller på pc’eren. Det er 
måske ved dette arbejde, at man lige 
får øje på den næste superparring eller 
en tråd i avlsarbejdet, man ikke har 
været opmærksom på før. Træningen 
til den kommende sæson er også værd 
at skænke en tanke. Er træningsforbe-

redelserne rigtig? Træner man fra de 
rigtige steder og de rigtige afstande? 
Træner man fra den indflyvningsret-
ning, man ønsker ens duer skal kom-
me? Den retning, man træner fra, som 
giver de mest optimale resultater el-
ler er det, hvor duerne kommer fra, 
- når de er bagefter? Sommetider er 
det rigtig godt lige at kigge vaner og 
traditioner efter i sømmene. Når man 
så oveni kan lægge foreningsarbejdet, 
auktioner, udstillinger, duedage mm, 
så er brevduesporten en sport, hvor 
man kan være i gang hele året, hvis 
man ønsker det. Og så er den dag-
lige pasning og omgang med duerne 
jo altid en glæde til at give én værdi 
i hverdagen. Forventningens glæde er 
næsten altid den største, og det eneste, 
der kommer af sig selv, er lommeuld! 
Når dette læses har hovedbestyrelsen 
holdt sit forberedelsesmøde rettet mod 
det kommende repræsentantskabs-
møde. Dagsordenen er blevet fastlagt 
i henhold til lovene med de indkomne 
forslag. Landsudstilling og auktion li-
geledes lagt i faste rammer. Forman-
dens beretning og regnskabet er tæt 
på at være færdigt og vil blive offent-
liggjort på vanlig vis. God juleforbere-
delse til jer alle!  
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Tekst/foto Ove Fuglsang Jensen

FLEMMING BOR I FREDERIKSHAVN, 
MEN HAR SINE DUER I KOLONIEN 
”KROGEN” NORD FOR BYEN, HVOR 
DER OGSÅ ER ANDRE BREVDUEFOLK, 
DER HAR DERES SLAG. 

Flemming blev medlem af DdB i 
1985. Flemming har selv skrevet den-
ne artikel i samarbejde med mig.

SLAGET
Slaget er i klassisk belgisk stil og op-

delt i 6 rum, 3 rum m. reder 9-9 og 12 
som bruges af enkehannerne, et rum 
til 35 enkehunner og et foder-/kontor 
rum samt et rum med plads til 75 un-
ger. Der bruges hele året bøgeflis på 
gulvet i flyveslaget. Alt interiøret i 
slaget er hjemmelavet, både reder, re-
deforsatser , siddepladser  samt de 5 
sputnikker. Der er i hver afdeling for 
flyveduerne monteret trådnet og sky-
deplader i den forreste halvdel af loftet 
for at forbedre luftcirkulationen. For at 

hjælpe til med luftcirkulationen er der 
under hver sputnik monteret et luft-
indtag. Især i starten af sæsonen me-
ner jeg, det er vigtigt for duernes form 
at undgå for store temperaturforskelle. 
For at afhjælpe dette problem er der 
monteret termostatstyrede varmerør i 
alle slag, der sammen med skydelem-
mene i loftet gør det muligt at holde på 
varmen om natten.
FODER

Jeg bruger i løbet af flyvesæsonen 2 
slags foder, en god flyveblanding Ath-
letic suppleret med Turbo Energi (beg-
ge Matador). Der udover bruges der 
godt med jordnødder. Der bruges et ud-
valg af biprodukter fra Pigeon Vitality. 
Hver uge gives der kur mod skiftevis 
Gul knop og luftvejsinfektion, og dertil 
bruges naturprodukter fra Pigeon Vi-
tality.  I flyvesæsonen bliver alt kornet 
til duerne vejet; Om morgenen får de 
10 gram og om aftenen 25 gram, der i 
løbet af sæsonen stiger til 40-45 gram 
om aftenen. Jordnødderne får de, når 
de har spist det normale foder. Al fod-
ring foregår i trug på gulvet.

Flemming Larsen
068 Frederikshavn

Mester Mellemdistance Åben 2018

Resultater i DdB 2018
1 Mellemdistance Åben 
7 Mellemdistance Sport
9 Etårs mesterskab
4 sektionsvindere

Es-duer Mellem:
1. 068-16-0410 A
4. 068-16-0409 U
8. 068-15-0270 A
8. 068-14-4176 U
9. 068-14-4332 A

Flemming Larsen, 068 Frederikshavn

Flemmening Larsens slag
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AVLSDUER
Jeg har til den kommende avlssæ-

son 15 par, hvoraf nogle par vil agere 
som ammeduer. Jeg sætter avlsduerne 
sammen i december, da jeg synes, det 
er nemmere for mig med vinterunger. 
Da avlssæsonen dermed er færdig i 
marts/april kan jeg fokusere på pas-
ningen og træningen af årets kapfly-
vere.

Duerne er hovedsagelig af Flor En-
gels og Grootjans afstamning. Det ab-
solutte avls-es er 108-06-1527 og han 
er far til 2 Regionsvindere og far/bed-
stefar til ikke under 15 sektionsvin-
dere heraf dem, jeg selv havde i 2018.

Der stilles ikke de store krav til de 
etårige. De skal blot komme stabilt og 
ikke falde helt ved siden af. Kravet til 
de gamle duer er mindst 5-6 placerin-
ger. Der udskiftes hver sæson ca. 50 
% af duerne. Til sæsonen 2019 vil det 
sige 14 ældre hanner og 16 stk. 1-års 
hanner og ca. den samme aldersforde-
ling hos hunnerne.

SÆSON OPSTART / TRÆNING 
Duerne sættes sammen 44 dage før 

den første sektionsflyvning, og der 
kommer da æg efter ca. 10 dage. Ef-
ter 20 dage på gipsæg fjernes de, og de 
lægger da igen efter ca. 10 dage. Det 
passer således med, at de har 4 til 5 
dages æg ved hjemkomsten fra den før-
ste sektionsflyvning. Derefter tømmes 
rederne og duerne er klar til at være 
på enkesystemet. Træningen af duer-
ne starter med 15 private ture fra 25 
til 50 km.
FÆLLESTRÆNING

Jeg er i den heldige situation, at Fro-
de Brakstad har arrangeret det såle-
des, at vi har en trailer med 16 store 
foreningskurve, som man kan erhver-
ve for en træningssæson. En trænings-
sæson indebærer ca. 10 træninger 
med gamle duer inden sæsonen. Her-
til kommer ca. det samme antal træ-
ninger, når det gælder ungerne. Vi har 
også en træning hver tirsdag, på ca. 40 
km, som jeg tillægger stor betydning 

for duernes motivation.
DUERNE BRINGES I FORM

Den daglige pasning starter med at 
hannerne lukkes ud til 45 min. træ-
ning kl. 7, hvor der flages for at hjæl-
pe med at holde dem i gang.  Derefter 
er det ungernes tur. De får ca. et par 
timer fra 8-10, hvor indflyvning er 
lukket. Derefter kommer turen til 
hunnerne, og det bliver til godt en ti-
mes træning. Hannerne får igen 45 
min. træning fra kl. 15, hvorefter de 
lukkes ind og fodres. Om aftenen får 
duerne deres jordnødder, og hunner 
spærres inde i deres siddepladser for 
at undgå, at de parrer sig indbyrdes. 
Ved den ugentlige træning på 40 km. 
vil hanner og hunner efter hjemkomst 
blive jaget ud sammen til en times 
træning for lukkede sputnikker. Un-
der denne træning holder jeg øje med 
duerne for at se, hvem jeg synes, der 
viser størst interesse for hunnen og el-
lers ser ud til at være i højt humør. En 
han, der under denne træning ikke sø-
ger sin hun og omvendt, tror jeg ikke er 
ordentligt motiveret til den kommende 
weekends kapflyvninger.

HÅNDTERING AF DUERNE

Af Ove Fuglsang Jensen

Håndteringen af duerne begynder 
naturligt nok med 108-06-1527A, der 
er ”hovedhjørnestenen” i slagets duer. 
Hannen 1527 er en middelstor kraftig 

068-16-0409 U

Far er 068-12-2040 som er 50 % Flor 
Engels og 50% Henning Jørgensen. 
Var selv en rigtig god kapflyver bl.a.  
Regionsvinder Husum og sektions- 
vinder Haderslev samt bedste Flor 
Engels og ¼ Flor Vervoort. Hun er 
redesøster til 410 og har 1 andel i 
mesterskabet. 

Flg. DdB placeringer i 
2Es-due sprint 2014 i sektion 53.

Mor er 068-11-1647 ¾ 
018: 15-17-19-32-34-64-66 
Ddb præmiekm 2018: 2853 km
Har på 2 år i alt haft 21 plac.

Ældre og etårs duer i DdB 25%

Placeringer i 5% 24 duer

Placeringer i 5-10% 16 duer

Placeringer i 10-15% 24 duer

Placeringer i 15-25% 24 duer

Placeret i alt 25% 95 duer

Antal duer deltaget i DdB 49 duer

Ialt sendt DdB flyvninger 234 duer

41% af samtlige duer er i de 25%

Statistik 
Poul Erik Meulengracht
NB: Et slag, der har ca. 30% 

af samtlige duer i 25%, er et 
godt slag. Har slaget 35-40% 
er det rigtigt godt. 
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due med et godt langt brystben, god 
benbygning og en kort indervinge med 
god muskulatur. Derefter gik turen til 
hannen 2040, der er søn af 1527 og der-
for bærer præg af dette, men dog har 
en bedre vinge, synes jeg, hvilket nok 
er arv fra dens mor. Derefter til Dan-
marks bedste es-due hannen 410, der 
viste sig at være lidt mindre i krop end 
faren 2040, men dog en dejlig handy 
due at have i hånden med en udstrå-
ling af fart og udholdenhed. Resten af 
de viste duer blev også håndteret, og 
viste stort set de samme udmærkede 

karaktertræk.
Jeg har skrevet for en del mestre her 

i Vendsyssel og haft rigtig mange gode 
duer i hånden avlet på fortrinlig vis, 
men har dog aldrig været ude for et 
slag, hvor en enkelt avlsdue går som 
en rød tråd gennem samtlige flyveduer 
for derved at skabe et hold af absolut-
te topduer. Vil man erhverve sig gode 
duer til avl, må de sikre gener i Flem-
mings duer være et oplagt mål.
FØLGENDE DUER HAR ANDEL I 
MESTERSKABET:

068-16-0410 A 4 andele - 068-16-0409 

068-16-381 A

Helbror til 410 og dermed også ef-
ter 068-12-2040 A som selv er en søn 
efter Flemmings fantastiske avlshan 
108-06-1527 A. En Flor Engels fra 
Hans Schougaard.

Flg. DdB placeringer 2018: 2-4-6-
14-31-52-82

DdB præmie km 2018: 2694 km
381-409 og 410 har på 2 år tilsam-

men haft 55 placeringer.

068-15-0270 A

Far er 108-06-1527 A som har avlet 
mange rigtig gode kapflyvere på 
slaget.

Mor er 108-14-0076 U en ren Flor 
Engels også fra Hans Schougaard

Sektionsvinder 16/6-18 fra Bremen 
1/239 509 km.

Ddb placeringer:  1-3-11-12-18-19-
33-34-54-61.

I alt 30 placeringer på 3 år.
DdB præmie km 2018: 4124km
Han er halvbror til 2040 (samme 

far)

U 1 andel - 068-16-0386 A 2 andele 
068-15-0270 A 1 andel - 068-14-4332 

A 2 andele
Alle de ovenfor nævnte mesterskabs-

duer stammer ud fra 1 enkelt han, 
nemlig 108-06-1527 A, en fantastisk 
avlsdue. 
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Danmarks bedste es-due  
DAN 068-16-0410A

068-16-0410 A
Sektionsvinder 30/6-18 Henstedt 
1/295 406 km. Sektionsvinder 4/8-18 
Henstedt 1/339 406 km. Stemplet 
samtidig som 068-14-4332.
Bedste Es-Due i DdB. 2018. 4 andele 
i mesterskabet. Flg. DdB placeringer 
2018:
1-1-2-4-4-21-28-59. DdB Præmie km 
2018: 3280,701
Far til 410 er 068-12-2040 som selv var 
regionsvinder 23/5-15 fra Husum, samt 
sektionsvinder 24/5-14 fra Haderslev 
1/967. 2040 var i 2014 bedste Es-Due 
sprint i Sek. 53, med flg. placeringer: 
1-3-3-5-6-10-12-29-29-31-50-65. i alt 
12 placeringer i 2014. En bror til 2040, 
068-07-0087 var også regionsvinder d. 
11/7-09 fra Heide.
Far til 2040 er 108-06-1527 en Flor 
Engels fra Hans Schougaard 
Mor til 2040 108-06-1528 er Hen-
ning Jørgensen afstamning fra Hans 
Schougaard.
Mor til 410 er 068-11-1647 og er ¾ Flor 
Engels og ¼ Flor Vervoort.

STATISTIK POUL ERIK MEULENGRACHT

Støt vores annoncører - de støtter dansk brevduesport!
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af Pia West Christensen

I WEEKENDEN DEN 9. – 11. NOVEMBER 
2018 VAR DDB’S LANDDOMMERKLUB 
SAMLET PÅ PEJSEGÅRDEN I BRÆD-
STRUP TIL DET ÅRLIGE LANDSDOM-
MERSTÆVNE.

Stævnet startede fredag aften, hvor 
Landsdommerklubben holdt sin gene-
ralforsamling. 9 dommere havde til-
meldt sig stævnet, som strakte sig over 
hele weekenden. 

Formand for Landsdommerklubben 
Jan Qvortrup udtaler ”Vi er desværre 
kun 7 landsdommere tilbage i 2019, 
da 3 af vores mest erfarne og dygtig-
ste dommere af forskellige årsager 
har valgt at stoppe. Så kære Mogens 
Stub 081, Henry Rieder 070 og Ib Kri-
stensen 126 – I vil være savnet både 
i Landsdommerklubben og på diverse 
udstillinger. Der skal fra os alle lyde 
en stor tak for det store arbejde, I har 
udført i en menneskealder for Lands-
dommerklubben og DdB”.
DOMMERKLUBBER

Der findes i alt 8 dommerklubber i 
Danmark. 4 i Øst og 4 i Jylland/Fyn:

Sydsjællands Dommerklub
Baltica
Sektion 11
Dommerklubben Nordsjælland
Vestjysk Dommerklub
Østjysk Dommerklub
Nordjysk Dommerklub
Fyn & Sydjyllands Dommerklub

De fleste dommerklubber var repræ-
senteret ved stævnet.

Der var lagt program for hele lørda-
gen, hvor der blev lavet bedømmelser 
af de duer, som 019 ’Brædstrup’ vel-
villigt havde stillet til rådighed for 
dommerne. Duerne blev håndteret og 
bedømt og efterfølgende blev bedøm-
melserne gennemgået i grupper. Det 

var tydeligt at se, at der virkelig blev 
arbejdet seriøst med tingene. Der var 
både ris og ros af de foretagne bedøm-
melser og rigtig god sparring dommer-
ne imellem. 

Duerne blev bedømt i overensstem-
melse med Landsdommerklubbens 
Bedømmelsesvedtægt, som bl.a. be-
skriver dommerteknik og den punkt-
bedømmelse, som den enkelte due 
bedømmes ud fra. Duerne bedømmes 
på følgende punkter:

Hoved, øjne og almindeligt 
udtryk
Balance og harmoni
Muskulatur
Almindelig benbygning og bryst-
ben
Ryg og hale
Vinger
Fjerkvalitet

NORSKE GÆSTER
Seks norske dommere fra NBF Dom-

merklub havde meldt deres ankomst 
til stævnet. De norske dommere havde 

lavet aftale om slagbesøg hos Anders 
Brøbech, 073 ’Skanderborg’ om freda-
gen og de kunne berette om en rigtig 
spændende fredag, hvor de fik mulig-
hed for at se Anders’ slag og duer.

De norske dommere deltog i det pro-
gram, som bestyrelse og sportsligt ud-
valgt havde lagt for weekenden og de 
deltog med stor iver i såvel bedømmel-
ser som udveksling af viden og spar-
ring med de danske dommere.

Ved stævnet har landsdommerne 
sammen med to repræsentanter for 
Hovedbestyrelsen fastlagt en række 
forhold vedrørende den kommende 
Landsudstilling.
LANDSUDSTILLINGEN

Om et par måneder skal vi mødes i 
Brædstrup, hvor bl.a. Landsudstillin-
gen finder sted. For de mange medlem-
mer, der gæster Pejsegården, har det 
altid været en fornøjelse at se de flotte 
vinderduer i de enkelte klasser på ud-
stillingen. Denne opbakning er vigtig 
og fra Landsdommerklubben og Ho-
vedbestyrelsen skal der lyde en opfor-
dring til og et ønske om, at flere i vores 
medlemskreds vil støtte op om de lo-

Landsdommerstævne 
2018

Duerne fra DAN 019 Brædstrup bedømmes



269#29 2018

Tre af de norske dommere Gunnar Hatlelid, Jan Inge Våge & Lars Corneliussen

kale udstillinger i f.eks. sektionsklub-
berne. Ligeledes er det vores ønske, at 
nogle fra medlemsskaren har lyst til at 
uddanne sig til dommere. Ved henven-
delse til sekretariatet kan der gives 
oplysninger om de enkelte dommer-
klubber og deres kontaktpersoner, så 
interesserede kan komme i gang med 
dommergerningen. 
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Tekst/foto Ove Fuglsang Jensen

JESPER PEDERSEN ER BOSIDDENDE 
I FJERRITSLEV NORD FOR LØGSTØR. 
JESPER HAR VÆRET MEDLEM AF DDB 
SIDEN 1972. JESPER HAR SELV SKRE-
VET DENNE ARTIKEL I SAMARBEJDE 
MED MIG,

SLAGET 
Jeg arbejder ud fra 3 slag. De 2 af sla-

gene er sat op i efteråret 2014. Begge 
bygget i belgisk stil. Det sidste slag 
(ungeslaget) er bygget i efteråret 2017 
med hjælp og inspiration fra andre 
duekollegaer og deres slag. ¾ af dette 
slag er til unger (siddepladser til 60 
styk).  Den sidste del af slaget er til 4 
par indespærrede avlspar. Det nye slag 
er også tænkt som en lettelse i vinter-
halvåret, hvor ca. halvdelen af mine 
duer kan være i et rum. Slaget er byg-
get med træ på de 3 sider og med mink- 
væv foran, så der kommer rigeligt med 
frisk luft ind. Slaget har udflyvning 
mod syd. Der anvendes træpiller på 
gulvet hele året. Jeg havde egentligt 
håbet på, at jeg kunne komme til at 
kapflyve mine unger fra mit nye unge-
slag denne sommer, men for ca. 15. år 
i træk blev jeg ugen inden, vi skulle i 
gang, ramt af ungesyge eller noget lig-
nede. 

Jesper Pedersen
126 Løgstør

1-års mesterskab 2018

Resultater i DdB 2018

1. Et-års mesterskab Sektion 63
2. Mellemdistance Sport
3. Mellemdistance Åben 
4 Sektionsvindere i DdB
5 Sektionsvindere i Sektion 63 
Es-duer DdB Sektion 63:
Es-due Mellem hanner:
1. 126-16-0770A
2. 126-15-0324A
3. 126-15-0334A

Flyveslag 1 Flyveslag 2
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FLYVESLAG 1 (DET STORE SLAG)
Slaget er 2 x 8 m med 3 afdelinger 

og et lille opholdsrum. Slagets udflyv-
ninger vender mod vest. Der er 2 lige 
store rum med 12 reder i hver. Døren 
mellem de 2 afdelinger står åben året 
rundt. I begge slag er der mulighed for 
at regulere for luften samt, at der er 
skydeplader i loftet, der evt. kan træk-
kes for om aftenen. Herefter et lille 
opholdsrum med hylder til elektronisk 
registreringsenhed m.m. Det sidste 
rum har 36 almindelige siddepladser.  
Her går hunnerne. I alle rum anvendes 
granulat og kalk på gulvet (dette gæl-
der begge flyveslag). Foran de 2 slag er 
der lagt fliser, hvilket gør, at man kan 
køre en mobilvoliere fra afdeling til af-
deling, således at duerne flere gange 
om ugen året rundt har mulighed for 
at gå i bad. Alle gamle duer kommer 
ikke ud til træning omkring slaget fra 
sidste kapflyvningsdag til slutningen 
af februar/marts. Jeg har stor hjælp af 
min mor til den daglige pasning/rengø-

ring/træning og lukke ind og ud af de 
forskellige afdelinger. 
FLYVESLAG 2 (DET LILLE SLAG) 

Slaget er 2 x 5 meter med 3 rum. Sla-
get har udflyvning mod syd. Man går 
ind i enden og lige ind til 8 par enke-
hanner. I det midterste rum (gammelt 
unge rum) har der været 4 par naturli-
ge i sæson 2018. Normalt anvendes der 
ikke naturlige flyveduer, men der var 4 
super hanunger i overskud i efteråret 
2017, som ikke kunne fjernes og alle 
pladser i enkehansslagene var besat. I 
det sidste rum er der 8 mindre reder til 
avlsduer. Her går normalt 6 par.
FORBEDRINGER I SLAGET

Jeg er hele tiden i gang med forbed-
ringer både af duebestanden og slag-
miljøet. Derfor blev der ommøbleret 
allerede weekenden efter, sæson 2018 
var færdig. Der er nu 8 reder i det mid-
terste rum i det lille slag, De 4 reder 
er taget fra det store slags afdeling, 
der før hen havde 16 reder. Det har gi-
vet en hel anden luft i dette slag. Om 

der så bliver for mange duer i det mid-
terste rum i det ”lille slag”, må tiden 
vise. Planen er at flyve med 40 enke-
hanner i sæson 2019. 20 stk. 1. års 
og 20 stk. ”gamle duer”, hvoraf de 14 
er 2 års. Jeg gearer en smule op med 
hensyn til antal enkehanner til sæson 
2019. Jeg har altid gerne villet flyve 
med mange unge duer. Jeg prioriterer 
mellemdistanceflyvningerne højest og 
specielt Sportsmesterskabet. Dog så 
jeg helst kun den 1. af 2 afkrydsede 
duer være tællende på alle mellemdi-
stance flyvninger. I dag er det alt for 
let for de store slag at sende 4 udvalgte 
duer og således gøre sig gældende til 
mesterskaberne. Man skal huske på, 
at Sportsmesterskabet er den ”lille 
mands” chance for at ”være med”.
AVLSDUER

Jeg har ca. 10 par avlsduer. Nogle af 
dem er gamle topflyvere. Der arbejdes 
med min gamle stamme (De Kerpel/
Deweerdt/Delbar Van Riel). Uden li-
ge at have det nøjagtige antal, vil jeg 
tro, der er faldet langt over 100 sek-
tionsvindere på mit eget slag af de 
”grundduer” jeg investerede i engang i 
80érne. I 2006 blev der købt lidt Flor 
Engels duer via Jørgen Nielsen i Vi-
borg, hvilket viste sig at være et godt 
supplement til min bestand. Der er og 
der bliver ind imellem købt nyt avlsma-
teriale. Senest er der hentet flere Gaby 
Vandenabeele duer ind. Jeg havde i 
mange år kun én hun af Gaby afstam-
ning. En due (192), der er gået igen på 

126-16-0770A

Har i sæson 2018 opnået følgende place-
ringer på mellemdistancen i Sektion 63:

1,2,2,2,9,15,18,31 og 36. 1. es-due Sek-
tion 63.

Er søn af én af mine allerbedste flyvere 
gennem tiderne hannen nr. 59. Mor til nr. 
59 er omtalte 192. Moderen til 770 er top-
afstamning af Wim De Troy (5258).

770 stopper som aktiv flyver og flyttes 
til avlsslaget fra sæson 2019.

Ældre og etårs duer i DdB 25%

Placeringer i 5% 26 duer

Placeringer i 5-10% 12 duer

Placeringer i 10-15% 11 duer

Placeringer i 15-25% 18 duer

Placeret i alt 25% 67 duer

Antal duer deltaget i DdB 28 duer

Ialt sendt DdB flyvninger 135 duer

50% af samtlige duer er i de 25%

Statistik 
Poul Erik Meulengracht
NB: Et slag, der har ca. 30% 

af samtlige duer i 25%, er et 
godt slag. Har slaget 35-40% 
er det rigtigt godt. 
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mange af de sidste års bedste duer. Det 
er særlig vingerne, jeg er begejstret 
for. Ved at krydse dem på ”min egen 
stamme”, mener jeg, at avlen er kom-
met et skridt længere. Der er senest 
investeret i en hun af Gaston Van De 
Wouver (Kaasboer) afstamning. Jeg 
har samtidigt også været heldig med 
duer fra Wim De Troy. Et meget stærkt 
mellemdistanceslag i Belgien. Et krav 
til avlsduerne er, at specielt hunner 
ikke må blive for gamle. 3 til 4 år er 
det ældste, og selvfølgelig er der und-
tagelser. nr. 192 var fra årgang 2010, 
den hun har jeg taget afsked med her i 
efteråret. Langt fra alt, hvad jeg har i 

gang, lykkes. Der tages også unger på 
de bedste af flyveduerne. For ikke at 
stirre mig blind, har jeg haft en dyg-
tig duekollega til at give sit besyv med 
omkring parringerne siden efteråret 
2017. Det er et nyt tiltag. Jeg håber 
af den vej at kunne højne mine duers 
niveau, så jeg måske kan reducere det 
totale antal duer til 35 par og alligevel 
kunne klare mig?
KRAV TIL DUERNE

Jeg har ikke et direkte krav til mi-
ne duer. Jeg har tillid til den trup, jeg 
arbejder med. Da jeg altid flyver med 
mange 1 års, er et minimums krav, at 
de returnerer stabilt gennem de 10 til 

12 kapflyninger, de deltager på i første 
sæson. Det væsentlig her er, at de un-
ge duer får opbygget noget erfaring og 
samtidigt får mere og mere selvtillid.  
Jeg har kapfløjet med 8 forskellige 1 
års på  Mellemdistancen i sæson 2018. 
Det er 3 duer, der har andele i Etårs 
Mesterskabet. ”1788” har 5 andele og 
”1787” har 2 andele ”1763” har sidste 
andel. 1787 og 1788 er redebrødre. De 
stammer ud af min gamle stamme. 
Med hensyn til 2 års og ældre duer. 
Her skal der komme flere topresultater 
for at komme på hold til næste sæson. 
Dog skal jeg selv have i mente, at jeg 
ligger dårligt placeret rent geografisk. 

126-15-0324A

Har i sæson 2018 opnået følgende place-
ringer på mellemdistancen i Sektion 63:

3,4,5,9,16. 2. es-due Sektion 63.
Er søn af én af de allerbedste mellemdi-

stance duer (2181), jeg har haft.
2181 opnåede 12 ”Top-10 placeringer” 

på mellem. Er i dag avlsdue.
Far til 2181 er Wim De Troy hannen 

(5258)
Moderen stammer ud af min gamle 

stamme.
324 fortsætter på flyveholdet i sæson 

2019

126-15-0334A
Har i sæson 2018 opnået følgende place-
ringer på mellemdistancen i Sektion 63:

1,4,5,7,21,41,60.  1. es-due ”Sport” Mel-
lem og 3. es-due ”Åben” Mellem i Sektion 
63. Samme due har mange topplaceringer 
fra tidligere sæsoner.

Er søn af Wim De Troy hannen (5258). 
Moderen er omtalte 192.

334 fortsætter på flyveholdet i sæson 
2019
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Har vi en sæson med udpræget vesten-
vind, så lempes kravene. Det har også 
noget at gøre med ”at tro på én due”. 
Tror jeg på én bestemt due, får den 
længere snor. Det har ofte vist sig, at 
tålmodighed betaler sig.
FODER

 Her bruger jeg altid færdigblanding, 
der svarer til årstiden. Jeg har den filo-
sofi, at kun det bedste er godt nok. Når 
jeg forventer topresultater om som-
meren, kan det ikke hjælpe noget, at 
duerne er fodret med ”tynde blandin-
ger” om vinteren. I avlssæsonen og en 
måned før den starter, følges Pigeon 
Vitalitys program med hensyn til bi-
produkter. Der anvendes bla. Moulting 
and Breeding Powder på foderet, som 
bindemiddel enten olie eller citron-
saft. Det har jeg gjort i mange år og 
det fortsætter jeg med. Flyvefoderet 
består af et mix mellem 4 blandinger 
såsom Gerry Plus, Champion Plus, Su-
perStar og en meget fedtrig blanding. 
Der improviseres alt afhængig af af-
stand/vejr og hvornår det er på ugen. 
Der bruges meget hvidløgsolie/omega 
3 olie og B-vitaminer på foderet. Mine 
flyveduer har altid foder i fodertruget. 
Trugene tømmes en eller to gange om 
ugen. Overskudsfoderet gives til un-
gerne. I flyvesæsonen får enkehanner-
ne en blanding af småfrø hver middag 
(mandag til onsdag). Om aftenen får 
de afskallet solsikke og jordnødder 
serveret i rederne. Torsdag morgen 
blandes foderet med Yellow fra Her-

bots. Dette produkt skulle hjælpe mod 
luftvejsproblemer. Alle duer får 2 til 3 
gange om ugen frisk grit og pickstens 
blanding. Multivitaminer i drikkevan-
det hver tirsdag året rundt. Som noget 
nyt i sæson 2018 er der brugt Wonder 
Pigeon i drikkevandet i sommerperio-
den 4 gange hen over ugen. Vandet hos 
flyveduerne skiftes morgen og aften. 
Ved hjemkomst fra kapflyvning er der 
altid Elektrolytter/ Rebuild Powder 
og Wonder Pigeon i drikkevandet ind-
til aftenfodring. Her skiftes der vand, 
hvor der er Improver/Anti Fungal og 
æble eddike i. Disse produkter benyt-
tes til mandag aften.

I ugen efter kapflyvningssæsonen er 
færdig, får alle slagets duer en 14 da-
ges te-kur. Dette for at rense duerne og 
gøre dem klar til den store fældning. 

Der gives løbende kur mod diverse 
ting.
TRÆNING AF DUERNE

Enkehannerne trænes godt igennem 
ca. 10 gange inden foreningstræning- 
erne begynder. Enkehannerne trænes 
som enker, og de flyver bare tilbage 
til reden. Ved de 2 sidste forenings-
træninger inden sæsonstart, får de 
deres mage i en kort periode. Kunne 
jeg ellers holde det, jeg lover mig selv 
om vinteren, ville jeg fortsætte med 
at træne flyveduerne hver tirsdag fra 
Skals (ca. 50 km i luftlinje) gennem 
hele sæsonen, men det bliver som regel 
kun til de første par uger, så er ener-
gien fra min side allerede brugt. Der 
ville være 2 formål med denne form 
for træning, og den ene er at enkehun-
nerne ikke så let begynder at parre sig 
indbyrdes. Samtidigt kunne jeg måske 
”lære” hannerne de sidste 50 km bedre 
at kende og derved kunne de i bedste 
fald afkorte flyvetiden med 5 minut-
ter? Blot en tanke!

Den daglige træning omkring slaget 
er noget af det vigtigste for mig. Det 
starter søndag morgen efter en nor-
mal afviklet kapflyvningslørdag. Ca. 
6.30 lukkes der op for enkehannerne, 
der nu har fri udflyvning de næste par 
timer. Da mit kapflyvningshold kun 
har bestået af 35 hanner, er det ”let 
nok” at iagttage den enkelte due. Der 
holdes samtidigt meget øje med om 
duerne går i bad dagen efter en kap-
flyvning. Går de ikke i bad – bliver de 
håndbadet og det er et nyt tiltag fra 

sæson 2018. Her får jeg også mulig-
hed for at mærke den enkelte due. Jeg 
vurderer hurtigt, hvor meget det har 
”taget på duen”, at have været på flyv-
ning dagen før. Det er den eneste gang, 
jeg fanger duerne, inden de skal afsted 
til enten træning tirsdag morgen eller 
indlevering om torsdagen/fredagen. 
Når jeg er færdig med at vurdere/iagt-
tage mine duer denne søndag morgen/
formiddag sættes holdene til næste 
uges flyvninger. Det kan ske, der sker 
ændringer på indleveringsdagen, men 
det hører til sjældenhederne. De sene 
eftermiddagstimer mandag til onsdag 
i kapflyvningssæsonen bruges til at 
observere enkehannerne både under 
træningen og inde på slaget. Hvad jeg 
ser efter, har jeg svært ved at beskrive. 
Jeg bilder mig ind, at jeg får et ”sidste 
indtryk” af hver enkehans fysiske og 
psykiske tilstand, ved at være helt tæt 
på dem?
HÅNDTERING AF DUERNE

Af Ove Fuglsang Jensen

Ved håndteringen fik jeg først han-
nen 334 i hånden, og rent bygnings-
mæssigt en solid mellemdistance due, 
hvor brystbenet har en rimelig længde 
med god muskulatur. Benbygningen 
stærk både i gafler og skulder. Vingen 
er excellent, hvor indervingen er kort 
og hvælvet med god muskulatur. Yder-
vingens proportionerer meget fine, idet 
man ved udfoldelse af vingen, noterer 
sig, at de yderste svingfjer har næsten 
samme længde som halen. Hannen 770 
er familierelateret til 334, og har der-
for nogenlunde samme karaktertræk, 
men vingen virker dog noget mindre. 
En ting er fælles ved de to nævnte 
hanner, og det er den gode vitalitet de 
har, og det fornægter sig ikke når de 
skal fotograferes, hvor specielt 770 er i 
evig vigør. Det er fint at en due er godt 
skabt, men for at være en frontkæm-
per i kapflyvningerne, skal den absolut 
have vitalitet og fightervilje! Hannen 
324 er en anderledes due end de to an-
dre hanner, og udover at virke mere ro-
lig, er den meget kompakt og velbygget 
både i krop og vinge og virker absolut, 
som en rigtig god mellemdistance due, 
som vi kender dem heroppe i Vendsys-
sel.
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Meddelelse  fra foreninger og sektioner

Sektion 11

Sektionsudstilling & Auktion 
Sektion 11 lørdag d. 12. januar 2019
Mørkhøj skole, Ilbjerg Alle 25, 2730 
Herlev
Program: 
Se sektionen hjemmeside 
www sektion11.dk
Kl. 08.00 Indlevering af duer/betaling 
Kl. 08.30 Morgenmad 
Kl. 10.00 Generalforsamling sektion 
11 
Kl. 12.00 Fælles frokost* 
Kl. 13.30 Super Auktion :
Unger årgang 2018 
Fra følgende slag
Karsten Risaager 071
Lars Nielsen 242
Erik Henriksen 059
Freddi Nygaard 018
Klasse 1: Es duer hanner 5 pl 1500 km/
eller sektionsvinder i år 2018 
Klasse 2: Es duer hunner 3plc 1200 
km/eller sektionsvinder i år 2018 
Klasse 3: Hanner årgang 2016 og æl-
dre 
Klasse 4: Hunner årgang 2016 og æl-
dre 
Klasse 5: Hanner årgang 2017 
Klasse 6: Hunner årgang 2017 
Klasse 7: Hanner årgang 2018 (for-
enings konkurrence bedst 5 duer) 
Klasse 8: Hunner årgang 2018 (for-
enings konkurrence bedst 5 duer) 
Flyvekonkurrence 2019 i klasserne 7 
og 8 Pris pr. due kr. 30,00 
*Frokost 3 stk. smørrebrød og 1 stk. 
sildemad pris kr. 50.00 
Ved tilmelding af 4 duer til udstilling 

Sektion 34
I forbindelse med møde i sekt 34 afhol-
des der udstilling lørdag d, 12.01.2019 
i 154 Standards klubhus.
Med følgende klasser.
Kl 1. Hanner årgang 2018.
Kl 2. Hunner årgang 2018.
Kl 3. Hanner årgang 2017.
Kl 4. Hunner årgang 2017.
Kl 5. Hanner ældre duer.
Kl 6. Hunner ældre duer.
Tilmelding senest d. 05.01.2019 for-
eningsvis til Torben Rasmussen pr. 
mail trsa@live.dk
Indlevering af duer fredag  
d. 11.01.2019 fra kl. 17,00 til 20,00.
Der kan købes øl, vand & pølser fredag 
og lørdag. Efter mødet lørdag serveres 
der frokost ca kl 12.30.
Der vil under og efter udstillingen  
blive afholdt budauktion på duer fra  
10 danske topslag.
HUSK NUMMER PÅ DUERNE OG 
ANTAL SPISENDE VED TILMEL-
DING. 
Frokost lørdag 120,00 kr pr. person.
Gebyr pr. Due 30.00 kr.
Duer og frokost betales foreningsvis 
til danske bank reg nr. 3408 konto nr. 
3652038913.
Vi glæder os til at få nogle hyggelige 
timer med jer.
Mvh. Foreningerne 017 & 154.

Sektion 41

Der indkaldes til ordinær repræsen-
tantskabsmøde 
fredag den 11.1.2019 kl 19:00 
i Vejen Hallen, Fuglsangsalle 10.
Eventuelle forslag skal være bestyrel-
sen i hænde senest den 29.12.2018.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende uddeling af DdB og sek-
tionsmesterskaber og diplomer.
/Bestyrelsen

Sektion 62
Generalforsamling afholdes i 
kantinen hos MacArtney Hydraulics
Sønderbyvej 6  Klinkby  7620 Lemvig.
lørdag d. 19-01-2019 kl. 10,00.
Dagsorden ifølge lovene. 
Er udsendt til foreningerne.

Guldringe 2019

Har du fået bestilt dine 

2019-guldringe?
 

Bestil dem nu og få dem leveret 
sammen med 2019-ringene

gratis frokost. Ekstra frokost tilmeld 8 
duer til udstilling 
Tilmelding udstilling og frokost inden 
22 dec. 2017 til: Dennis Madsen Email: 
DM@COWI.com

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 4244
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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

NATURA L  

Natural Brande ønsker 
alle brevduefolk 
en glædelig jul 

og et godt nytår 2019
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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


